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Sub președinția tovarășului 
Nieojae Ceaușescu. secretar 
genera) al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți s-au 
deschis lucrările Plenarei co
mune a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din indus
trie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe 
și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.

La sosirea in sala Palatului 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de 
participanții la plenară cu vii 
și îndelungi aplauze, cu deose
bit entuziasm. S-a scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu și po
porul!", expresie a sentimentelor 
de profundă dragoste și aleasă 
prețuire pe care întregul nos
tru popor le poartă secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, de numele căruia 
sînt indisolubil legate mărețele 
înfăptuiri ale acestor ani.

Împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în prezidiu au luat 
loc membrii Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și membrii Birou
lui Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

La lucrările plenarei iau par
te membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. ai P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central ai partidu
lui, membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului.

Participanții la plenară au 
aprobat, in unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

1. Cu privire Ia realizarea 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială și a 
programelor de perfecționare a 
organizării și modernizării pro
ceselor de producție, creșterea 
eficienței economice in toate 
sectoarele de activitate și măsu
rile ce se impun pentru reali
zarea tuturor indicatorilor de 
plan pe anul 1987.

2. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 
1988.

3. Program privind recupe
rarea si valorificarea materiale
lor refolosibile, recondiționarea 
și refolosirea pieselor si sub- 
ansamblelor pe anul 1988.

4. Raport cu privire la îmbu
nătățirea nivelului dobinzilor 
încasate și plătite de bănci în 
relațiile cu unitățile socialiste 
și populație în vederea perfec
ționării mecanismului economi- 
co-financiar.

5. Unele probleme organiza
torice.

In deschiderea 
plenarei. tovarășul

lucrărilor
.. . . Nicolae
Ceaușescu a înmînat înalte dis
tincții unor organizații județe
ne de partid, consilii populare 
județene, întreprinderi si insti
tute de cercetare, care au ocu
pat locul I in întrecerea so
cialistă pe anul 1986.

In continuare au fost apro
bate, în unanimitate, o serie de 
măsuri organizatorice.

Au fost adoptate următoarele 
propuneri de modificări și 
completări la legea de organi- 

. zare și funcționare a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României:

1. Președintele Republicii So
cialiste România este și pre
ședinte al Consiliului Suprem 
ai Dezvoltării Economice și So
ciale.

Președintele Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice
și Sociale este și președinte al Ș 
Biroului Permanent al C’onsi- 
liului Suprem al Dezvoltării £ 
Economice și Sociale. 2

2. Din conducerea Consiliu-
lUj Suprem al Dezvoltării Eco- Ș 
nomice și Sociale să facă parte j;

iși trei prim-vicepreședinți.
Funcțiile de prim-vicepre-

ședinți să fie îndeplinite de £s 
primul ministru al guvernului, $ 
președintele Comitetului Națio- 
nai pentru Știință si Tehnologie 
și președintele Secțiunii pentru
planificare și prognoză.

3. Din Biroul Permanent al 
Consiliului Suprem 
tării Economice și Sociale 
mai facă parte :

— președintele 
Central al U.G.S.R. :

— președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale ;

— primul secretar al C.C. al 
U.T.C. :

— președintele Curții Supe
rioare de Control Financiar.

4. Secretari ai Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale să fie președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării și directorul general al 
Institutului central de cercetări 
economice.

Funcția de secretar al sec
țiunilor de specialitate ale Con
siliului Suprem al Dezvoltării

al Dezvol- 
să

Consiliului

Finale ale „Cupei României", competiție sub genericul Daciadei

FOTBALi STEAUA
Cum se știe, ieri au avut loc, 

la Pitești și București, semifi
nalele „Cupei României" la 
fotbal, competiție ce se desfă
șoară sub genericul „Daciadei". 
Așa cum se anticipa, cele două 
echipe reprezentînd prestigi
oasele cluburi bucureștene 
Steaua și Dinamo au cîștigat 
întîlnirile susținute în com
pania formațiilor divizionare 
A F.C.M. Brașov și Victoria 
cu 4—(2—0) și, respectiv, 4—2 

Steaua, 
Dinamo, 
își vor 

stadio- 
_ Capitală

(cu începere de la ora 18), fi
nala cu nr. 49 a „Cupei Româ
niei". O finală de la care iubi
torii fotbalului așteaptă un 
spectacol sportiv pe măsura 
marilor ambiții ale amintitelor 
formații, în rîndul cărora evo
luează numeroși jucători inter
naționali. Să mai notăm că în- 
tîlnirea de duminică este 
de a 7-a finală 
și Dinamo șî-o 
ele, ultima, la 
dentă.

(1—0). în acest fel, 
campioana țării, și 
deținătoarea trofeului 
disputa duminică, pe 
nul „23 August" din

pe care 
dispută 
ediția

cea 
Steaua 

între 
prece-

Citiți în pag. 
cile semifinalelor.

2—3 croni-

5

I
. .. I

Economice și Sociale să fie în- 
deplinită de un vicepreședinte g
al Comitetului de Stat al Pla- 
nificării.

In mod corespunzător, urmea- 
ză să fie aduse și unele imbu- 
nătățiri privind creșterea

(Continuare in oao a 4-a)

la încheierea Diviziei A de popice (in)

JUNIORII PROMIT,
MULȚI SENIORI 

AU RĂMAS
Primele 4 echipe masculine 

din Seria Sud (Gloria Bucu
rești, Olimpia București, Car- 
pați Sinaia, Rulmentul Brașov) 
și tot atîtea din grupa de Nord 
(Aurul Baia Mare, Electromu- 
reș Tg. Mureș, UNIO Satu Ma
re, Olimpia Reșița), 
mai bine de 6 luni 
ceri preliminare pe 
reușit să se califice 
final al Diviziei A 
(m), și-au desemnat 
seara laureata : f . ____
Mare. Cu această victorie, po
picarii bălmărenj șî-au înscris 
în palmares al 8-lea titlu în 
decurs de 11 ani, evoluția lor 
exprimînd roadele unei pregă
tiri exigente, sub conducerea 
jucătorului-antrenor Sțelian 
Boariu, component de bază al 
lotului reprezentativ de seniori.

Meciurile decisive s-au des
fășurat pe cele 6 piste ale a- 
renei Voința din Capitală, în 
condiții organizatorice bune. 
Un singur element, care nu a 
stat în puterea gazdelor, căl
dura caniculară

DATORI
pediment pentru 
toate finalistele —, 
influențînd evolu
ția jucătorilor și 
starea materialelor 
de concurs. în a- 
cest context, con
fruntările s-au ri
dicat la înălțimea 
așteptărilor doar 
în planul echili
brului de forțe e- 
xistent între cam
pioni și principalii 
lor adversari, 
picarii de la 
lectromureș 
Mureș și 
București. Dacă sub 
raportul spectaculozității stîr- 
nită de lupta pentru un loc cît 
mal bun și celelalte echipe 
și-au făcut datoria față de pu
blic, în schimb valoarea rezul
tatelor (un singur concurent, 
cunoscutul mureșean Gheorghc 
Silvestru, a depășit granița 
celor 900 pd, doborînd din 200 

serios im- bije mixte. 910 popice) s-a si-

care, după 
de între- 
etape, au 

in turneul 
de popice 

miercuri 
Aurui Baia

po- 
E- 

Tg. 
Gloria

DINAMO
• Partida se desfășoară duminică pe stadionul 
„23 August" din Capitală * Rezultatele semifina
lelor: Steaua — F.C.M. Brașov 4—0 (2—0), Dinamo 

București — Victoria 4—2 (1—0)

Varga (Dinamo) va deschide seria celor șase poluri (unul mai 
frumos decît altul) înscrise ieri pe stadionul „23 August" din 
Capitală Foto: Aurel D. NEAGU

RUGBY= RULMENTUL BIRLAD
0 Meciul are loc astăzi pe stadionul Steaua, de la

ora 18 0 In deschidere, jocul pentru locul 3 : Mașini

Grele București — C.F.R. Brașov

Organizată sub generosul în
semn al Daciadei, Cupa Româ
niei la rugby își desemnează 
astăzi cîștigătoarea. în ultimul 
act al acestei competiții, des
chisă tinerilor jucători, vor e- 
volua echipele Rulmentul Bîr- 
lad, deținătoarea trofeului, și 
Politehnica Iași. Două formații 
care pot oferi o întilnire spec
taculoasă, cum ne spunea și an
trenorul emerit Valcriu Irimes- 
cu, de la Politehnica. Este 
ceea ce așteaptă și iubitorii 
rugbyuluj care vor fi prezenți 
la Stadionul Steaua, din Capi
tală, unde finala începe la ora

18. în deschiderea acestei par
tide are loc, de la ora 16,30, 
jocul pentru locul 3. între di
vizionara A Mașinj Grele, din 
București, și C.F.R. Brașov, din 
eșalonuj secund, calificate me-

POLITEHNICA IAȘI
rituos în această fază a în
trecerii.
• Primele clasate din cele 

două serii ale Diviziei A dispu
tă la finele acestei săptămîni 
penultima etapă din cadrul 
turneului final pentru locurile 
1—4. La Baia Mare, echipa lo
cală Știința CEMIN primește 
vizita liderei, Steaua București, 
în timp ce în Capitală se întîl- 
nesc Dinamo șl R.C. Grivița 
Roșie.

PARCUL ORAȘULUI, 
O OAZĂ

In plin efort, performerul turneului final, 
mureșeanul Gh. Silvestru.

