
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI^
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NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚELE
GIURGIU, TELEORMAN, OLT Șl DOLJ

Proletari din ioate (MU. wriff-ed I

portul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, joi, o vizită de 
lucru în unități agricole din 
județele Giurgiu, Teleorman, 
Olt șf Dolj.

Desfășurată la scurt timp 
după Plenara Consiliuluț Na
țional al Agriculturii și Ple
nara comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Munci] și 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, vi
zita a avut loc in clima
tul de activitate rodnică, de 
puternică angajare a lucră
torilor de pe ogoarele țării 
pentru traducerea în fapte 
a indica, ilor și orientărilor 
cuprinse in cuvîntările rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cadrul acestor largi foru
muri ale democrației noastre 
socialiste, privind 
întregii activități la 
perioare de calitate 
ciență.

Secretarul general 
dului a analizat măsurile or
ganizatorice și tehnice luate 
pentru efectuarea in condi
ții optime a tuturor lucrărilor 
din actuala campanie agrico
lă, cu deosebire recoltarea ce
realelor păioase — astfel in
cit să se asigure realizarea unor 
producții cit mai mari, așa cum 
se prevede in programele prio
ritare de dezvoltare și moder
nizare a agriculturii, in docu
mentele Congresului al 
Xlll-lea al partidului. Au fost 
examinate starea de vegetație 
a culturilor cerealiere, tehnice 
și legumicole, modul in care 
se desfășoară lucrările de 
întreținere a acestora, respec
tarea tehnologiilor prevăzute, 
folosirea eu randament maxim 
a mașinilor și utilajelor agri
cole din dotare în vederea ob
ținerii unor recolte mari, si
gure și stabile, înfăptuirii o- 
biectivelor noii revoluții agrare.

Secretarul general al parti
dului a analizat, totodată, fe
lul in care 
de partid, 
unitățile de 
mobilizarea 
sate pentru _ _
mai bune condiții a lucrărilor 
agricole specifice acestei pe
rioade, evaluarea corectă a 
recoltelor, în deplină concor
danța cu potențialul culturilor, 
cu realitățile din cimp.

Oamenii muncii de Pe e- 
goare l-au primit pe secretarul 
general al partidului eu toată 
căldura, exprimindu-l direct 
cele mai profunde mulțumiri 
pentru vizită, pentru tot eeea 
ce a făcut și face spre binele 
și fericirea națiunii noastre.

Vizita a început la COOPE
RATIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE HOTARELE, JUDE
ȚUL GIURGIU, și a continuat 
pe terenurile ÎNTREPRINDE
RII AGRICOLE DE STAT 
MIHAlLEȘTI, unitate dis
tinsă cu titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare*’ pentru 
rezultatele obținute te cultura 
porumbului.

Dialogul secretarului general 
al partidului eu oamenii mun
cii din agricultura județului 
Teleorman a Început pe una 
din solele 
parținînd 
GRICOLE 
PURANI. 
dențial a __ ___ .
renul aparținind COOPERATI
VEI AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE FURCULEȘTI, unde acțiu
nea pentru recoltarea cereale
lor păioase se află, de aseme
nea, în plină desfășurare.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu § 
a evidențiat că, In acest mo- g 
meni de vlrf al lucrărilor ar g 
gricole de sezon, cel mal im- g 
portant lucru devine buna or- g 
ganizare a campaniei de recol- g 
tare, folosirea eu maximă pri- g 
cepere a mijloacelor mecanice J? 
și a forței de muncă, astfel In- g 
cit in 2—3 zile recolte de orz g 
să fie strînsă și pusă ta adă- g 
post. a

Vizita te județul Olt a » 
secretarului general al partidu- Zj 
lui a început in timpurile ee- șj 
realiere ale FERMEI NR. 15 « 
VIȘINA, APARȚININD ÎN- g 
TREPRINDERII AGRICOLE g 
DE STAT CORABIA. Următoa-g 
rea întîlnire a secretarului g 
general ai partidului cu os- g 
meni al muncii din agricultu- g 
ra județului Olt a avut loc la g 
FERMA NR. 1 A C.A.P. OBÎR- g 
ȘIA, DIN CADRUL CONSI- g 
LIULUI **"”* 
VIȘINA.

Prima 
itinerarul 
Dolj a 
AGRICOLA DE ________ T—
DRANIC, unitate de la a cărei 
constituire, in urmă cu 28 de 
ani, în prezența 
Nicolae Ceaușescu, 
gistrat progrese 
concretizate, printre 
amenajarea pentru 
Întregii suprafețe 
Următorul punct al _____ ___
lucru I-a constituit COOPERA
TIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE GAUCIUICA, din 
cadrul Consiliului unic agro
industrial de stat sl cooperatist 
Perișor.

La Întoarcerea spre București, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat BAZA-SILOZ DIN CA
RACAL A ÎNTREPRINDERII 
JUDEȚENE DE CONTRAC
TARE. ACHIZIȚIONARE ȘI 
PĂSTRARE A PRODUSELOR 
AGRICOLE.

Aici, secretarului general al 
partidului l-au fost înfățișate o 
serie de măsuri întreprinse pen
tru depozitarea sl conservarea 
ia cele mai bune condiții a re
coltei.

Pe parcursul vizitei în unită
țile agricola, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a apropiat în repe
tata rinduri de grupuri de ti
rani cooperatori, mecanizatori și 
alțl lucrători al ogoarelor, in- 
teresindu-se de mersul lucrări
lor agricole, de condițiile in 
eare se desfășoară acestea, de 
telul ta caro locuitorii satelor 
se mobilizează pentru executa
re» ta scurt timp și in cele mai 
bune condiții a campaniei de 
recoltare a cerealelor. Secretarul 
general el partidului le-a adre
sai urarea de a obține recolte 
cit mal mari, subliniind că de 
acestea depind in mod nemijlo
cit creșterea producțiilor agri
cole, creșterea veniturilor fie
cărui om al muncii și ale unită
ților agricole in eare lucrează, 
sporirea bunăstării țărănimii, a 
Întregului popor.

AGROINDUSTRIAL gI 
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vizitei în județul g 
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Vizita secretarului general al g 

partidului ta județele Giurgiu, jȘ 
Teleorman, Olt șl Dolj a avut un Ș 
pronunțat caracter de lucru, re- Ș 
liefind preocuparea permanentă șî 
a secretarului general al parti- $■ secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, 
pentru dezvoltarea intensivă sl 
modernizarea continuă a agri
culturii noastre socialiste, a tu
turor ramurilor economiei na-

______________________________I 

ționale, creșterea bunăstării ță- 0 
rânlmfl, a întregului popor, rl- 
dicarea gradului de civilizație 
a) satului românesc și Înflori- 
rea continuă a patriei.________ s?
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Ieri, t-a disputat ultima etapă a Diviziei A de fotbal

STEAUA - CiȘTIGĂTOARE AUTORITARA A EDIȚIEI NR. 69
• Dinamo și Victoria - pc celelalte locuri ale podiumului • Jiul, Gloria și Chimia

pe ultimele poziții ale clasamentului • Luni, ia București, partida de încheiere

a campionatului: steaua - Universitatea Craiova

Cistigătoare a Cupei Campionilor Europeni în 
ediția 19S5—86 și a „Supercupei" Europei, STEAUA 
a cucerit din nou și titlul de campioană a Româ

niei, lată, ta imagine, lotul campionilor tării. 
Foto : Dumitru

CLASAMENTUL

TĂNASE

REZULTATE TEHNICE
- Dinamo
- F. C. Olt
- S. C. Bacău
- „U“ Cluj-Napoca
— Chimia
- Victoria
- Petrolul
— Gloria
- Steaua

4- 3
1- 3
5- 3
4-1
4-0
2- 1
1-1
2-1
1-1

Rapid
Jiul
Sp. Studențesc
Flacăra
Oțelul 
Corvinul 
F. C. Argeș
F.C.M. Brașov
Univ. Craiova
(partidă - restanță din etapa a 17-a)

Luni, 29 iunie, se va disputa meciul
Universitatea Craiova, din cadrul etapei a 34-a.

Steaua

(1-2) 
(0-1) 
(2-1) 
(2-1) 
(2-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-D

i. STEAUA 33 25 • 0 86-16 50
2. Dinamo 34 17 10 7 34-46 44
3. Victoria 34 15 8 11 43-39 38
4. Sp. Studențesc 34 14 7 13 55-46 35
5. F. C. Argeș 34 12 ii 11 28-25 35
6. F. C. Olt 34 15 5 14 33-43 35
7. Univ. Craiova 33 11 12 10 39-33 34
8. Petrolul 34 9 16 9 26-27 34
9. Corvinul 34 13 1 14 64-56 33

10. „U“ Cj.-Nap. 34 14 4 16 54-47 33
11. Oțelul 34 11 10 13 37-36 33
12. S. C. Bacău 34 12 • 14 45-52 33
13. F.C.M. Brașov 34 14 4 16 33-46 33
IA Rapid 34 13 • 13 42-55 33
15. Flacăra 34 14 4 16 40-55 33
16. Jiul 34 10 7 17 39-49 37
17. Gloria 34 10 S 19 31-66 25
18. Chimia 34 V 6 21 30-72 20

DE AZI, LA POLIGOANELE TUNARI Șl DINAMO,
„INTERNAȚIONALELE44 DE TIR

0 Aproape 200 de sportivi din 13 țări prezenți la stan
duri • De la ora 12, două finale de mare interes — 
la pușcă liberă 60 f.c. și la pistol a.c. 60 f., ambele in 

întrecerea masculină

ALE ROMÂNIEI

Ieri, Ia Poligonul Tunari din 
Capitală, după desfășurarea an
trenamentelor oficiale și a șe
dinței tehnice, la ora 13, aproa
pe 200 de sportivi din 13 țări 
— Albania, Bulgaria, Cehoslova
cia, R. P. Chineză, Cuba, R.D.G., 
Iugoslavia, Franța, Polonia, 
Siria, Ungaria, U.R.S.S. si

România — cărora li s-au 
adăugat antrenori, arbitri, ofi
ciali si un numeros public, au 
participat la deschiderea celei 
de-a 34-a ediții a Campionate
lor Internaționale de tir ale 
României la pușcă și pistol, si

la cea de-a 18-a ediție a con
cursului pentru Marele Premiu 
„Carpați" la talere.

în cuvîntul său. prof. Gavrilă 
Barani, președintele F.R. Tir. 
a enuntat cîteva din ..secretele" 
pentru care aceste competiții 
eăzduite de București au trezit

loan NOVAC

La lași, In fermecătorul Copou

TENISUL CÎȘTIGĂ TOT MAI
Tenisul era un sport apreciat 

st practicat ta Iași, o vreme a 
fost abandonat, pentru ea de 
eițiva ani — cel puțin zece — 
această frumoasă disciplină să 
revină in actualitate. La C.S.Ș. 
Unirea, prin pasiunea prof. 
Gheorghe Tatu, directorul aces
tei unități de performanță, 
funcționează acum sl o secție 
de tenis. S-au Întreprins nu
meroase acțiuni de selecție și 
s-au găsit destui copii talentați. 
Lipsea insă baza materială co
respunzătoare.

