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președinția tovarășului 
Ceausescu. secretar 

al Partidului Comunist 
a avut loc. vineri. 17

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
iunie, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, a fost pre
zentat un RAPORT PRIVIND 
STADIUL LUCRĂRILOR DE 
RECOLTARE A CULTURILOR 
AGRICOLE DE VARĂ.

Pornind de la situația pre
zentată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că avem 
o recoltă bună de orz. că. 
general, si culturile de griu 
prezintă bine. Evaluările 
cartofi si legume arată că si 
acest sector există condiții pen
tru a se obține producții ridica
te. Esențial este acum — a 
subliniat secretarul general al 
partidului — să se ia toate mă
surile ce se impun pentru strîn- 
gerea. la timp și fără nici un 
fel de pierderi, a întregii recol
te de vară, preluarea si pre
darea cantităților stabilite la 
fondul de stat, pentru a se asi
gura astfel o bună aproviziona
re a populației cu produse 
agroalimentare, precum si satis
facerea altor cerințe ale eco
nomiei naționale.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a examinat RA
PORTUL PRIVIND MODUL 
CUM S-A ACȚIONAT PENTRU 
EXECUTAREA ȘI ÎNTREȚI
NEREA SISTEMELOR DE IRI
GAȚII ÎN PRIMELE CINCI 
LUNI ALE ANULUI 1988. Din 
dalele cuprinse în raport 
eă. ne lingă rezultatele 
obținute in unele județe, 
făptuirea programului de 
ții au continuat să se manifes
te o serie de deficiente care au 
determinat nerealizarea si ne- 
punerea în funcțiune a tuturor 
capacităților de irigații prevăzu
te in plan, precum si neexecu- 
tarea integrală a lucrărilor de 
întreținere Si reparare a siste
melor de irigații.

Pentru lichidarea neintirziată 
a acestei stări de lucruri, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
cerut Ministerului Agriculturii, 
organelor agricole, consiliilor 
populare să Ia toate măsurile 
in vederea îmbunătățirii radica
le a muncii in acest domeniu, 
pentru recuperarea rămînerilor 
in urmă si încadrarea riguroa
să in prevederile de plan. Va 
trebui să se acționeze in așa 
fel incit, pină in luna noiem
brie a.e.. suprafața totală a- 
menajată pentru irigații să de
pășească 4 milioane de hectare.

în 
se 
la 
în

reiese 
bune 

in în- 
iriga-

în realizarea lucrărilor de iri
gații stabilite, s-a indicat să se 
tină seama de relief, de cursu
rile de apă. de organizarea te
ritoriului, asigurindu-se o mai 
bună valorificare a acestora, 
utilizarea rațională a terenuri
lor agricole.

Paralel cu executarea noilor 
lucrări, cu preocuparea pentru 
punerea la termen in funcțiune 
a capacităților prevăzute. va 
trebui să se acorde. în conti
nuare. o atenție deosebită bunei 
întrețineri si reparări a siste
melor dc irigații, gospodăririi 
cu eficiență maximă a apei, 
energiei electrice, carburanților 
si a celorlalte materiale, astfel 
ca plantele să primească Ia 
timp st în cantitate suficientă 
apa necesară.

în strinsă legătură cu toate a- 
ceste Probleme, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a cerut să fie revă
zut si actualizat întregul pro
gram național de irigații și îm
bunătățiri funciare. acordin- 
du-se, in acest cadru, o atentie 
sporită lucrărilor de scarificare 
si de eliminare a băltirilor, 
astfel incit întreaga suprafață 
agricolă a tării să fie pe deplin 
folosită, să se obțină producții 
agricole tot mai mari, la nive
lul prevederilor de plan, 
rințelor și obiectivelor 
revoluții agrare.

In continuare, in 
ședinței, a fost prezentat 
RAPORT AL MINISTERULUI 
DE INTERNE ȘI PROCU
RATURII GENERALE A 
REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA CU PRIVIRE LA 
ÎNCHEIEREA ILEGALA A 
UNUI CONTRACT CU FIRMA 
KIMIKA-LICHTENSTEIN PRI
VIND DEPOZITAREA ÎN 
PORTUL LIBER SULINA A 
UNOR MARI CANTITATI DE 
REZIDUURI CHIMICE ȘI PE
TROCHIMICE INDUSTRIALE.

Cu prilejul cercetărilor efec
tuate, s-a constatat eă — abu- 
zind de statutul special al 
portului Sulina ea port liber 
și încâlcind prevederile le
gilor românești care interzic 
aducerea și depozitarea pe te
ritoriul țării a oricăror rezi
duuri ce prezintă pericol pen
tru securitatea și sănătatea 
populației — Administrația 
Portului a încheiat, incă din 
anul 1986, un contract cu firma 
Kimika-Lichtenstein, prin care 
ii dădea dreptul să depoziteze

al ce- 
noii

cadrul
un

(Continuare în pag. a 4-a)
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Spectacol atletic de calitate pe stadionul „23 August" din Capitală

CONCURENȚI DIN 12 TARI PARTICIPA
LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE

Ediția din acest an, a 33-a, 
a Campionatelor Internaționa
le de atletism ale României 
are o semnificație deosebită 
constituindu-se într-un impor
tant examen, pe de o parte 
pentru tinerii atleți care ur
mează să participe la Campio
natele Mondiale de juniori 
(27—31 iulie, la Sudbury, în 
Canada), iar pe de altă parte 
pentru cei ce se vor număra 
printre concurenți la Jocurile 
Olimpice de vară (23 septem
brie — 2 octombrie).

Deși la startul probelor vor 
fi prezenți concurenți din 12 
țări, cel mai mult ne intere
sează, evident, cum se vor pre-

zenta în concurs atlețil români, 
rezultatele pe care le vor ob
ține, astfel ca antrenorii și 
ceilalți tehnicieni ai atletismu
lui nostru să poată trage con
cluziile' cele mai bune. în 
funcție de care să-și organi
zeze activitatea în perioada 
scurtă de timp, care a mal 
rămas pînă la cele două mari 
competiții ale sportului inter 
național în 1988.

Cu o săptămînă în urmă, la 
Concursul de Primăvară al se
niorilor au fost unii atlețl 
care au realizat rezultate com
petitive pe plan internațional. 
Firesc ar fi ca acum numărul 
lor să crească.

ROMÂNIEI
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiin

Liviu Giurgian. re
cordmanul tării la 
110 mg. a realizat 
săptămînă l 
un rezultat 
ros. Firesc 
ca acum să 
ae încă si

bine

trecută 
valo- 

: ar fi 
aler- 
mai

Foto:
Aurel D. NEAGU

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiim
Reamintim că la această a 

33-a ediție a „Internaționale
lor* iau parte atleți din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cipru, Cuba. 
Grecia, Israel, Iugoslavia, Po
lonia, Portugalia, Ungaria. 
U.R.S.S. și România.

Cu acest prilej va avea loo 
și meciul dintre reprezentati
vele feminine ale României șl 
R.S.F S. Ruse, iar duminică, pe 
str. Maior Coravu, de la ora 
8,30, se va desfășura a 43-a 
ediție a Circuitului internatio
nal de marș P.T.T.

