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ZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI!
NICOLAE CEAUȘESCU,

In unități agricole de producție! 
și de cercetare științifică

V w __  _ _______...........

Proletari din toate țările, unifl-vă I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI
I

DIN JUDEȚELE CĂLĂRAȘI Șl IALOMIȚA |
■ 

ears colectivul institutului tre- |s 
bule să-sl îndeplinească. în eon- 3 
tinuare, în mod exemplar, sar- § 
einile importante ce îi revin din § 
planul pe acest an si pe în- Ș 
tregul cincinal.

La Încheierea vizitei, iova- 
rășul Nicolae Ceaușescu a avut 

- ------- ---------------------I 
I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
efectuat, vineri 26 iunie, o vi
zită de lucru în unităti agricole 
de producție si de cercetare ști
ințifică din Județele Călărași si 
Ialomița.

Noul dialog de lucru al secre
tarului general al partidului 
a fost consacrat — si in această 
si —• examinării la fata locului, 
pe ogoare, a modului în care se 
desfășoară campania agricolă si. 
îndeosebi, a măsurilor ce se 
impun pentru recoltarea la 
timp si in cele mai bune con
diții a păioaselor. pentru efec
tuarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor cerealiere, tehnice 
și legumicole, pentru respec
tarea riguroasă a tehnologiilor 
prevăzute, folosirea deplină a 
parcului de mașini si utilaje, a 
întregii baze tehnico-materiale. 
pentru evaluarea corectă a re
coltelor, in deplină concordantă 
cu realitățile din cîmp.

Au participat tovarășii Vasile 
Bărbulescu, Silviu Curticeanu, 
Gheorghe David, ministrul a- 
griculturii.

Vizita a prilejuit analizarea 
unui cerc larg de probleme pri
vind aportul cercetării științifi
ce agricole la ridicarea gradu
lui de fertilitate a pămintului, 
producerea de material biologic 
de înaltă productivitate, reali
zarea unor tehnologii de mare 
eficiență, dezvoltarea continuă 
a agriculturii noastre socialiste.

Această cuprinzătoare si rod
nică analiză cu privire la creș
terea contribuției cercetării ști
ințifice la ridicarea calitativă si 
modernizarea producției agrico
le a avut loc la INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU CE
REALE SI PLANTE TEHNICE 
FUNDULEA. distins, pentru re
zultatele sale deosebite, cu înal
tul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare".

Erau de fată numeroși cerce
tători, precum si mii de oameni 
ai muncii din județul Călărași, 
care l-au intimpinat pe secreta
rul general al partidului cu 
multă dragoste si stimă, cu în
delungi urale si ovații, expri- 
mîndu-i cald si direct profunda 
recunoștință pentru condițiile 
create afirmării puternice a ști
inței agricole românești, pentru 
rolul însemnat conferit acesteia 
în procesul înfăptuirii noii re
voluții agrare, pentru grila sta
tornică ce o poartă înfloririi 
multilaterale a natriei. creșterii 
continue a bunăstării întregului 
popor. S-a scandai cu însufle
țire „Ceaușescu —• P.C.R. !“, 
„Ceaușescu sl poporul!", „Stima 
noastră si mîndria, Ceaușescu — 
România!".’

întilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu specialiștii de la 
Fundulea s-a constituit înțr-o 
dezbatere anrofundată a căilor 
și modalităților concrete prin

COPIII, MEREU MAI APROAPE DE EXERCIȚIUL FIZIC Șl DE SPORT
© Citeva considerații 

pe marginea activității 
sportive a organizațiilor 
de pionieri fi șoimi ai pa
triei din Capitală

Organizației Pionierilor si 
Șoimilor patriei îi revin sarcini 
de înaltă responsabilitate în e- 
d tcarea revoluționară. în spiri
tul patriotismului socialist, ai 
dragostei față de patrie, partid 
Si popor, în modelarea copiilor 
și a formării personalității lor. 
„Educăm tineretul 
secretarul general 
dului, tovarășul 
CEAUȘESCU 
prezentul, să se pregătească 
pentru a putea făuri viitorul 
luminos al întregului nostru po
por, comunismul".

Pregătirea multilaterală pen
tru muncă si viață a șoimilor 
patriei, școlarilor si pionierilor 
presupune dezvoltarea armoni
oasă. fizică si intelectuală, a 
acestora. Iar educația fizică și 
sportul, turismul si celelalte ac
tivități aplicative de profil, com
ponente ale sistemului general 
al muncii educative pionierești, 
contribuie la călirea fizică si 
morală a copiilor, la creșterea

— spunea 
al parti- 
NICOLAF 

să prețuiască

o iniilnire de lucru eu membrii 
Consiliului științific al institu- 3 tului. **

Analiza eu specialiștii si ca
drele de conducere din agricul
tura județului Călărași a conti
nuat la COOPERATIVA AGRI
COLA DE PRODUCȚIE GUK- 
BANESTI, unitate distinsă anul 
trecut cu înaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare" pentru 
rezultatele deosebite obținute în 
producția animalieră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări cooperatori
lor din Gurbănești pentru acti
vitatea depusă, împreună cu 
urarea de a realiza producții tot 
mai mari, care să le asigure 
obținerea si in acest an a titlu
lui de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Vizita a continuat la CONSI
LIUL UNIC AGROINDUS
TRIAL DE STAT ȘI COOPE
RATIST GRIVITA, județul 
Ialomița.

Vizita a prilejuit examinarea, 
in continuare, a unor terenuri 
cultivate cu cereale din cadrul 
CONSILIULUI UNIC AGRO
INDUSTRIAL DE STAT ȘI CO
OPERATIST SINF.ȘTI.

Intr-un lan cu orz din soiul 
„Productiv" apartinind COOPE
RATIVEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE MOVILITA, au fost 
analizate stadiul de dezvoltare 
a plantelor, modul in care au 
fost efectuate lucrările premer
gătoare secerișului.

Ca si cu alte prilejuri cînd 
s-a intîlnit cu făuritorii de bu
nuri materiale, pe parcursul vi
zitei secretarul general al par
tidului a stat de vorbă cu gru
puri de lucrători ai ogoarelor, 
s-a interesat de felul in care se 
desfășoară recoltarea, de nive
lul producțiilor realizate.

Noua vizită de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in 
unităti agricole de producție si 
de cercetare a pus încă o dată 
în evidență rolul esențial al 
secretarului general al partidu
lui în mobilizarea si orientarea 
tuturor forțelor si energiilor 
creatoare ale națiunii în direc
țiile hotărîtoare pentru dezvol
tarea dinamică a industriei, a- 
griculturii, a celorlalte ramuri 
ale economiei, pentru progresul 
multilateral al patriei, pentru 
realizarea, în cele mai bune 
condiții, a prevederilor de plan 
pe acest an si pe întregul cin
cinal, pentru înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții tehnieo- 
științifice si ale noii revolut? 
agrare, pentru transpunerea ne
abătută in viață a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea a’ 
P.C.R.
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Vacanța de vară, care începe astăzi — pentru șoimii patriei și purtă
torii cravatei roșii cu tricolor — constitute un binevenit prilej Oe desfă
șurare a unor activități sportive In aer liber Foto : ’Gabriel MIRON

capacității lor de învățătură si 
de muncă.

Principala formă de cuprin
dere a copiilor în activități de 
mișcare o constituie concursuri
le interne ale școlilor, ale aso
ciației sportive. Organizate pe 
baza unui calendar competițio- 
nal, aceste întreceri au reușit, în 
cazul pionierilor din Capitală,
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Miine, pe stadionul „23 August", la ora 17,30

DINAMO-STEAUA
in finala „Cupei României"

O partidă pe care o

dorim un real impuls

pentru sezonul inter
national de toamnă

Se așteaptă o mare finală ! 
Si nu atît pentru a afla nu
mele învingătoarei, la capătul 
unei întreceri în care Steaua 
pornește cu prima șansă în ca
litatea sa de echipă care acum 
(doar) patru luni eîștiga „Su- 
percupa" Europei. Se așteaptă o 
mare finală, pentru a face ui
tată o bună parte a campiona
tului 1986/87, în care numeroa
se jocuri nu au contribuit cu 
nimic la ridicarea ștachetei u- 
nui soccer cu destule rezultate 
de rezonantă în ultimii cinci 
ani.

In prim-plan, miine, trebuie 
să se afle calitatea jocului. Din 
acest punct de vedere, finala 
poate să se constituie intr-un 
adevărat test : în arenă se vor 
afla „cea mai bună echipă a 
Continentului" si, dacă vreți, 
învingătorii lui Dinamo Minsk 
și cei ai lui Hamburg, ceea ce, 
iarăși, nu a fost

Finala de miine 
ficînd lucrurile, o 
tre tot 
nostru, 
spune, 
tilnesc

puțin lucru, 
este, simpli- 
întrecere în- 
bun fotbalul 
specială am

ce 
E 
în 
în

are mai 
o finală
alte țări se mai în- 
finale si echipe mai

Un frumos succes la Campionatele Internaționale de tir ale României

PRIMELE DOUĂ TITLURI ÂU REVENII TRĂGĂTORILOR NOȘTRI
© întrecerile continuă 

la poligoanele
în ambianța specifică marilor 

concursuri, ieri, la poligoanele 
Dinamo și Tunari din Capitală, 
au început Campionatele In
ternaționale de tir ale Româ
niei la pușcă și pistol (ediția 
a 34-a) și întrecerile pentru 
Marele Premiu ,,Carpați“ la 
talere (ediția a 18-a) la care 
participă sportivi din 14 țări 
(celor amintite de noi în ziarul 

peste 100 000 de 
aproape 55 000 la

să reunească 
copii la cros, 
fotbal, circa 40 000 la atletism 
și mai bine de 5 500 la gimnas
tică. în timp ce aproximativ
10 000 de copii au fost inițiați

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

4 PAGINI - 50 BANI

O fazi din finala ediției de anul trecut a „Cupei României" < 
De la stingă : Majaru, Varga și

puțin cotate, așa cum s-a în- 
tîmplat recent în Italia, unde 
Atalanta, retrogradată, a,,prins" 
Cupa Cupelor. Iată de ce o- 
bligațiile celor două echipe 
cresc mult. Este, dacă vreți, o 
finală pregătită să dea maxi
mumul. mai ales după ce tra
gerile la sorti s-au condus 
după principiul ..capilor de 