Trecem de la timpul trecut 
la cel prezent, si iată că ni se 
oferă cîteva fapte care conferă 
o cu totul altă fată tenisului 
ieșean. în fermecătoarea zonă 
a Copouiui, nu prea departe de 
bojdeuca lui Creangă a fost 
depistat un loc tocmai bun pen
tru ca in perimetrul lui să fie 
amenajate cîteva terenuri de 
tenis. Juristul Constantin Crîș- 
maru — președinte al secției de 
tenis a C.S.Ș. Unirea Iași — 
care știe ce înseamnă sportul 
in viața unui tînăr, el însuși

MULT... TEREN
fiind un talentat polisportiv în 
anii studenției, a avut inițiati
va amenajării terenurilor. A- 
flăm că aproape întregul său 
timp liber și l-a dedicat — 
împreună cu alți membri ai co
mitetului de părinți de la C.S.Ș. 
— acestui scop. Urmarea ? Trei 
terenuri sînt intens folosite de 
sportivii de performanță (echi
pe de băieți și fete în Divizia

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

(Continuare tn pag 2-3)

Aspect de la festivitatea de deschidere a Campionatelor Internațio
nale de Tir ale României, cane a avut loc ieri, la poligonul T-" 
defilează reprezentanții țării noastre. Foto : Aure’ "



rPRODUCTIEEREATIESPORT...
„DRAGOSTEA DE NATURĂ, DE TURISM

trebuie Îmbinată cu buna organizare;

DIVIZIA A DE LUPTE GRECO-ROMANE | Divizia A, etapa

L-am găsit destul de ușor. 
Fiindcă sibienii. cei îndrăgostiți 
de munte, de turism, cum să 
nu-l cunoască pe Alexandru 
C'onstaniinescu — președintele 
Comisiei județene de turism din 
cadrul C.J.E.F.S. Sibiu 1 in 
curtea casei sale. într-o zi to
ridă. ia umbra vitei de vie am 
prins a discuta... • Știm, am 
început noi, că sibianul iubește 
în mod deosebit natura, mun
tele in special turismul. Cum 
este organizată însă activitatea 
de turism in județ pentru a 
ieși in inlimpinarea acestor pa
siuni, pentru a obține cunoscu
tele succese ? „Este un fel de... 
oul lui Columb. Nu facem alt
ceva decit să ținem seamă de 
prevederile, de recomandările și 
Indicațiile Decretului 149 din 
1978, privind organizarea acti
vității turistice". • Adică? ..Sim
plu I In județ, în municipii, în 
întreprinderi și instituții, exis
tă comisii pentru turismul de 
masă. Formate din oameni ce 
«s-au înfrățit» cu natura, buni 
organizatori. Si care, dacă îmi 
permiteți, LUCHEAZA. Acesta 
âr fi unul dintre secrete, dacă 
li putem spune așa. Comisii 
foarte active". • Dorind să dis
cutăm mai mult despre această 
activitate, vă rugăm să începeți 
dumneavoastră cu... eeea ce do
riți. „Bună idee, așa că profit 
imediat. Să știți că la baza în
tregii activități de turism din 
județul nostru stă sprijinul, 
permanent, al C.J.E.F.S. si al 
Consiliului județean al sindica
telor, prin comisiile respective". 
• Haideți să devenim mai con- 
creți, să localizați. La întreprin
deri și instituții, de pildă. „In 
județ, noi avem 30 de cercuri 
de turism. Numai patru dintre 
acestea nu sînt in întreprin
deri. Si cele 30 organizează, a- 
nual, circa 14 acțiuni mari 
concursuri turistice, mai bine 
zis. Si fiecare dintre acestea se 
disting prin ceva specific. Iată, 
de pildă, pot să dau cîteva 
exemple. Cercul de la între
prinderea mecanică Mîrșa orga
nizează "Cupa crestei Făgâiașu- 
lui», ajunsă la cea de-a 4-a e- 
diție. Competiție cunoscută ca 
dificilă, chiar și pentru turiști 
încercați, întrucît în Făgăraș’ 
sînt trasee dure. Cazarea se fa
ce în corturi, nu lipsesc pro
bele de orientare si chiar cele 
de alpinism. Ceea ce organizea
ză Întreprinderea poligrafică Si
biu este «Cupa tipografului». 
Are probe atractiv-instructive. 
între care cele de cunoaștere a

.28 IUNIE 198? .*

TRAGERE EXCEPTIONAL^

le MfUMte<Ht)9urî> i
BANI.AUTOTURISIM.EXCURSII,, 

m RSCEHOSLOVAC^) ’

DIN NOU 
AVANTAJE 

DE EXCEPȚIE I 

9 66 de numere, în 
cadrul a 7 extrageri 
cuprinse în două fa
ze ;

Extrageri „legate**, 
cite două sau cite 
trei, cu posibilitatea 
de a se atribui ciști- 
guri și pentru 3 nu
mere din 24 și, res
pectiv, 18 extrase ;

ULTIMA ZI 

pentru numerele 
favorite, SÎMBATA,

27 iunie |

florei montane. Cercul de la 
Independența Sibiu este specia
lizat pe orientare turistică, do
vadă prezenta membrilor aces
tuia mereu printre fruntașii pe 
tară. Să vă dau două nume de 
aici : A. Oreșan, pensionar, a 
organizat numai în anul trecut 
peste 50 de acțiuni ; o bună or
ganizatoare a concursurilor de 
pe dealurile Rășinarilor este și 
Ana Bruckner, de... 74 de ani. 
Clubul de la I.P.A. Sibiu este 
un promotor al dublării turis
mului cu acțiuni culturale. Și 
i-a «molipsit» pe toti. în multe 
acțiuni, seara — concurs de re
citări. dans, cîntece. cuplete. Iar 
turiștii sînt talentati în astfel 
de probe... Cercuri bune mai 
sînt însă la Automecanica Me
diaș. Firul roșu Tîlmaciu, între
prinderea de relee Medias s.a.“ 
• După cite știm, există activi
tate și pe lingă casele de cul
tură ale sindicatelor........Foarte
adevărat. Cercuri de turism 
harnice există la Sibiu Cisnă- 
die si Medias". • Dar membrii 
acestora cine sînt ? „Tineri, 
pensionari sau oameni care lu
crează în întreprinderi si insti
tuții unde nu există astfel de 
cercuri. Cel de la Sibiu, numit 
Amicii munților, are o activi
tate excelentă : 354 de acțiuni 
plus 51 de excursii numai în 
1986. Se anunță excursia, cei 
interesați vin si... asta se în
tâmplă la fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă. Bun si cercul Măgura 
din Cisnădie. condus de electri
cianul N. Pleacă, cu acțiuni la 
sfîrșit de săptămînă. La fel de 
harnic este cercul Hai Ia drum 
de la Mediaș, cu activitate di
versificată din care nu lipsesc 
expozițiile, fotomontajele". • 
Felicitări pentru frumoasa acti
vitate turistică desfășurată în 
județul Sibiu. Ne dați și citeva 
nume ale celor ce sint „moto
rul" acestor acțiuni ? „Cu mul
tă plăcere, dar este atât de 
greu. îmi cer scuze, pentru că 
voi lăsa pe afară multi alții. 
Iată primele nume ce-mi vin 
în minte : tehnicianul M. Nan 
— tatăl, dar și fiul, ambii cu 
același nume — Neli Bancu- 
lescu, calculatoare, inginerul N 
Boar, muncitorul M. Simulen- 
ciu, muncitoarea tipografă Car
men Diaconescu..." • O conclu
zie, in final... „Dragostea de 
natură, de mișcare n-ajang ! 
Este nevoie și de o bună orga
nizare a turismului".

Modesto FERRARI NI

..INTERNAȚIONALELE" DE TIR
(Urmare lin pag 1)

și trezesc interesul unanim al 
trăgătorilor din țări cu renume 
în această disciplină. Este vor
ba de recunoscuta ospitalitate 
românească, de faptul că. pro
gramate. de obicei înaintea 
unor mari evenimente sportive, 
întrecerile de la București oferă 
posibilitatea „probării" valorilor 
și, in plus, prilejuiesc celor pre- 
zenți șansa unui fructuos 
schimb de experiență. Toate a- 
cestea sub semnul bunei orga
nizări, care oferă condiții priel
nice pentru obținerea unor re
zultate de prestigiu.

TENISUL CÎȘTIGĂ IOT
(Urmare din pag 1J

A), precum si de cei ai grupe
lor de inițiere. Ieșenii care trec 
acum prin zona Copou-Codres- 
cu admiră cocheta bază de te
nis, pentru că. între timp ală
turi de o primă tribună, se re
alizează o alta, cu o capacitate 
de 300 de locuri, și un zid de 
antrenament. Pentru încălzirea 
apei de la vestiare (și ele ter
minate) au fost montate trei 
panouri solare, fiecare aviad o 
capacitate de a încălzi 500 
de litri la o temperatură 
de 60°—70° C. „într-o pers
pectivă foarte apropiată — 
ne spunea Constantin Cris- 
maru — vom amenaja un teren 
de bitum. Dar cel mai mult 
siniem preocupați de formarea 
unei pepiniere de jucători ca
pabili să facă fată cerințelor 
tenisului actual". Obiectiv întru 
totul realizabil, întrucît la C.S.Ș. 
Unirea există antrenori capabili, 
între aceștia Gheorghe Bărbărie 
dovedindu-si de mult capacita.- 
tea profesională prin cîțiva ju-

A AJUNS LA JUMĂTATEA „TRASEULUI" | un EGAL SEMĂNÎND CU
Fără să luăm în discuție tur

neul final, Întrecerile primei di
vizii de luipte greco-romane au 
ajuns la jumătatea „traseului*, 
în primele patru etape desfășu
rate, citeva formații B-au deta
șat de restul plutonului, depu- 
nîndu-și încă de pe acum candi
datura pentru unul din locurile 
fruntașe. De pildă, în seria I, 
multipla campioană a țării, Di
namo, a cîștigat toate partidele 
susținute, acumulînd maximum 
de puncte (32).

Alături de Dinamo, Aluminiu 
Slatina a luat, de asemenea, o 
serioasă opțiune pentru partici
parea la turneul final. In aceeași 
serie, surprinde slaba evoluție a 
formației craiovene Electroputere.

Mult mai echilibrate au fost 
disputele din seria a n-a. Cu 
excepția echipelor Prahova Plo
iești și Construcția București, 
care n-au realizat nici o victo
rie, în partea de sus a clasa
mentului lupta a fost destul de 
sbrînsă. în mod surprinzător, 
Turbomecanica București se si
tuează pe primul loc, depășind 
cu un punct pe L.C. Dacia Pi
tești, ocupanta locului 3 în cam
pionatul de anul trecut. Pentru 
această reușită, merite deosebite 
revin antrenorului V. Moisin. O 
prestație mai slabă ca în anii 
precedenți a avut Metalul Bucu
rești (locul 8).