Foto : Aurel D. NEAGU

tuat, in general, mult sub cota 
normală a unei competiții di
vizionare. Cauza principală : 
marea majoritate a jucătorilor 
au dat semne vizibile de obo-

Troian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. 2-3)

A SPORTULUI
Cîți locuitori din orașul 

dvs. practică sportul ? ...La 
întrebarea noastră, președin
tele Consiliului 
Caracal 
Fizică și Sport, Gh. Donciu, 
ne-a dat 
am dori 
consemnăm !) cit mai 
„în primul rînd, 
populație școlară, mii 
copii și tineri. Apoi, majo
ritatea oameni
lor muncii, în 
care precumpă
nește tineretul. 
Alte 
mii. Și, 
nu veți 
foarte 
tadini 
vîrsta
— nu 
cu amintirea 
lescență..."

Cit adevăr 
cuvinte ne-au convins acți
unile sportive la care am 
fost martori, cu participarea 
reprezentanților tuturor
vîrstelor. Loc de desfășura
re — parcul orașului. De 
ce acolo 1 „Pentru că în % 
viziunea gospodarilor noștri, 
această zonă verde a Cara
calului, întinsă pe aproape 
30 de hectare, trebuie să 
devină un lăcaș al sportu
lui..." Intervenția prof. Ni
colae Matei, directorul Clu
bului Sportiv Școlar, care 
ne însoțește, precum și im
presionanta masă de parti- 
cipanți la diverse concursuri

orășenesc
pentru Educație

un răspuns pe care 
să-l auzim (și să-l 

des : 
întreaga 

de

cîteva 
poate 
crede, 

mulți ci- 
care — 
tîmplelor 

vor să

a flați 
platinate 

trăiască doar 
anilor de ado-

conțin aceste

■ 
și competiții de atletism și 
„jocuri", ne edifică pe de- ,i 
plin : parcul din Caracal a 
și făcut pasul spre a deve- j 
ni un complex spoi w ; mai ■, 
bine de o treime lin su- i' 
prafața sa este afectată la 1 [ 
această dată exercițiului fi- ] i 
zic, practicat sistematic.

La intrarea in parc, prin Ji 
grija edililor (cu toții, oa- . [ 
meni de sport, ne-a relevat t 

însăși prezenta i [ 
lor la diverse ! 
întreceri !) “ 'i
fost amenajat ] 
și dat în folo- i 
sință un local | i 
destinat pregă- i [ 
firii viitorilor ] i 

copii și ti- i] 
îndrumarea '. 

profesori- . [ 
ai Clubului j

performeri, 
neri care, sub 
competentă a 
lor-antrenori 
Sportiv Școlar doresc să a- 
jungă atleți. 
fotbaliști și 
frunte ; ai Caracalului, 
județului Olt șj chiar ai ță
rii. Cum e cazul Marianei 
Stănescu, fiică a așezării, 
campioană balcanică la cros, 
în aceeași clădire. sediul 
organizat ei sportive. Mo
dern, spațios, polivalent. Iar 
in vecinătatea imediată, te
renuri pentru „jocuri" — 
volei, handbal și baschet și 
in continuare, un kartodrom, 
unul dintre cele mai fru-

handbaliști, 
luptători de 

ai

(Continuare in pag a 4-a)

Tiberiu STAMA



„TROFEUL FEDERAȚIEI" A INAUGURAT Cone

Întrecerile de
Exercițiuj fizic este tot mai 

ancorat în viața cotidiană a 
studenților din Centruj Univer
sitar București. Este o conclu
zie reieșită din analiza efectua
tă recent de conducerea Consi
liului U.A.S.C București. O 
concluzie susținută de date con
crete, de argumente care re
zistă oricărei discuții.

Explicația acestui adevărat 
flux spre exercițiu fizic a tine
retului universitar din Capita
lă rezidă — in principal — in 
orientarea pe care a avut-o, 
din acest an de învățămînt mai 
ales, sistemul compctițional, de 
subordonare a acestuia unui de
ziderat major, acela ca activi
tatea sportivă de masă să ajute 
Ia pregătirea profesională a vi
itorilor absolvenți — ingineri 
economiști, medici, profesori 
etc. „Desfășurindu-se cu predi
lecție înaintea unor etape dc 
mare solicitare nervoasă, între
cerile sportive au avut darul să 
aducă o relaxare, o destindere, 
să recreeze psihic pe partici- 
panți", accentuează asistentul 
universitar Ioan Lader, șefu! 
comisiei sportive ■ Consiliului 
U.A.S.C. București.

în decembrie și, parțial, in 
ianuarie, de pildă, s-au desfă
șurat întrecerile dotate cu 
„Cupa anilor 1“ la nu mai puțin 
de 12 ramuri de sport, o com
petiție tradițională, care a reu
nit peste 8 500 de studenți și 
studente, cu reușite (în mate
rie de rezultate și participare) 
pentru reprezentanții Institutu
lui Politehnic (135 p), I.M.F. 
(116 p) și Universității (110 p). 
Și tot în această perioadă au 
avut |oc, în cadrul unor ta
bere de jarnă, campionatele la 
schi, pe Cristianul Mare, aco
lo unde, ulterior, a fost pro
gramată și finala pe țară a 
competiției. Măsură binevenită, 
care a asigurat locu] I studen
ților bucureșteni.

In luna mai — ai doilea mo
ment sportiv pentru tineretul 
studențesc din Capitală, cînd 
aproape 21 000 de „universitari", 
băieți și fete, s-au întrecut la 
19 discipline, ordinea reușitelor

MASA, SPRIJIN PENTRU STUDIU
păstrîndu-se aceeași; 1. I. Poli
tehnic 166,5 p, 2. I.M.F, 133 p. 
3. Universitatea 121 p. A fost 
un succes de participare în 
competițiile de masă, toate sub 
genericuj mobilizator al Dacia
dei, dar și un prilej de a con
semna prezența ca lider al 
Centrului Universitar București 
in seria studențească a catego
riei Onoare, deci în vecinăta
tea activității de performanță; 
o trecere — pentru elementele

București, cu participarea 
prezentanților celor 37 de 
cultățj ale tuturor institutelor 
de învățămînt superior (11), în 
21 de ramuri de sport, cu 
33 300 de studenți și studente 
— aproape 85% din numărul ti
nerilor apți să practice educa
ția fizică — menține în frunte 
Institutul Politehnic (426 p), se
condat de I.M.F. (332 p), Uni
versitate (3ffl p) și A.S.E. (288 p).

Este un bilanț demn de re-

re- 
fa-

Gimnastica aerobică a făcut convingători pași înainte în rîndul 
studentelor de la Universitatea din București 
trează și imaginea de fată...

cu afinități în sport — către 
cele 23 de secții ale celor 5 
cluburi sportive de performan
ță din primul oraș al țării 
(Politehnica — baschet, șah, 
orientare turistică, sporturi 
tehnico-aplicative ; Sportul Stu
dențesc — fotbal, C.S.U. Con
strucții — sporturi nautice și 
rugby, I.E.F.S. — atletism, scri
mă, box, lupte, judo, haltere 
etc.). Adică, tocmai ceea ce pre
conizează competiția sportivă 
națională : pasul de la sportul 
pentru -toți la depistarea unor 
valori capabile să împrospăteze 
efectivele unor cluburi.

Un clasament general al 
Daciadei pe Centrul Universitar

MODERNIZĂRI I
LA BAZE SPORTIVE GALAJENE
• Tînărui electronist 

Constantin Mănăstireanu de 
la Administrația bazelor 
sportive a conceput și exe
cutat, cu piese recuperate, 
un interesant gong electro
nic. Experimentat la galele 
de box desfășurate recent 
în localitate, gongul electro
nic s-a bucurat de frumoa
se aprecieri, înlocuind cu 
succes tradiționalul gong 
din tablă.

• Un grup de specialiști 
de la S.P.I A.C.T. a Regio
nalei C. F. Galați format 
din inginerii V. Ifrim, 1. 
Ciobăneau și electronistul 
H. Ganea au reușit să pună 
în stare de funcțiune — cu 
materiale indigene și prin- 
tr-o soluție originală — 
vechea tabelă electronică de 
la Sala sporturilor, efectu- 
înd cu acest prilej impor
tante economii valutare 
(cînd le vor veni rîndm ta
belelor electronice de la 
Stadionul Dunărea și pati
noarul artificial, aflate de 
mulți ani într-o totală stare 
de... inactivitate ?).
• Săiij sporturilor i s-au 

adus și alte îmbunătățiri și 
modernizări. Astfel, au fost 
amenajate o saună și un 
spațiu pentru refacere, au 
fost placate cu faianță și 
gresie vestiarele și grupu
rile sanitare pentru sportivi 
și arbitri, a fost revopsită 
suprafața de joc, au fost 
înlocuite draperiile de la fe
restre și ușile de acces, au

fosț sectorizate și numerota
te locurile pentru spectatori, 
au fost delimitate și amena
jate sectoarele pentru ofi
ciali și pentru presă.
• Felicitări gospodarilor 

de la A.B.S. și celor care 
le-au dat concursul pentru 
ca Sala sporturilor și zona 
din perimetrul ei să aibă un 
aspect atit de plăcut.
• Doi foști și apr&ciați 

sportivi de performanță, in
ginerul Anton Prailcr și 
maistrul Nicu Nasopoj — 
astăzi pensionari — au con
fecționat pentru Clubul 
C.S.M. Dunărea primul lot 
de 50 crose de hochei, nu
mite sugestiv „DUGA“ și 
destinate procesului de in
struire a copiilor și junio
rilor. Calitățile tehnice ale 
croselor executate de cei 
doi pasionați al sportului 
gălățean, s-au bucurat de a- 
precieri unanime și, drept 
urmare. în incinta patinoa
rului se află în curs de a- 
menajare un atelier dotat 
cu mașinile unelte necesare 
producerii lor în serie.
• Pentru că tot am a- 

mintit de hochei, să consem
năm și vestea dată de con
ducerea I.J.G.C.L. Galați — 
care patronează patinoarul 
din localitate — că în cu- 
rînd vor începe lucrările de 
reparare a acoperișului a- 
cestei importante baze 
sportive.