„Internaționalele* au loo pe 
Stadionul „23 August*, astăzi 
de la ora 10 ți 17. iar mîine 
de la ora 9 și 17.

| Turneul . final al juniorilor și școlarilor la handbal (feminin)

| C. S. Ș. 1 GALAȚI FORMAȚIA CEA MAI VALOROASA
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Rămîne, în fiecare an, la 
sfîrșit de sezon handbalistic 
competițional, ca... ultimul
cuvînt să și-l spună juniorii, 
mai întîi „cel mari*, apoi „cei 
mici*, ei fiind uitimii cărora 
li se acordă titlurile naționale. 
Este — după opinia noastră — 
un fapt simbolic, dar care re 
liefează, în fond, potențialul la 
acest nivel, forțele, talentele

și echipele care formează baza 
piramidei handbalului.

După cum se știe, cu puțin 
timp în urmă, municipiul Tul- 
cea a fost gazda unui deose
bit de atrăgător spectacol 
handbalistic, în Sala Sporturi
lor desfășurîndu-se cea de a 
XXVII-a ediție a Turneului fi-

nai al juniorilor și școlarilor 
Deși competiția feminină șl 
cea masculină s-a desfășurat 
în paralel, vom acorda, azi, 
întîietate fetelor. Dacă în me-

Mîine, etapa a 33-a, penultima, a Diviziei A de fotbal

PARTIDE DECISIVE PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII
LA HUNEDOARA SI PITEȘTI

V »
• La Ploiești, Petrolul vizează cele două puncte necesare pentru a spera pină in ultimul mi

nut al campionatului • Pe stadionul din Moreni - o partidă fără incărcătură nervoasă pentru ju
cători • „Șepcile roșii- joacă un med decisiv pentru supraviețuire in orașul antrenorului lor, 
Remus Vlad • Sub Timpa, brașovenii vor evolua relaxați după „egalul* de la Tg. Mureș • Va fi, 
oare, din nou plin stadionul Steaua la meciul cu Rapid? • La Galați se vor afla față-n față 
două echipe „europene*, Oțelul și 
Dinamo • F.C. Olt va incerca să-și 
refacă golaverajul (după 0-6 de la 
Craiova) in partida cu retrogradata 
C.S.M. Suceava • In Trivale, două 
echipe cu —6 la „adevăr*, intr-o dis
pută pentru punctele salvatoare • In 
Regie, „alb-negrii* nu au decit o al
ternativă (victoria) pentru a continua

cursa

(Continuare in pag. 2-3)
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Echipa feminină C.S.Ș. 1 Galați — campioană națională 
a juniorilor si școlarilor, ediția 1988 Foto : Ilie STAN — Galați

CLASAMENTUL

». STEAUA 32 28 4 0 107-18 60
2. Dinamo 32 28 3 1 98-25 59
3. Victoria 32 18 3 11 55-37 39
4. Oțelul 32 18 3 11 48-41 39
5. Univ. Craiova 32 15 4 13 55-47 346 Corvinul 32 13 4 15 53-60 30
7. Flacăra 32 12 6 14 36-45 308. F.C.M. Brașov 32 11 6 15 45-46 289. A.S.A. Tg. M. 32 13 2 17 46-58 2810. F.C. Olt 32 12 4 16 38-54 28

11. S.C. Bacău 32 10 7 15 35-52 2712. Rapid 32 9 9 14 34-52 27
13; F.C. Argeș 32 10 6 16 36-45 2614. „Poli* TIm. 32 10 6 16 35-48 2615. Sportul Stud. 32 9 7 16 36-48 2516. „U“ Cluj-Nap. 32 9 7 16 36-53 2517. Petrolul 32 9 « 17 22-47 24
18 C.S.M. Suceava 32 8 5 19 30-69 21

I
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Ploiești : PETROLUL
șt. Rotărescu ; M. stănescu (ambii dia Iași) și N. Dl- 
nescu (Hm. Vîlcea)___
Moreni :
FL Popescu ; 
eu (Bacău) 
Hunedoara :
L Ghergheli (Bala Mare) ; V. Titorov (Drobeta Tr. 
verin) șt I. Toma (P. Neamț)
Brașov : F.C.M. - S.C. BACĂU
J. Grama ; I. Avrigeanu (ambii din București) și 
Gheorghe (P. Neamț) 
8ucurești : STEAUA - RAPID

(stadionul Steaua)
Cr. Teodorescu j N. Georgescu ‘ ........... ~ “
Alexandru (București)
Galați :
C. Corocan
(Pitești)
Slatina :
M. Stoenescu (București) ;
Pîrvu (Constanța)
Pitești : F.C. ARGEȘ
Gh. Constantin ; I. Dogaru (ambii din Rm. Vllcea) d G. 
Macavei (Deva)
București : SPORTUL STUD. - A.S.A. TG. MUREȘ

(stadionul Sportul Studențesc)
8. Necșulesen (Tîrgoviște) : V. Curt d **■ Georgescu 
(ambii din Constanta)

Toate partidele vor începe la ora 13

- UNIV. CRAIOVA

FLACĂRA
I. Coț (ambii din Ploiești) șf A. Comăne»-

CORVINUL - „U* CLUJ-NAPOCA
Se-

- VICTORIA

A.

v.

Campionatul dc rugbțf înaintea finalului

UN CUPLAJ CU CERTE PROMISIUNI
DE SPECTACOL PE TERENUL

OȚELUL
(Reșița) 1 I. Velea

F.C. OLT

(ambii din Buzău) șl

- DINAMO 
(Craiova) și A. Nlcolescu

- C.S.M. SUCEAVA 
Streng (Oradea) șl Gh.

- „POLI* TIMIȘOARA

a FOSTEI Șl... VIITOAREI CAMPIOANE
Punct final, mîine. în cam

pionatul de rugby. La că
derea cortinei, Steaua joacă 
avînd titlul de campioană „în 
buzunar*, la adăpostul celor 
patru puncte avans. Ceea ce nu 
înseamnă că partida pe care 
militarii o susțin în cadrul eta
pei <?e încheiere a stagiunii nu 
este așteptată cu interes de a- 
matoril de rugby din Capi
tală : adversara fruntașei cla
samentului se numește Farul șl, 
chiar dacă constănțenii nu mai 
au forța de joc de altădată, ei

sînt capabili să onoreze un 
derby de tradiție. Cu atît mai 
mult cu cit XV-Ie reprezenta
tiv al Litoralului este unul din 
cele trei cu cîte 44 de puncte, 
Ia unul singur distanță de a 
treia treaptă a podiumului. Iar 
antrenorii ambelor formații, 
cunoseuții Theodor Rădulescu— 
Adrian Mateescu, respectiv Ml- 
hal Naaa — Gheorghe Dumitru,

Geo RAEȚCHI

(Continuare ta vag 2-3)



» De Ziua Aviației

’ DE LA PERFORMANTA SPORTIVĂ 

LA PILOTAJUL „LA LINIE" 
TRADIȚIE Șl CONTINUITATE 
IN AERONAUTICA ROMÂNĂ

Esie posibil ca unora din
tre pasagerii avioanelor 
TAROM, numele comandan
ților de aeronavă In grija 
cărora s-au încredințat (nu
me aflate din prezentarea 
rostită de stewardesă înain
tea decolării) să le atragă 
atenția. în special celor 
care au urmărit nu cu mulți 
ani în urmă relatările de 
presă referitoare la compe
tițiile aeriene Internaționa
le. Din lotul național de a- 
crobațle aeriană (patru fete 
si cinci băieți) care In pe
rioada 1980—1986 reprezen
ta tricolorul la campionate
le mondiale și europene, 
șapte plloți activează astăzi 
In cadrul Companiei aerie
ne TAROM.