în seria a IH-a s-au detașat 
echipele Steaua, situată pe pri
mul loc, și Metalul Rădăuți, lo
calitatea respectivă afirmîndu-se 
ca o adevărată pepinieră de ti
nere talente. De altfel, juniorii 
crescuți la Rădăuți au dominat 
Campionatele Naționale de ju
niori, ca și Concursul Republican 
de ,.cădeți44, ocupînd numeroase 
locuri fruntașe. Cu foarte mulți 
juniori în foianație, Farul Con
stanța (ultimul loc) se situează

ACTUALITĂȚI
• „TURUL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI" la ciclism s-a des
fășurat pe parcursul a trei eta
pe : prima dintre ele — circuit, 
30 ture, 75 km — a revenit la 
sprint lui L. Kovacs (Dinamo), 
care a cîștigat și etapele a doua 
(fond 100 km) și a treia (fond 

1S0 km). In clasamentul general, 
el a fost urmat de C. Nicolae, 
la 25 sec., și G. Florea, la 52 sec. 
(ambii Dinamo). La juniori mici, 
s-a disputat numai proba pe cir
cuit, în care s-a impus M. Si- 
mion (STIROM).
• „CUPA OLIMPIA" — con

curs desfășurat pe velodromul 
Dinamo din Capitală — a reunit 
la start atât cicliști seniori, cit 
șl juniori. Iată cîștigătorti pe 
probe : seniori, 200 m lansat — 
C. Ciulei (Steaua) ia,6 ; adițiune 
de puncte — Oct. Tudorache 
(Steaua) 61 p. Prin adițiunea 
punctelor în cele două probe, la 
„Omnium" a cîștigat Oct. Tudo
rache — 5,5 p. Juniori mari,
200 m lansat — Alex. Ivan (C.S.Ș. 
1) 11,9 ; adițiune de puncte — 
Fi. Ochean (Voința) 29 p ; 
„Omnium" — Alex. Ivan 6 p.

nrirTr——

Așa se și face că. de-a lungul 
anilor, sportivi cu nume... olim
pice. mondiale si europene s-au 
aflat la poligoanele Tunari sau 
Dinamo. Doar citeva exempie 
mai recente : Diana Alate (Al
bania) — campioană europeană 
la pistol sport. Vesela Letceva 
(Bulgaria) — campioană mon
dială la pușcă liberă 60 f.c., 
Frantisek Hort (Cehoslovacia) 
— campion mondial la pistol 
viteză, precum si trăgători cla
sați nu o dată pe locuri frun
tașe în competițiile de mare 
anvergură : N. Berthelot (Fran
ța), H. Volmar (R.D.G.). 3.
Zapedski (Polonia). G. Petikan 
(U.R.S.S.) ș.a. Dar cele mâi 
bune exemple ni se par a fi 
chiar listele de înscriere pentru 
actualele întreceri. Limitîn-

MAI MULT... TEREN
câtori și jucătoare pe care i-a 
format (Emil Dascălu. Gabriela 
Mitricâ, Oana Gaba. Oana Hin
di). Vasile Untea și Vasile 
Chihaia, alți doi antrenori, au 
pornit o nouă acțiune de ini
țiere și selecție. Deocamdată. în 
afara sportivilor amintiți cei 
trei antrenori se ocupă de pre
gătirea unor copii care au și 
trecut prin „focul" unor com
petiții de nivel național : Ga
briela Pașcan, Gabriela Liliac. 
Monica Holban, Ioana Crîșma- 
ru, Laura Roșu. Mihaela Liliac, 
Ciprian Mina Dan Ionescu, Vla- 
diana Mareș, Ana Bolocanu. 
Ema Negară. George Bujor, 
Bogdan Savin. Raluca Luca, A- 
driana Apur. Ciprian Iacob. 
Cosmin Ionescu etc. Seriozita
tea cu care se muncește pasi
unea cu care ajută tenisul pre
ședintele secției, buna pregătire 
a celor trei antrenori și — în 
sfîrșit — condițiile materiale 
asigurate acestei discipline de 
conducerea C.S.Ș. Unirea, toate 
sînt argumente pentru rezul
tate și mai bune în viitor. 

departe de valoarea cu care ne 
obișnuise.

★
Noua campioană națională pe 

echipe la lupte libere juniori 
este C.S.S. 2 Constanța (antre
nori — L Ludu și I. Bărbătei). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : C.S.Ș. Dinamo Brașov, 
C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc, Steagul 
Roșu Brașov, C.A.L. Tg. Jiu, și 
Jiul Petrila.

★
Iată clasamentele în Divizia A 

de lupte greco-romane, la în
cheierea primei jumătăți a între
cerilor din serii.

SERIA I
1. Dinamo București
2. Aluminiu Slatina
3. Muscelul C-lung
4. Progr. București
5. A.S.A. Cluj-Nap.
6. C.S. Arad
7. Crișul Oradea
8. Simared B. Mare
9. Electroputere Cv.

8 8 0 0 67 32
8 7 0 1 56 29
8 5 0 3 37 23
8 3 3 2 39 20
8 3 1 4 34 1-8
8 3 0 5 36 17
8 2 1 5 28 15
8 1 1 6 26 12
8 1 0 7 23 10

SERIA A n-a
1. Turbomec. Buc. 9 6 2 1 50 29
2. L.C. Dacia Pitești 9 6 1 2 56 28
3. Cimentul Tg. Jiu 9 6 0 3 49 27
4. I.M.U. Medgidia 9 5 2 2 56 26
5. Met. IURT Lugoj 9 4 3 2 50 24
6. Ind. Sîrmei Buzău 9 2 3 4 42 1-8
7. CSM-TUG Craiova 9 2 3 4 39 16
8. Metalul București 9 2 2 5 40 17
9. Construcția Buc. 9 0 5 4 37 14

10. Prahova Ploiești 9 0 3 6 30 12
SERIA A m-a

1. Steaua Buc.
2. Metalul Rădăuți
3. C.S. Botoșani
4. Rulmentul Suceava
5. Rapid București
6. Hidrotehnica Șiret
7. Dunărea Galați
8. Progresul Brăila
9. Farul Constanța

8 8 0 0 70 32
8 7 0 1 50 29
8 4 1 3 40 21
8 4 0 4 37 20
8 3 1 4 45 18
8 2 1 5 36 16
821 5 33 16
8 2 U 6 20 14
8 1 2 5 29 16

DIN CICLISM
Juniori mici, 200 m lansat — M. 
S Im ion (STIROM) 112,9 ; adițiune 
de puncte — G. Cristea (C.S.Ș. 1) 
27 p ; „Omnium" — G. Cris
tea 3 p.
• „CUPA VOINȚA" — în pre

mieră la Arad. Etapa I, fond 
102 km, a revenit lui L. Suciu 
(Muscelul Cîmpulung) ; contra
timpul individual pe 20 km, din 
cadrul etapei a doua, a fost ciș- 
tigat de Gh. Kleinpeter (Voința 
Arad), iar etapa a treia — semi- 
fond 50 km — s-a Încheiat cu 
succesul lui I. Schneider (Voința 
Arad). Pe looul întâi in clasa
mentul general Individual : Gh. 
Kleinpeter.
• Pe velodromul Dinamo se 

va desfășura în zilele de 2, 3 și 
4 iulie „CUPA F. R. CICLISM" 
pentru juniori.
• La Brașov, două noi etape 

ale Campionatului Republican de 
mare fond al juniorilor, progra
mate în zilele de 4 și 5 iulie. 
Pentru seniori, tot la Brașov, 
„cupa CIBO" se va derula în 
zilele de 6 și 7 iulie și va reuni 
la start sportivi de la toate clu
burile din țară. (H. S.).

du-ne, notăm prezența a 23 de 
campioni și recordmani națio
nali. medaliați la Balcaniadă, 
„europene" și alte mari între
ceri, în frunte cu actuala de
ținătoare a titlului mondial la 
talere, E. Goa (R.P. Chineză), 
cu 192 p la trap.

Printre trăgătorii din loturile 
României se află Silvia Kaposz- 
tai. Roxana Lămășan, Anișoara 
și Dumitra Matei. Maria Maco- 
vei. Aurora Stefan. Elena Ta- 
ciuc, E. Antonescu. S. Babii. G. 
Calotă. M. Hca. P. Hie, C. și 
L. Stan, I. Toman.

într-o astfel de companie 
este de așteptat ca la cele 13 
probe (6 la feminin și 7 la 
masculin) să se obțină perfor
manțe valoroase, cu atît mai 
mult, cu cit peste mai puțin de 
o lună. în Finlanda. încep 
Campionatele Europene. Primul 
prilej, azi. cînd au loc două 
finale de mare interes la mas
culin : prima, la Tunari, la puș
că liberă 60 f.c.: cea de-a doua. 
Ia Dinamo, la pistol a.c. 60 f.. 
ambele de la ora 12.

Duminică, 28 iunie 1987 se vor desfășura pe stadionul „23 
August" din Capitală finala „Cupei României" Ia fotbal, 
din cadrul Daciadei, și finala Campionatului Național de 
juniori I.

Cu acest prilej, începînd de la ora 14 și în pauzele me
ciurilor va avea loc un program polisportiv la atletism, 
moto, karturi, ciclism, și demonstrații de tuto, aero și 
rachetomodele.

Jocul de juniori dintre echipele Sportul Studențesc și 
Dinamo București va începe la ora 15, iar finala ,Cupei 
României" dintre echipele Dinamo și Steaua este progra
mată la ora 17,30.

Biletele de intrare se pun în vînzare începînd de astăzi, 
26 iunie 1987 (ora 15) Ia casele de bilete de la stadioanele : 
„23 August", Steaua, Dinamo, Rapid și Sportul Studențesc,

Publicul spectator este rugat să respecte sectorul, rinduj 
și locul indicate pe bilet. Intrarea se va face numai pe bază 
de bilete și legitimații-abonamenț eliberate de C.N.E.F.S.. 
vizate pe anul în curs, însoțite de tichete care se eliberează 
în ziua cuplajului, la intrările sectoarelor 1, 44 și 0. de la 
stadionul „23 August". Legitimațiile de culoare roșie au 
aces la sectorul 0, neînsoțite de tichet.

Accesul în stadion începe la ora 13.
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PITEȘTI, 25 (prin telefon). Cu 
asemenea miză importantă In 
față (un loc in Cupa U.E.F.A.) 
și beneficiind de așa-zisul 
avantaj al terenului. F. C. Argeș 
s-a lansat, din start, intr-o ofen
sivă pe cit de susținută, pe atât 
de precipitată, pltestenllor lipsin- 
du-le (si în partida de azi) un 
dispecer lucid, precum si un rea
lizator dotat cu calm si tehnici
tate. Este drept, formația gazdă 
a întâlnit în Petrolul un partener 
dificil, cunoscător, cum se știe 
sl jocului in faza de apărare dar 
tot htît de adevărat este si faptul 
că cele mai mari greutăți. îndeo
sebi pe parcursul primelor 45 de 
minute, plteștenii și le-au făcut.. 
el înșiși. Intr-adevăr. în fazele de 
poartă cele mai încinse, cînd si 
Imbatabilul Liliac părea totuși... 
învins, interveneau ratările, u- 
riașe. „semnate" de Volcu (urcat 
șl el mereu în atac), care în 
min. 31 sl 33. reușea „performan
ța" de a trimite mingea din 6 me
tri la... tot atîtia metri peste 
„transversală". Au fost două gafe 
ale acestui jucător care aproape 
că au pus în umbră penaltyul 
risipit de gazde. în min. 36. cînd 
Badea, deși a șutat tare. Ia colț, 
nu l-a putut învinge pe Liliac, 
care a scos, cu pumnul de lîngă 
stâlpul din dreapta.