(Continuare In nao 2-31

azi și duminică, de la ora 9, 
Dinamo și Tunari

de 
aer

de vineri li s-a adăugat Turcia, 
reprezentanții ei sosind ieri 
seară, tîrziu, cu un microbuz). 
Spre satisfacția noastră, a tu
turor, în singurele două finale 
ale zilei, doț dintre trăgătorii 
noștri au obținut titlurile de 
campioni, cu rezultate bune, 
competitive pe plan internațio
nal. Este vorba în primul rînd 
de cele 680,7 p, realizate 
Petru Ilie, la pistol cu 
comprimat. Punctajul lui re
prezintă un nou record națio
nal (v.r. aparținea din 15 fe
bruarie a.c. lui L. Stan. cu 
678,8 p). El confirmă în acest 
fel forma bună în care se a- 
flă, formă demonstrată și cu 
puțin timp în urmă, cu prile
jul Cupei Olimpia, cînd a reu
șit să stabilească un alt record 
republican, la pistol 60 f. Per
formanța componentului clubu
lui Olimpia oferă... speranțe 
pentru „Europenele" din Fin
landa, unde, peste puțină vre
me, se va da disputa pentru 
ohținerea unui loc la Olimpia
da din : 1988. Cealaltă finală, la 
pușcă 60 focuri culcat, a fost 
cîștigată de Mircea Ilca, stelis- 
țul reușind 740,6 p, el depășind 
în acest fel cu 2,9 p totalul cu 
care anul trecut sovieticul G. 
Pettikian își adjudecase locul

AZI, PRIMA REUNIUNE ÎN ÎNTÎLNIREA
ROMANIA POLONIA LA ÎNOT

Cei mai buni înotători din 
România si Polonia iau astăzi 
primele starturi într-o întilni- 
re de tradiție, care se desfă
șoară în bazinul bucureștean 
. 23 August". Reuniunea inaugu
rală începe la ora 17,30 și cu
prinde probele de 100 m spa
te. 100 m liber. 200 m fluture, 
4x200 liber — masculin și fe-

| Simbota 27 Iunie 1987 |

Belodedici
Foto : Aurel D. NEAGU

Ieri, la Brașov

ROMÂNIA
U. R. S. S. 4-1

în C.E. de juniori
(Citiți cronica în pag. 2—3) 

Un- 
noș- 
prin 

P. 
în 

rea-

întîi, Ia aceeași competiție, tră
gător care are deja „biletul" 
pentru viitoarea Olimpiadă, 
ceea ce ar însemna că la așa 
ceva poate aspira șl Ilca.

La ora 9, pentru proba de
pistol a.c., în fața standurilor 
s-au aflat 27 de trăgători: cite 
trei din Cuba, Franța și R.D.G., 
cîte doi din Iugoslavia și Si
ria, cite unul din Bulgaria, 
R. P. Chineză, Polonia și *'  
garia, plus reprezentanții 
tri, dintre care se detașau, 
mai vechile lor rezultate, 
Ilie, S, Babii șl L. Stan, 
seriile clasice, ultimul nu 
Uzează decît 567 p, sub media 
cu care ne obișnuise. în schimb, 
ceilalți doi reușesc să se dis
tanțeze de adversari, situîn- 
du-se în frunte : primul, cu 
578 p, cel de al doilea, cu 576 
p. Principalii concurenți obțin: 
Lu Lian Kai (R. P. Chineză) 
și J. Boruvka (Cehoslovacia) 
573 p, iar în urma lor, un... 
pluton cu 571 p — Gh. Pop 
(România), K. Arndt, T. Dwor- 
zak (ambii R.D.G.) și R. Szym- 
koviak (Polonia). Aceștia au și 
intrat în finală, la ora 12, în 
ordinea de mai sus. După pri
ma serie de 5 focuri, cei mal 
buni se dovedesc a fi : Lu Lian

loan NOVAC

tContinuare in oao a <-a)

minin, 400 m mixt feminin. 200 
mixt — masculin.

Miine, de la ora 10 : 100 m 
fluture. 100 m bras. 50 m li
ber. 400 m liber, 4x100 mixt 
f+m, 200 mixt f, 400 mixt b ; 
de la ora 17 : 200 m liber. 200 
m spate, 200 m bras. 4x100 li
ber m + f. 1500 liber. 800 m 
liber f.



...ȘI DE AN ȘCOLAR
f Mîine are loc un eveniment multiplicat în sutele și sutele 
f. de locuri de la orașe și sate unde cataloagele au fost în- 
f chise pînă la... toamnă : serbările de sfîrșit de an școlar 
C — prolog al binemeritatei vacanțe mari — în programul că- 
f rora sportul își are partea lui de bilanț public. în ambi- 
C anța festivă a acestei zile, vor fi premiați fruntașii la 
f învățătură și în sport din rîndurile elevilor mai mici sau 
C mai mari, atît individual, cit și colectiv, pe echipe 
£ tinse într-o disciplină sau alta, de la nivel de școală, 
r la nivel de țară.
c Azi și mîine, file dense și pe agenda DACIADEI. 
> programate, între altele, patru finale : la Alexandria 
f Concursul școlar de selecție la atletism pentru categoriile
£ 14jM5 ani și 16—17 ani ; la Pitești — „Marșul factorilor

poștali"; la Focșani — „Cupa Voința" ia judo; la Caracal
C — „Cupa constructorilor de mașini" la handbal și popice.
? în firească succesiune, după întrecerile din mereu impor-
£ tanta etapă de masă, sîmbătă și duminică, se derulează 
f etapa județeană a mai multor competiții între care : „Cupa 
£ U.N.C.A.P." la atletism, „Cupa U.T.C." la oină pentru cate- 
£ goria 14—19 ani, „Ștafeta munților" ia turism. „Cupa Pio- 
C nierul" la patinaj pe rotile... Dintre celelalte acțiuni, să 
f menționăm „Festivalul sportului sătesc" de ia Prundu 
C Bîrgăului. care prilejuiește o (re)întîlnire, în formulă com- 
f petițională, pe terenul a nu mai puțin de nouă ramuri 
C sportive, a reprezentanților din trei județele vecine : Ma- 
‘ ramureș, Suceava și Bistrița-Năsăud. Și la Călărași este 
t programat un Festival (județean) al sportului. în Capitală, 
£ în cinci din cele șase sectoare au loc „duminici cultural- 
t sportive" la baze de pe raza acestor zone urbane, pentru 
£ lucrătorii unor întreprinderi și instituții.

dis- 
pînă

Sînt

TIRGOVIȘTE, 26 (prin telefon). 
In condițiile unei frumoase orga
nizări, pentru care merită felici
tări organele sportive locale, la 
Sala Sporturilor au început în
trecerile pentru desemnarea cam
pionilor naționali și ai Daciadei 
l.a lupte libere seniori. Așa cum 
era de așteptat, cei mai buni 
sportivi s-au angajat încă de la 
început în dispute aprige, spec
taculoase, în care au făcut do
vada progresului înregistrat în 
ultima vrem de această disci
plină sportivă.

Procedîndu-se conform regula
mentului, fără să fie aleși capi 
de serie, sorții au decis ca încă 
din primul tur să se întâlnească 
sportivi ale căror partide puteau 
să aibă loc chiar în finale. Așa de 
pildă, la categoria 52 kg, în 
aceeași serie au fost plasați toți 
principalii candidați la titlul de 
campion : Nicu Hîncu și Gheor- 
ghe Neagoe (Steaua), Florinei 
Bîrcu (Dinamo Brașov) și Alin 
Păcuraru (Mureșul Tg. Mureș), 
ultimul, nemaiputându-se încadra 
în limitele categoriei 48 kg, la 
care deține titlul de vicecampion 
european. Și, ca surprizele să fie 
complete, chiar din turuil inaugu
ral au avut loc două meciuri de
cisive : Neagoe l-a învins fără 
drept de apel (9—0) pe Hîncu, 
iar Bîrcu l-a depășit net la punc
te (10—3) pe Păcuraru.

Campionul de juniori al cate
goriei 68 kg, Tudor Vlad (C.S.Ș. 
Steaua) a dispus spectaculos prin 
superioritate (17—2) de Florian 
Pricop (Dunărea Galați), după

care Traian Marinescu (Dinamo 
Brașov) — unul dintre favoriți — 
după ce a fost condus la puncte 
de Dumitru Ghinoiu (C.S.Ș. 
Onești) a reușit să-și fixeze ad
versarul cu umerii pe saltea. Tot 
la această categorie, giuleșteanul 
Daniel Ioniță l-a învins la puncte 
pe Laszto Szasz (Lemnarul O- 
dorhei). într-unul dintre cele mai 
frumoase meciuri ale zilei s-au 
întâlnit Constantin Damaschin 
(C.S. Tîrgoviște) și Constantin 
Dănăilă (C.A.L. Tg. Jiu) la 74 kg. 
In cele din urmă, tîrgovișteanul 
a repurtat o aplaudată victorie 
La puncte (10—4). Campionul ca
tegoriei, Claudiu Tămăduianu 
(Steaua), a obținut o victorie 
concludentă (112—0) în partida cu 
Florian Tase (A.S.A. Oradea). Un

alt stelist, Gheorghe Mîțu, la
82 kg, l-a depășit — nu fără dl- I 
ficultate — pe Dumitru Chiru I 
(Vulcan București), iar Constan- * 
tin Mărăscu (tot de la Steaua) 
a obținut tușul în fața lui Du- I 
mitru Ghidoiu (Danubiana Bucu- I 
rești).