Faptul ta sine, oricît de 
spectaculos apare la prima 
vedere, nu este de dome
niul ineditului, ci reprezin
tă continuarea unei tradiții. 
Am avut în perioada in
terbelică acrobați de valoa
re : Petre Ivanovicî, Con
stantin (Bizu) Cantacuzino. 
Max Manolescu, Constantin 
Perju, deveniți mai apoi 
excelenți piloți de linie. Din 
generația postbelică a per
formerilor promovați la 
transport, Octavian Băcanu, 
Constantin Onciu, Ilie Crîș- 
maru s-au distins In mod 
deosebit. A preluat, ștafeta 
schimbul de azi, Miclu Fe- 
țeanu, Marcel Mitu. Primii 
din lotul de acrobație ai de
ceniului ’80 sînț șl primii 
care au ajuns la comanda 
aeronavelor de transport, 
deoarece promovarea nu 
s-a făcut brusc ți In grup, 
d individual ți in etape, 
întîi „trecerea" pe aparate 
bimotoare, apoi „școala" 
pentru avionul AN 24. Au 
urmat stagii, măsurate fie
care prin sute de ore de 
zbor : copilot II, copilot I, 
elev-comandant. comandant 
„minima II". comandant 
„minima I", comandant-in- 
struotor. Mielu Fețeanu, la 
fel ca in aviația sportivă, 
unde a comandat Detașa
mentul de zbor cu motor, 
conduce astăzi Detașamen
tul AN 24 la „Companie",

dovedind același profesiona
lism, seriozitate, constanță. 
Al doilea grup, Nina Ioniță 
și Aurel Iana, i-a urmat 
după doi ani. Vicecampioa- 
nă mondială în 1984, la pro
gramul liber (cu timp limi
tat), Nina se află acum în 
etapa examenelor pentru 
comandant de aeronavă 
„minima II". iar Aurel Iana 
este copilot 1 (dar face ex
cepție, fiind singurul din
tre ei care a optat pentru 
BAC-uri). Mai nou. veniți, 
Ion Diaconu și Valeriu Zam

fir sînt copiloți. Li s-a alătu
rat de curînd Elisabeta Coca. 
Formal, lista s-a încheiat, 
dar a opta membră a lotu
lui, Maria Șulean-Țăranu, 
se află în prezent la cursu
rile pentru bimotoare, cu 
șanse reale de a spori nu
mărul „acrobaților" de la 
TAROM. Și n-ar fi de mi
rare ca și Ludmila Avra- 
mescu-Licșor. mezina lotu
lui, instructor la aeroclubul 
bucureștean. să întregească 
la un moment dat echipa.

Da, ta aeronautica romă 
nă, întotdeauna a fost con 
siderat drept foarte firesc 
ca performerii de valoare 
să „urce" în profesie, de
venind excelenți piloți de 
linie. Dar ca un lot națio
nal, aproape în totalitate, 
să se regăsească după cinci 
ani în aceeeași „formație", 
acesta este un f;țpt de ex
cepție, care merită a fi con
semnat. Pornind de la ta
lentul și seriozitatea dove
dită de ei pe întreaga ac
tivitate de zbor, meritul a- 
cestei realizări se împarte 
între dascălii de zbor, lnce- 
pînd cu primul Instructor 
care le-a dat avionul de 
școală pe mînă și Încheind 
ca pilotul examinator care 
le-a semnat certificatul de 
promovare In aviația de 
transport. O ascensiune ca
re demonstrează valoarea 
aeronauticii sportive, a oa
menilor el, profesori și e- 
levi, continuînd astfel tra
dițiile de aur ale aviației 
românești.

Dinu COSTESCU

Săptămina viitoare

TURNEUL OE BOL
„RING VOINJA ’88»

Sportivi valoroși la startul 
competiției

Devenit tradițional, turneul 
de box „Ring Voința ’88" a a- 
juns la cea de a VIII-a edi
ție. Startul se va da luni, pe 
ringul instalat la stadionul 
Voința (Pipera), statia de me
trou „Aurel Vlaicu". Galele 
vor avea loc zilnic de la orele 
16, iar finalele se vor desfă
șura sîmbătă 25 iunie.

La competiție și-au anunțat 
prezența pugiliști din întreaga 
tară, mulți dintre ei foști sau 
actuali campioni naționali, 
sportivi cu frumoase cărți de 
vizită.
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REPREZ

După turneul de baraj pentru Divizia

MAI MULTE „FINALE MARI"
Multe finale pe țară și de această dată, unele fiind începute 

tacă de Ieri : Dinamoviada la atletism, găzduită la Alba Iulia, 
Pentatlonul atletic școlar (pentru categoriile 14—19 ani) și Con
cursul de ștafete al elevilor (pentru aceleași categorii de vîrs- 
tă). cu loc de desfășurare, ambele, la Brăila. Toate aceste În
treceri de cert interes se încheie astăzi, cînd vor fl șl premlațl 
cîștigătorii.

Sîmbătă și duminică, alte trei „finale mari" : la Satu Mare, 
ta disputa la popice pentru „Cupa lucrătorilor din agricultură, 
industria alimentară și silvicultură", la Bușteni în concursurile 
de șah, volei și tenis (în cele două... versiuni, complet diferite) 
din cadrul „Cupei Progresul pentru lucrătorii din I.A.S. șl con
siliile populare", iar la Brașov întreceri la handbal, volei șl 
popice avînd drept miză „Cupa industriei ușoare".

Numeroase competiții șl activități sportive pentru toți stat, 
desigur, programate șl — să spunem așa — dincolo de ase
menea finale. Iată doar una : ta Capitală, duminică, de la ora 
9, în Parcul Tineretului, este ziua în care va avea loc o amplă 
acțiune, cu participarea elevilor, inclusiv a celor din licee, din 
toate sectoarele, în „aria" acestei reuniuni fiind înscrise între
ceri de baschet, volei șl handbal, puse* toate sub... ochiul de 
selecție al tehnicienilor din unitățile de performantă bucu- 
reștene.
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Finalele pi 
cadrul ^Cupe 
au adiw’’’ în 
zentanții dul 
au reușit îr 
trei reuniuni, 
primul loc. î 
putea spune 
întîmplat pe 
adică la poli 
Ștefan cel 1 
sele lor de-ac 
șite anterioar 
tă muncă și i 
gătiri.

în ambele 
pușcă a.c. 1( 
zilele preced 
cerile clasice 
semne de înti

întrecerile popicarilor juniori

GAZDELE, VICTORII PE LINIE
Partidele din primul tur al 

finalelor campionatului echi
pelor de juniori s-au încheiat 
cu următoarele rezultate :

LOCURILE 1—2

l-'EMININ. C.S.M. REȘIȚA — 
VOINȚA GALAȚI 2 384—2 323 
(4—2). Meci frumos, cu inteli
gente rezolvări de figuri la „izo
late" din partea ambelor for
mații. Remarcate : Elena Gru
ber 387, Gicuța Pantea 419, Ro- 
dica Fulga 451 de la gazde, 
respectiv Daniela Istrate 398, 
Lica Ștefan 400, Dorina Mior- 
căreanu 405.