Un stadion arhiplin aștepta „re
luarea" cu sufletul la gură dar 
— stupoare —. pe fondul asaltu
lui la poarta lui Liliac echipa 
oaspete deschide scorul — pe 
contraatac — MANEA trimițtnd 
In plasă (în min. 58 de la 7—8 
metri lateral stânga), mingea cen
trată de I. Solomon. Bucurie in 
tabăra ploiesteană. care însă nu
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CONTRAATACURILE
I JIUL 1 (0) I
J F.C. OLT 3 (1) J

Stadion Jiul ; teren bun, alune
cos după pauză ; timp frumos, 
ploaie torențială în repriza se
cundă ; spectatori — circa 4 000. 
Șuturi ; 20—14 (pe poartă : 6—7). 
Cornere : 8—7. Au marcat : TI- 
MOFTE (min. 62), respectiv AD. 
GEORGESCU (min. 37), ARGE- 
ȘEANU (min. 68) și M. POPESCU 
(min. 88).

JIUL : Bojtor — Dianu, Sede- 
caru, V. Popa, STANA — Szekeli, 
Găman (min. 82 Rus), TIMOFTE
— Băluță, B. Popescu, HENZEL.

F. C. OLT ; Anghel — Lauren- 
țiu, Mihali, Minea, D. PETRESCU
— M. POPESCU, M. Zamfir, Ef- 
timie — ARGEȘEANU, Pena, AD. 
GEORGESCU (min. 70 Leța).

A arbitra* bine M. Salomir 
(Cluj-Napoca) ; la linie : I. Tăr- 
can (Tg. Mureș) și I. Coț (Plo
iești) .

Cartonașe galbene : SZEKELI, 
GAMAN, DIANU. D. PETRESCU.

Cartonașe roșii ; DIANU. 
La speranțe : 2—3 (1—1).

PETROȘANI, 25 (prin telefon). 
Cum și cel de-al treilea semn de 
înțret&re din zona „nisipurilor 
mișcătoare44 a fost limpede înain
tea ultimelor 90 de minute de joc, 
formației petroșenene nu i-a ră
mas în partid-a cu F.C. Olt decît 
varianta să ofere un spectacol cît 
mai agreabil propriilor suporteri, 
care, în paranteză fie spus, re
simt amărăciunea despărțirii de 
primul eșalon. Și cum nici ,,ll“-le 
oaspeților nu a privit acest meci 
ca pe unul de vacanță, a rezul
tat finalmente o partidă plăcută. 
Elevii lui Gh Mulțescu au în
ceput jocul cu „motoarele în 
plin44 și, în minutele 3 și 8, Stana 
și, respectiv, Szekeli s-au aflat 
foarte aproape de gol. Treptat, 
F.C. Olt închide tot mai bine cu
loarele de pătrundere spre butu
rile lui Anghel și două rapide 
contrabacuri, în min. 20 și 25. au 
prefațat golul din min. 37 : in 
urma unei pase excelente a lui 
D. Petrescu, AD. GEORGESCU 
pătrunde pe stingă și, din unghi, 
înscrie pe lingă Bojtor.

Repriza secundă începe sub o 
ploaie torențială, care avea să-și 
pună (mai ales în final) ampren
ta asupra calității partidei. Nota 
de echilibru este evidentă și, pe 
rînd, Găman (min. 50) pentru 
gazde, Laurențiu (min. 53) și Ef- 
timie (min. 55) pentru oaspeți, 
sînt la un pas de gol. Acesta a- 
vea să vină, in min. 62, un gol 
de toată frumusețea : centrare
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LAI OVA, 25 (prin telefon), 
^antă din ultima etapă a tu
li. din plină iarnă, meciul s-a 

*)utat acum pe o vreme câni- 
.ilară, care n-a ținut Ir să de

parte de stadion nici un Iubitor 
craiovean al lotbalulul. Pe „Cen
tral", arhiplin, ca în vremea de 
glorie continentală a Universității 
Craiova, lume multă la meciul e- 
ehlpei favorite cu laureata con
tinentală. campioana en titre și 
noua campioană Steaua. .Echipa 
bucuresteană a mal trecut peste 
un val. neînvinsă. conducind 
chiar din minutul 3. Atunci, la o 
centrare a Iui Lăcătuș in inte
riorul suprafeței de pedeapsă, 
HAGI este mai abil decît Lung, 
ieșit indecis la intercepție, și in
troduce balonul in poarta goală: 
0—1. In min. 8 Rada are primul 
șut al gazdelor si lasă impresia 
că Universitatea nu s-a descu
rajat. Lipsită însă de atacanti „de 
meserie", echipa gazdă nu valo
rifică situațiile favorabile. Gh. 
Popescu si Șt. Stoica șutind a- 
fară din poziții excelente. In min. 
20. Hagi expediază, de la circa 35 
de metri, un sut putemio si sur
prinzător. Lung boxind cu difi
cultate (de altfel, portarul craio
vean n-a avut siguranța ea carac
teristică). In min. 23. insă, stu
denții craioveni egalează: IRI
MESCU a scăpat de marcajul lui 
Iovan la marginea suprafeței de 
pedeapsă, a pătruns decis si a 
șutat puternic cu stingul. In col
tul lung, Stlngaciu plonjind inu
til: 1—1. în min. 43. Gh. Popescu 
trimite excelent, cu capul, balo
nul la semiinălțlme (dintr-un 
corner executat de Irimescu), dar 
Stlngaciu se opune salvator.

După pauză am reținut. dlntr-o 
repriză mult mai lentă sl cu un 
joc orientat predilect lateral (căl-
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Partida, care a atras în Giu- 
leștl un număr foarte mare de 
spectatori, a început în nota de 
dominare a dinamoviștllor. Apă
rarea giulesteană rezistă un timp, 
dar, în min. 3. cedează. CĂMĂ- 
TARU marcind printr-un frumos 
voleu, de la 8 metri, din cen
trarea lui Orac. Treptat, jocul se 
echilibrează sl. spre mljlo ul re
prizei. inițiativa trece de partea 
feroviarilor. In min. 22. Andone 
salvează de pe linia porții, pentru' 
ca. după numai 3 minute. Movilă 
să facă același lucru. Atacurile 
ranidiștilor îi dau mult de lucru 
lui Dohot. care. în min. 28. la 
șutul lui Manea, respinge greu în 
corner. Căutat mereu de coechi
pieri. care-i pasează din toate po
zițiile. Cămătaru are (min. 37' o

CÎRMA JOCULUI
I FLACĂRA 4 (2) I

I „U" CLUJ NAPOCA 1 (1)

Stadion Flacăra ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
7 000. Șuturi : sl—6 (pe poartă
10—?). Cornere : 12—4. Au mar
cat : TIRCHINEd (min. 16), 
DRAGNEA (min. 32), PREDA 
(min. 64), M. PANA (min. 90), 
respectiv MESZAROS (min. 30).

FLACARA : Zlotea — Mânu 
'min. 56 PREDA), ENE, Plrvu, 
Nlstor (min. 70 M. PANA) — C. 
Pană, Beldie, DRAGNEA, D. 
SA VA — Lala, TIRCHINECI.

„U“ : Cavai — MESZAROS, 
Neamțu, CIOCAN, I. Mureșan 
(min. 83 Blaga) — Mujnai, L. 
Moldovan, Feșnic, BUCUR — 
Boeru (min. 73 Matei), Dobrotă.

A arbitrat foarte bine M. Nicu- 
lescu ; la linie : V. Angheloiu 
(ambii din București) și V. Tito- 
rov (Drobeta Tr. Severin).

La speranțe : 2—0 (0—0).

avantajul. In min. 64, C. Pană a 
executat bine o lovitură de colț, 
trimițind mingea înalt In careu, 
iar proaspătul intrat. PREDA cu 
o lovitură de cap. a expediat-o 
în plasă: 3—1. Dună 9 minute, 
Lala a irosit o ocazie rară: fiind 
singur în fata lui Caval, a trimis 
balonul în brațele portarului clu- 
jean. Schimbările efectuate în 
formația oaspete n-au putut de
termina si menținerea rezultatu
lui. deoarece în ultimul minut al 
partidei. M. PANA, la capătul li
nei acțiuni colective, a Înscris cel 
de-al 4-lea gol.

Pompîliu VINTILA

OFENSIVĂ GĂLĂTEANĂ
Pen- în min. 26 și 33. dar Burcea și
oi al Hanghiuc. scăpatl pe culuare li-
entru bere, au șutat puternic. însă Pa- 
e pe vel s-a opus inspirat unor goluri 
zelor aproape gata făcute. Ai doilea 

atît gol (înscris in min. 36 de BUR- 
ales CEA. cu capul, după o combina- 

suita țle G. Popescu-Antohi) a dus la 
țațe), desprinderea decisivă pe tabela 
întru de marcaj.

ră- Repriza secundă a dibutat cu 
le la încă o intervenție salvatoare a lui
rimei Pavel, la șutul lui Borali (min.
Iun- 48). dar. trei minute mai tîrziu.

Iul a portarul vâlcenilor nu a mai
spec- putut schița nici un gest: Beje-
t pe naru a pătruns in viteză în careu,
cri- a centrat in fața porții și HAN-

it în GIIIUC a reluat în plasă. Alte
' pe două imense ratări (min. 54 —
i șut Antohl cu poarta goală și mân. 69
’ergu Hanghiuc din lovitură de la 11 m),
•atări s-au intercalat între acest gol si
ovici ultimul al partidei, înscris In min.
20 si 75. in urma unei combinații Is
schi- fel de spectaculoase: Măstăcan —
himb Ralea — ANTOHI. ultimul reluind
ic și direct din voleu. punînd canăt
me a în acest fel unei ofensive gălă-
aces- tene aplaudate la scenă deschisă,
•nărit - Lcwrențiu DUMITRESCU

UNIV. CRAIOVA 1 (1)
STEAUA 1 (1)

Stadior Central ; teren bun ; 
timp canicular ; spectatori — 
circa 40 000. Șuturi : 16—13 (pe 
poartă : 7—6). Cornere : 3—3. Au 
marcat : IRIMESCU (min. 23). 
respectiv HAGI (min. 3).

UNIVERSITATEA I Lung — 
Stănescu, SA.NDOI, Cioroianu, 
UNGUREANU — Rada (min. 68 
Mănătlă), Șt. Stoica (min. 46 Du
mitrescu), AD. POPESCU, Gh. 
Popescu — IRIMESCU, Badea.