• ULTIMA ZI în care mai 
aveți posibilitatea să vă jucați 
numerele favorite la TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO de mîine, 
duminică, 28 iunie, este ASTAZI! 
Nl uitați că această tragere vă 
oferă MARI ClȘTIGURI, între 
care menționăm autoturismele 
Dacia 1300 și excursiile peste ho
tare. Informăm pe cei interesați 
Că TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de mîine va avea loc în 
București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
la ora 16,30. Radiodifuziunea va 
transmits aspecte de la această 
tragere, pe programul I, la ora 
18,15.
• Tot ASTAZI este și terme

nul limită pentru depunerea bu
letinelor dv. la penultimul con
curs PRONOSPORT al acestrt

La categoriile mari, victorii | 
scontate : 90 kg : Al. Koteieș I 
(Steaua) b.p. (S—1) C. Poteraș ■ 
(Rapid Buc.), C. Radu (Steaua) 
b.p. D. Zuz (înfrățirea Oradea) ; I 
MO kg : A. Panait (C.S. Tîrgo- I 
viște) b.p.s. M. Băjenaru (Arad) * 
și V. Pușcașu (Steaua) b.t. S. 
Diaconu (Constanța).

întrecerile continuă sîmbătă și I 
se încheie duminică.

Mihai TRANCÂ |

PINULTIMA ETAPĂ ÎN TURNEUL FINAL LA RUGBII
Cele patru echipe aflate în dis

puta pentru stabilirea ocupante
lor locurilor 1—4 în clasamentul 
final al Diviziei A la rugby par
ticipă mîine la a treia etapă 
(penultima) în această fază a 
campionatului. La Baia Mare se 
întâlnesc știința CEMIN din lo
calitate și Steaua București, iar 
în Capitală joacă Dinamo și R.C.

TURNEUL DE ȘAH
„SOMEȘ 87"

Grivița Roșie țpe terenul central . 
al complexului din Șos. ștefan I 
cel Mare). Ambele meciuri încep I 
la ora 10. Să sperăm că aceste
partide vor marca, dincolo de i 
importanța lor, în întrecerea pen- 1 
tru titlu, un plus de calitate a ‘ 
jocurilor, capitol la care cele pa
tru formații fruntașe sînt încă | 
datoare.

Iată clasamentul 
neul final 1—4 :

la zi în tur-
|

1. STEAUA 4 3 1 0 55—36 11 1
2. Știința CEMIN 4 2 0 2 44—44 8
3. Grivița Roșie 4 1 1 2 52—53 7 1
4. Dinamo 4 1 0 3 28—46 6 1

COPIII. MEREU MAI APROAPE DE EXERCIȚIUL FIZIC SI DE SPORT
(Urmare din pag. 1)

în înot. în sporturile de iarnă 
(schi, alpin si fond, biatlon si 
săniuțe) au fost antrenați pes
te 43 000 de copii. Rodnica ac
tivitate sportivă de masă a șoi
milor patriei si purtătorilor cra
vatei roșii cu tricolor din Ca
pitală poate fi ilustrată si prin 
alte rezultate înregistrate într-o 
serie de competiții de nivel re
publican, finale pe tară în ca
drul competiției sportive națio
nale Daciada. Astfel, în „Cupa 
Pionierul" la tenis de masă. Ga
briela Coman (Școala 133) s-a 
situat pe locul I, ca si echipa 
de judo a Casei pionierilor si 
șoimilbr patriei din Sectorul 3. 
în aceeași competiție, echipele 
de gimnastică ale Școlii nr. 24 
— Sectorul 2 au ocupat locul I 
la băieți si locul II la fete, iar 
Andreea Trufașu si G. Georges
cu (Liceul 37) au urcat pe 
treapta I a podiumului la înot, 
și la fel Simona Blaga (Școa
la nr. 190 — Sectorul 4) la cros, 
în aceleași întreceri, pionierii 
bucureșteni s-au aflat de foar
te multe ori printre medaliați, 
dovedind talent si bună oregă- 
tire.

în domeniul activității turis
tice, bilanțul este, de asemenea, 
convingător. înscrise în bogata 
gamă a activităților pionierești, 
cu puternice valențe educativ- 
patriotice, „Expedițiile Cuteză
torii", de pildă, au constituit 
modalități complexe de cunoaș
tere nemijlocită a frumuseților 
șj bogățiilor tării, a vestigiilor 
trecutului glorios de luptă a 
poporului, a mărețelor realizări 
ale prezentului socialist, ale pe
rioadei de cea mai mare stră
lucire a patriei, Epoca 
Nicolae Ceaușescu. Efor
turile pionierilor din primul o- 
ras al tării, ambiția lor de a 
efectua studii si cercetări geo
grafice. istorice, etnografice, a- 
supra bogatei flore si faune din 
diverse zone ale patriei noas
tre s-au concretizat în nume
roase trofee : Caseta de cristal 
acordată Scolii nr. 115. care a 
descoperit peștera situată la 
cea mai mare altitudine din 
tară. Busola de argint — Sco
lii nr. 129. pentru parcurgerea 
unui traseu de o mare dificul
tate în masivul Făgăraș. Pre
miul special al Revistei „Cu
tezătorii" — Școlilor nr. 133 și 
nr, 142, Pana de argint, pionie
rei Mădălina Marinescu (Școa
la nr. 45) pentru calități remar
cabile în redactarea jurnalului 
de expediție etc.

ADMIMSinUIA Of STAI LOfO DO()\OAPORI l^fOD’ffAZĂ

Frumoase succese sînt de 
semnalat si în cercurile tehni- 
co-aplicative.

Aplicind sarcinile reieșite din 
documentele de partid și de 
stat, din orientările si in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, organizațiile de pio
nieri din București, împreună cu 
ceilalți factori educaționali au 
acordat o atenție specială per
fecționării mijloacelor de edu
care. patriotică, revoluționară a 
șoimilor patriei, școlarilor și pio
nierilor, organizind în cadrul 
cluburilor de vacantă. în ba
zele sportive din unitățile de 
invățămînt si din sectoare, la 
casele pionierilor și șoimilor 
patriei, ample acțiuni de edu
care comunistă, de formare a 
unor deprinderi de muncă, de 
petrecere în mod plăcut si util 
a timpului liber, de lărgire a 
orizontului de cunoaștere al co
piilor. Măsurile stabilite au de
terminat creșterea gradului de 
cuprindere a pionierilor si șco
larilor în taberele de instruire 
și odihnă la care au participat 
peste 120 000 de copii. Eficien
te. sub aspect organizatoric si 
educativ-formativ. s-au- dovedit 
a fi cluburile de vacantă de la 
nivelul caselor pionierilor si 
șoimilor patriei. în cadrul că
rora au avut loc activități po- 
litico-ideologice. cultural-artlsti- 
ce si sportiv-turistice. asigu- 
rînd rolul educativ al acțiuni
lor specifice vacanțelor. Palatul 
Pionierilor și Șoimilor Patriei, 
minunatul dar oferit copiilor, a 
constituit cadrul instructiv-edu- 
cativ cel mai propice organiză
rii marilor acțiuni ale pionie
rilor bucureșteni. Inaugurarea 
acestui important edificiu a o- 
ferit pionierilor din Capitală 
prilejul de a-și exprima senti
mentele de dragoste, profundă 
stimă si aleasă recunoștință 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marele conducător al 
națiunii române, fată de tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, pentru minu
natele condiții de muncă si în
vățătură oferite tuturor copii
lor din patria noastră, pentru 
modul în care crește si se for
mează tinăra generație din 
România socialistă.

Reușitele înregistrate în ulti
mul timp reprezintă un argu
ment si un îndemn spre noi 
împliniri in activitatea sportivă, 
pe măsura disponibilităților pur
tătorilor cravatei roșii cu tri
color din Capitală, a entuzias
mului si ambiției lor dovedite 
la învățătură. în munca din

sezon fotbalistic. Rezultatele la 
acest concurs le puteți audia La 
radio, pe programul I, la ora 
22,30 (după emisiunea Panoramic 
Sportiv, o dată cu reluarea nu
merelor extrase la TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO) și luni, 
29 iunie, la ora 8.55.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 26 IUNIE: 
extragerea I : 35 21 76 55 34 68 
79 82 5 ; extragerea a II-a : 43 77 
69 22 88 32 14 72 31. Fond total 
de cîștiguri : 702.565 lei din care 
H5.1154 lei report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN 21 IUNIE :cat. 1 s 2 va
riante 25% a 30.360 lei ; cat. 2 î 
3,75 a 16.192 lei ; cat. 3 ; 30 a 
2 024 lei ; cat. 4 : 92,25 a 658 lei ; 
cat. 5 : 274,50 a 200 lei ; cat. 6 : 
2.163 a 100 lei. 

atelierele-școalâ, în activitățile 
obștești si patriotice. Cu toții 
se angajează ca în întâmpinarea 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
să răspundă prin noi succese 
vibrantei chemări adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
la înalta tribună a Congresului 
al XIII-lea al partidului, tine
retului si copiilor.

Un îndemn pe care copiii îl 
consideră un veritabil program 
de muncă, de o inestimabilă 
valoare.

PREMIUL DE ÎNCERCARE AL DERBYULUI HI PIS M
Ultima confruntare a genera

ției de 4 ani, înaintea eternului 
derby, va avea loc mîine dimi
neață pe hipodromul din Ploiești 
(care pînă la derby va beneficia 
de unele .renovări), cu pauiciparea 
super-campionului Rarău, alături 
de Ghirlanda, Samir, Orac, Briza 
și celelalte vedete ale generației, 
care abordează pentru prima 
dată distanța de 2400 metri. Tot 
în această reuniune vom vedea 
la lucru și pe Verigariu, Ori șan, 
Fidelio, alături de campionul ge
nerației de 3 ani, Vadu, intr-o 
alergare cu tentativă de noi re
corduri.

Joi după-amiază a avut loc o- 
bișnuita reuniune de la mijlocul 
săptămînii, in care T. Marinescu, 
altădată fruntaș al clasamente
lor, a obținut două victorii, cu 
Raluca, după o suită de bune 
performanțe, dar beneficiara ga

pentru clasele l-IV
ELEVI, PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA!

Programul nr. 6

1. Din poziția stând, cu bra
țele îndoite pe piept... 1* —2 : 
Arcuirea brațelor de două ori 
înapoi ; 3—4 : întinderea bra
țelor lateral, cu palma în sus 
și arcuire de două ori (Exer
cițiul este destinat să ajute 
la creșterea mobilității articu

lației scapulo-humerale. Mă
rește totodată suplețea co
loanei vertebrale și tonifică 
musculatura trunchiului). Se 
execută 2X8 timpi.