Teleinac SIRIOPOL

• Concursul Fronosport de du
minică. 28 iunie. programează 
următoarele nartide : 1. Aripile 
Bacău — F.C. Constant? : 2. Delta
— Politehnica Iași : 3. Prahova
— F.C.M. Brăila : 4. Ceahlău' —
Minerul Gura Humorului : 
Progresul — C.S. Tîrgoviste 
Carpați Mirșa — Autobuzul 
Mecanică Fină — Inter Sibiu 
Drobeta — ICIM Brașov : 9. 
ml — C S.M. Reșița; 10. '
tura — Maramureș : 11, 
U.t.a. — F.C. Bihor : 12. Mu
reșul — Unii. Satu Mare * 13.
Olimpia — C.I.L. Sighet.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPres de astăzi, miercuri. 24 
iunie, va avea loc în sala du
hul ui din str. Doamnei nr. 1. In-

ADMINISTRAȚIA DE

așa cum ne demons- 
Foto : Gabriel MIRON

marcat, asigurat prin sprijinul 
nemijlocit ai conducerii Comi
tetului de partid al Centrului 
Universitar București și al Con
siliului U.A.S.C. București. 
Este în același timp rodul co
laborării mai directe, mai efi
ciente între colectivele catedre
lor de educație fizică, comisiile 
sportive ale A.SC. 
și subcomisiile pe 
sport. Un bilanț 
completat cu alte 
celor peste 2 000 
bucureșteni care își vor con
tinua activitățile sportive de 
masă în taberele de odihnă or
ganizate în apropiata vacanță, 
precum și de cei mal bine de 
200 de universitari care se vo-r 
perfecționa în cadrul secțiilor 
unor cluburi.

Tiberiu STAMA

și U.A.S.C. 
ramură de 
care va fi 
reușite ale 

de studenți

PISTA DE DIRT-TRACK DE LA IANCA
0 A fost definitivat lotul reprezentativ pentru „Cupa 

Prietenia", care va avea loc la Brâila
După o întrerupere de cîteva 

săptămîni, cauzată de partici
parea alergătorilor fruntași_ la 
curse peste hotare, duminică a 
fost reluată activitatea competi- 
țională internă de dirt-track cu 
desfășurarea „Trofeului federa
ției". Programată de data a- 
ceasta în premieră pe arena 
din comuna Ianca (județul Bră
ila), tradiționala competiție or
ganizată anual de federația de 
resort a reunit la start pe cei 
mai buni motocicliști din Sibiu, 
București, Brăila și Ianca. Con
cursul, care a inaugurat baza 
moto, a produs celor aproape 
10 000 de spectatori bucuria vi
zionării unei atractive reuniuni 
motocicliste. Prezent la fața 
locului, maestrul sportului la 
dirt-trak, Corneliu Voiculescu, 
secretarul F.R.M., ne-a spus : 
„Piloții au 'evoluat ia o cotă 
ridicată, disputele lor avînd 
toate atributele unor veritabile 
spectacole pe pistele de zgîiră. 
Dar, mai îmbucurător este fap
tul că sclecționabilii pentru a- 
propiata competiție internațio
nală dotată cu „Cupa Prietenia", 
de ia Brăila, au absolvit bine 
acest ultim test public, ceea ce 
ne îndreptățește să sperăm că 
sîmbătă și duminică tinerii 
noștri reprezentanți vor satis
face așteptările numeroșilor lor 
suporteri din orașul de la Du
năre",

CĂLĂREȚII
IN ÎNTRECERE

La baza hipică din Lugoj' 
încep astăzi întrecerile celei 
de a Il-a etape a Campionatului 
Național de călărie pentru se
niori, la care și-au anunțat 
participarea sportivi de la 
Steaua, Dinamo, A.S.A. Cluj- 
Napoca, Timiș Izvin, Petrolul 
Ploiești, Olimpia București, 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Lugoj ș.a.

în program sînt incluse pro
be de dresaj și obstacole (u- 
șoară, dificultate progresivă, 
mijlocie, semigrea, grea șî e- 
chlpe), concursul urmînd să se 
încheie duminică.

ȘTIRI DIN ȘAH • ȘTIRI DIN ȘAH
• Ca la fiecare început de 

sezon pe Litoral, în prima ju
mătate a acestei lunj s-au des
fășurat întreceri de șah dotate 
cu „Cupa Mamaia". în turneul 
maeștrilor, primul ioc a fost 
obținut de Cicerone Spulber 
(Metalul București), cu 8,5 
puncte din 11 posibile, urmat 
în clasamentul final de V. Lovy 
(Metalul Rm. Vîlcea) și Gh. 
Grad (Minerul Baia Borșa). în 
celelalte turnee masculine în
vingători au fost E. Ambruș 
(C.S.Ș. Brașov) și L. Podgornei 
(Șantierul Naval Oltenița), iar 
la feminin a c’știgat Jeana Da- 
lidis (Preparatorul Lupeni).
• La Satu Mare, după dispu

tarea a șapte runde, în turneul 
internațional „Someș ’87", doi 
concurenți s-au detașat In

frunte, Dragoș Dumitrache și 
sovieticul Vladimir Ohotnik a- 
vînd crte 6 puncte. în conti
nuare, ordinea clasamentului 
este următoarea : Ștefanov 5p, 
Biro 4,5 p, Kosici 4 p, Mesza- 
ros și Pavlov — 3,5 p, Bugajski 
3 p, Szabo, Thensing și Ungu- 
reanu — 2,5 p, Dragoș, Iones- 
cu și Sekeli — 2 p.
• Un turneu individual și pe 

echipe, desfășurat la Vaslui, 
a reunit 40 de participant din 
localitate, ia care s-au adău
gat oaspeți din Bîrlad, Craiova 
și Negrești. Pe primele trei 
locuri s-au clasat N. Enache, 
V. Ojog (ambii de la Precizia 
Vaslui) și L. Chirvase (Voința 
Bîrlad), iar pe echipe locul în- 
tîi a revenit Preciziei Vaslui 
(FL. ȘCIIIOPU — coresp).
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PE MARGINEA
(Urmare din pag. 1)

seală, mai cu seamă în meciuri
le din turui 2, cînd s-a înre
gistrat o evidentă scădere de 
randament, chiar la unii in
ternaționali sau componenți de 
nădejde ai echipelor respective-: 
Marian Andrei (Gloria Buc.) 
857—833 pd, Ilie Hosu (Elec- 
tromureș Tg Mureș) 865—849, 
Erno Gergely (Aurul Baia Ma

B. 
; «• 
: 7. 
t 8. 

.. Au- 
Armă- 

C.S.

cepînd de la ora 15.50 Aspecte 
de la efectuarea tragerii vor ti 
transmise la radio, pe programul 
I, la ora 16.15. Numerele extrase 
le puteti audia la radio, la orele 
deja cunoscute : de asemenea a- 
cestea vor fi publicate si in zia
rul nostru precum si în presa 
centrală de miine joi. 25 iunie. 
Vă reamintim că. de curind, Ia 
tragerile obișnuite PRONOEX- 
PRES au fost introduse no! con
diții de atribuire a cîstlfiurilor. 
de natură să favorizeze si mai 
mult șansele partlcipantilor. ața 
cum o atestă si omologările re-

Așadar, a intrat in circuitul 
competiționai o nouă pistă de * 
dirt-track. Specialiștii prezenți 
la Ianca au fost de părere, în 
unanimitate, că arena de aici 
este construită după toate ce
rințele : pista de 285 m, cu 
mantinelă regulamentară, are 
în linie dreaptă o lățime de 
9 m și in viraje de 13,5 m, este 
dotată cu turn de cronometraj, 
instalații electromagnetice de 
start, semnalizări și avertizări, 
cu parc de mașini și pantă pen
tru pornirea motoarelor. „Rea
lizarea pistei de dirt-track, 
ne-a mărturisit ing. Ivan Dinu, 
președintele asociației Petrolul 
Ianca, se datorește ambiției a- 
matorilor sportului cu motor, 
care, în orele lor libere, au 
muncit din răsputeri la amena
jarea ei, precum și sprijinu
lui conducerii schelei noastre 
petroliere, care ne-a ajutat să 
grăbim lucrările".

Revenind la confruntările de 
pe pista de zgură, se cuvine 
să subliniem comportarea aler
gătorilor de la I P.'A. Sibiu 
care au dominat în aproape toate 
manșele : 1. M. Soaită (I.P.A.) 
15 p, 2. D. Stoica (I.P.A.) " 
3. S. Ghibu (Steaua) 13 
I), Bogdan (I.P.A.) 12 p, 
Gheorghe (Metalul Buc.) 
6. El. Ungureanu (I.P.A.)