STEAUA : stângaciu — Cireașă, 
BELODEDICI, Iovan (min. 68 
Welssenbacher). Bărbulescu — T. 
Stoica (min. 46 Balint), Boloni, 
HAGI, Rotariu — LĂCĂTUȘ, Kra
mer.

A arbitrat, în general bine, R. 
Petrescu (Brașov) ; la linie : Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea) șl O. 
ștreng (Oradea).

La speranțe : 3—1 (2—1).

dura mare si-a spus evident cu
vin tui). două faze: cea din min. 
55. «nd Lăcătuș a executat exre
lent o lovitură de oolt. mingea 
fiind cît pe-acl să-l păcălească pe 
Lung, și cea din min. 82. cînd 
Ungureanu a executat cu măies
trie o lovitură liberă de la 16 m, 
balonul a ocolit zidul, a lovit 
stiloul din stingă Iul Stlngaciu si 
a poposit In brațele acestuia.

La aflarea rezultatului egal de 
la Pitești, zecile de mil de spec
tatori și-au transferat speranțele 
pentru „Cupa U.E.F.A." la manșa 
a doua a meciului cu Steaua, de 
peste clteva zile.

Poul SLAVESCU

4(D I
I

| RAPID 
| DINAMO

Stadion Giulești ; teren bun ;
timp frumos ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi : 18—18 (pe poartă : 
9—10). Au marcat : ȚIRA (min.
43, din 11 m, șl min. 60), GRI- 
GORE (mim. 63, din ia m) șl șt. 
POPA (min. 87), respectiv CAMA- 
TARU (min. 9. 44 și 56).

RAPID : Mânu (Kiln. 40 To ader)
— Marinescu, GRIGORE, Matei, 
Bacoș — Tănase, Pistol, Goanță
— TlRA, DAMASCHIN E, Manea 
(min. 70 ȘT. POPA).

DINAMO : Dohot — Mihăescu 
(min. 74 Lupu), MOVILA, AN
DONE, Sabou — VARGA, Rednic, 
Mateuț (mim. 54 LUPescu) — DA
MASCHIN I, CĂMATARU, Orac.

A arbitrat foarte bine D. Bu
ciumau (Timișoara) ; la linie : 
C. Teodorescu (Buzău) șl M. 
Axente (Arad).

La speranțe : 1—1 (0—0).

nouă ocazie de gol, dar șutul său 
puternic întîlneste „transversala". 
In min. 43 survine egalarea: fault 
în careul lui Dinamo, arbitrul a- 
cordă 11 metri și ȚIRĂ transfor
mă sigur. Și totuși, Dinamo ter
mină repriza în avantaj: in min.
44, Dohot retine o minge și ime
diat degajează lung, dincolo de 
centrul terenului, unde se afla 
CĂMATARU! acesta preia, face 
o cursă rapidă, trece de Grigore 
și Înscrie: 1—2.

După pauză, rapidiștii continuă 
seria... ratărilor din prima parte: 
în min. 47. Tănase trimite peste 
bară de la 6 m. în schimb, in 
min. 57. la o centrare de pe stin
gă. CAMATARU majorează sco
rul, reluind spectaculos, cu capul, 
în dreapta Iui Toader. Mulțumiți 
de rezultatul de pe tabelă, dina- 
moviștii încep să facă mal mudit 
joc de apărare. Rapidiștii nu se 
lasă prea mult invitați sl încep o 
suită de atacuri la capătul cărora 
vor obține victoria. Trecem peste 
numeroasele lor ratări (unele, 
doar de la cîtiva metri, aproape 
fără marcaj) șl notăm doar sulta 
celor trei goluri care au urmat : 
In min. 60. din pasa-centrare a 
Iul Damaschin II. TIRA reduce 
handicapul; peste 3 minute, din 
nou fault In careul Iui Dinamo 
și. din penaltyul acordat. GRI
GORE egalează; ou 3 minute îna
inte de fluierul final, ȘT. POPA 
șutează puternic, pe jos. printre 
apărătorii adverși. si înscrie go
lul care aduce victoria echipei

Radu URZICEANU

I
 OȚELUL

CHIMIA

Stadion Oțelul ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
13 000. Șuturi : 22—7 (pe poartă
11—2). Cornere : 9— 5. Au mar
cat : ANTOHI (min. 24 și 75), 
BURCEA (min. 36) si HANGHIUC 
(min. 51).

OȚELUL : Călugăru — BO
RALI, ANGHELINEI, Agiu, G. PO- 
pescu — N. Stan, BURCEA, Be- 
jenaru (min 61 MĂSTACAN) — 
Vaișcovici (min. 59 Ralea), AN
TOHI, HANGHIUC.

CHIMIA : PAVEL — Gaiță, M. 
Nicolae, Lazăr, Teleșpan — Toma 
(min. 65 Sorohan), VOICILA. 
Vergu, Stancu — V. Popescu, C. 
Gheorghe (min. 59 Tudorache).

A arbitrat foarte bine N. Voi- 
nea ; la linie : V. Alexandru și 
J. Crama (toți din București).

Cartonașe galbene : G. PO
PESCU.

La speranțe : 4—0 (2—0).

0 PARTIDĂ
HUNEDOARA, 25 (prin tele

fon). corvinul s-a prezentat la 
startul acestei partide cu dorința 
de a mal urca în clasament, in 
timp ce Victoria (cu șase jocuri 
disputate In două săptămini, me
ciurile de Cupă solicltînd-o din 
plin), revelația campionatului, 
sosise in oralul slderurglștilor 
cu gînduil de a realiza, aici, un 
joc frumos. Partida a Început cu 
acțiuni cursive de ambele părți, 
cu incursiuni spectaculoase pe 
flancuri (Bardac, Comănescu), 
eșuate însă la marginea celor 
două careuri sau imprecis fi
nalizate, cum au fost acelea din 
min. 5 (Nicșa, din poziție bună, 
a trimis peste „transversală"), 
min. 7 — Augustin, min. 9 — 
Cojocaru. Gazdele anar mai des 
în „treimea" adversă, dar defen
siva bine grupată a bucurește- 
nilor nu lasă culoare libere spre 
poarta lui Nițu. Primiți șut pe 
poartă îl vom nota in cantul 
oaspeților — Comănescu (min. 
16), Ioniță blocindu-4 sigur. 
Corvinul accelerează, tribunele 
aplaudă in min. 27 frumosul 
voleu al lui Klein, ca și șutul- 
,.bombă" al Iul Petcu (min. 32), 
respins ou dificultate de Nițu. 
în min. 37, ratare mare a lui 
Nicșa, la centrarea lui Mărgi
nean, pentru ca, un minut mai 
tîrziu, același NICȘA să-1 depă
șească cu rapiditate pe P. Petre 
și să Înscrie spectaculos de Ia 14 
m, cu toată opoziția lui Nițu :
1— 0. In min. 41, la un corner 
executat de Klein, de pe partea 
stingă, COJOCARU va mări a- 
vantajul echipei sale, Înscriind 
eu capul sub „transversală" :
2— 0. Să mai notăm in finalul 
primei reprize o mare ratare a 
lui Nicșa.

La reluare, meciul este tot atât

Joc deconectant. Fizionomia 
partidei este sugerată cel mai 
bine de caseta tehnică, din care 
se vede că cele două echipe — 
și mai ades Sportul Studențesc — 
au atacat aproape fără oprire, 
numeroasele șuturi (probabil un 
record — in materie — al edi
ției) fiind aplaudate de o tribună 
care a vibrat în primul rind la 
golul lui... Hagi, de la Craiova, 
șl mal ales in momentul deschi
derii scorului, de către Petroflul, 
la Pitești. Șl pentru a nu ne
dreptăți pe cineva dintre jucă
tori, i-atn notat cu litere mari 
doar pe cei care au înscris cele 
opt goluri. (Să mai menționăm 
că fazele cele mai ardente au 
fost cele Sn care s-a ratat, la a- 
oest capitol excelînd Terheș, dar 
nu putem omite că el a deschis 
scorul, a mai marcat un gol și 
— mai ales — nu se poate uita 
că tot el a marcat marele gol 
de la Slatina, mai prețios decît 
toate cele înscrise ieri, in poarta 
curajosului Arvinte, care s-a 
opus cu talent timp de mai bine 
de o jumătate de oră, deși 
poarta lui a fost supusă unul a- 
deivărat tir de artilerie).

A fost un joc plăcut, așa cum 
se întîmplă întotdeauna dnd 
marcajul e mai puțin riguros, a- 
cest marcaj care a înverșunat 
fotbalul. Au fost și execuții teh
nice frumoase — în min. 36 
Terheș a marcat un gol mai 
rafinat decît cel al lui Madjer 
în finala C.C.E., șl tot cu eălcî- 
iul !, un gol nevalidat Insă pen
tru ofsaid —, au fost aplaudate 
unele driblinguri pe metru pătrat 
ale Iul Coraș, a fost aplaudat 
șl acest mic Prodan, un mijlocaș 
de ciocolată, iute ca brazilianul 
Oareca și nu mai puțin inventiv, 
a fost remarcat șl întregul an
samblu al lui S.C. Bacău, O 
echipă in oare Sclnteie șl Fulga, 
jucători mai noi, au început să-l

ABIA PE LINIA DE SOSIRE...
BRAȘOV, 25 (prin telefon). 

Raportată la scara clasamentu
lui, partida avea doar o Singură 
echdpă interesată să mal urce 
câteva trepte, era vorba evident 
de formația locală. Insă, in 
„priză" se aflau *1 buzoienli, 
animați de dorința de a lăsa 
o impresie cit mai bună în mo
mentul dinaintea despărțirii de 
prima scenă. A rezultat o 
dispută angajantă, plăcută, 
vioaie ca ritm, dar mai ales 
spectaculoasă, prin noianul de 
faze de poartă, precum și da
torită sultelor de ratări. Se 
pornește tranșant din bloc-star- 
turi. în min. 2, la șutul lui 
Timiș, juniorul Todericiu e la 
post la prima sa solicitare in Di
vizia A. Se remarcă și Lazăr, in 
min. 5, la șutul lui Mărgărit. O 
bună ocazie și pentru Stan 
(min. 8), însă Naghi deviază 
mingea în corner. Pină în min. 
20 am notat nu mai puțin de 
15 faze electrizante, în prim- 
Dlan aflîndu-se „tunarul" Avă- 
danei și „ținta" Lazăr. Se va 
opune și bara, în min. ia, ia 
mingea trimisă cu capul de 
Stan. în min. 29 gazdele des
chid scorul : pasă in adîncime a 
lui Avădanei spre vîrfurile S. 
Răducanu și BARBU, ultimul e 
mai sprinten și inscrie plasat pe 
lingă Lazăr, ieșit dintre buturi. 
Fazele se succed, la fel și 
ocaziile, cele mai clare aparțin 
lui Avădanei (min. 36), Profir 
(min. 39) și S. Răducanu (min. 
44).