4. Din poziția stând depăr
tat, cu brațele întinse în 
față... 1>—2 : Două rotări mari 
cu brațele întinse ; 3—4 : Ră
sucirea trunchiului spre stân
ga, cu bătaia palmelor de 
două ori în spatele genun
chiului stâng ; 5—8 î Idem
spre dreapta. (Exercițiul spo
rește mobilitatea articulației 
scapulo-humerale, mărește 
mobilitatea coloanei vertebra
le). Se execută 3X8 timipi.

Cu patru runde înainte de 
sfîrșit, în turneul internațional de 
șah de la Satu Mare, dotat cu 
Trofeul ,,Someș" ’87“, conducerea 
în clasament a fost preluată de 
maestrul sovietic Vladimir Ohot- 
nik, cu 7,5 puncte (din 9 posi
bile), urmat de Dragoș Dumitra- 
che 7 p și Parik Ștefanov 6,5 p. 
îi urmează : D. Kasici (Iugo
slavia) 6 p, M. Pavlov și Ș. Biro 
— 5 p, Em. Ungureanu și A.
Meszaros (Ungaria) — 4,5 p, I. 
Szabo 3,5 p, Gh. Sekeli, M. 
Thessing (R.F.G.) și R. Bugajski 
(Polonia) — 3 p, Cr. Ionescu 
2,5 p, D. Dragoș 2 p. Foarte a- 
proape de realizarea normei de 
maestru internațional (9 p) sînt 
Ohotnik și Dumitrache.

lopului luat înaintea sosirii ^ de 
Carpen, și cu Savoi, un cal de 
2 ani care promite. Dintre cei
lalți învingători, ne-a impresionat 
valoarea arătată de Rimeț, com
plet transformat, realizatorul ți
nui nou record al carierei 
(1:26,2/km), precum și perfor
manța lui Bon (1:22,5/km), acesta 
devenind component al lotului 
național. Lansată din start, Osti- 
na a luat repede conducerea, pe 
care nu a cedat-o pînă la sosi
re, arătându-se susceptibilă de 
noi performanțe. Condusă cu 
răbdare de G. Solcan, Vicia a 
reușit prima ei victorie din a- 
cest an, la fel ca și Suci tu, pe 
care N. Nicolae l-a scuturat se
rios sore a învinge. Ultimul în
vingător a fost Aiuâ, care prin 
maniera cum a cîștigat se a- 
nunță unul din fruntașii gene
rației.

2. Din poziția stând...
Balansarea brațelor înainte și 
înapoi, o dată cu îndoirea și 
întinderea genunchilor (Exer
cițiul sporește mobilitatea ar
ticulațiilor coloanei vertebrale 
și a centurii scapulo-humera
le. Solicită în același timp ar
ticulațiile și musculatura 
membrelor inferioare, stimu- 
lînd circulația sanguină) 
execută 3X8 tâmpi

sprijin
1—2 : Ridicarea

ghemuit... 
trunchiului 

o dată cu ducerea brațelor 
prin înainte sus, iar piciorul 
sting sprijinit înapoi în ex
tensie ; 3—4 : Revenire în po
ziția inițială (Exercițiul con
tribuie la mobilitatea coloanei 
vertebrale și a centurii scupu- 
lo-humerale. Antrenează tot
odată musculatura picioarelor) 
Se execută 2X8 timpi.

„TROFEUL SPORTUL". In în- I 
trecerea realizatorilor de eseuri I 
conduce cu mare autoritate, 
Corne! Popescu (Dinamo), care 
a înscris 26 de încercări. El este I 
urmat de Paraschiv, Tofan (Di- | 
namo) — 12, Boldor (Steaua), 
Toadcr (Dinamo), If rim (Rulmen- ■ 
tul Bîrlad) — 11, Hodorcă (Stea- I 
ua), Doja (Dinamo) — 10, Lungu | 
(Dinamo) Plloțschi (Farul), Be- 
cheș (CSM Sibiu), Doroftei (Poli ■ 
Iași) — 9. Dintre echipe, Dinamo I 
totalizează 128 de eseuri, Steaua I 
— 78. Farul — 65 etc. Iar din
tre tra-nsfo-rmeri, cel mai eficace | 
este Stelian Podărescu (Dinamo) I 
103 puncte, urmat de D. Alexan- • 
dru (Steaua) — 180, T. Radu
(R.C. Grivița Roșie) — 148 ș.a.m.d. I

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
Is 1. Suci tu (N. Nicolae) 1:35,6. 
Cota : cîșt. 2,80. Cursa a Il-a :
1. Vicia (Solcan) 1:32,8. Cota : 
cîșt. 1, ev. 39. Cursa a III-a :
1. Ostina (Suditu) 1:27,2 ; 2. O- 
dtaia ; 3. Voinica. Cota : cîșt. 6, 
ev. 9, ord. triplă 185. Cursa a 
IV-a : 1. Rimeț (Enache) 1:26,4 ;
2. Bon ; 3. Hematie. Cota : cîșt. 
2,40, ev. 7 ord. triplă 124, triplu 
II—III—IV 180. Cursa a V-a : 1 
Raluca (Marinescu) 1:29,2 ; 2. Su
rina ; 3. Oazan. Cota : cîșt. 1,40, 
ev. 10, ord. triplă 775. Cursa a 
Vl-a : 1. Savoi (Marinescu) 1:41,1;
2. Tufănela ; 3. Rumian. Cota : 
cîșt. 5, ev. 6, ord. triplă 106. 
Cursa a Vil-a : 1. Aiud (Dumi
trescu) 1:42,2 ; 2. Rutina. Cota : 
cîșt. —, ev. 40, ord. 104.

A. MOSCU

Din poziția stând depăr- 
1—2 : Ducerea brațelor 
lateral sus și lovirea 

palmelor de două ori : 3—4 : 
Coborîrea brațelor, o dată cu 
îndoirea trunchiului înainte, 
cu două arcuiri, palmele în- 
cercînd să atingă solul (Exer
cițiul e menit să amplifice 
respirația, să tonifice și să 
relaxeze musculatura abdo
minală și pe cea a membre
lor superioare. Sporește mo
bilitatea coloanei vertebrale) 
Se execută 3X8 timpi.

6. Din poziția stind... 1 : Ri
dicarea piciorului stâng late
ral, o dată cu ducerea brațelor 
lateral cu inspirație ; 2 : Re
venire în stând și expirație ; 
3 : Idem 1, cu piciorul drept 
lateral ; 4 : Revenire (Exer
cițiul face să crească amplitu
dinea mișcărilor respiratorii, 
tonifică musculatura spatelui 
și a membrelor superioare și 
inferioare, redresează în ace
lași timp coloana vertebrală). 
Se execută 3X8 timpi.

Desene de prof. 
Alexandrina OVEZEA
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UN ADVERSAR IN PLUS
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rința de a-și susține formația favorită la ultima ei tentativă

Ieri, la Brașov preliminariile Campionatului European

VICTORIE A JUNIORILOR „TRICOLORIjiSC

Gheorghe NICOLAESCU

4 (1)
1 (U

Mai rar o asemenea conjunctură favo
rabilă unei echipe, cum i s-a oferit, 
joi, la Pitești, localnicei F.C. Argeș ; joc 
acasă, în fața propriilor suporteri, ve- 
niți la stadion în număr record, în do-

0 IMPORTANTA
ROMÂNIA 
U.R.S.S.

• ••
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Stadion Tineretului; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
5 (MO. Șuturi : 24—9 (pe poartă : 
15—5). Corner*  : 11—4. Au marcat: 
MINEA (min. 37), STANICI (min. 
49 — din penalty), MOLDOVAN 
(mln. 61). RĂDUCIOIU (min. 75), 
respectiv SALENKO (min. 22).

ROMANIA : Constantin — A- 
produ, STAN, Bucur (min. 25 ște- 
fănică), PÎRVU — MINEA, MOL
DOVAN, Selimesi (min. 87 Cr. 
Gheorghe) — S. Mihai, RADU- 
CIOIU, STANICI.

U.R.S.S. : Stauce — Benjko, 
Zaeț, TABUNOV, Kalatozishvill
— scetnikov, Timofeev (min. 15 
Popovici). Timoșenko, KIRIAKOV
— Tedeev (min. 74 Ivanov), SA
LENKO.

A arbitrat foarte bine Laszlo 
Molnar (Ungaria) ; la linie : Ș. 
Necșulescu și Gh. Toth.

Cartonașe galbene : SELIMESI, 
POPOVICI.

Cartonașe roșii : SCETNIKOV.

BRAȘOV 26 (prin telefon).
Cum se anticipa, misiunea tine
rilor noștri jucători în partida cu 
selecționata U.R.S.S. din prelimi
nariile C.E. de juniori A nu a fost 
deloc ușoară, cu toate că, pînă 
la urmă, scorul le-a fost net fa-

vorabil. Dar drumul lor spre vic
torie a fost anevoios, meciul avînd 
două reprize diametral opuse : 
prima — desfășurată la o turație 
mai mică, a doua însă de excep
ție, hotărltoare în stabilirea sco
rului final. Trebuie neapărat să 
spunem însă că replica parteneri
lor juniorilor noștri a fost deose
bit de dîrză, ei avînd un gaba
rit superior, fapt care le-a per
mis să joace în forță și o bună 
perioadă de timp chiar să tempo
rizeze, îndeosebi după ce au des
chis scorul. Pînă la urmă însă, 
„tricolorii*  s-au concentrat la 
maximum și au reușit să se im
pună autoritar. Cum arătam 
începutul a fost crispat, fazele 
create de juniorii noștri neavînd 
grad de periculozitate, și. con
trar cursului jocului, cei care au 
deschis scorul au fost oaspeții. 
In min. 22, Kiriakov a executat 
scurt, lateral, o lovitură liberă și 
SALENKO a șutat violent sub 
„transversală*.  Golul avea să di
minueze și mai mult consistența 
jocului ofensiv al echipei noastre. 
Pe acest fond. în mm. 35, la O 
acțiune a lui Talenko, Tedeev a 
fost la un pas de al doilea gol, 
jnsă Constantin a scos miraculos 
în corner După alte două minute, 
a survenit egalarea : după o com
binație cu Moldovan la centrul 
terenului MINEA a avansat, a 
accelerat și a șutat formidabil, 
de la 25 m, jos, la colț.