In urma acestor rezultate, 
antrenorii Gh. Voiculescu și N. 
Rîureanu au definitivat lotul 
reprezentativ pentru „Cupa Pri
etenia" : M. Șoaită, D. Gașpar, 
D. Bogdan, IT. Ungureanu, M. 
Agrișan, Al. Tolna, A. Oaneș 
și S. Licnerth (Tr. I.).
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CAMPIONII LA AfROMODLIE
în buna organizare a federa

ției de specialitate șl a C.J.E.F.S. 
Hunedoara, aerodromul Dacia 
din Deva a găzduit finalele 
Daciadei și ale Campionatelor 
Naționale de aeromodele radio- 
coniandato, la care au parti
cipat sportivi reprezentînd sec
țiile Aripile și C.S.T.T. Brașov, 
I.R.A. Grivița Roșie București, 
Explorări și Didactica Deva, 
Gaz Metan Mediaș, Metalul Rm. 
Vîlcea, Voința Tg. Mureș ș.a. 
După două zile de interesante 
întreceri, influențate uneori 

. decisiv de starea nefavorabilă 
a vremii, au fost acordate două 
(din trei) titluri: Ia acrobație 
(F 3 A) lui - 
Gaz Metan 
(F 3 B) lui 
la Explorări.

Beneficiind .
că la startul probei de 'acro
bație doi dintre pretendenții 
îndreptățiți Ia cucerirea „au
rului" — Vasile Matei, campio
nul de anul trecut și Ragnor 
Foith, ocupantul jocului trei — 
au lipsit (reținuți de examenele 
de sfîrșit de an), vicecampionul 
anului 1986, C. Silex, a avut o 
prezență fără cusur. El a exe
cutat bine întregul parcurs și 
a dovedit o înaltă pregătire în 
pilotarea modelului, devansîn-

Caroi Silex de la 
și Ia planoare 

Petru Horvath de

poate și de faptul

DIVIZIEI A DE POPICE (m)
re) 874—869, Ionel Micloș 
(UNIO Satu Mare) 861—836, Io^ 
sif Tismănar (Rulmentul Bra
șov) 861—835. Constantin Turci- 
tu (Olimpia Reșița) 851—828 și 
Ion Radu " -
786—772.

Cifrele de 
turie elocventă că, intr-o mă
sură maj mică sau mai mare, 
pregătirea fizică corespunzătoa
re e pusă pe pian secund în

(Carpați Sinaia)

mai sus stau măr-

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
zulțatelor. unde marile eîstiguri. 
inclusiv autoturismele, sînt ne
lipsite. Programul Loto-Pronosport 
de marți. 23 iunie, vă prezintă o 
serie de amănunte privind 
tajele noilor criterii.
• Solicitat: la agențiile 

Pronosport si prospectele 
prezintă toate informațiile
de desfășurarea TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO de duminică. 
28 iunie. Vă reamintim numai că. 
la această tragere, se vor atri
bui. între altele. autoturisme 
„Dacia 1300“ si excursii în R.S. 
Cehoslovacă

CI.ȘT1GUKILE 
LUI PRONOSPORT 
NIE 1987

CONCURS U-
DIN 21 IU-

avan-

Loto- 
care 

legate

Categoria
32 variante

1 (13
25% a

rezultate) :
19.257 lei ;

2 (12
100% a

Categoria
14 variante
1.036 variante 25% a 501 lei ;

rezultate) ; 
2.002 lei și

Categoria 3 (11 rezultate) ;
151 variante 100% a 297 lei și
11.658 varjante 25% a 74 iei.

cadrul secțiilor vizate, că și la 
alte echipe divizionare. Reți- 
nînd cauza esențială care a 
dus ia scăderea randamentului 
de la o zi la alta, nu se poate 
să nu ne oprim — măcar în 
treacăt — asupra probleme; ce
lor doi juniori (fiecare sextet, 
conform regulamentului, trebuie 
să-i introducă in formație). 
Spre satisfacția generală, s-a 
constatat că â sporit preocu
parea pentru depistarea și for
marea jucătorilor de perspecti
vă, juniorii Istvan Bar (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) — 864,
Nicolae Dumitru (Olimpia 
București) — 839, Ioan Ruge 
(Aurul.Baia Mare) — 831 și 821, 
Liviu Ghiță (Gloria București)
— 831 și 816. Viorej Goran — 
(Carpați Sinaia) — 806, Valen
tin Brcban (UNIO Satu Mare)
— 802, și Lucian Străin (Olim
pia Reșița) — 300, comportîn- 
du-se promițător. Aceștia, ca 
și alți tineri talentați. alcătu
iesc acum o generație în care 
sportul popicelor își pune mari 
speranțe.
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înaintea încheierii sezonului oficia!

iiiiinc BOGATA AGENDA
COMPETITIONALA A JUNIORILORVALOAREA ȘI-A SPUS CUVINTUL

Steaua Brașov 4-0 (2-0)F. C. M.
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PITEȘTI, 23 (prin telefon). 
Lume multă (vreo 15 000 de... 
umbrele) aici, în Trivale pen
tru un meci disputat pe o vre
me închisă, ploioasă. între li
dera autoritară a Diviziei A și 
formația brașoveană, învingă
toare, săptămîna trecută. în 
„sferturi", în dauna fotbaliști
lor piteșteni. în dorința mani
festă de a merge mai departe 
în Cupă, F.C.M.-ul. a abordat 
jocul cu multă ambiție. încer- 
cînd, prin Mărgărit (min. 8). 
vigilența lui Stingaciu. Curînd. 
însă Steaua va prelua iniția
tiva. „mijlocul" ei, valoros și la
borios. va „lega" si va prepara 
mingi pentru vîrfurile de me
serie
care

sau de circumstanță (între 
si mereu neastâmpăratul

Belodedici). Hagi. cu mobilita- 
tea-i cunoscută, va scăpa de 
sub marcajul direct al lui St. 
Bălan si. în consecință, fazele- 
pericol la poarta lui Santa, se 
vor petrece în serie, iar golul, 
nici el nu va întîrzia mult: în 
minutul 22, LĂCĂTUȘ, servit la 
intilnirc de Stoica, pătrunde in 
suprafața de pedeapsă si de Ia 
13—14 m., lateral dreapta, tri
mite balonul în plasă. Ia cclțui 
lung. Și mal dezinvoltă în joc 
după deschiderea scorului. 
Steaua își va accentua supe
rioritatea. pe toate planurile, 
reușind in min. 38 „desprin
derea"; Lăcătuș execută scurt 
(la o lovitură liberă de la circa 
20 m.) si mingea șutată apoi 
puternic de HAGI va găsi în

UN MECI DINAMIC SI SPECTACULOS
Dinamo — Victoria 4-2 110)
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Ploaia torențială căzută îna
intea partidei a pus în cum
pănă desfășurarea ei. După ce 
însă brigada de arbitri a con
statat că suprafața de joc pro
mite totuși disputarea întîlnirii. 
semifinala Victoria — Dinan.o 
a debutat, cc-i drept cu o în- 
tîrziere de 20 de minute fată de 
ora anunțată prin program. Dar 
nu oricum, ci în fața ă peste 
20 000 de spectatori prezent! în 
tribunele stadionului „23 Au
gust" din Capitală si care. în 
ciuda ploii care n-a contenit, 
n-au avut ce regreta, cele dm ă 
formații oferind un joc dina
mic, angajant. cu numeroase 
faze electrizante. Dinamo, mai 
experimentată, a reușit să se 
impună, cu precădere în partea 
a doua a meciului, cî.știgînd în 
final intîlnirea eu 
4—2 (I—0).

Primele situații _________
la poarta lui Nițu (excelent, 
prin numeroase parade de mare 
efect) s-au consumat în minu
tele 4 și 8, cind Lupu. foarte 
activ, a șutat periculos, dar 
balonul a ocolit buturile ad
verse. In replică. Augustin 
(min. 10) il solicită pe Moraru. 
După alte două șuturi, impre
cise. avindu-1 ca autor pe Al. 
Nicolae, un contraatac al Vic
toriei (min. 16) se încheie cu 
un șut-centrare al neobositului 
Țălnar. balonul fiind deviat cu 
dificultate de Moraru în corner. 
Jocul alternează la ambele norți 
și in min. 32 Nițu scoate de la 
vinelu șutul-..bombă“ al lui 
Varga. Preludiul deschiderii 
scorului se derulează în min. 39. 
cind Lupu. la capătul unei ac
țiuni personale, trimite spre 
colțul lung, dar balonul trece

scorul de

favorabile

la o
trei minute tabela arăta 1—0 în 
favoarea dinamcviștilor, VAR
GA fruclificind centrarea Iui 
Damaschin I. în ultimele se
cunde ale reprizei, mingea cen
trată de Ț-ălnar cade pe ..trans 
versală".

La reluare, jocul este la fel 
de plăcut.
cele două combatante soldîn- 
du-se cu 
reușite. După ce P. Petre (min. 
51). Cr. Sava (min. 55) și Da
maschin I (min. 58) irosesc si
tuații rarisime. în min. 59 Vic
toria fsi vede eforturile încu
nunate. NUȚA trimițind in plasă 
balonul centrat de Ursu. Dina
mo forțează, dar Mateut (min. 
62 si 64) nu-I poate învinge pe 
Nițu. Va lua totuși conducerea 
printr-un autogol: Damaschin I 
(min. SS) trimite cu capul din 
apropiere, Nițu respinge. Zare 
încearcă să degajeze și balonul 
deviază <lin URSU in poartă. 
Tabela se modifică, in min. îl, 
cind DAMASCHIN 1 înscrie im- 
parabil, apoi ZARE va marca 
cu capul (min. 87), pentru ca 
in penultimul minut de joc 
MATEUȚ, cu un șut sec, pe 
jos, să stabilească scorul final.