Același scenariu șl la reluare. 
O altă paradă a tînărului To
dericiu, în min. 49, în fața lui 
Tulpan. Sigure sînt și interven
țiile lui Lazăr la mingile expe
diate de Avădanei (min. 50), S. 
Răducanu (min. 51 și min. 57) și 
S. Drăgan (min. 53). O imensă

ANTRENANTĂ
CORVINUL 
VICTORIA

Astăzi, ia Brașov,
Stadion Corvinul ; teren foarte 

bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 7 000. Șuturi : 15—7 (pe 
poartă : 9—3). cornere : 5—7. au 
marcat : NICȘA (min. 38), CO
JOCARU (min. 41), respectiv AU
GUSTIN (min. 88).

CORVINUL : Ioniță — BAR
DAC, Mărginean, Dublnciuc, Tîr- 
noveanu — NICȘA (min. 63 Pos- 
tolache), Meszaroș, KLEUN, 
PETCU — COJOCARU, Văetuș 
(min. 78 Badea).

VICTORIA : NIȚU — COMA- 
NESCU, Mirea, Purdea, Ursu 
(min. 46 Topolinschl) — p. Petre 
(min. 46 Caciureac), BALAUR, 
Dican, AUGUSTIN — Țălnar, 
Nuță.

A arbitrat foarte bine Al. Mus- 
tățea (Pitești) ; la linie : M. Neșu 
(Oradea) și C. Coreean (Reșița).

La speranțe t 3—1 (2—1), 

de antrenant. Nițu efectuează o 
frumoasă paradă în min. 55, in 
timp ce, la poarta cealaltă, 
„pasul înainte" al defensivei hu- 
nodorene îl scutește pe Ioniță de 
emoții. Tot Nițu va interveni 
cu brio în minutele 66 și 73. 
Formația bucureșteană, In repli
că, face o mare risipă de e- 
nergie, dar acolo, In față, se 
pierd multe mingi. Timpul se 
scurge pină In min. 88, cind 
AUGUSTIN reușește golul de o- 
noare, ca urmare * unei mari 
insistențe in atac a echipei sale.

Stelion TRANDAFIRESCU

SP. STUDENȚESC
S.C. BACĂU'

5 (2) I
3 (1) |

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren excelent ; timp călduros ; 
spectatori — circa 3 500. Șuturi : 
33—13 (pe poartă : 18—7), Cornere:
12—5. Au marcat : TERHEȘ (min. 
34 șl 72), CORAȘ (Klin. 44), PRO
DAN (min. 66), MUNTEANU II 
(min. 75), respectiv andrieș 
(min. 36, din 11 m), SCÎNTEIE 
(min. 69), ȘOIM AN (min. 80).

SPORTUL STUD ; Cristian — 
M. Marian. M. Popa, Cazan, 
MUNTEANU II — Țicleanu, Cris- 
tea, Șertiănică (min. 60 Bondoc), 
CORAȘ — TERHEȘ, Burchel (min. 
46 PRODAN).

S. C. BACĂU : Arvinrte — AN
DRIEȘ (min. 66 Costinescu), C. 
Solomon, Arteni, Viscreanu — 
Burleanu, Ivanov (min. 60 An- 
dronic), Tismănaru — ȘOIMAN, 
SCÎNTEIE, Fulga.

A arbitrat foarte bine FL Po
pescu ; la linie : Ad. Mo roiau u 
(ambii din Ploiești) și Șt. Rotă- 
rescu (Iași).

La speranțe : 4—5 (1—4).

lase în urmă pe liderul Șolman, 
a fost, intr-un cuvînt, un Joc 
degajat, fără hifturi, faulturi și 
cartonașe. Pentru statisticieni, 
golurile : 1) TERHEȘ, din unghi ; 
2) ANDRIEȘ, din 11 m, fault 
Cazan asupra Iul Sclnteie ; 3)
CORAȘ, dribling în cascadă ; 4) 
PRODAN, din Coraș ; 5) bară
Tismănaru, SCÎNTEIE gol ; 6) 
TERHEȘ, după o cursă de 50 
de metri ; 7) MUNTEANU H,
din blocajul neinspirat al lut 
Solomon ; 8) ȘOIMAN, voleu din 
plonjon, sub bară.

1*-m CP'RILĂ

F.C.M.
I GL0‘:

BRAȘOV
GLORIA

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp Ideal pentru fotbal ; spec
tatori — circa 6 000. Șuturi: 38—15 
(pe poartă : 16—7). Cornere :
13—5. Au marcat t BARBU (min. 
»), S. RĂDUCANU (min. 87), 
respectiv ALEXANDRESCU (mto. 
85).

F.C.M. BRAȘOV : Todericiu — 
Bălan, Naghi (min. 46 L. Petre), 
ȘTEFANESCU, Mandoca — S. 
DRAGAN, AVĂDANEI (min. 83 
Dumitriu), Mărgărit — Cadar, S. 
RADUCANU, BARBU.

GLORIA : LAZAR — Mircea, V. 
Marcu, V. Drăgan, stoioa — 
TEODORESCU, Tulpan (min. 60 
ALEXANDRESCU), Stoichiță (min. 
60 Ursa) — PROFIR, Stan, Timiș.

A arbitrat bine M. stoenescu ; 
la linie : D. Petrescu (ambii din 
București) și C. Gheorghe (Su
ceava) .

Cartonașe galbene : V. DRA
GAN, LAZAR.

La speranțe ; 2—3 (0—2).

ocazie și pentru Gloria, în 
min. 59, cînd V. Marcu scapă 
singur, însă șutează pe lingă 
bară de la 14 m. Șl în conti
nuare... plouă cu șuturi, nu însă 
și cu goluri. Abia pe linia de 
sosire cele două echipe schimbă 
impresia prin golurile Înscrise 
de ALEXANDRESCU (min. 85), 
printr-un șut violent de la dis
tanță, și S. RADUCANU (min. 
87), reluare din apropiere.

Adrian VASILESCU

în preliminariile

C. E. de juniori I

ROMÂNIA - U.R.S.S.
BRAȘOV, 25 (prin teleion). Vi

neri (n.n. astăzi), reprezentativa 
noastră de juniori se va afla în 
fața unui nou examen înscris in 
cadrul preliminariilor Campiona
tului European. Un examen deo
sebit, avind în vedere valoarea 
partenerei de întrecere, echipa 
similară a U.R.S.S., o reprezen
tantă de marcă pe plan european, 
argumentele constituindu-le u'ti- 
mele performante realizate de 
fotbalul sovietlo la nivelul re
prezentativelor juvenile. Tinerii 
noștri jucători, ancorați la „cota" 
obiectivului propus, acela de a 
obține a doua victorie, după suc
cesul de debut înregistrat în me
ciul cu echipa Turciei (3—1), care 
să-i mențină în cursa calificării 
la turneul final, nu-și vor pre
cupeți eforturile.

Pregătirile pentru această întîl- 
nire sînt, practic, încheiate. An
trenorii C. Ardeleanu, I. Varga 
și Al. Lazăr au tras linia finală 
In planuil de pregătiri, o linie... 
optimistă, întărită și de „decizia" 
cuplului medical, P. Popescu — 
V. Popescu, care, la rindu-1, a 
dat următorul verdict : „întreg 
lotul este apt de joc". In această 
situație, se preconizează trimite
rea în teren a următorului „un
sprezece" probabil : Todericiu — 
Aprodu, Stan, Bucur, Pirvu — 
Minea, Selimessi, Moldovan — 8. 
Mihai, Răducioiu, Stănici.

Lotul juniorilor sovietici a 
ajuns la Brașov joi la prînz și, 
după-amiază, a efectuat o ședin
ță de pregătire, la încheierea că
reia antrenorul Boris Ignatiev 
a anunțat următoarea echipă 
probabilă : Stanche — Beniko. 
Zaieț, Tabunov. Kalatoșvili — 
Șctnikov, Timofeev. Timoșenko, 
Ivanov — Tedeev. Kiriakov.

Partida va fi găzduită de Sta
dionul Tineretului, de la oa-a M, 
și va fi condusă la centru de 
Lașzlo Molnar (Ungaria), ajutat 
la linie de $. Ncesulescu și Gb. 
Toth.

V. ADRIAN

MÎ1NE, UN INTERESANT 
MECI ; SPORTUL STU
DENȚESC 1966 — SPOR
TUL STUDENȚESC 1872. 
Pe stadionul Sportul stu
dențesc se va desfășura 
mîlne, cu începere de la 

ora 16. o atractivă partidă.
organizată de clubul stu
dențesc. cu acest prilej, 
se vor întâlni două echipe, 
alcătuite din promoțiile 
anilor 1966 și, respectiv, 
11972, în care spectatorii ii 
vor putea revedea pe unii 
dintre cei mai valoroși 

purtători ai tricourilor alb- 
negre din acele perioade: 
Jamaischi, D. Nicolae, An- 
gelescu, Ciornoavă, Ckcu, 
I. Constantin, Krauss, 
Jurcă, Lucescu, Pigulea, 
Boc, Măndoiu, M. Olteanu, 
Leșeanu, Culda, Bucures- 
cu. Cățoi, Chihaia, I. Va- 
sile, Suciu, G. Ionescu, 
Kasai, Manea, Marica, M. 
Sandu, Țănăsescu etc.

LOTO PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
• Emisiunile speciale limitate,

lansate ocazional de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport, dau 
participanților posibilitatea să-și 
sporească șansele de succes, prin 
cîștigurile suplimentare atribuite 
din fondul special al sistemului. 
Astfel, pe lingă numeroasele au
toturisme Sn posesia cărora ori
care dintre dumneavoastră poate 
intra, se acordă și importante 
sume în numerar, de diverse va
lori : 50 006, 16 000, 5 000 lei
ș.a.m.d. în aceste zile, agențiile 
Loto-Pronosport și vînzătorii vo- 
Janți din rețeaua noastră vă Invi
tă să vă încercați șansele, cu cea 
mai mare Încredere, la LOZUL 
VACANȚEI.
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, vineri, 26 iunie, va avea 
loc în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, incepind de la 
ora 15,50, Aspecte de la această 
tragere vor fi transmise la radio, 
pe programul I, la ora 16.15.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 19 IUNIE. Categoria
1 : 4 variante 25% a 50 000 lei ; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 16 524 
led șl 12 25% a 4 631 lei ; cat. 3 : 
15,50 a 4 780 lei ; cat. 4 : 35,50 a
2 087 lei ; cat. 5 : 166,25 a 446 lei; 
cat. 6 : 396 a 137 lei ; cat. X : 
1.972,75 a 100 lei. REPORT LA 
CAT. 1 : 15 U54 lei. Cîștigurile a 
cite 50 000 lei au revenit partici- 
oanți'lor : Muller Helga din Me
diaș, Savu Rodica din Lugoj, 
Gheorghe Gheorghe și Pîtpiiac 
Gheorghe — ambii din București.



Simbâtă și duminică, la Brăila

„CUPA PRIETENIA** LA DIRT-TRACK, 
O COMPETIȚIE ATRACTIVĂ

Ajunsă la a treia etapă, pres
tigioasa competiție internațio
nală de dirt-track dotată cu 
„Cupa Prietenia" va fi găzdui
tă. din nou, de pista Stadionu
lui Municipal din Brăila, oraș 
etalon al activității sportului 
cu motor, care va primi, alături 
de cei mai buni tineri piloti 
români, specialiști ai genului 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Polonia, Ungaria si 
U.R.S.S. După cum ne-a comu
nicat 
președintele Clubului 
Brăila, 
opitme 
lațiile 
punct.