MASCULIN. ELECTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ — GLORIA 
BUCUREȘTI 5 069—4 878 (4—2). 
Mureșenii au prezentat o e- 
chipă omogenă, cu multe ta
lente despre care, ne place să 
credem, vom mai auzi. S-au 
detașat L Bor 932. C. Petrișor 
855, I. Szoverfi 838 șl V. Ro
man 837 de la mureșeni, L. 
Ghiță 877 sl C. Laza 826 de 
la Gloria. (I. PAUȘ, coresp.).

LOCURILE 3—4
FEMININ. OLIMPIA BUCU

REȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 2 432—2 253 (4—2). E- 
chipa de senioare a gazdelor 
a retrogradat, dar iată că prin 
junioarele sale, care au pres
tat un joc excelent în această

A de volei (m)

CALCULATORUL SI I.A.T.S.A. DACIA AU MERITAT PROMOVAREA

partidă, anunță că schimbul de 
mîine este asigurat, ceea ce 
oferă reale speranțe pentru re
venirea în primul eșalon. S-au 
evidențiat Florentina Dumitru 
427, Cornelia Baltac 419, Nina 
Crăciun 417, Carmen Visarion 
406 de la învingătoare, respec
tiv Cristina Pîrleci și Mariana 
Popescu ambele cu 388 Sub 
așteptări s-a comportat Liliana 
Băjenaru 378, căreia nu-i gă
sim nici o scuză pentru rezul 
țațele modeste din ultimul timp 
(Ion PANA).

MASCULIN. UNIO SATU 
MARE — OLIMPIA BUCU
REȘTI 4 972—4 562 (6—0). Par
tidă cu echipa gazdă în prim- 
plan, care a sprlntat pur și 
simplu spre o victorie catego
rică. S-au detașat V. Breban 
(component al lotului național 
de juniori) 896, A. Csorsz 841, 
Gh. Buda 832 de la UNIO, 
respectiv D. Iancu 803.

RETURUL se dispută mîi
ne, de la ora 9, cu excepția 
partidei dintre Olimpia Bucu
rești — UNIO Satu Mare, care 
va avea loc astăzi, cu înce
pere de la ora 11.
• MÎINE, de la ora 9. se 

desfășoară meciurile din cam
pionatul de calificare, contînd 
pentru Divizia A. Iată progra
mul — feminin : Neferal Fri 
gul București — Dacia Ploiești 
(arena Voința din Pitești), Con
structorul Gherla — Jiul Pe- 
trila (arena Metrom din Bra-

— șov) ; masculin : C.F.R. Cluj- 
Napoea — Progresul Oradea 
(arena Hidromecanica din Bra
șov), Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc — Minerul Vulcan 
(arena Timpuri Noi din Bucu
rești).

CAMPIONATUL DE RUGBY ÎNAINTEA
(Urmare din pag 1)

au. fiecare în parte, gînduri 
declarate de realizare a unui 
autentic spectacol.

Va fi, cu siguranță, lume 
multă în jurul splendidului ga
zon al complexului din Ghen- 
cea, pentru că în deschiderea 
cuplajului... medaliatelor se va 
disputa întîlnirea Dinamo — 
Știința CEMIN Baia Mare. Pri
ma echipă are nevoie cel pu
țin de un egal spre a-și asi
gura „bronzul". în vreme ce 
maramureșenii vor să demon
streze că poziția secundă pe 
care o ocupă — și o vor ocu
pa I — nu este întîmplătoare. 
Avem suficiente motive să ne 
pregătim... aplauzele.

Alte două formații implicate 
în definitivarea jumătății supe
rioare a clasamentului sînt 
Contactoare Buzău — de ase
menea o performeră a actualei 
ediții — și R.C. Grivița Roșie, 
cu un activ actual de cîte 44 p. 
Ele joacă însă în deplasare, la 
Sibiu, respectiv la Timișoara, 
unde garniturile locale au ca
pacitatea obținerii oricărui re
zultat. Fără miză apar, ta 
schimb, meciul de la Iași, sau 
cel de pe stadionul bucureș
tean Tei, după cum în turneul 
de promovare pe prima scenă

„TROFEUL
Final pasionant în întrecerea 

realizatorilor de eseuri : cu cele 
trei reușite de duminică, libia
nul Olimpiu Becheș s-a apropiat 
la numai un punct de lider : 
Daniel Boidor (Steaua) 16, Be
cheș (CSM) 15 ! Ultima etapă 11 
va desemna așadar, pe cîștigă- 
torul Trofeului Sportul... în ur
ma lor, Paraschiv (Dinamo) 12. 
Fiat (U Timișcara) 10, Mitocaru 
(Timișoara) 9. Rădulescu (Stea
ua). Popescu, Tofan (Dinamo), 
Istrate (Știința CEMIN). Răcean 
(Timișoara) 3. C. Florea, Mura- 
riu, T. Coman, Ignat (Steaua) 
Amarie (Sibiu), Șugar (Baia 
Mare) Dumitraș (Buzău) 7 etc.

Kulmentul Bîl 
Constanța evd 
suporterilor p 
ranța calificăr

PROGRAMUL
șoara, stadion 
UNIVERSITATE 
ROȘIE (arbitru 
București, stadi 
DINAMO — Și 
Vasilică); ora 1 
FARUL (Fl. Du 
ora 10; SPORT 
— ȘTIINȚA ’ 
Chirondojan); S 
lea Aurie, ora 
CONTACTOARH
raschivescu); I: 
neretulul, ora 1
- CSM SUCEA 
grupa a
STANTA l|p
RULMENTULUI
BUC., ,,U“ 16 F 
NAPOCA — d
CONSTANȚA, 
BUCUREȘTI — 
DEA (Stadionul 
OLIMPIA P.T.TJ 
TECUCI. Meciul 
TUL CUGfijt —
FOCȘANl/rTa d 
gazdele cîștigînj 
12), marcînd pa 
unul al vrîncer 
nu, coresp.). șl 
putată joi : 
ORADEA — C
CONSTANȚA 3! 
renii marcînd 
Ghișa, coresp.)

SPORTUL»
Actuala șl... V 

nă, Steaua, tota 
seurl, Dinamo J 
Timișoara 50, 3 
Farul 45, CSM 1 
nica Iași 42, C 
31, Știința Petrol 
ceava 23, Grivid 
tul Studențesc I

Un... duel ini 
transformer! >: I
Radu 
listul 
șase
timișoreanul D<
veanul Livadari
Podărescu 137, J 
zărău 124, dlnd 
122 ș.a.m.d (G.

Timp de trei zile, Sala Sportu
rilor din Focșani a găzduit Tur
neul de baraj pentru promova
rea in Divizia A la volei mascu
lin, competiție la startul căreia 
s-au prezentat patru echipe: 
Calculatorul București, I.A.T.S.A. 
Dada Pitești, C.S.M. Delta Tul- 
cea șl Electrotehnica Bistrița. 
După cum se știe, au promovat 
Calculatorul București (antrenor ■ 
AL Iuhasz) și I.A.T.S.A. Dacia 
Pitești (antrenori: T. Marinescu 
— V. Caramelea; consilier teh
nic: N. So tir).