Arbitrul D. Petrescu (din 
București) a condus foarte bine.

VICTORIA: NIȚU — Comă- 
nescu. Mirea. ZARE. Ursu — 
P, PETRE, Balaur. Dican — 
ȚĂLNAR, Augustin (min. 77 Ca- 
ciureac), NUȚA (min. 79 Mica).

DINAMO; Moraru — Jercă- 
lău. Al. Nicolae Movilă, Sabou
— VARGA (min. 46 MATEUȚ), 
LUPU. CR. SAVA, LUPESCU
— DAMASCHIN I. Văidean 
(min. 46 Orac).

Gheorghe NERTEA

palmă de poartă. Peste

tempoul impus de

numeroase acțiuni

„zid" o spărtură si se va opri 
in plasă: 2—0.

Ocrotită de tabela de scor. 
Steaua își va permite (in afara 
celor două înlocuiri efectuate 
la pauză) să acționeze la o tu
rație minimă, inlesnindu-le bra
șovenilor o superioritate teri
torială. soldată însă doar cu 
cornere si cu cîteva suturi care 
nu il indispun pe Stingaciu. 
Cind va apăsa pe accelerator, 
Steaua va crea situații dificile 
la poarta lui Santa, salvat. în 
min. 62, la un șut al lui Lăcă
tuș. de stîlpul din dreapta al 
porții.

Spre final de partidă, WEIS- 
SENBACHER (min. 82) și LĂ
CĂTUȘ (min. 87) vor materia
liza superioritatea campioanei 
prin incă două goluri înscrise, 
ambele, fără prea mari pro
bleme.

Și fluierul final al arbitrului 
consfințește o victorie lejeră a 
Stelei.

Arbitrul I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea) a condus foarte bine 
formațiile :

STEAUA : Stingaciu — CI
REAȘĂ. IOVAN. BELODEDICI 
(min. 46 WEISSENBACHER), 
Bărbulescu — HAGI. Stoica 
(min. 46 Rotariu), BOLONI, 
Majaru — LĂCĂTUȘ, Pițurcă.

F.C.M. BRAȘOV: Șanta — 
St. Bălan NAGHI. C. ȘTEFA- 
NESCU. L. Petre — DRAGAN, 
Avădanei (min. 46 Ficu). DU- 
MITRIU, Mărgărit — Cadar. 
Barbu.

Gheorghe N COLAESCU

• PREGĂTIRILE LOTULUI 
REPREZENTATIV DE JU
NIORI. In cadrul pregătirilor 
pe care le efectuează în pers
pectiva partidei cu echipa si
milară a U.R.S.S. din cadrul 
preliminariilor Campionatului 
European de juniori I (progra
mat vineri, 26 junie, ia Brașov 
de la ora 18), lotu] nostru a 
susținut un meci de verificare 
în compania formației de ju- 

Tinerii 
victoria 
golurile 
(2), ttă- 

respectiv

niori F.C.M. Brașov, 
„tricolori" au obținut 
cu 4—1 (1—1), prin
marcate de Moldovan 
ducioiu, Stanici, 
Curta. Antrenorii C. Ardeîeanu, 
I. Varga și AI. Lazăr au folo
sit întregul lot.

Carol GRUIA, coresp.

0 FINALA JUNIORILOR PE 
STADIONUL „23 AUGUST". 
Ultimul act al celei mai impor
tante competiții interne a ju
niorilor, Campionatul Republi
can I, se va desfășura — con
form tradiției — pe cea mai 
mare arenă sportivă a țării, 
stadionul .,23 August" din Ca
pitală. Ca și anul trecut, fi
nala se va disputa între Dina
mo și Sportul Studențesc, echi
pele pregătite de Constantin 
Frățilă și, respectiv, Dan Apol- 
zan. Meciul va începe la ora 
15,15. Dimineața, de la ora 10, 
pe unui din terenurile Com
plexului „23 August", finala 
mică. Petrolul — F.C.M. 
Brașov.

• TURNEUL FINAL AL 
CENTRELOR OLIMPICE „VII
TORUL". Una dintre cele mai 
utile inițiative, din ultimii ani,

spriel- 
achete 

s-au 
mpion

I SIMPLU, OPERATIV Șl EFICACE !

apre- 
•misiei 
mode- 
arche- 
ral, o 
de o 

[a Ga- 
îsă ca 
Repu- 
aptive 
ira Ia 
lie sa

treceri 
te cele

I
I
I
I
I

JAC I

• Autoturisme 
„Dacia 1300“ și 
importante cîști- 
guri în numerar:
• Periodic, e- 

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

• Punctele de 
vînzare de pretu
tindeni vă stau la 
dispoziție:

0 SINGURA
CONDIȚIE a reu
șitei: PARTICI
PAREA !

TURUL DELTEI IN 4 ZILE
DE TURISM
CUREȘT1, in 
ulcea, organizează

■ pontoane-dormitor

HOTELURI 
colaborare

Turul 
con-

I : 
ora
Sf.

14 din Tulcea pe tra-
Gheorghe — Km. 54

oră la Mila 23 sat.
• ziua a IV-a : plecare la ora 5 pe traseul : 

Canalul Olguța — canalul Sontea — canalul 
reasa — Mila 35 — Brațul Sulina — Tulcea.

NOTA :
Traseul din ziua a IV-a se va modifica, ... 

funcție de nivelul apelor, astfel : canalul Olguța 
— canalul Sontea — Mila 23 sat — Crișan — Bra
țul Sulina — Maliuc — Tulcea. Traseele inițiale

SI-

în

ora 5 pe traseul : Km 
Gheorghe — canalul 

— Gîrla Busurea — Mila 
■aș. Popas o oră pe Lacul 
jă la mare clnd se ajunge

e la 
Sf.

are la ora 7 pe traseul : 
ilina — Crișan — Dunărea 
npare Obretin — Mila 23 
- canalul Olguța. Popas o

București.
In aceste excursii 

din alte localități din

vor putea fi modificate parțial in funcție de
nivelul apelor.

Date de plecare : 27 iunie : 1 , 5, 9, 13, 17,
21. 25 și 29 iulie ; 2. 6, 10, 14, 18 22. 26 Si
30 august ; 3, 7, 11 și 15 septembrie.

Pentru înscrieri în excursii sau informații. a-
dresa ți-vâ agențiilor de turism ale I.T.H.R.

se pot Înscrie turiști și 
tară.

•n
I
i
(
I
I1
I
I
I
I
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ale federației noastre de toibal 
este, indiscutabil, înființarea 
centrelor olimpice'de pregătire 
a jucătorilor tineri — „VIITO
RUL". S-a creat, în acest fel, 
posibilitatea ca, în 12 orașe din 
țară, să fie concentrate — în 
urma unor selecții riguroase — 
veritabile talente și încadrate 
intr-un proces de instruire a- 
decvat cerințelor marii perfor
manțe. Și, iată inițiativa mer
ge mai departe, așa cum e și 
firesc să fie, organizîndu-se și 
un turneu final cu echipele a- 
cestor centre, deși ele au parti
cipat și in Campionatul Repu
blican de juniori 
desfășura acest 
Mai întîi pe trei

I. Cum se va 
turneu final ? 
grupe zonale:

TIRNAVENI : 
centrelor Bacău, 
Hunedoara și Brașov.

cu
Tg.

echipele
Mureș.

TIMIȘOARA : cu 
centrelor Arad, Orad’a, 
lulia și Timișoara.

echipele
Alba

CRAIOVA : cu echipele cen
trelor București, Buzău, Pitești 
și Craiova.

Partidele din această fază se 
vor disputa in zilele de 29 șl 
30 iunie și 1 iulie. Se califică 
echipa clasată pe locul I (în 
fiecare grupă). Turneul final 
este programat la București 
(3—5 iulie) cu cele trei câștigă
toare de „zone", plus o a 
patra echipă care, în faza pre
cedentă, a obținut cel mai bun 
punctaj (golaveraj). în ultima 
fază se va juca sistem eli
minatoriu.

• IN PARTIDA DE LA SLATINA, liniile 
mijloc au contribuit în mod substanțial

de 
_ ____ _______ ,__ la

crearea unui bun spectacol fotbalistic și au avut 
— logic — cei mal mulți remarcați. 0 Inimosul 
conducător al galeriei gazdelor, Al. Panait, a 
trăit d.n plin emoțiile partidei F.C. Olt — Spor
tul Studențesc. Să subliniem, fiindcă am pome
nit de suporterii lui F. C. Olt. modul perfect 
sportiv în care și-au încurajat favorițli. Și tot 
despre publicul local, o altă mențiune favora
bilă : modul demn în care a știut să primească 
tnfrlngerea. 0 Pe banca Sportului Studențesc, 
M. Sandu, revenit la clubul unde a cunoscut 
toate marile satisfacții ale carierei lui de per
formanță. El activează acum în cadrul condu
cerii clubului studențesc. Mult succes în noua 
muncă I 0 „Să ratezi de la cițlva metri !• Excla
mația aparține antrenorului Gh. Constantin. O 
autorizată părere in materie, fiind vorba de un 
golgeter al fotbalului nostru, in același timp 
unul dintre cei mai prlcepuți creatori de situații 
pentru coechipieri. Alexandrescu. Tătaru. Caco- 
veanu pot depune mărturie

tonașe galbene, ulti
mul evoluind la spe
ranțe, mareînd un gol. 
dînd centrarea ca la 
carte la al doilea). 
Bumbescu, T. Stoica și 
Boloni — Indisponibili. 
De partea cealaltă — 
Butufei șl I. Gușă 
(plecați de la echipă). 
C. ștefan, Cr. Ene (ac
cidentați) și Mocanu 
(cumul de cartonașe) 
0 Unul dintre cei mai 
buni 
lului

jucători ai Petro- 
în grupa semifi-

nală de juniori de la 
Craiova a fost atacantul 
zafiris. Promovat în 
meciul cu Steaua, el 
s-a dovedit a fi extrem 
de... îndrăzneț în fața 
trlo-ului lovan — Be
lodedici — Bărbulescu, 
dar. în două ciocniri — 
la un Interval scurt de 
timp — cu apărătorii 
bucureșteni, s-a acci
dentat șl a părăsit te
renul. Păcat. 7 
dorit mult să-1 
lucind un meci 
cu Steaua...