Lotul

tovarășul George Ion, 
Sportiv 

s-au asigurat condiții 
de concurs, toate insta- 
arenei fiind puse la

nostru reprezentativ —

alcătuit din M. Soaită. D. Gas
par. S. Ghibu. D. Bogdan, Al. 
Toma, Fl. Ungureanu si S. 
Lienerth — si-a continuat pre
gătirile pe arena brăileană. In 
urma testului de ieri, antrenoiii 
Gh. Voiculescu si N. Riureanu 
vor înscrie în concursul de pe
rechi un dublu format din M. 
Soaită — 8. Ghibu (rezerve : 
D. Caspar și D. Bogdan), iar 
la startul întrecerii individuale 
se vor alinia sase sportivi ro
mâni. Programul : sîmbătă, de 
la ora 17 — proba de perechi; 
duminică, de la ora 10,30. con
cursul individual. Ca arbitri 
principali au fost delegați R. 
Cristei (București) si FI. Carp 
(Brăila).

îndelung așteptată, mult dis
cutată si anticipată în fel și 
chip, prima „Cupă Mondială" 
la rugby trece de-acum în a- 
mintire. Pe seama unui atât de 
semnificativ moment în ansam
blul sportului de pe mapamond 
(să ne gîndim doar că această 
premieră a însemnat marea 
deschidere într-un joc cu o lu
me traditional închisă) s-au 
scris și se vor mai scrie încă 
rinduri numeroase. Pentru sim
plul motiv că numeroase sînt. 
se înțelege, și reflecțiile la un 
astfel de eveniment.

Cea mai importantă concluzie 
pare a fi aceea că rugbyul și-a 
dovedit capacitatea de sport- 
competiție într-un asemenea 
sistem uzitat de celelalte disci
pline. cu amendamentul necesi
tății unor reguli mai limpezi 
pentru desemnarea participan
telor. care au avut statut de 
invitate la prima ediție, pe ba
za anumitor rezultate, dar si a 
criteriului geografic. Conserva
torismul. scepticismul au mai 
primit o lovitură Prin numita 
..deschidere" a sportului cu ba
lonul oval.

Comentatorii rețin, apoi, creș
terea cursivității fazelor, a tâm
pului efectiv de joe. numărul 
total al punctelor înscrise

W4

Corespondență din Varșovia

INTILNIRfA DE IA BUCUREȘTI,
AȘTEPTATA CU INTERES DE ÎNOTĂTORII POLONEZI

VARȘOVIA, 25 (prin telex). în
tâlnirea de la București cu îno
tători aflați Intr-o atît de mare, 
spectaculoasă ascensiune cum 
slnt cel români nu poate fi aș
teptată decît cu deosebit interes 
de specialiștii și sportivii polo
nezi. Federația poloneză de na- 
tație deplasează în capitala 
României 20 de înotători șl speră

MAREA „DESCHIDERE" A RUGBYULUI
cele 32 de partide (1621) fiind 
de-a dreptul impresionant. O 
medie de peste 50 de puncte de 
meci poate duce cu gîndul la 
prea mari diferente valorice — 
in uvertura competiției. Noua 
Zeelandă — Italia 70—6, ca să 
amintim numai recordul înre
gistrat. Dar nu-i mai puțin a- 
devărat că au fost si întâlniri 
în care s-a marcat substanțial 
de o parte si de alta, cum s-a 
întâmplat în semifinala Franța 
— Australia. 30—24.

Iar dacă tot în semifinale o 
echipă trece de alta cu 49—6 
(cea care a pierdut, Tara Ga
lilor. a oferit apoi marea sur
priză a victoriei în ultimele se
cunde ale meciului cu Austra
lia. 22—21. prin transformarea 
unui eseu la colț !) șl cîștigă 
trofeul ce poartă numele „in
ventatorului" rugbyului la o 
diferență concludentă. 29—9 cu 
Franța, de bună seamă că o 
asemenea formație este o cam
pioană în cel mai adevărat sens 
al cuvîntului. Această echipă a 
Noii Zeelande ..joacă parcă alt
ceva". exclamă martorii ocu
lari al competiției de la Anti
pozi. referindu-se. cum s-a pu
tut vedea sl din secvențele TV. 
la angajarea, fără exagerare,

totală la nivelul întregului XV, 
la abilitatea, îndemînarsa sau 
viteza înaintașilor, la forța... 
treisferturilor. Printr-un stil 
realmente complet, Whetton 
(vl-1 mai amintiți din 1981, de 
la București sau Constanța ?), 
Jones, Kirk, Gallagher, Green, 
Kirwan, Fox și ceilalți All 
Blacks au realizat nu doar un 
punctaveraj excepțional. 298— 
52 în șase partide, ce aureolea
ză binemeritatul lor succes fi
nal. Ei au arătat adevărata di
mensiune a rugbyului modern, 
din care oricine are. mai are ce 
învăța. începînd chiar cu (to
tuși!) puternica selecționată 
franceză, continuînd cu celelal
te reprezentative din palmare
sul primei „Cupe Mondiale", nu 
în ultimul rînd cu naționala 
noastră, de la care am așteptat, 
indiscutabil, mai mult. De la 
care așteptăm grabnica concre
tizare a învățămintelor parti
cipării la marea întrecere ast
fel încît să devină posibilă re
editarea victoriilor de rezonan
tă din anii trecuti. a locurilor 
de ținută, cum a fost chiar fi
nalul întâlnirii de 
ani cu actuala...
mondială.

ca aceștia să 
de bun nivel, 
cunoscutelor 
campioană șl 
dială, Noemi 
Pătrășcoiu, Stela Pura7 a 
la Iți perform eri din ța>ra

Cine sînt înotătorii 
care vor fi prezențl la 'această 
tradițională intîlnlre 7 Dintre cel 
aflați ta topurile internaționa
le, se detașează, la feminin, bra- 
sistele Alicja Penczak — 1 :ie,20 
la 100 m, al 9-lea rezultat al se
zonului internațional, plus un 
2:37,74 anul trecut (ea e credita
tă și cu 4:56,87 la 400 m mixt) 
și Dorota Chylak — 1tu,57, res
pectiv 2:35,78. Beata Perkowska 
a înregistrat un rezultat de 
2:17.29 la 200 m fluture (a ltt-a 
performanță a sezonului), iar 
Violetta Ormanczyk are la 200 m 
liber o realizare de 2:04. Dintre 
băieții oare vor urca pe bloc- 
starturi începem cu Artur Wojdat, 
prezent în toate cursele de liber, 
cronometrat în '87, printre altele, 
cu 51,87 pe too m, 1:52,64 la 200 m. 
3:56,14 pe 400 m, 15:43,21 pe 1 500 
m. Șl să menționăm că el a ob
ținut în sezoane anterioare re
zultate superioare. Finalist al 
C.M. de la Madrid, wojfiiech 
Wyzga are un 2:01,50 la 200 m 
fluture (ăl șaselea „mondial" în 
1987), Maciej Konecki 
la 400 • ■ - -
niew
200 m _
nik 2:22,04 (2:19,81 anul
la 200 m bras. Ei, dar șl ceilalți 
înotători din Polonia, îșl propun 
o comportare de ridicat nivel în 
întâlnirea de la București.

realizeze rezultate 
In compania bine- 
Tamara Costache, 
recordmană

Lung,
mon- 
Anca 

celor- 
gazdă. 

polonezi

4:30,34 
m mixt (al zecelea), Zbig- 
Januszkiewicz 2:07,04 la 

spate, Iar Zbigniew Olej- 
trecut)

KRZYSZTOF OABROWSKI 
„Przeglad Sportowy*

TURNEUL DE ȘAH

DIN POLONIA
VARȘOVIA, 25 (Agerpres). — 

Turneul internațional feminin de 
șah de la Piotrkow Tribunalski 
(Polonia) a fost câștigat de Lidia 
Semenova (U.R.S.S.) care a to
talizat 10 p din 13 posibile, fiind 
urmată în clasamentul final de 
Malgorzata Wiese (Polonia) — 
9 p, Marina Pogorevici-Macropou- 
los (România) — 8 p, Ewa Kaz- 
marek (Polonia), Zoia Lelcluk 
(U.R.S.S.), Brigitte Hoffmann 
(R.D. Germană), cu cîte 7,5 p, 
Anet Wagner (R.D. Germană) — 
7 p, Liu Șilan (R.P. Chineză) 
— 6 p etc.

TURNEU DE LI WIMBLEDON
LONDRA. întrecerile turneului 

de tenis de la Wimbledon au 
continuat ou meciuri din primul 
tur : bărbați : Connors — Davis 
6—1, 7—6, 7—6, Bergstrom —

6—2, 1—6, 3—6, 
Stefanski 6—4, 

Gunnarsson — 
Leach 6—4, 6—4, 6—4, Leconte — 
Agassi 6—2, 6—1. 6—2, Pernfors — 
Seguso 3—6, 6—3, 6—2, 6—7, 10—8, 
Cane — Arias 6—7, 6—2, 7- • " ” 
Willander — Muller 6—2, 6- 
Noah — Drewett 6—4, 6- 
Krishnan — Westphal 6-
6— 3, Scott — Holmes 6-
7— 6, Maurer — Steeb 6- 
6—4, 5—7, 11—0, Armitraj 
retie 6—2, 6—3, 7—5, Mayotte — 
Fleurian 6—2, 6—3, 6—3, Purcell
— Botfield 6—1, 6—1, 6—2 ; femei: 
Marcela Masker — Elisabeth Min
ter 6—1, 6—1, Regina Marsikova
— Terry Phelps 6—4, 6—3, Mar
tina Navratilova 
wik 6—1, 
Jo Louis 
rone — 
6—3, 6—4, 
Villagran ...
— Natalia Medvedeva 6—2. 6—1, 
Wendy Turnbull — Debbie Spence 
6—4, 6—2, Anne White — Pascale 
Paradis 6—3, 7—5, Laura Golar- 
sa — Grace Kim 6—4, 6—1, Chris 
Evert — Clair Boud 6—1, 6—0.