Referlndu-ne la cele șase par
tide urmărite cu acest prilej, la 
echipele care au evoluat, putem 
face firesc o serie de obsarvatil. 
In primul rînd, aceea că Intre 
competitoare au fost diferente 
mari In ceea ce privește valoa
rea loturilor, a jocului practicat 
a gabaritului voleibaliștilor res- 
gectivi. Calculatorul și I.A.T.S.A.

acia au fost, evident, superioare 
din toate punctele de vedere ce

lorlalte două aspirante la prima 
divizie, lucru care s-a văzut 
încă din prima zi a turneului. 
Delta și Electrotehnica au jucat 
ambițios, au vrut mult, dar e- 
volutia lor era „bătrînească", cu 
atacuri întîmplătoare, cu blocaje 
ineficiente (și datorită taliei mai 
scăzute). Mai bine s-a prezentat 
Calculatorul, care, după un an 
de absență, va fi din nou pre
zent la startul Diviziei A. Echipa 
joacă legat, atacă bine, uneori 
din frumoase combinații, pune 
un accent deosebit pe blocaj. 
Folosind în general sextetul O- 
prea, Călită, Dumitru, Enescu, 
Iacob, Gîrleanu, Calculatorul s-a 
impus drept cea mai bună echi
pă a turneului, un aport deose
bit aducindu-șl la acest succes 
Enescu (eficient în atac, prezent 
șl în faza de apărare), Iacob (pu
ternic în atac), Oprea (ridicător 
talentat) șl Gîrleanu (util și 
prompt, gratie marii sale expe
riențe). Cealaltă promovată,

I.A.T.S.A. Dacia, s-a prezentat 
de asemenea bine, impreslonînd 
prin preocuparea de a juca mo
dem, dar mal ales prin gabarit 
— medie de înălțime 1,97 m! —, 
cu jucători de 2 m (Bălan) și 
chiar 2,02 (Duță). Precizînd că 
cel doi merită evldențlați pentru 
jocul lor, l-am mal adăuga pe 
Achimescu (1,97) și, mal ales, te 
Dumitrescu, jucător cu o de
tentă și un atac cu totul remar
cabile.

Aceasta despre turneul în sine. 
Apreciindu-le ca interesante, iată 
și opiniile antrenorului federal 
S. Chiriță: „Cele două promova
te au valoarea unor echipe de 
Divizia A, grupa valorică 7—12. 
Ne-au plăcut mult trei jucători: 
Oprea șl Iacob de la Calculato
rul, Dumitrescu de la I.A.T.S.A. 
Dacia..

Modesto FERRARINI

TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR LA HANDBAL
(Urmare din pag. I)

ÎN PRIMA DIVIZIE, APE APROAPE LIMPEZI
Săvinești 
radea —

O nouă etapă în grupele valo
rice ale Diviziei A de volei este 
programată la sfîrșitul acestei 
săptămîni (azi șl mîine) șl la În
ceputul celei viitoare (luni). Ast
fel, jocurile duble în ambele 
grupe feminine și în grupa a U-a 
masculină se vor desfășura azi 
după-amiază și mîine diminea
ță, iar cele din plutonul fruntaș 
masculin mîine dimineață și 
luni dimineață. Deși lucrurile 
sînt aproape clare în toate clasa
mentele, rețin atenția două du
ble confruntări feminine: cea de 
orgoliu de la Craiova, Intre 
Campioană și secundanta aa, Di
namo (care a disputat în devans 
meciurile cu Flacăra Roșie: 3—1, 
3—1), precum șl cea de la Sibiu, 
între două echipe care susțin de 
mult o îndîrjită cursă spre Ml- 
vare. Iată programul etapeta

FEMININ, grupa I valorică; U- 
niversitatea C.F.R. Craiova — Di
namo București, Dacia Pitești — 
C.S.U. Rapid Galați, Flacăra Ro
șie București — Farul Constanța 
(sala M.I.U., azi ora 16, mîine 
ora 10); grupa a Il-a valorică: 
C.S.M. Libertatea Sibiu — Chi
mia Rm.vîlcea, Știința Bacău — 
Oltcit Craioya, Rapid București 
—Penicilina Iași (sala Rapid, azi 
ora 18, mîine ora 10).

MASCULIN, grupa I valorică: 
Tractorul Brașov — Elcond Di
namo Zalău, Steaua București — 
Universitatea C.F.R. Craiova (sa
la Agronomia, mîine ora 10, luni 
ora 10,30), Dinamo București — 
Viitorul Dinamo Bacău (sala Di
namo mîine ora 10, luni ora 10); 
grupa a n-a valorică; C.S.M.U. 
Suceava — Explorări Motorul 
C.S.S. 2 Baia Mare, A.S.A. Elec- 
tromureș Tg. Mureș — Relonul

1. UNIV.
2. Dinamo
3. FI. Roșie
4. Dacia
5. CSU Rapid
6. Farul

și C.S.U. Sănătatea O- 
„Poli“ Timișoara.

FEMININ
CFR 24 21

26
26
24
24
24

19
12
10

6
6

3 65:17 45
7 64:32 45

14 50:45 38
14 38:57 34
18 26:55 30
18 22:59 30

7. Oltcit 24 17 7 59:36 41
8. Rapid 24 15 9 58:38 39
9. Penicilina 24 15 9 53:37 u9

10. Chimia 24 13 11 48:44 37
11. CSM Libert. 24 10 14 35:49 34
12. Știința 24 2 22 19:68 26

MASCULIN
1. STEAUA 26 23 3 70:27 49
2. Dinamo 26 17 9 64:38 433. Univ. CFR 26 15 11 55:42 41
4. Viitorul Din. 26 11 15 45:57 375. Elcond Din. 26 8 18 34:57 34
6. Tractorul 26 4 22 24:68 30
7. Explorări 26 21 5 68:26 478. Relonul 26 17 9 60:36 439. C.S.M.U. 26 16 10 61:42 42

10. Electromureș 26 14 12 51:45 40
11. CSU Sănătatea 26 7 19 38:61 33
12. Politehnica 26 3 23 18:72 29

ciurile din grupe s-a jucat un 
handbal... liniștit, fără surpri
ze, în schimb în turneul fina] 
am asistat la partide dîrz dis
putate, cu răsturnări neprevă
zute de rezultate (și implicit 
de poziții în clasament), încîi 
abia la sfîrșitul întîlnirii din
tre C.S.Ș. 1 Galați și C.S.Ș. 
„Mihai Eminescu" Iași, cîști- 
gată de gălățence, la diferen
ță de un gol, a fost cunoscută 
noua campioană. Rămînînd la 
această partidă, vom nota im
presia că ieșencele (antrenor, 
Gică Soveja), campioane en- 
titre, au jucat ca si cînd ar 
fi considerat că au adus la 
Tulcea cupa cucerită anul tre 
cut doar pentru a... respecta 
protocolul. Și după cum a e- 
voluat scorul pînâ cu două-trei 
minute înainte de final se pă 
rea că, într-adevăr, trofeul se 
va întoarce la Iași. În min. 55, 
C.S.Ș. „Mihai Eminescu" con
ducea cu 23—21, datorită efica
cității Iulianei Cosma, dar gă- 
lățencele, foarte bine conduse 
de antrenorul Constantin Co- 
jccaru, și-au organizat exce 
lent jocul, reușind — prin cea 
mai. bună handbalistă a lor 
Rodica Constantinescu — Insis
tent căutată cu pasele de co
lege, să echilibreze situația 
Iar cînd mai era un minut și 
15 secunde, ea a pornit într-un 
atac solitar din preajma pro
priului semicerc, pentru a se 
opri după... marcarea golului 
cîștigător ! C.S.Ș. 1 Galați (di
rector. Ionel Mușat) a obținut 
victoria cu 24—23, devenind

■astfel campioană națională (a 
mai cucerit titlul în 1986), la 
succes contribuind întregul lot: 
Gcorgcta Mihai, Luclca Tudor, 
Vasilica Zaharia, Lenuța Borș, 
Mihaela Petria, Nicoleta Popes
cu, Adriana Mihalache, Rodica 
Constantinescu, Daniela Gol
die, Anișoara Petrescu, Victo
ria Gheorghe si Simona Dră- 
gan.