DEBUTANTUL DRAGANOIU... Are

î

Am fi
I vedem
1 întreg

IC ani

• TINERETUL, BINE 
REPREZENTAT. Mu Iți 
jucători tineri în parti
da Dinamo — Jiul : 
Jercălău, Lupu, Lupes- 
cu, Sedecaru, Timofte, 
Dodu, Rus. Dintre toți 
s-a impus Lupu, un a- 
devărat „servant" al 
golgeterului Cămătaru 
aflat la originea 
tor goluri, ea și 
celenta centrare, 
vîrful de atac a 
balonul în „transversa
lă *, In schimb, pentru 
Sedecaru, misiunea de 
a-1 păzi pe Cămătaru a 
fost foarte dificilă. • 
Surprinzător. Jiul a a- 
vut înscrise pe foaie 
doar trei rezerve : por
tarul Gîrjoabă și jucăto
rii de cîmp Dodu și Rus, 
aceștia din urmă au și 
fost folosiți 9 
Surprinzătoare

mul- 
la ex- 

cînd 
trimis

minute, 
lipsa lui

DE LA

Lasconi, despre a cărui 
indisponibilitate nu 
prea se cunoșteau cau
ze sigure. 0 înaintea 
partidei, L. Vlad, pre
ședintele secției de fot
bal a Jiului, medita cu 
voce tare i „Dacă vom 
trata campionatul și 
vom juca așa cum am 
tăcut-o în acest retur, 
sigur vom... promova 
anul viitor din nou în 
Divizia A". 0 Portarul 
Boitor, după ce îl în
vinsese de două ori pe 
Lung cu lovituri de la 
11 m.. în fața lui Mora- 
ru nu a mai avut inspi
rație și dinamovistul a 
apărat. Boitor a trecut 
din nou în poartă și a 
apărat și el penaltyul 
1U- Cămătaru, arătînd că 
portarul rămîne, în pri
mul rînd, portar I

BUZĂU dintre Gloria și

• - 
și jumătate și a jucat pe post de libero în 
echipa F.C.M Brașov, împotriva Universității 
Craiova, meci de debut în prima divizie. Drăgă- 
noiu este bine făcut, iar Costlcă ștefănescu, care 
are mare încredere în calitățile Iul, ii prevede un 
viitor frumos. Sigur că marile reușite vin în 
timp, cu răbdare, și cu multă perseverență din 
partea foarte tînărului jucător brașovean. 0 A- 
propo de tinerețe echipa din Bănie, aflată și 
ea în reconstrucție, a trimis în arenă, în ultima 
vreme, jucători din... banda de producție pro
prie. Ca, de pildă, acest Neagoe, care, duminică, 
a marcat un gol spectaculos. 0 Pină la finalul 
partidei, care i-a încălzit bine pe spectatorii din 
Bănie, el savurînd din plin suita celor trei go
luri din actul al n-lea, pe stadionul Central s-au 
auzit murmure șl apostrofări la nereușitele e- 
chipel favorite. La care un spectator lucid a 
replicat (l-am auzit de la masa presei) : „Tre
buie să înțelegem odată că fără liniște și răb
dare nu vom putea face din nou o echipă mare. 
Ciclul . ..
nici o

„construcție-reconstrucție" nu poate ocoli 
echipă...". Avea mare dreptate !

REVENII

0 PARTIDA
Rapid a lansat pe firmamentul primei divizii 
trei jucători noi. foarte tineri cu toții. Astfel 
la Gloria a jucat primele sale minute în 
jucătorul Caragea, născut la 10 mai 1972, 
dintre cele mai timpurii debuturi în primul 
ion a! țării. La Rapid alte două nume 
Constantin și Laurențiu, fiecare avînd 19 
De remarca' că toți trei sint creații ale propri
ilor școli de fotbal. Puținele minute in care au 
evoluat nu permit o apreciere a valorii și talen
tului lor. dar prezența pe un gazon de „A“ în
seamnă că girul antrenorilor este atestat. 0 Re
feritor la debutul “
după ce a intrat 
Moroianu l-a poftit...
poanele nu erau regulamentare. Și tînărul Con
stantin nu a reintrat decit după ce cram
poanele deveniseră de dimensiuni regula
mentare. 0 Un arbitru deosebit de solicitat în 
săptămîna trecu'ă a fost timișoreanul Doru Bu- 
ciuman : duminică 14 iunie a condus la Craiova 
partida Eicctnoputere — Automatica București 
marți a fost la Tîrgoviște, tușier, la meciul de 
Cupa României dintre Victoria București și Uni
versitatea Craiova, joi nu a lipsit de la meciul 
Corvinul Hunedoara — ,.U“ (tot tușier), iar du
minică 21 iunie a fost din nou la linie, la jocul 
Gloria Buzău — Rapid !

„A“ 
unul 
eșa- 
noi :
ani.

lui Constantin : imediat 
pe teren, arbitrul Ad. 

afară. Motivul : cramnoa-

0 FOARTE MULTE 
ABSENȚE NOTABILE 

. în partida de la P’o-

iești. De la campioana 
țării au lipsit Hagi și 
Lăcătuș (cumul de car-

st

CLUJ-NAPOCA, 
terminarea 
tulul francez 
sa, Monaco, s-a clasat 
pe locul 5), antrenorul 
ștefan Covaci a asistat 
la meciul Universitatea 
— Oțelul Galați. El a 
apreciat calitatea de 
ansamblu a partidei și 
i remarcat, dintre ju
cători. pe clujenii Muj- 
nai și Bucur și pe gă- 
lățeanul Burcea. Aces
ta din urmă, trecut 
vîrf de atac în final, a 
impresionat prin dri
bling și stăpînirea ba
lonului. 0 Clujenii se 
temeau mult de meciul 
cu Oțelul, avînd 3 in
disponibilități impor
tante : Cimpeanu II, 
Sabău șl Popieu. înlo
cuitorii lor au dat însă

după
campiona- 

(echipa

un bun randament și e- 
cbipa. in ansamblu, a 
avut o prestație remar
cabilă în acest meci de 
.la revedere", ultimul 

din acest sezon pe teren 
propriu. 0 Două din 
cartonașele galbene pri
mite de gălățeni s-au 
datorat unor Inutile Iz
bucniri de nervi : Antohl 
(nemulțumit de o de
cizie a arbitrului) a 
trîntii ostentativ min
gea de pămînt. iar 
Agiu a aruncat balonul 
intr-un adversar 0 Ab
sența lui Vaișcovici (in
disponibil) s-a resimțit 
in echipa oaspete, care 
n-a șutat decit de 3 ori 
pe spațiul porții. A în
cercat să-l suplinească 
Ralea. dar el n-a putut 
trece de bariera Dobrotă 
— Ciocan.

I

• BUCURIE MARE 
echipei Flacăra Moreni 
la Bacău. Cu punctul cîștigat ne merit în acest 
meci, morenarii se vedeau scăpati de orice e- 
motie. indiferent de rezultatul pe care îl vor 
obține în ultima etapă pe propriul teren, în 
partida cu Universitatea Clui-Nanoca. Ei au în
cheiat astfel turul de forță din sezonul de pri
măvară. mai ales din ultimele trei locuri susți
nute în deplasare, in care au cîstigat 5 puncte 
din 6 posibile, 
trogradare. Un 
torii, antrenorii 
r'ni și-au atras

și iustificaiă în tabăra 
la stîrsitul mrciului de

reușind să se salveze de la re
tur de forță pentru care iueă- 
și conducătorii echipei din Mo- 
aprecieri unanime.

I
;!

;> 
I 
i



(Urmare din pag. I)

apro- 
mo- 
Bi-

bu (iilor și mai buna activitate 
a Consiliului Suprem și a Bi
roului său Permanent.

De asemenea, au fost 
bate, în unanimitate, 
dificări în componenta
roului Executiv al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, ca urmare a unor mă
suri organizatorice și a schim
bării atribuțiilor în domeniul 
coordonării unor ramuri de ac
tivitate .

Au început apoi dezbaterile 
jn plen

Lucrările plenarei s-au desfă
șura!, de asemenea, în cadrul 
consiliilor pe ramuri și domenii 
de activitate.

La indicația secretarului gene
ral al partidului. în centrul dez
baterilor in plen și în consi
liile pe ramuri și domenii de ac
tivitate au stat probleme legate 
de realizarea planului în peri
oada care a trecut din acest an, 
măsurile luate pentru îndeplini
rea in cele mai bune condiții a 
planului pe întregul an 1987. 
O atenție deosebită a fost acor
dată realizării integrale a pro
ducției destinate exportului și 
soluționării în acest sens a tu
turor problemelor care privesc 
buna aprovizionare tehnico-ma- 
terială a unităților productive. 