o—x, 7—6, 7—6,
Lundgren 6—4, 
13—11, VO'lkow —
4—6, 6—3, 6—4,

Ke-

Claudia ’ Por-
6—0, Helena Sukova — 
6—1, 6—4, Laura Gar- 

Terry Holladay 3—6, 
Steffi Graf — Adriana

6—0, 8—2. Pam Shriver

acum sase 
campioană

RAEȚCHI

nivelul mării. Cinea rubricia se prezintă într-oEdiția de astăzi ______  __ .______  ___ .
manieră nouă : aceea a unor declarații ale di- 
ferlțllor sportivi ai lumii. Sperăm, ca șl pînă 
acum, să găsească înțelegerea necesară.
• Tenlsmanul australian Rod Laver â fost 

unul dintre cei șase „stîngaci" care, începând 
din 1925, au cîștigat faimosul Turneu de tenis 
de la Roland Garros. Laver a învins ta anii 
1982 șl 1069. Este deci, în mod cert, un specia
list autorizat în materie. Și totuși... încă îna
intea desfășurării semifinalelor competiției de 
anul acesta, el a fost categoric în a aprecia că 
„Viitorii ciștigători ai competiției din acest an 
vor fi Mats Wilander și Martina Navratilova". 
Este adevărat că atît Wilander, cît șl Navrati
lova au mai fost Învingători în 1981, ,1982 șl 1985, 
respectiv în 1982 și 1984 și de aceea opțiunea 
sa nu era cu nimic exagerată. Numai că, iată, 
chiar șl marii specialiști se mai pot înșela, 
căci finalele ediției ’87 au fost câștigate de Ivan 
Lendl și foarte tânăra Steffi Graf...
• Recordmanul mondial la săritura ta lun

gime, Bob Beamon, cel care în 1968, Ia Ciudad 
de Mexico, a devenit campion olimpic cu un 
senzațional rezultat de 8.90 m, a declarat recent: 
„Presimt că viața recordului meu mondial va 
fi, de acum incolo, foarte scurtă. Va mai dura 
poate cîteva luni, ori poate numai citeva săp- 
tămîni. Stat un admirator al sovieticului Robert 
Emmian, care s-a apropiat, anul acesta, ptaă 
1a 4 centimetri de recordul meu, dar cel mai 
mult il văd ca succesor pe Carl Lewis, cu con
diția ca el să vrea aceasta (! 7). Dacă Lewis 
se va preocupa doar de săritura in lungime, 
poate hă tea recordul intr-un minut, dar pină 
acum el a preferat să se impună, în același 
timp, la mai multe probe. Din punctul de ve
dere al recordului, această diversificare a preo
cupărilor sale sportive nu i-a fost și nu-1 poate 
ti favorabilă

în orice caz, Emmian, care a realizat, anul 
acesta, eu 8,86 m, recordul Europei, a sărit și 
el tot intr-un concurs la altitudine, in timp ce 
Lewis a realizat 8,79 m, în ’83, la nivelul mării. 
..Duelul" dintre cei doi săritori va fi unul din
tre momentele de vîrf ale apropiatelor Campio
nate Mondiale de la Roma, competiția urmînd

a avea loc deci aoroape de 
va învinge, foarte greu de spus 1
• Mike Tyson este numele marii vedete ac

tuale a boxului profesionist, el fiind noul cam
pion mondial la categoria grea. Recent și-a adju
decat șl „centura de diamante” a WBA, ta 
afara celei a WBC, pe care o deținea, întrecîn- 
du-1 net pe compatriotul său Plnklon ’Thomas, 
în această calitate a șl fost solicitat să-și spună 
părerea despre predecesori : „Cel mai mare 
dintre toți cel mari ai boxului a fost, Indiscu
tabil, Joe Louis. De altfel, ca o dovadă, Joe 
a fost campion al lumii timp de 12 ani, perioa
dă în care șl-a pus în joc titlul de 25 de ori. 
Cine oare altul a mal făcut-o 7 Jack Johnson 
era o veritabilă pisică, care se juca cu adver
sarii precum eu șoarecii... Rocky Marciano a 
fost un mare campion cu un punch teribil, iar 
Muhammad AU (fostul Cassius Clay) avea o 
viteză ta acțiuni Inegalabilă, pentru un boxer 
de această categorie. Grație el a făcut să se 
treacă ușor peste anumite carențe tehnice pe 
care le avea..."
• Cu numai 350 m înaintea sosirii la Ter- 

moli, în etapa a 10-a a recentului tur ciclist al 
Italiei, în timpul sprintului final, în care se 
alerga pur șl simplu orbește, s-a produs un 
carambolaj care a determinat căderea mai mul
tor cicliști, inclusiv a purtătorului tricoului roz, 
irlandezul Stephen Roche, care s-a ales doar cu 
contuzii superficiale, dar dureroase. Pe ultimii 
metri, el a fost împins, realmente, de Davide 
Cassanl, numai astfel putînd trece linia de 
sosire. „Pe ultima porțiune a etapei, de la 
B^rl la Termoli, declara el, poate și din cauza 
condițiilor atmosferice, băieții mi s-au părut a 
fi foarte nervoși. Și pentru a nu risca ceva, 
am căutat să fiu, cum să spun, printre frun
tași, dar mal la coadă, să nu pierd prea multe 
secunde. Cind l-am văzut căzind pe Calcaterra și 
apoi pe ceilalți, deși eram și eu în viteză, am strîns 
frînele cît am putut pentru a mă putea opri, 
dar alții care veneau din urmă m-au proiectat 
peste ceilalți. Ml-ar părea rău ca totul să se 
încheie astfel 1“ Din fericire pentru el. la St. 
Vincent, Stephen Roche a primit onorurile în
vingătorului Iul „11 Giro ottanta sette".

Rubrică realizată de Romeo VILARA

PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSIADĂ
ZAGREB, 25 (Agerpres). — Pe 

lingă întrecerile sportive din ca
drul Jocurilor Mondiale Univer
sitare de vară de la Zagreb, pe
rioada 8—1* iulie va fi marcată 
de numeroase manifestări cultu
rale ce vor avea loc, ca și Uni
versiada, sub deviza ,Jume» ti
nereții. pentru • lume a păcii".

în programul cultural alcătuit 
de organizatori figurează o expo
ziție permanentă cu celebre opere 
de artă de la Muzeul Ermitaj, 
din Leningrad, concerte de mu
zică simfonică la care vor parti
cipa între altele Orchestra filar
monică din Zagreb, dirijată de 
Lorln Maazel, directorul Filarmo
nicii din Cleveland, spectacole de 
balet și dansuri folclorice, pre
cum șl un concert rock, care se

a întîl- 
statului 
care a 
102—71

va desfășura în cursul festivității 
de închidere a Jocurilor.

BELGRAD. In cadrul pregătiri
lor în vederea participării la Uni
versiadă, selecționata masculină 
de baschet • Iugoslaviei 
nit la Lubljana formația 
american Michigan, de 
dispus eu scorul de
(31—S3). Principalul realizator sul 
gazdelor a fost Drazen Pelrovici. 
autor a 18 puncte.

BEIJING, în continuarea tur
neului pe care M întreprinde ta 
R.P. Chineză, reprezentativa mas
culină de volei a Cehoslovaciei 
a întâlnit selecționata țării gazdă, 
care se pregătește pentru J.M.U. 
Voleltoaliștlll cehoslovaci au obți
nut victoria eu scorul de 3—1 
(36, —14, 8, 14).

• PE GLOB • PE GLOB • PE "GLOB •

PORTO RICO. Micul stat din 
America Centrală nu se sperie de 
fireștile probleme majore pe care 
le incumbă organizarea unei edi
ții a Jocurilor Olimpice de vară. 
După cum se relatează din capi
tala acestei țări. San Juan, oficia
litățile sportive 
decis să depună candidatura pen
tru organizarea ediției din anul 
2004 a Jocurilor Olimpice. In afara 
San Jose-ulul. pentru J.O. 
anul 2004 si-a mai 
oină acum, dorința 
gazdă si marele oraș 
Hamburg.

portoricane au

din
manifestat, 

de a le fi 
vest-german

doua ediție 
Africane se

KENYA. Cea de a 
a Jocurilor sportive 
va desfășura în luna august, în 
capitala acestei țări, orașul Nai
robi. Pină acum si-au anunțat 
participarea la întreceri sportivi

ATLETISM • La . Lagos, 
rienil Imoh a alergat 100 
10,19. iar Yusuf a sărit 8,16 
lungime. • La Illertissen, 
germanul Alois Hannecker 
runcat discul la 65,32 m • 
tralianul Rob ia Castella, ___
pion mondial la maraton, a par
curs 21 uni ta 1.02:04, 
concurs în Anglia

nlge- 
m în 
m în 
vest- 
a a-
Aus- 
cam-

Îs un

de Andrew Hampsten (S.U.A.) și 
la 19 s de Fabio Parra (Colum
bia) • Americanul Roy Knick
man (7.08:59) a cîștigat etapa a 
8-a (Cademerio — Schuls, 254 km).

ciclism • un nou
Turul Elveției : Dietrich 
(R.F.G.), după desfășurarea eta
pei a opta. El este urmat la 13 s

lider în 
Thurau

GIMNASTICA • Campionatul 
feminin al S.U.A. a revenit 
Kristiel Phillips (15 ani), cu 
77,320 p. Ea a realizat : 10 la să
rituri, 9,60 la birnă și sol, 9,40 
la paralele.

HALTERE • La Beijing. , He 
Yingqiang (R.P. Chineză) a sta
bilit două recorduri ale Asiei, la 
cat. 60 kg : 1S5 kg la smuls și 
295 kg la total.

HOCHEI pe iarba • Rezul
tate din Turneul Campionilor 
la Amstelveen. în Olanda : Aus
tralia — Spania 3—1, M. Brita- 
nie — U.R.S.S. 2—0, la bărbați, 
și Australia — Coreea de Sud 
3—1, la femei.

ÎNOT • La Dniepropetrovsk, 
Serghel Sokolovski a Înregistrat, 
cu 2:16.38 la 
bun rezultat 
nulul.

200 m bras, cel mal 
mondial al sezo-

• Proba .femininăSĂRITURI _ ...
de trambulină din cadrul con
cursului de la Budapesta, a fost 
cîștigată de sportiva sovietică 
Tatiana Gadun, cu ________
508,95 p. în proba masculină 
platformă, victoria 
Valeri Stațenko 
617,10 p.

de sportiva
un total

a revenit
(U.R.S.S.)

de 
de 
lut

din 43 țări de pe „continentul 
negru". La ediția precedentă, din 
1978. la Alger, a fost consemnată 
participarea reprezentanților din 
38 de țări. în vederea acestei 
competiții polisportive de mare 
amploare a fost construit, in 
nord-vestul Capitalei, un splen
did complex sportiv „Kasarani". 
Stadionul principal are o capaci
tate de peste 60 000 locuri. în a- 
cest complex se mai află un 
bazin de înot si sărituri, săli pen
tru baschet, volei si handbal.

ARGENTINA. La Buenos Aires 
handbalul capătă, de la an la an, 
tot mal multi adepti. în mijlocul 
unui mare interes a avut loc 
recent un turneu international cu 
participarea unor formații mascu
line, Competiția a fost ciștigată 
de echipa vest-germană din Kiel 
care, în finală. a întîlnit tot o 
echipă vest-germană. din DUssel- 
dorf. Prima formație a cîștigat cu 
scorul de 25—13. Pentru locul trei. 
Brazilia a întrecut Argentina ou 
21—19.

par- 
ma- 
șase

SPANIA. în localitatea Bilbao 
are loc. ta aceste zile, un turneu 
internațional de sah la oare 
tlclpă cîtiva prestigioși mari 
eștri. După desfășurarea a
runde, lider ai competiției este 
fostul campion mondial Anatoli 
Karpov, care a totalizat 5 p. El 
este urmat de iugoslavul Liubo- 
mir Liubojevlci si suedezul Ulf 
Andersson, ou cîte 4 p.