În ceea ce le privește pe 
celelalte formații participante 
la turneul final, vom sublinia 
că C.S.Ș. 5 Rapid București 
(antrenoare : Aurelia Mărgules- 
cu) a avut cea mai bună se
lecție, fapt subliniat și de an
trenorul federal Bogdan Ma- 
covei, chiar dacă jocul ei de 
ansamblu nu s-a ridicat la va
loarea individuală a compo
nentelor. Cert este însă faptul 
că handbalul juvenil a mai 
cîștigat o echipă despre care 
sperăm să auzim numai lucruri 
bune în viitorul apropiat. Ca 
șl despre C.S.Ș. 2 Mecanică 
Fină București, de altfel (an
trenori : Gogu Niță și Maria 
Vărgălui), cu o jucătoare, So
rina Lefter, indiscutabil cea 
mal completă handbalistă a ge
nerației sale.

Ediția din 1988 a campiona
tului junioarelor a fost, în an
samblu, peste valoarea celei 
precedente, atît prin pregătirea 
echipelor, cît și prin valoarea 
individuală a jucătoarelor. Un 
lucru îmbucurător îl constituie 
Si faptul că toate componente
le echipei reprezentative — 
Rodica Constantinescu, Lenuța 
Borș, Iuliana Cosma, Sorina

Lefter, Danieli 
riana Dincă, IVI 
Gabriela Munj 
tat că îșl merii 
buind însă să-s 
censiunea Ia j 
nia“, o comp] 
mare dificultăți 
loc în prima 1 
august, în Polo 

Cu toate că, 
competiția a J 
perioară celei 
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tat totuși destu 
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DESTULE PARTIDE-CHEIE
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RUCTORUL 
R GRELE 
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cîștigătorilor, Daniela Toader 
și Eugen Antonescu avînd față 
de cei mai apropiați adversari 
un avans liniștitor, 7 p și, 
respectiv, 4 p. Ei și l-au men
ținut și după ultimele 10 focuri, 
cîștigînd concursul. In schimb, 
pozițiile 2 și 3, atît la feminin, 
cît și la masculin, au dat naș
tere la dispute interesante, cea 
mai spectaculoasă fiind la se
niori Aici, înaintea finalei, Ion 
Joldea (Dinamo) avea cu 3 p 
mal mult decît Constantin Stan 
(Steaua). Realizînd Insă recor
dul finalei, cu 103,8 p, stelistul 
a totalizat 685,8 p și a ocupat 
treapta a doua a podiumului 
de premiere, în timp ce dina- 
movistul, cu numai 100,3 p și 
un total de 685,3 p a trebuit 
să se mulțumească cu locul 
trei.

Și la Tunari s-a dat o luptă 
pasionantă pentru victorie la 
pistol viteză, finala cîștigînd-o 
Marin Stan (Steaua) cu 99 p, 
față de 96 p ale principalilor 
adversari : Grațian Calotă
(Steaua) și ’ Virgil Suciu (U.T.A), 

întrecerile continuă astăzi 
de la ora 9, la poligonul Di
namo, cu probele de pistol a.c.. 
feminin si masculin.

loan NOVAC

I
I
I
I
I
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I
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I
I

U.R.A. 
ALURGIS- 
ITWWICA 

anSWpat 
34—15 (16— 
iuri față de 
(M. Vîlcca- 
stanță. dis- 
J.-U.A.M.T. 
RUCTORUL 
6—3). bliio- 
seuri. «I.

REZULTATE TEHNICE. pușcă 
aer comprimat 10 m senioa
re : 1. Daniela Toader 188,8 p
(390+98.8), 2. Monica loniță (Di
namo) 481,8 p (383+98,8). 3. Au
relia Bistriceanu (Steaua) 481,7 p 
(382+99,7), 4. Daniela Zamfir (Dl
namo) 481,3 p, 5. Aurora Ștefan 
(Olimpia) 479,9 p, 6. Daniela Io- 
nescu (Dinamo) 476,8 p, 7. Ce- 
rasela Enea (Steaua) 476,4 p; ju
nioare: 1. Constanța Bănică 
(Steaua) 380 p, 2. Ana Teodor 
(Metalul) 379 p, 3. Alina Dimo- 
vic (Olimpia) 378 p: seniori: L 
Eugen Antonescu 689,5 p (589+ 
100,5), 2. Constantin Stan 
(582+103,8), 3. Ion Joldea 
(585+100,3), 4. Ștefan 
(Steaua) 678,4 p, 5. Ionel 
iescu (Dinamo) 665,6 p, 
Codreanu (Steaua) 664,1 p, 7. Du
mitru Marian („U“ Cluj-Napcca) 
659,4 p, 8. Florin Cristofor (Stea
ua) 651,5 p; pistol viteză: 1. Ma
rin Stan 691 p (592+99) 2. Grati
an Calotă 691 p (595+96). 3. Vir
gil Suciu 691 p (595+96).
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CLUBUL RAPID BUCU
REȘTI organizează in a- 
ceastă perioadă cursuri 
de inițiere la Înot pen
tru copii. în bazinul 
de lîngă stadionul Giu- 
lești. Program zilnic în
tre orele 13 și 17.
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discipli-

nar. Vorbind despre comporta
rea echipelor de fete, împăr
tășim opinia secretarului fe
derației, Mihai Marinescu, re
feritoare la imperioasa necesi
tate ca punctul de greutate al 
pregătirii jucătoarelor, sub toa
te aspectele, să se afle la ni
velul cluburilor, primele uni
tăți chemate să-și aducă o 
reală contribuție la descoperi
rea, formarea și cizelarea ade
văratelor valori, oferindu-se, 
astfel. posibilitatea alcătuirii 
unor puternice echipe repre 
zentative.

Clasament final : 1. C.S.Ș. 1 
GALAȚI — campioană națio
nală, 2. C.S.Ș. „Mihai Emi- 
nescu" Iași, 3. C.S.Ș. 2 Meca
nică Fină București. 4. C.S.Ș. 5 
Rapid București, 5. C.S.Ș. Fă- 

* C.S.Ș. Sibiu, 7. C.S.Ș. 
C.S.Ș. Viitorul Ghij-

găraș, 6. 
Zalău, 8. 
Napoca.