Partea a doua a întîlnirii a de
butat favorabil pentru echipa 
noastră In min. 49, STANICI a 
transformat impecabil o lovitura 
de la 11 m. acordată in urma u- 
nui fault grosolan al lui Timo- 
șenko asupra lui s. Mihai. Mora
lul „tricolorilor" a crescut, ei 
lansîndu-se de acum încolo in
tr-un impetuos sprint, aeționînd 
dezinvolt șl eficace. In min. 61 a 
înscris MOLDOVAN cu un superb 
voleu din interiorul careului, iar 
în min. 75, RĂDUCIOIU a mar
cat al patrulea gol cu un șut pu
ternic de ta 16 m. și au mai fost 
și alte ocazii, ratate însă de Mol
dovan (min. 70), Răducioiu (min. 
73), Selimesi (min. 83 — bară). 
Frumoasă această victorie a ju
niorilor noștri, care le menține 
intacte șansele în grupa prelimi
nară a C.E.

Adrian VASILESCU

? ,un '?c,in Cupa U.E.F.A. Depindea, așadar, doar de
fotbaliștii lui Halagian ca ei să triumfe în disputa cu jucătorii 
Petrolului, un meci deloc jucat... dinainte (cunoscînd „replicile" 
hotărîte ale pioieștenlior în „dialogurile" purtate în condiții de 
deplasare), dar în care piteștenii erau unanim creditați eu șansa 
total. Șl nu se poate spune că, acum, pe ultima porțiune a 
campionatului-maraton, concurenții — purtători al culorilor 
violete — și-ar fi menajat forțele. Dimpotrivă, din start la sosire, 
Stimulați de perspectiva participării din nou, după foarte 
mulți ani, într-o cupă europeană, eomponenții form ați el-gazdă 
au făcut risipă de energie, asaltând perioade întregi poarta 
valorosului Liliac. Pe parcursul celor 90 de minute au fost tasă 
foarte rare momentele to care favorita întrecerii a acționat eu 
oarecare luciditate, stăpînă pe mijloacele tehnico-tactice exersate 
la antrenamente ; foarte rare și, cu precădere, în treimea de 
mijloc, unde marcajul partenerei de întrecere îți mai lasă timp 
de gîndire și de execuție. Mai departe de „zona neutră", în 
preajma și to interiorul „cîmpulul minat*,  cum i se spune pe 
bună dreptate, suprafeței de pedeapsă, F.C. Argeș a acționat 
crispat, într-o stare de precipitare rar întîlnită, chiar șl a- 
tunci cînd, după multe emoții, reușise golul egalizator și cînd 
mai rămăsese timp suficient pentru a-și trece ta cont necesara 
victorie. „Fotbalistul care acționează cu nervi are un... adversar 
în plus*,  era scris ta programul editat de organizatori la res
pectiva partidă. O reflecție fotbalistică cunoscută, firește, de 
jucătorii lui Halagian, dar pe care aceștia nu șl-o mal reîm
prospătaseră printr-o lectură ta timpul util. Au luat știre de 
ea, probabil, acum, când mult rîvnita calificare în Cupa U.E.F.A. 
— ediția 1987—88 nu mai depinde de ei, ci de jocul rezultatelor 
indirecte...
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DINAMO STEAUA
(Urinare im pag l)
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scrie", ceea ce a dus la elimi
narea out-sider-ilor de profilul 
unui Arieșul. Chimia Rm. Vîl- 
cea sau F. C. Baia Mare. Este 
o finală, de tipul unor Real 
Madrid — Barcelona, Dinamo 
Kiev — Dinamo Moscova, Ju
ventus — Napoli...

Dincolo de aceste rînduri care 
sugerează interesul ou care 
este așteptat un meci mare, 
cum au fost de atîtea ori par
tidele Steaua — Dinamo — și 
asta în anii în care Steaua nu 
cîștigase Cupa Campionilor si 
„Supercupa", iar Dinamo nu a- 
junsese în semifinalele C.C.E. 
cu Liverpool — să încercăm a- 
cum

Care 
Multe.

Viteza, 
clanșată

• TOATE LAUDELE CLUBULUI OȚELUL pen
tru atenția cu oare și-a tratat echipele, acum, 
la încheierea sezonului. La stația stadionului au 
fost scoase în evidență rezultatele tuturor : cei 
mici au fost felicitați pentru buna comportare 
la „Cupa Speranțelor", echipa de juniori pentru 
calificarea în turneul ifinal, echipa de speranțe 
pentru locul trei în campionat, echipa mare pen
tru rămînerea pe prima scenă. Dacă toate clu
burile ar proceda la fel... • Un frumos gest al 
lui Mario Agiu î după ce Antohi a înscris al 
4-lea gol, libero-ul Oțelului l-a felicitat pe ju
niorul Măstăcan pentru pasa ideală dată mar
catorului. • Petre Gavrilă, după meciul de la 
Galați : „Chimia poate reveni la anul în Divizie, 
lotul actual avînd, totuși, o valoare superioară

• O ACCIDENTARE 
l-a împiedicat pe Gigi 
Mulțescu, antrenoru 1- 
jucător al formației din 
Valea Jiului, să aipară 
pentru a 400-a oară pe 
terenurile Diviziei A. 
Acesta era însă mult

jucător de pe teren. Spectatorii locali l-au a- 
plaudat cu multă căldură în meciul cu Victoria, 
„spiridușuT*  dovedind constanță în tot sezonul 
de primăvară. Și selecționerii continuă să nu-1 
vadă. •

• „NU E NEVOIE DE 
mine, cred eu, pentru 
meciul de azi", opina, 
la vestiare, înainte de 
meci, piteșteanul Stan- 
cu, indisponibil de mai 
multe etape. După joc, 
se putea afirma faptul 
că lui F.C. Argeș i-a 
lipsit și liberoul Stan- 
cu, și omul de gol, Ra
du II care, după ope
rația de menise, și-a

reluat, după cum ni 
se confesa, antrena
mentele. Firește, în ve
derea... sezonului vi
itor. o Ușurința cu 
care I. Solomon (32 de 
ani) a demarat pe lin
gă tînărul Eduard, la 
faza golului înscris de 
ploieșteanul Manea 
ne-a determinat să re
flectăm, o dată in plus, 
pe tema viratei fiziolo
gice.

o... prospectare a finalei, 
sînt armele Stelei ?
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gidia), Progresul Vulcan Bucu
rești — C.S. Tirgoviște : C. 
Gheorghiță (Brăila), Mecanică 
Fină Steaua București — Inter 
Sibiu : M. Salomir (Cluj-Napoca), 
Tractorul Brașov — Chimica Tir- 
năveni : Gh. Toth (Aiud), A.S.A. 
Tg. Mureș — Gaz Metan Mediaș : 
A. Gheorghe (Piatra Neamț).

SERIA A IlI-a : Metalul Bocșa 
— Strungul Arad : FL Popescu 
(Ploiești), Gloria Bistrița — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca : C. 
Olteanu (Drobeta Tr. Severin), 
C.S. U.T. Arad — F.C. Bihor O- 
radea : ș. Necșulescu (Tirgoviș- 
te). Olimpia Satu Mare — C.I.L. 
Sighet : Cr. Teodorescu (Buzău), 
Mecanica Orăștie — Minerul Pa- 
roșeni : M. Toncea (București), 
Politehnica Timișoara — Minerul 
Cavnic : P. Cadar (Brașov), Ar
mătura Zalău — F.C. Maramu
reș Baia Mar» : M. Stoenescu 
(București), Mureșul Deva — U- 
nio Satu Mare : V. Cenușe (Con
stanța), Aurul Brad — C.S.M. 
Reșița : N. Voinea (București).

Toate meciurile vor începe 1a 
ora 11.

va- 
pri- 
vi-

mi-

marează — si nu singur — de
seori fără grija „spatelui", de
oarece acolo se află Boloni. a- 
nalizatorul tuturor variantelor 
de răspuns, pe care le „taie" 
cu știința-i cunoscută.

Forța apărării, în al doilea 
rînd, chiar dacă absența lui 
Eumbescu poate fi resimțită. Si, 
nu în ultimul rînd, prezența 
mereu cuceritoare a lui Hagi, 
împotriva căruia, ca si în ca
zul lui Lăcătuș, nu se prea poa
te programa un sistem sigur 
de alarmă. într-atît sînt de 
riate repertoriul tehnic al 
mului si schimbătorul de 
teză al celui de-al doilea.

în tabăra dinamoviștilor.
nusul de viteză este o realita
te. în compensație. însă, se 
poate vorbi despre puterea de 
șoc a lui Cămătaru, așa cum 
am înregistrat-o în remarcabi
lul său joc cu Austria, despre 
„slalomurile" lui Lupu, despre 
energia comprimată în Mateuț și 
despre eforturile unei linii de 
mijloc a cărei dăruire încearcă 
să acopere unele fisuri în apă
rare.

Toate acestea, însă, sînt doar 
anticipații pe care — sîntem si
guri — cele.două echipe le-au 
înregistrat, căutînd. chiar la 
ora apariției acestor rînduri, 
alte si alte „continuări", pen
tru surprinderea partenerului.

Sperăm ca finala Cupei să 
reprezinte un nou start pentru 
întregul nostru fotbal, în pers
pectiva sezonului de toamnă. în 
care Steaua are de apărat o 
mare performantă europeană, 
iar Dinamo dorește să demon
streze că eforturile sale de re
construcție se pot constitui în- 
tr-un prim raport de activitate.

Marea finală. înscrisă sub ge
nericul Daci ad ei este, de pe 
acum, datoare zecilor de mii 
de spectatori, care se rir- 
întîlnesc, plini de speranțe, eu 
stadionul „23 August", arena a- 
tîtor partide de răsunet.