In cadrul plenarei a fost re
levat rolul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea, pe baze profund 
științifice, a proiectului Pla
nului national unic de dezvol
tare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1988, care are în vedere 
sarcinile stabilite prin Directi
vele Congresului al XlII-lea al 
F.C.R. și ține seama de preve
derile pentru anul viitor din 
actualul plan cincinal, progra
mele de perfecționare a organi
zării si modernizare a procese
lor de producție initiate de 
Secretarul general al partidului.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere contribuției deosebite a 
tovarășei Elena Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare econo
mico-socială a țării, la înflo
rirea necontenită a științei. în- 
vățămintului și culturii, la an
trenarea largă a cercetării 
științifice în soluționarea pro
blemelor producției materiale.

Dezbaterile au prilejuit evi
dențierea rezultatelor obținute 
in prima parte a acestui an în 
realizarea Planului national 
unic de dezvoltare economicos

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
. . ,iu.l..................„

perfecționare a organizam si desfășurării marilor competiții 
modernizării proceselor de pro- internaționale de lupte rezer-

socială si a programelor de

ducție, creșterea eficientei eco
nomice în toate sectoarele de 
activitate, a măsurilor ce tre
buie luate pentru îndeplinirea 
tuturor indicatorilor de plan pe 
1987 și asigurarea condițiilor 
necesare înfăptuirii în cele mai 
bune condiții 
anul 1988.

Participant!! 
subliniat că 
nului national 
tare economico-socială pe a- 
nul 1988, elaborat sub îndru
marea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pun un ac
cent deosebit pe creșterea con
tinuă a forțelor de producție, 
afirmarea cu putere a noii re
voluții tchnico-științifice și a 
noii revoluții agrare, pe dez
voltarea bazei proprii de ma
terii prime, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produse
lor și a gradului de valorifica
re a resurselor, reducerea con
sumurilor materiale și energe
tice, utilizarea cu eficiența 
maximă a fondurilor de inves
tiții, creșterea productivității 
muncii și reducerea cheltuieli
lor materiale, ca mijloc prin
cipal al sporirii venitului na-, 
țional și, pe această bază, a ni
velului de trai al poporului.

Participants la dezbateri au 
exprimai angajamentul oame
nilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, din cele
lalte ramuri ale economiei na
ționale de a acționa si in viitor, 
cu inaltă responsabilitate comu
nistă, pentru înfăptuirea obiec
tivelor actualei etape de dez
voltare economico-socială a pa
triei, care asigură progresul ei 
neîntrerupt în ritmurile stabi
lite de Congresul al XlII-lea al 
partidului, înaintarea României 
pe noi trepte de progres si ci
vilizație.

Plenara a prilejuit exprima
rea adeziunii depline a între
gului nostru popor la politica 
externă a partidului și statului 
nostru, promovată eu fermitate 
și consecvență de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, relevînd 
deosebita însemnătate a ini
țiativelor și demersurilor de 
largă recunoaștere internațio
nală. ele secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii, consacrate edificării unei 
lumi a păcii, fără arme și fără 
războaie. a înțelegerii și colabo
rării. în care fiecare națiu
ne să se dezvolte în deplină 
libertate si independență.

Lucrările plenarei continuă.

a planului pe

la plenară au 
prevederile Pla- 
unic de dezvol-

l
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I
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CUPA MONDIALĂ
TINERI LUPTĂTORI REMARCAȚI IN TURNEELE DIN POLONIA

Faptul că se apropie data noastre s-au remarcat din nou, 
cinci dintre ei ureînd pe po
diumul de premiere. Romică 
Rașovan (50 kg), Dănuț Prefit 
(63 kg), Teodor Vlad (68 kg) și 
Sorin Moisache (81 kg) au de
venit cîștigători ai concursului, 
iar Petrișor Cruceanu (115 kg) 
s-a clasat pe locul 3.

în turneul asemănător de la 
Varșovia, de lupte greco-ro- 
mane, Cătălin Trofin (74 kg) a 
ocupat locul I, iar Ilie Minciu
nă (48 kg) și David Strezariu 
(68 kg) s-au’ situat pe locul 
secund.

LA tĂLĂPIL

vate juniorilor și „speranțelor" 
olimpice, în diferite țări euro
pene se organizează tot mai 
multe turnee internaționale. De 
pildă, la Lublin (Polonia) s-au 
încheiat întrecerile unuj turneu 
de acest gen, la care au fost 
prezenți tineri luptători de la 
stilul libere din Bulgaria, Ce
hoslovacia, România, Ungaria 
și Polonia (cu mai mulți concu
renți la fiecare categorie de 
greutate). Reprezentanții țării

FRUMOASE SUCCESE ALE JUNIORILOR LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE DE JUDO ALE CEHOSLOVACIEI

mul loc la categoria superușoa- 
ră, iar Radu Ivan a pierdut 
doar finala, clasîndu-se pe lo
cul secund.

• La Essen (R.F.G.) au avut 
loc întrecerile celei de-a Il-a e- 
dițil a Cupei Mondiale la dresaj, 
la gala finală luînd parte 12 con
curenți, calificați în urma a 13 
concursuri preliminare, victoria 
a revenit elvețlencei Christine 
Stdckelbcrger cu Gaugain de 
Lully, cu un an în urmă situată 
pe locul 3. învingătoarea ediției 
precedente, daneza Anne Grethe 
Jensen cu Marzog. s-a clasat pe 
poziția secundă.

La Jicin au avut loc „Inter
naționalele" de judo ale Ceho
slovaciei rezervate juniorilor. 
Competiția a reunit concurenți 
din opt țări, printre care R.D. 
Germană. România, U.R.S.S. și, 
firește, Cehoslovacia (cu mai 
mulți sportivi la fiecare cate
gorie de greutate). Pentru re
prezentanții țării noastre a 
fost un excelent prilej de ve
rificare înaintea „Turneului 
Prietenia", programat la sfîrși- 
tul lunii viitoare. Juniorii ro
mâni, însoțiți de Mircea Frăți- 
că — în 
antrenor 
tiv — au 
portare : 
vingîndu-și spectaculos toți ad
versarii întîlniți, a cucerit pri-

noua sa postură de 
al lotului reprezenta- 
avut o frumoasă com- 
Zoltan Teszari, în-

INOVAȚII
CU MINGILE...
WASHINGTON (Agerpres) Min

gile de golf, și de tenis au 
beneficiat recent de două perfec
ționări tehnice. Prima aparține 
unei întreDrinderi . americane, 
„Pick Point Entreprises", care a 
pus la punct si comercializează 
mingi de golf luminoase. După 
cum relevă publicația „Infornra- 
tions Chimie Hebdo". aceste mingi 
sînt fabricate din poliuretan 
Texin, produs de firma „Mobay", 
și includ un produs luminlscent 
(Cyalume). care dezvoltă o lumi
nă verde intensă timp de 4—8 ore.

în ceea ce privește mingile oe 
tenis, un inventator francez, Erix 
Poullquen. a realizat un aparat 

S extrem de util pentru meciurile 
g care se ioacă pe timp de ploaie 

sau pe teren ud. Prototipul aces- 
tui aparat provoacă o evaporare 

g rapidă a excesului de apă din 
g mingile ude in numai 30 de se- 
g cunde. în acest fel — afirmă in- 
S; ventatorul — meciul se poate des- 
g făsura în condiții aDroplate celor 
g de pe vreme uscată, cel puțin 
4? în ceea ce privește mingile...

g

O OAZA A SPORTULUI
(Urmare din pag 1)

moașe din tară. Localnicii 
vor, însă, să-l extindă, pen
tru că si cerințele cresc, iu
bitorii sportului cu volan 
sînt de ordinul miilor ! Vi
zavi de kartodrom. alte ba
ze sportive : terenuri pen
tru handbal s! tenis, cu tri
bune pentru 1000 de spectatori 
și grupuri socia'e, precum 
și un stadion de fotbal, și 
el beneficiind de o tribună 
capacitate 5.000 de locuri, 
pe cale. însă, do a-și dubla 
numărul. Nu dintr-un ca
priciu al edililor, ci din ne
voia de a răspunde solicită
rilor, tot mai mari, acum 
cind „ll-“le Sportului Mun
citoresc Caracal, lider în 
Divizia C, se pregătește să 
mai urce o treaptă calitati-

vă... Să mai rămînem puțin 
in domeniul celui mai în
drăgit dintre sporturi, pen
tru a consemna alte două 
amănunte : fotbaliștii își 
gospodăresc singuri terenul 
(cu cită grilă i-am văzut în
grijind gazonul. împrospă- 
tînd brazdele !) și, de ase
menea. pregătesc schimbul 
de mîine al echipei. Șoimi 
ai patriei și pionieri sînt 
modelați de ei — alături de 
profesorii-antrenori ai Clu
bului Sportiv Școlar — cresc 
și se formează sub ochii lor. 
Exemplele 
pedagogi se 
les Barbu, 
Bărbulescu 
bazin de înot (25 mj pentru 
inițiere și aleile, asfaltate, 
cele mai multe, excelent în
grijite, de ordinul a mii de

de instructori- 
cheamă mai a- 
Roșca, Cretu, 

și Popa... Un

metri rezervate atlefilor 
crosiștilor in special, com
pletează, deocamdată, peisa
jul sportiv al parcului. Deo
camdată, „pentru că există 
și alte apropiate completări, 
împliniri, dorite și așteptate, 
care se vor înfăptui prin 
mijloace locale — ca și cele 
existente — prin efortul co
lectiv, însuflețit al cetățeni
lor11, ține să ne asigure în
suși primarul orașului, tova
rășul Gheorghe Anghel, re
ceptiv la toate inițiativele 
destinate să facă mereu 
mai frumoasă viața locuito
rilor. Altfel spus, atîtea te
meiuri pentru a determina 
un flux și mai puternic 
spre sport, prin Daciadă, în 
această veche (dar întinerită 
vizibil) așezare urbană a ju
dețului Olt... „