• • • • • • • •
ANUNȚ

• •••••••
n aduce la cunoștință celor interesați că • 
mie a.c„ prin magazinul auto I.D.M.S. PI- - 
utoturlsme DACIA 1310 tuturor cumpărăto- w 
banii la CEC în cont pentru autoturism fi 

la data de 30 iunie 1983 indiferent de ma- a

s-au înscris după 1 Ianuarie 1983, la ridl- • 
în afara celorlalte documente de livrare a 

ii comunicarea cu numărul de ordine pe

unoscut că prin magazinele auto I.D.M.S. • 
e, Brașov, Cluj, Craiova, Iași, Pitești, Re- — 
î excepția magazinelor auto București șl • 
toturisme noi cu an de fabricație anterior • 
ir înscrise la magazinele I.D.M.S. care au 
sentru autoturism pînă la data de 31 de- •
itare se pot obține la toate magazinele 
elefon 11.39.50 — tnt. 121, 179, 176.

»••••••••••••••••?
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Dumlnică, o nouă etapă ta 
campionatul Diviziei A. Penul
tima dintr-un sezon deosebit de 
disputat și cu atîtea semne de 
întrebare... încă nerezolvate. Se 
joacă etapa a 33-a și titlul de 
campioană încă *e dispută, 
Steaua și Dinamo continuînd 
să fie despărțite doar de un... 
pas (adică un punct). Mîlne, li
derul joacă pe terenul său, cu 
Rapid, în timp ce echipe din 
Șos. Ștefan cel Mare poposește 
în orașul revelației acestui 
campionat, unde, la toamnă, se 
va juca meci din Cupa U.E.F.A.

Coborînd pe „scara clasamen
tului", două partide sînt mai li
niștite, rezultatele lor țlnlnd 
mai mult de domeniul pal
maresului. E vorba de întîl- 
nirea de la Slatina, 
oaspeții — fotbaliștii

unde 
suce-

veni —, cu adevărat, nu mai 
au ce pierde, pentru că totul 
b pierdut și doar Oltul 
motivația de a mai urca 
loc-două in clasament, 
e meciul de la Morenl. 
care doar Victoria este 
teresată să-și păstreze locul 
pe podium. Și ar mai fi parti
da de la Brașov. Da, la minus 
4 la „adevăr", F.C.M. Brașov 
stă bine, pentru că ta campio
natul nostru —4 t—
floare la ureche, iar 
din Bacău, trecută prin 
tea transpirații în etapa 
cedentă, e la minus 5, 
ce înseamnă încă liniște, chiar 
dacă în ultima etapă o vizi
tează Sportul Studențesc.

are 
un 

Mai 
în 

in-

Înseamnă 
echipa 

ati- 
pre- 
ceea

In rest, partide cu impli
cații în zona retrogradării. Și 
cum multe echipe sînt ame
nințate și cum toate speră să 
se „scufunde" barca celuilalt 
șansele se joacă șl se apără 
(cum vom vedea) pînă tn ul
tima secundă. Unde sînt ase
menea partide ? La Hunedoa
ra, la București (în Regie) și, 
mai ales, la Ploiești șl Pitești. 
Echipa lui Iorgulescu, Coraș 
și Țicleanu, ca să mal spere 
ceva la Bacău, trebuie să cîș- 
tige mîinc cu A.S.A., ceea ce 
este foarte probabil. Meci de- 

" Hune- 
atît de 

jocuri 
cu Di- 
datorii 

că 
miercuri doar 1500 de specta
tori l-au aplaudat acel 5—0 
cu Suceava I La Ploiești, pe 
linia bunelor rezultate de a- 
casă. Petrolul speră, iar Uni
versitatea Craiova a pierdut 
trenul de Cupa U.E.F.A., pen
tru că acum nu mai are șan
sa de anul trecut, cînd Petro
lul. eu X-ul de la “ 
trimis-o In cupele 
Apropo de Pitești, 
tapei se joacă In 
Aid. ta perspectiva 
etape, 1, X sau 2 înseamnă — 
pînă miercuri, la ultima eta
pă — drumul spre Divizia...

Da, lată unde a ajuns 
F. C. Argeș. (AL. C.).

Din coiful tribunei

NEDELCU II Șl ELEVII SAl

cisiv, pentru „U“, la 
doara. Dar Corvinul, 
mototolită In două 
(0—6 la Craiova, 2—8 
name), Încă mai are 
față de suporteri, pentru

Pitești, a 
europene, 

meciul e- 
„Trivale".

ultimei

B.

„CUPA TIPOGRAFILOR1*
Asociația sportivă a Combina

tului Poligrafic „Casa Sctateil* a 
organizat, la baza proprie, cea 
de-a 25-a ediție — jubiliară — a 
competiției de fotbal „Cupa Ti
pografilor*. Ca șl în *lțl ani, 
partidele din cadrul întrecerii — 
la care, de această dată, au luat 
parte 13 echipe din secțiile Com
binatului — au fost foarte dis
putate și s-au Încheiat cu rezul
tate în general strtnse, unele la 
limită sau chiar prin departaja
re prin lovituri de la 11 ■>. Așa 
s-a decis, de altfel, șt câștigă
toarea tradiționalei Cupe cu care 
este dotată competiția, finalistele 
ediției fiind echipa secției Gaze
te și cea a secției Mecanice. Au 
învins „gazetarii*, după executa
rea penaltyurilor. eu 6—3 (In
structor : Ing. Mircea Mitrea. 
președintele comitetului «te «in-

«ficat pe secție). Să menționăm 
ta încheiere foarte buna organi
zare a întregii competiții.

N. TOKACEK, eoresp.

Mai văzusem la lucru cu 
un an și ceva în urmă pe 
divizionara C. C.F.R. Timi
șoara. Juca un meci greu, 
pe un stadion dintr-un o- 
raș unde se cam sare... 
coarda din cauza asprimii 
(ca să nu zicem altfel) in
tervențiilor adversarilor, Iar 
arbitrii „merg", cum se zice, 
mai mult cu gazdele. Vi- 
șlniii terminaseră, atunci, 
la egalitate, deși ei trebuiau 
să cîștige prin golul anulat, 
fără temei, In mln. 89. El 
respinseseră ideea de a se 
apăra cu orice preț, antijo- 
eul, excelînd în atac. Tînă- 
rul lor antrenor, Leonida 
Nedelcu II (vi-1 mai re
amintiți pe fostul golgeter 
al lui „Poli" ?). afectat evi
dent de acea nedreptate, 
ne-a șoptit : „O să vină si 
frumoasa noastră™ zi, fi
indcă acești tineri sînt ta
lentat! ' ‘ - -
marc".

...Am 
lidera 
riei a ’ 
golaveraj 80—22 !), dumini
ca trecută, la ea acasă, cînd 
a dispus de Unirea Tomna
tic cu 11—11 Da, formația 
feroviară a crescut valoric, 
se vede că este lucrată, are 
idei tactice în teren, acolo 
unde, alături de experimen-

și dornici de afir
i revăzut-o pe C.F.R., 

incontestabilă a ae- 
VIII-a (62 de puncte.

tații Truti și Bilan, 
luează Bărbosu (21 de ani), 
Uici (21), Bungău (21 — sim
plă coincidență cu numele 
tunarului de „ieri" al cefe
riștilor), Trăistaru (23 — 
golgeterul echipei), despre 
care sigur se va mai vorbi.