Arbitrii întâlnirii: Radu Pe
trescu (Brașov), la centru, aju
tat de loan Igna (Timișoara) și 
Dan Petrescu (București).

RELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
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vorba de un delincvent care s-ar 
fi aflat în stare de ebrietate. 
Asta pent> u a nu mai vorbi, cînd 
de amenințările, cind de făgădu
ielile unul oarecare Stelian Guzu, 
fără o calitate precisă în cadrul 
asociației Torpedo, ci situîndu-se 
pe poziție de suporter. Față de 
cele tottanplate, Comisia de dis
ciplină a hotărtt excluderea din 
competiție a echipei din Zărnești 
și trecerea ei, în campionatul 
viitor, între echipele din catego
ria imediat inferioară. Cit pri
vește pe asistentul medical al e- 
chipei, Ion Gavra, cel cu probele 
de singe, acesta a fost exclus din 
activitatea fotbalistică. A mai fost 
sever pedepsit jucătorul Vigheci, 
suspendat Pe 2 ani și delegatul 
echipei, Șerban Valeriu, suspen
dat pe 1 an. De spectatorii huli
gani s-au ocupat organele legale.

• Firesc, echipele din Divizia 
A așteaptă confirmări pe toate 
planurile din partea tinerilor ju
cători care iau parte la campio
natul „speranțelor*.  Unii dintre 
aceștia se pare însă că nu-șl în
țeleg rolul. Astfel, Oanță (Rapid) 
suspendat o etapă în 1985 și 7 
(șapte) etape în 1986, continuă 
seria abaterilor, el aducînd inju
rii grosolane arbitrului, în me
ciul cu Gloria Buzău. Și iarăși a 
fost suspendat, de data aceasta, 
pe 6 etape 1 Pentru lovirea ad
versarului to jocul cu F.C. Olt, 
Ureche (Corvinul Hunedoara) a 
fost pedepsit și el cu 4 etape 
de suspendare.
aceștia pentru 
în prima echipă

Așa se pregătesc 
a deveni titulari 
?
Jack BERAR. U

mai afectat de faptul 
că echipa sa nu și-a 
găsit și în viitorul se
zon un loc sub soarele 
primului eșalon și mai 
puțin de neșansa care 
l-a stopat să atingă co
ta 400.

• DACĂ LA CRAIOVA, în meciul divizionare
lor A, echipa gazdă n-a putut întrece formația 
campioană. Steaua, speranțele din Bănie, însă, 
aflate pe locul secund al clasamentului, au ciș- 
tigat net și spectaculos partida de orgoliu cu 
virtuala campioană. Șl absolut în nota partidei, 
arbitrajul de reală ținută divizionară al tînărului 
petroșenean loan Danciu (35 ani).

• MIRCEA SANDU APLAUDAT ! La intrarea 
pe gazonul stadionului, înainte de a lua loc in 

„cușca" antrenorilor — în noua sa calitate de 
membru al conducerii clubului — internaționalul 
„alb-negrilor" a fost aplaudat de tribuna supor
terilor. Ii urăm și noi succes în noua sa muncă, 
in slujba clubului căruia i-a consacrat 15 ani de 
eforturi în teren. • Corneliu Costinescu, pre
ședintele lui S.c. Bacău, era mai emoționat ca 
oricind în pauza meciului cu Sportul Studențesc. 
El aștepta debutul feciorului său în prima echi
pă. Tînărul Costinescu s-a încălzit îndelung și 
a intrat cu 25 de minute înainte de final. Deș 
a jucat puțin, a apărut în toate cele trei com
partimente, cu elanul tinereții.
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• MECIUL FLACĂRA 
MORENI — „U“ CLUJ- 
NAPOCA ne-a demon
strat că se poate juca 
șl fără cartonașele gal
bene ori roșii. Jucăto
rii ambelor formații

au fost preocupați tot 
timpul să construiască 
faze frumoase și, pen
tru atingerea acestui 
scop, au apelat numai 
la mijloacele permise 
de regulament.

Un portar prudent plonjează, pentru orice e- 
ventuuliiate, chiar dacă are impresia că mingea 
iese afară... Așa cum face Dohot, la aceactă lovi
tură liberă, In recentul meci Rapid — Dinamo, 
de pe stadionul Giulești. Foto : Iorgu BĂNICA

I
I

• IAR BARDAC... Tînărul fundaș dreapta al 
Corvinului, Bacdac, a fost din nou cel mai bun

FINAL PASIONANT ȘI ÎN
seria a m-a Petrolul Ianea a 
depășit din nou cu 2 p pe Lu
ceafărul Adjud, care, în schimb, 
are o misiune ușoară mîine ; 
joacă acasă cu S.N. Tulcea, în 
timp ce Petrolul, evoluează în 
deplasare unde va avea o ad
versară dificilă, pe Energia Mă- 
rășești, aflată pe poziția a 13-a, 
deci încă în pericol. • In seria 
a IV-a Cimentul Medgidia, cu 
toate că a devansat-o cu 3 p pe 
Sportul „30 Dcembrie" are o si
tuație grea : va juca în deplasa
re, la Oltenița, și este dezavan
tajată și de golaveraj (+32), pe 
cînd adversara ei (de pe locul 
secund) evoluează acasă în com
pania unei echipe modeste, Vo
ința Constanța (abia scăpată de 
locurile periculoase ale clasamen
tului). Sportul „30 Decembrie" 
are plus 42 la golaveraj. • In 
seria a VII-a noul lider, Gloria 
Reșița, are un punct avans față 
de Minerul Motru și ambele vor 
juca acasă, cu Petrolul Țicleni 
și, respectiv, Metalurgistul Sadu.

In Campionatul Diviziei C, 
mîine se dispută etapa nr. 30, 
care va pune punct disputelor 
ediției 1986/87 a acestei populare 
competiții to care se întrec nu 
med puțin de 192 de echipe. A- 
cum, cind formațiile se vor a- 
linia la ultima confruntare, in
teresul cunoaște o cotă crescîn- 
dă, deoarece din cele 12 viitoare 
divizionare „B“ se cunosc doar 
I, iar din cele 24 care vor re
trograda aproape jumătate vor fi 
decise mîine.

Următoarele șase echipe au 
promovat deja în campionatul 
secund : Inter Vaslui, Metalul 
București, Sportul Muncitoresc 
Caracal, Progresul Timișoara, 
Sticla-Arieșul Turda (timp de 
peste 25 de etape aflată intr-un 
duel pasionant cu Metalul Aiud) 
și Metalul Plopeni. Aceste for
mații au avut tot timpul campio
natului o comportare remarcabi
lă, domintad grupele în care ac
tivau.

câștigătoarele celorlalte șase 
serii vor fi cunoscute după ulti
ma etapă. • In seria I Șiretul 
Pașcani are două puncte avans 
față de Explorări Cimpulung Mol
dovenesc, dar ambele joacă In 
deplasare : Șiretul cu Avîntul 
Frasin, iar Explorări cu Con
structorul Iași (formații scăpate 
de pericolul retrogradării). • In

DIVIZIA C
în aceste partide gazdele au, fi
rește, prime șansă. • O dispută 
aprigă se dă ta continuare între 
Minerul Baia Sprie (64 p) și So
meșul Satu Mare (63 p), cele 
două echipe, in ultima etapă, ta 
deplasare : Minerul la Bec lean, 
Iar Someșul la Cărei. Atît Lami
norul, cit și Victoria se află la 
adăpost în clasamentul seriei a 
X-a. • După înfrângerea de la 
Mediaș, Avintul Reghin, care a 
condus „ostilitățile*  seriei a Xl-a 
mai bine de 20 de etape, se află 
pe poziția secundă, la un punct 
de Electromureș Tg. Mureș care 
va juca mîine la Agnita cu Car- 
pați. aflată încă în preajma locu
lui 15. Iar Avântul are meci pe 
teren propriu, cu Viitorul Gheor- 
gheni. formație scăpată de griji.

Deci, un final pasionant în Di
vizia C, un final care va hotărî, 
cum am văzut, multe dintre pro
movatele în eșalonul secund.

Toma RÂBȘAN

F.R. FOTBAL aduce la cunoștința comisiilor județene și cluburilor 
(asociațiilor) ciștigătoare ale campionatelor județene cu drept de parti
cipare la meciurile de baraj pentru promovarea în Divizia C că aceste 
partide au fost aminate cu o săptămînă. în acest sens, validarea ju
cătorilor și efectuarea tragerii Ia sorți a meciurilor vor avea'loc in 
zilele de 6 și 7 iulie (în loc de 29 și 30 iunie) ; partidele de baraj se 
vor disputa in zilele de 12 iulie (turul) și 19 iulie (returul) în loc de 5 
și, respectiv, 12 iulie.



La ordinea zilei, in atletismul continental

„CUPA EUROPEI - BRUNO ZAULI" PE ECHIPE
România (f) în grupa de la Goteborg

Prima competiție de amploa
re a sezonului atletic în aer li
ber este programată la acest 
sfirșit de săptămînă. Este vor
ba de competiția echipelor na
ționale dotată cu „Cupa Euro
pei — Bruno Zauli". Sînt pro
gramate întreceri la toate cele 
trei niveluri ale competiției : 
GRUPA A, la Praga, U.R.S.S., 
R.D.G., R.F.G., Marea Britanie, 
Polonia, Italia, Cehoslovacia și 
Spania, la bărbați; U.R.S.S., 
R.D.G., R.F.G., Marea Britanie, 
Bulgaria. Polonia. Cehoslovacia 
și Franța, la femei : GRUPA B, 
la Goteborg Franța, Bulgaria, 
Ungaria, Finlanda. Elveția. Iu
goslavia, Austria și Suedia, la 
bărbați : Italia. România. Un
garia. Finlanda. Olanda. Suedia, 
Elveția si Norvegia, la femei : 
GRUPA C va avea loc în două 
orașe, Atena și Porto.