)
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• La Paris-Bercy s-a desfășu
rat finala ediției nr. 9 a Cupei 
Mondiale la obstacole, la ultima 
fază intrînd în întreceri 43 de 
concurenți din Europa, America 
șl Australia. Nedezmințind „tra
diția", victoria a revenit, din nou, 
unui concurent din S.U.A., în 
fruntea clasamentului sltulndu-se. 
de această dată. Katharine Bur- 
dstal cu The Natural,

APA, ALIAT AL...
Numele brazilianului Luis 

Oliveira e tot mai respectat 
in aria atletismului interna
țional, între elevii acestui 
antrenor numărîndu-se (pe 
lingă Mary Decker-Slaney, 
dublă medaliată cu aur la 
C.M. de la Helsinki) repu
tații semifondiști Joaquim 
Cruz și Jose-Luis Barbosa, 
primuj campion olimpic la 
Los Angeles (1984), celălalt 
campion mondial indoor la 
Indianapolis (1987), 
distanța de 800 m. 
De regulă, 
vat, mai 
muncihd 
vorbind, 
a ieșit,

ATLEȚILOR!

ambii pe

totdeauna orice ajutoare din 
afară antrenamentului".

încă mai mult. Taciturnul 
Oliveira a acceptat să dez
văluie cîteva din „secretele" 
muncii sale, surprinzîndu-i 
pe specialiști prin — hai 
să-i zicem originalitatea 
metodelor folosite. Dacă, în 
urmă 
Percy 
levii, 
Clark, 
nisip,

o ultimeleștirio ultimele râ
baschet • tn semifinalele turneului fe

minin de la Sao Paulo, reprezentativa Bra
ziliei a învins cu scorul de 105—69 (52—29) 
echipa Universității Tenessee (SUA). iar se
lecționata Cehoslovaciei a întrecut cu 98—40 
(51—26) formația Argentinei.

CICLISM • Turul Iugoslaviei s-a înche
iat, la Zagreb, cu victoria lui Olaf Jentsch 
(R. D. Germană) urmat în clasamentul ge
neral de Kozerek (Cehoslovacia) — la 21 s și 
Radtke (R.D Germană) la 29 s- în cla
samentul final pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de R D Germană, urmată de Iugo
slavia — la 7:44 Olanda — la 8:53, Polonia 
— la H :46, Cehoslovacia — la 14,28. Ultima 
etapă, desfășurată pe traseul Ljubljana — Za-

rezer- 
degrabă 

decît
Oliveira 
recent, 

muțenie proverbială, 
o serie de mărturisiri care 
au avut darul să stîrnească 
multă vilvă. „Toată lumea, 
a declarat el, așteaptă re
zolvarea, sau măcar o parte 
a ei, de la doping, iar eu 
aș minți dacă aș spune că 
nil l-am încercat! E drept, 
pînă la limita regulamentu
lui, dar în toate felurile, pe 
toate căile. Numai că rezul
tatele n-au fost cele scon
tate : deși ,.biciuiți“. alergă
torii mei n-au obținut de
cît niște victorii pe care 
le-ar fi obținut oricum, nu 
și timpii la care, naiv, 
m-am așteptat. Atunci, In 
urmă cu 5—6 ani, m-am în
trebat dacă nu cumva me
todele noastre de pregătire 
sînt învechite și, după ce 
m-am gindit bine, am în
drăznit să răspund că da, 
sînt învechite. Și am trecut 
imediat la căutări, la mo
dernizări. lepădînd pentru

dintr-o 
., făcînd

cu ani, australianul 
Cerutty își punea e- 
în frunte cu Ron 
să alerge pe dune de 
desculți, iată că Luis 

Oliveira a mers 
chiar mai departe, 
mutînd 
mentele 
diștilor ___

„Duritatea" acesteia, 
a constatat tehnicianul bra
zilian, mărește forța și rezis
tența atlețilbr. călind muș
chii, care, astfel, cedează 
(la întinderi, rupturi etc.) 
mai greu și mai rar. Obiș
nuit, o ședință de pregătire 
durează un ceas, partea ei 
finală fiind programată la 
apă adîncă (cît statura „su
biectului"), în așa fel îneît 
sportivul, abia atingînd fun
dul bazinului, să fie obligat 
să-și regleze șl respirația’.

Maj multe amănunte Oli
veira n-a dat, promițînd 
însă că, ultilizînd asemenea 
procedee, atleții săi vor 
străluci, prin medalii și per
formanțe, la J.O. din 1988. 
Judecind după surpriza nu
mită Jose-Luis Barbosa, 
s-ar părea că trebuie să-l 
credem pe cuvînt, notînd că 
încă o prejudecată (apa care 
îl ,,suge“ pe atleți I) își tră
iește ultimele zile !

O vi di u IOANITOAIA

pă ! !

antrena- 
semifon- 
în... a-
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ALTE FINALE DE CUPA
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• în Albania s-a desfășurat 
returul finalei Cupei, dintre Vlaz- 
nia Shkodra — Flamurtari Vlora. 
Jucînd pe teren propriu. Flamur
tari a cîștigat cu 3—1, dar tro
feul a fost cucerit de Vlaznia, 
care în prima 
3—0.
• Finală cu 

cia. La Atena, 
spectatori. în 
s-au întîlnit O.F.I. Creta și Ira
klis Salonic. După prelungiri, 
partida s-a încheiat la egalitate: 
1—1. în urma loviturilor de la 11 
m scorul general a devenit 4—2 
pentru O.F.I. Este prima oară în 
istoria fotbalului din Grecia, cînd 
o formație din Creta cucerește 
trofeul I

manșă a învins cu

„suspens" în Gre- 
în fata a 30 000 de 

partida decisivă

greb, a revenit la sprint rutierului iugoslav 
Vladan Periei, înregistrat pe distanța de 170 
km cu timpul de 4:07:42 ț Turul Elveției a 
continuat cu etapa a șasea, cîștigată de ita
lianul Marco Giovanetti, care a parcurs dis
tanța de 265,500 km în 6.52:58. In clasamen
tul general continuă să conducă elvețianul 
Guido Winterberg, urmat de coechipierul său 
Maehler — la 1:05 și belgianul Sergeant — la 
1:06 • Etapa a 11-a a Turului Columbiei, 
disputată pe traseul Felisa — Medellian (128 
km), a fost cîștigată de rutierul columbian 
Manuel Cardenas cu timpul de 3.26:21. Lider 
al clasamentului general se menține Pablo 
Wilches (Columbia), urmat la 27 secunde de 
coechipierul său Luis Herrera.

HANDBAL • Competiția masculină de la 
Grudziaz (Polonia) s-a încheiat cu victoria 
echipei Cubei — 6 p, urmată în clasamentul 
final de formația Poloniei — 4 p. In partida 
decisivă, handbaliștii cubanezi au întrecut eu 
scorul de 31—30 (14—13) selecționata polo
niei • Turneul feminin de la Belgrad a fost 
cîștigat de selecționata URSS, care a între
cut în finală cu scorul de 23—20 (11—10) echi
pa R. D. Germane.

VOLEI • în continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde in Japonia, echipa feminină 
a URSS a evoluat la Tokio în compania se
lecționatei nipone. Voleibalistele sovietice au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 (10, 3, 13).

MECIURI 
INTERNAȚIONALE

IN TURNEUL de la Milano : 
Milan — F.C. Porto 2—0 (1—0). 
Au înscris Virdis (min. 31 din 11 
in) si Rijkaard (mln, 48). Inter- 
nazionale — Paris St. Germain 
0—0, La turneu mai participă și 
F.c. Barcelona.

IN CURÎND începe în Argenti
na Campionatul Americii de Sud. 
Echipele se pregătesc intens. 
Tînăra formație a Braziliei a dispus la ■*-—-------- ------- -
Janeiro) 
dor. Au 
mio a
Mtiller și Jorginho. respectiv Ne
ta. Cu cîteva zile în urmă. Uru
guay a întrecut Ecuador cu 2—1.

TURNEUL DE LA LOS ANGE
LES. în finală : Vasco da Gama 
— Rosario Central 2—1 (1—0). 
Pentru locul 3 : Guadalajara — 
A.S. Roma 4—2 (3—1).

DUPĂ APROAPE un an de pau
ză. în urma unor accidentări si 
operații. Internaționalul brazilian 
Zico (34 de ani) a reintrat în 
fosta sa echiDă Flamengo in 
partida din campionatul statu
lui Rio, Flamengo a terminat la 
egalitate (1—1) cu Fluminense. 
Pentru Flamengo a marcat Zico, 
din penalty. O satisfacție mare 
pentru Zico, cu atît mai mult, cu 
cit acum un an în sferturile de 
finală ale C.M. din Mexic, el ra
tase o lovitură de la 11 m. în 
meciul cu Franța (Franța — Bra
zilia 4—3). „Aș vrea să mai ioc 
măcar pînă în 1990. pentru a fi 
prezent pentru a patra oară la 
un turneu final al Campionatului 
lumii" — a spus Zico.

Florianopolls (lingă Rlo de 
eu 4—1 (1—0) de Ecua- 
înscris : Rai (fratele mai 
lui Socrates). Careca,
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