Tara noastră, a cărei repre
zentativă a luat parte la toate 
edițiile de pînă acum ale com
petiției, incepînd din anul 1965, 
a deplasat un lot valoros de

PRIMELE DOUĂ TITLURI ÂU REVENIT TRĂGĂTORILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. I)

Kai 50,3 p, P. Ilie 49,9 p, 
Dworzak 49,6 p, Arndt 48,8 p 
șl Boruvka 47,7 p. Finalul a- 
parține însă clar lui P. Ilie, 
notat astfel: o dată 10,4, de 
eîte două ori 10,5 și 10,7, el cîș- 
tigînd astfel și seria de clasice, 
șl finala.

Despre cealaltă probă, de la 
Tunari — pușcă 60 f.c. — se poate 
spune că, deși nu am prezentat 
decît șase sportivi (restul, p-nă 
la 31 cîți au participat, fiind 
oaspeți — 5 cehi, 4 bulgari, cîte 
3 din R.D.G. și Polonia, cîte 2 

Ciștigătorul primului titlu de campion al „Internaționalelor" 
României, Ilie Petru, ș.-« confirmat și de această dată valoarea, 

reușind să stabilească și un nou record național la pistol cu aer 
comprimat Foto: Aurel D. NEAGU

din Cuba, Franța, Iugoslavia și 
Siria și cîte 1 din R. P. Chi
neză și Ungaria), printr-o mo
bilizare exemplară, primele trei 
locuri ne-au aparținut. M. Uca, 

• DOI DINTRE FRUNTAȘII ATLETISMU
LUI MONDIAL. Renaldo Nehemiah (110 mg — 
12,93), care anul trecut a fost reamatorizat, 
și Mary Decker-SIaney, dublă cîștigătoare 
la C.M. de la Helsinki (1500 m — 4:00,90 și 
3000 m — 8:34,62), au anunțat că nu vor 
lua parte la „mondialele" de la Roma, din 
motive de sănătate • LA RECENTUL TUR- 

. NEU de tenis de la Roland Garros, o min
ge lovită de Steffi Graf a nimerit:., 
ochiul unul fotoreporter din țara sa 
și acesta a trebuit să fie internat de 
urgență ! • FOSTUL INTERNAȚIONAL
brazilian Roberto Falcao, după ce și-a în
cheiat socotelile cu A.S. Roma, s-a îna
poiat în patrie, unde mai joacă din cînd în 
ciad. Recent, un faimos regizor de film 
italianul Roberto Bertolucci, l-a solicitat pe 
Falcao să interpreteze unul dintre rolurile 
principale ale unei noi versiuni a filmului 
„Ultimul tango la Paris" • ÎN FOTBA
LUL FRANCEZ echipa Girondina de Bor
deaux a stabilit anul acesta două recorduri: 
a jucat pentru a șaptea oară într-o cupă 
europeană (a fost eliminată în semifinale, 
de Lokomotive Leipzig. în baraj la 11 m) 
și a primit doar 27 de goluri în întreg cam
pionatul, cu 20 de echipe. • REPUTATUL 
RUTIER ITALIAN Francesco Moser a anun
țat că nu va lua parte la ediția din acest 
an a Turului Franței. In schimb, el se va

A.S.

deplasa în U.R.S.S., unde intenționează să 
Încerce să doboare, pe velodromul olimpic 
de la Krîlatskoe, recordul mondial al orei 
la nivelul mării. După cum știți, el deține 
recordul orei (peste 50 km) la altitudine. . 
pe care l-a realizat pe velodromul din 
Ciudad de Mexico • APBOEO DE CICLISMUL

profesionist: după victoria de anul trecut 
din Turul Franței, a americanului Lemond. 
după succesul recent al irlandezului Rcche 
în Turul Italiei, după numeroasele victorii 
în diverse alte curse, ale irlandezului Kelly, 
se spune că în acest sport a cam început 
să se vorbească... limba engleză ! • DIN 
ANUL 1928, de cînd Anthony Noglies a 
ales traseul Marelui Premiu Monaco, For
mula I, acesta a suferit doar modificări 
neînsemnate pînă în zilele noastre, tn acest 
răstimp nici una dintre ediții nu a oferit 
prilejul victoriei pentru vreun pilot bra- 
zll'an. Anul acesta însă, la Monte Carlo 
s-a dansat samba, căci pe primele două

locuri s-au clasat piloții brazilieni Senna, 
cu 1.57:54,08 (medie orară 259,584 km) și 
Piquet, la 33,21 secunde. • ATLETUL BUL
GAR Hristo Markov, ou 17,81 m recordman 
al Europei la triplu, a declarat că speră 
ca în acest sezon să fie primul atlet care 
să obțină un rezultat de peste 18,00 tn f 
El este născut la Bozovo-Russe, la 27.1.1965, 
are 185 cm și 76 kg. Evoluția performan
țelor sale, la triplu: 1981 — 1-5,72 m, 1983 — 
16,88 m, 1984 — 17,ț2 m, 1985 — 17,77 m (re
cord european), 1986 — 17,80 m (record eu- ' 
ropean), 1987 — 17,81 m (record european). 
Deține în sală, performanța de 8,21 m la

. lungime. El este,, la această oră. al patrulea 
săritor din Iunie: 17,97 m Willie Banks 
(S.U.A.) 1985. 17,89 m Joao de Oliveira (Bra
zilia) 1975, 17,86 m Charles Simpkins (S.U.A.) 
1985. 17,81 m Hristo Markov (Bulgaria) 
1907 e ÎN ANUL 1989 Campionatul Mon
dial de volei pentru junioare se va desfă
șura în Peru. • PATRU STAȚIUNI JAPO
NEZE au solicitat Comitetului Olimpic ni
pon dreptul de a candida pentru organi
zarea J.O. de iarnă din 1998. Este vorba de 
Asahikawa, în insula Hokkaido, nu depar
te de Sapporo, Nagano, lîngă Tokio, Morio- 
ka și Yamagata, în insula Honshu. Nu -știm 
tacă hotărîrea C.O. Japonez.

Romeo VILARA

atlete. între care : Mihaela 
Chindea, Iolanda Oanță, Mitica 
Junghiata, Doina Melinte, Pau
la Ivan, Maricica Puică, Viori
ca Ghican, Liliana Năstase, Ni- 
coleta Căruțașu, Vali Ionescu, 
Gabriela Mihalcea, Mihaela Lo- 
ghin.

Nutrim speranța ca această 
echipă să obțină victoria, pe 
oare a ratat-o, cu puțin tn 1985, 
la Budapesta, ai să poată pro
mova în grupa de elită a com
petiției.

DATELE DE DESFĂȘURARE A UNIVERSIADEI
ZAGREB. Universiada de vară va debuta Ia 8 iulie cu festi

vitatea de deschidere și se va încheia la 19 iulie. Cele 12 
sporturi se vor desfășura astfel : scrimă : 5(!)-15, atletism :

13—19, înot : 9—14, gimnastică : 11—14, baschet : 9—18, fotbal : 
9—18, sărituri : 13—18, polo : 9—18, tenis : 11—17, volei : 9—17, 
caiac-canoe 9—12, canotaj : 15—18 iulie.

Principala bază sportivă a competiției va fi marele stadion 
Dinamo, cu o capacitate de 70 000 locuri.

C. Stan, și F. Cristofor obți- 
nînd performanțe bune (mai a- 
les primul), dar care trebuie 
confirmate ulterior. Prilejul 
l-am amintit: Finlanda.

întrecerile continuă sîmbătă 
și duminică, de la ora 9.

REZULTATE. Pistol a.c. 1« m, 
masculin (27 concurenți) : 1. Pe
tru ILIE (România) 680,7 p 
(578+102,7), record național, 2. S. 
Babii (România) 673,2 (576+97,2),
3. Lu Lian Kai (R.p. Chineză) 
670,1 p (573+97,1), 4. R. Szymko- 
viak (Polonia) 669,9 p (571+98,9), 
5, J. Boruvka (Cehoslovacia)
669,6 p (573+96,6), 6. T. Dworzak

(R.D.G.) 669,3 p (571+98,3), 7. Gh. 
Pop (România) 668,1 p (571+97,1), 
8. K. Arndt (R.D.G.) 667,4 p
(3711-06,4) ; pușcă 60 f.c. 50 m, 
masculin (31 concurenți) : 1. Mir
cea ILCA (România) 700,6 p

PLOAIE LA WIMBLEDON !
LONDRA. Joi ar fi treouit să 

se desfășoare meciurile zilei a 
treia a Turneului de tenis de 
la Wimbledon (și așa amînat cu 
o zi). Jucătorii au venit la te
renuri. s-au echipat, au efec
tuat primele schimburi de 
mingi, dar, așa cum se comu
nică din capitala Angliei, ploaia 
a făcut imposibilă desfășurarea 
întrecerilor sau continuarea ce
lor ce începuseră totuși. în afa
ra ploii. învingătoare generală, 
singura care a obținut decizia 
în turul doi a fost Martina Na
vratilova, care n-a avut nevoie 
decît de 41 minute, pentru a o 
întrece cu 6—1, 8—2 pe japo
neza Etsuko Inoue. Intr-o altă 
partidă. Lendl — Cane, scorul 
este 3—6, 5—5.

(597+103,8), 2. C. Stan (România) 
697,8 p (593+104,8), 3. F. Cristofor 
(România) 696,8 p (595+101,8), 4. 
Jang Ron (R.P. Chineză) 696,5 p 
(595+1011,5), 5. M. Kizuk (Polonia)
695.6 p (593+102,6), 6. I. Anusiak
(Polonia) 693,7 p (593+100,7), 7. 
J. Bely (Franța) 693,2 p (593+ 
100,2), 8. L. Janev (Bulgaria)
692.7 p (593+99,7).

• Și, totuși, Maradona e optimist... £ Spartak Mos
cova pierde acasâ ! £ Mexicanul Sanchez, declarat 
cel mai bun jucător al campionatului... spaniol $ Un 
regulament pentru toți ! ------------------ - -----------------
• „In ciuda rezultatelor mai slabe 

obținute în ultima vreme, echipa 
Argentinei va demonstra că este 
o formație puternică și va cîști- 
ga Campionatul Americii de Sud-, 
a declarat Diego Maradona, în 
cadrul unui interviu publicat in 
ziarul „Clarin" din Buenos Aires. 
„Rezultatul defavorabil din parti
da recentă cu Paraguay (0—1), 
ca și din cel cu Italia, nu pre
zintă importanță, întrucît se’Zc- 
ționata argentinian^ își îmbună
tățește jocul în timpul competi
țiilor oficiale" — a spus Marado
na. Campionatul Americii de 
Sud va începe astăzi.
• în etapa a iă-a a campiona

tului U.R.S.S., lidera clasamen
tului, echipa Spartak Moscova, 
a pierdut eu 2—5 meciul sus
ținut pe teren propriu cu for
mația Jalghiris Vilnius ! Alte re
zultate : ȚSKA Moscova — Dina
mo Tbilisi 2—1 ; Dniepr — Neftci 
Baku li—0 ; Șahtior Donețk — 
Ararat Erevan 2—1 ; Kairat Alma 
Ata — Torpedo Moscova 0—0 ; 
Zenit Leningrad — Metalist Har
kov 1—2. Meciul Dinamo Minsk
— Dinamo Kiev a fost amînat. 
Clasament : 1, Spartak Moscova

SAH PE
a

• Campionul mondial G. Kas
parov continuă instructivele ac
țiuni de popularizare a ..spor
tului minții", susținînd două si
multane în Elveția, la Zurich, 
în cadrul celor cinci zile cit a 
fost oaspetele șahiștilor elve
țieni. campionul mondial a în
fruntat 39 de jucători și... compu
terul _ șahist „Kasparov-Leo- 
nard", care nu i-au putut opu
ne totuși o rezistentă prea dîr- 
ză (scor final : 39,5—0,5 pentru 
Kasparov, după patru ore de 
joc...). Apoi a întîlnit, într-un 
simultan cu ceasuri, pe cei mai 
buni 6 jucători ai țării. Jucînd 
excelent, campionul mondial s-a 
impus din nou cu un scor ca
tegoric : 5,5—0,5. Au asistat cir
ca 700 de spectatori.
• Evoluînd „la concurență" 

în orășelul elvețian Glarus, ex- 
campionul lumii A. Karpov a 
susținut un simultan la 27 de 
mese, cu o selecționată a ce
lor mai buni șahiști locali. Ma
rele maestru sovietic a cîștigat 
23 de partide, remizînd două și 
pierzînd două întîlniri (la maeș
trii Jean Luc Costa si Michael 
Hofmann).
• Desfășurat la Dresda 

(R.D.G.) „maratonul" șahist tra
dițional din acest oraș a ajuns 
la a treia ediție. După 110 par
tide de „blitz" (!) — șah la 5 
minute —. învingător a fost 
maestrul sovietic G. Timoșcen- 
ko. care a acumulat 101,5 punc
te. fiind urmat de compatrio
tul său Kalinicev cu 100 
puncte.

• Familia simpaticului doctor 
in medicină Michael Roos, din 
Strasbourg, este fără îndoială 
una cu o activitate șahistă ab
solut neobișnuită : toți membrii 
familiei joacă șah. Tatăl dr. 
Michael Roos si cei doi fii, 
Louis și Daniel, sînt maeștri in
ternaționali, iar soția si fiica 
sînt și ele jucătoare redutabile. 
Apare normal în aceste condi
ții „amănuntul" că familia Roos 
a participat recent ca o echipă 
de sine stătătoare în campiona
tul Franței, avînd o evoluție 
foarte bună si ocupînd un loc 
fruntaș.
• Un foarte puternic turneu

20 p ; 2. Torpedo Moscova 19 p ;
3. Dniepr 1® t>.
• Intr-un meci amical dispu

tat la Montevideo, selecționata 
Uruguayului a dispus cu 2—1 
CI—0) de Bolivia. La partidă au 
asistat 7 000 de spectatori.
• Mexicanul Hugo Sanchez a

fost declarat cel mai bun fotba
list din campionatul spaniol, ob- 
țlnînd- la, ancheta organizată în 
acest scop 790 puncte. Pe locu
rile următoare s-au situat Car
rasco — 422 p, Michel — 314 p, 
Zubizarreta — 2H6 p și Joaquin 
— 1®8 p. De asemenea, Hugo
Sanchez a primit și trofeul 
„Pichi“, decernat golgeterului 
campionatului spaniol, el în
scriind 34 goluri în ediția recent 
încheiată.
• Vicepreședintele Federației 

internaționale de fotbal, urugua- 
yanul Eduardo Rocca Couture, a 
declarat că forul fotbalistic mon
dial va acționa pentru uniformi
zarea regulilor în ce privește 
suspendarea automată a jucăto
rilor eliminați în meciurile in
ternaționale. „In fapt, a spus 
Couture, în majoritatea țărilor e- 
liminarea de pe teren aduce o 
suspendare automată de cel pu-

GLOB
internațional (categoria 14 
F.I.D.E.) s-a desfășurat de cu- 
rînd la Leningrad, prilejuind o 
victorie de prestigiu marelui 
maestru sovietic R. Vaganian. 
El a fost urmat în clasamen
tul final de sovieticul M. Gu- 
revici (cîștigător al recentului 
turneu internațional de la Tal
lin), în timp ce două adevărate 
contraperformanțe au fost rea
lizate de foștii candidați No
gueiras si Torre, ocupanți ai ul
timelor două locuri în clasa
ment.
• Cocheta stațiune argenti- 

niană Mar del Plata a găzduit 
unul dintre cele mai puternice 
openuri șahiste organizate în a- 
ceastă tară în ultimii ani. în- 
tr-o companie distinsă (3 mari 
maeștri si 13 maeștri interna
ționali, din totalul celor 243 de 
jucători) a cîștigat oarecum sur
prinzător marea speranță a șa
hului chilian R. Cifuentes. Prin
cipalul favorit, marele maestru 
argentinian O, Panno. s-a cla
sat în pluton. Interesant de 
menționat, veteranul șahului 
argentinian, venerabilul mare 
maestru M. Najdorf. și-a ser
bat într-una din zilele con
cursului vîrsta de 77 ani. La 
festivitatea organizată în cinstea 
sa. Najdorf a. declarat, profund 
emoționat : „Șahul este viata 
mea si sper să mai pot juea 
cîteva turnee open la Mar del 
Plata".

Florin GHEORGHIU

TURNEU ZONAL
BUDAPESTA, 26 (Agerpres). 

— în a doua jumătate a lunii 
iulie la Szirak (Ungaria) va în
cepe turneul interzonal de șah 
cu participarea a 18 mari maeș
tri si maeștri internaționali. 
Printre cei calificați în această 
fază superioară a întrecerii pen
tru campionatul mondial se nu
mără și tînărul șahist român 
Mihail Marin.

La turneu vor fi prezenți cu- 
noscuții mari maeștri Alek
sandr Beliavski. Lajos Portiseh, 
Liubomir Liubojevici și aiți 
șahiști valoroși din 14 țări.

țin o partidă, în timp ce alte 
federații, cum este cea din Ar
gentina, sancționează aceasta 
doar cu amendă. Trebuie ca toa
te federațiile membre ale FIFA 
să folosească sancțiunea suspen
dării".
• Disputat la Skodra, meciul 

dintre selecționatele studențești 
ale ■ Albaniei și Franței s-a în
cheiat cu scorul de 5—1 în fa
voarea fotbaliștilor albanezi.

• La Santiago de Chile, în
tr-un meci amical, selecționata 
Chile, a dispus cu scorul de 1—0 
de reprezentativa Perului.
• Rezultate înregistrate în e- 

tapa a lil-a a campionatului sue
dez : Elfsborg — Malmoe 1—2 ; 
Hammarby — Sundsvall 2—3 ; 
Norrkoping — Brage 0—0 ; Fro- 
lunda — AIK Stockholm 1—0 ; 
Oster — Orgryte 1—0 ; IFK Go
teborg — Halmstad 3—0.

In clasament conduce Norr
koping, cu 115 p urmată de Mal
moe și IFK Goteborg — cîte 13 p.

• PE SCURT •
ATLETISM • Campionatul de 

heptoatilon al S.U.A. a fost cîș-ti- 
gat de recordmana mondială 
Jackie Joyner-Kersee, cu 6979 p 
(la lungime a sărit 7,2-5 m). La 
decatlon primul a fost Tim 
Bright, cu 8340 p. O în concursul 
de la Viena : 100 mg : Iordanka 
Donkova lt2,65, 100 m : Nelly
Cooman 1*1,43,  1500 m : Elly van 
Hulst 4:15,82, greutate : Helena 
Fibingerova 20,31 m, Claudia 
Losch 20,29 m, suliță : Ivonne Leal 
67,14 m ; disc : Zvedanka Hris- 
iova 67,24 m, Svetla Mitkova
67,16 m; bărbați : 3000 m : Oanda 
Kirochi 7:57,49. 200 m : Sergio
Querol 20,91, 400 mg : Klaus Ehrle 
40,55, 110 mg : Igor Perevențev
H3,69, ciocan : Johann Lindner
79,70 m.

BASCHET • Intr-un nou meci, 
la Hrastnik, Sel. universitară a 
Iugoslaviei — Univ. Michigan 
90—72 (43—36). Drazen Petrovici 
a înscris 24 p.

CICLISM • Caruselul liderilor 
continuă în Turul Elveției. După 
etapa a noua (cîștigată de ita
lianul Paganessi, în 3.48:18 pe 
145,5 km) purtător al tricoului 
galben este americanul Andrew 
Hampsten, urmat la o secundă 
de olandezul Winnen și la 7 S 
de columbianul Parra.

MOTOCICLISM • Campionatul 
Mondial de motooros Ia clasa 
250 cmc a programat în localita
tea iugoslavă Jastrebarsko un 
concurs în care victoria a revenit 
sportivului englez Robert Herring 
(„Yamaha"), secondat de italia
nul Michele Fanton („Yamaha"). 
După șase probe, în clasamentul 
general al Campionatului Mon
dial conduce finlandezul Pekka 
vehkonnen — 187 p, urmat, de 
belgianul Eric Geboers — 186 p.
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