Spectatorii au aplaudat e- 
voluția echipei lor de su
flet, ea demonstrînd că nu 
întîmplător promovează, du
pă o lungă absență, pe sce
na a doua a fotbalului nos
tru. „Acest frumos succes 
al feroviarilor vine logic, 
explică Ovidiu Grigorovici, 
vicepreședintele clubului 
hărnicia, seriozitatea, disci
plina, coeziunea sufletească, 
dorința de autodepâșire fi
ind atuurile ei. Ca pe vre
muri, cind in rîndurile 
C.F.R.-ului au evoluat Pav- 
lovici, Reuter, I. Covaci, 
Androvici, Ritler și alți fot
baliști cu nume de rezo
nanță. Am făcut, cum se 
vede, un pas pe calea re- 
innodării tradiției in aceas
tă familie sportivă a cefe
riștilor, examenul primăve
rii fiind trecut cu

Felicitări echipei 
fesorilor" ei, L. 
(primul său succes 
postură) și V. Boiț.

bine..." 
și -pro 
Nedelcu 
în noua

Stelian TRANDAFIRESCU

In etapa de mline a Diviziei B

MECIURI DECISIVE
Și campionatul Diviziei B se 

apropie de linia «te sosire. Mal 
alnt de disputat două etape și 
cortina va «rftoea șl peste com
petiția nr. 1, cind vor fi cunos
cute promovatele ta primul eșa
lon. Două dintre ele, F.C. Con
stanța «1 F.C. Inter Sibiu, au și

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
Deși echipa locală, Minerul 

Bodna, cîștigase cu 4—1 lnttlni- 
rea cu Unirea Cristuru Secuiesc, 
s-a găsit (totuși) un spectator 
care să lovească pe unul din 1u- 
cătorii oaspeților. Pe bună drep
tate, se pune întrebarea: ce s-ar 
fi Intlmplat dacă oaspeții s-ar 
fl... încumetat să cîștlge sau să 
facă joc egal? Față de cele ' 
tîmplate. Minerului Bodna 1 
ridicat dreptul de organizare 
teren propriu pe o etapă.
• Cu două săptămînl ta 

mă — așa cum am relatat 
timpul respectiv — jucătorul Be
senye (Auto Vulcan Timișoara) a 
lovit un adversar șl a fost sus
pendat pe 4 etape. De fapt, Comi
sia de disciplină n-a făcut atunci 
decît să ratifice sancțiunea pe 
care conducerea echipei timișo
rene l-o dăduse Iul Besenye. Ne 
pregăteam să spunem cuvinte 
bune la adresa echipei Auto 
Vulcan șl a antrenorului el. E. 
Dembrovschl, pentru poziția să
nătoasă pe care o luase, clnd. 
lată că, în meciul cu Unirea 
Tomnatic, un alt jucător de la 
Auto Vulcan, Franț, a comis a- 
ceeașl abatere. Așa stind lucru
rile, mal putem spune, oare, că 
la Auto Vulcan Timișoara mun
ca de educație merge bine? Bi

ln- 
s-a 
pe

ur
la

neînțeles că nu! Oricum, Franț 
a fost suspendat și el pe 4 eta
pe, ca și Besenye. Acum, Auto 
Vulcan a... tăcut. S-a ...jenat, 
probabil.
• Șl Susaxu (C.S.M. Suceava) 

a încercat să se „Impună* în 
fața unui adversar de la Oțelul 
Galați, lovindu-1 cu pumnul. El 
va plăti această faptă cu 3 eta
pe de suspendare.
• După terminarea meciului 

de la Cîmpulung, cu Muscelul, 
E. Dumitrașcu, secretarul asoci
ației sportive Electronistul Curtea 
de Argeș, și-a făcut apariția ta 
cabina arbitrilor, unde, clnd cu 
miere în glas, cînd cu jigniri șl 
amenințări, a vrut să-1 determi
ne pe „central* să nu-1 treacă 
In foaie pe cel doi jucători ai 
săi cărora 11 se arătase cartona
șul galben, cl să treacă acele 
cartonașe galbene în contul altor 
jucători (?!), de care echipa din 
Curtea de Argeș avea mal puțină 
nevoie. Arbitrul, firește, n-a dat 
curs cererii reprezentantului e-

............... - ■ șl 
de fel de "cuvinte 
și E. Dumitrașcu 
o suspendare pe

chipel din Curtea de Argeș 
s-a ales cu fel «I- ™ — __
Injurioase, 
s-a... ales 
1 an !

Dar 
cu

Jack BERARIU

• >

WMIIIISIMTU li SUI
9 NUMERELE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 
IUNIE 1988. EXTRAGEREA 
60 42 64 40 81 52 77 60 
EXTRAGEREA a II-a : 53 
15 9 69 83 38 27 10. 
TOTAL DE 
800.550 LEI, din care 134.690 
lei, report la categoria 1.

lOTO-PnOUOSPIIRI MMEUi

In zona periferică
obținut acest drept, cea de a tre
ia, urmînd să se decidă între 
F.C. Bihor șl Gloria Bistrița.

Dat fiind că In fruntea clasa
mentelor situația este în mare 
măsură clarificată, rămine des
chisă lupta pentru evitarea retro
gradării. E șl motivul pentru 
care ne vom referi la „zona fier
binte" din cele trei serii.

In seria I, dacă Petrolul Brăila 
se află, practic, de mal multe 
etape în eșalonul din care a pro
movat cu un an in urmă, celelalte 
trei echipe ce vor lua drumul 
„C“-ulul vor fl „alese* abia In 
aceste două etape de finiș. Trei 
dintre cele mai amenințate for
mații, Olimpia Hm. sărat, Uni
rea Slobozia șl F.C.M. Delta Di
namo Tulcea, au meciuri in de
plasare, cu parteneri fără pro
bleme, dar care „acasă* nu prea 
...iartă. O partidă directă eu im
plicații efective în lupta pentru 
supraviețuire are loc la Bîriad, 
între conjudețenele FEPA ’74 și 
Inter Vaslui. In schimb, Ceahlăul 
Piatra-Neamț șl C.S. Botoșani 
vor juca pe teren propriu.

A CLASAMENTELOR
Seria a n-a se prezintă ev 

două formații deja „ieșite «fin 
cursă* (bucureștenele Progresul 
Voința șl Metalul). o altă •- 
chlpă din Capitală, Autobuzul, 
evoluează pe propriul stadion, 
cu un adversar deloc de neglijat, 
C.M.M. Pandurii Tg. Jiu, dar 
pronosticurile merg spre 1. A 
patra formație bucureșteană, Me
canică Fină, cu șanse serios di
minuate de a se salva, urmează 
a Inthni, tot „acasă*, pe Electro- 
mureș Tg. Mureș, oricum, un 
joc eu mare miză. Sportul Mun
citoresc Caracal, concurentă la 
această cursă eliminatorie, are o 
deplasare grea, la Gaz Metan 
Mediaș, o înfrîngere scoțlnd-o 
din luptă.

In fine, în seria a m-a, nu
mai cea de a patra retrogradată 
urmează să fie cunoscută, multe 
depinzînd de „directa" Chimica 
Tîrnăveni — Sticla Arieșul Tur
da (39 șl, respectiv, 28 p) și de 
meciul Victoria Cărei — Gloria 
Reșița, prima echipă fiind una 
«Un cele trei formații care, din 
toamnă, vor încerca să revină ta 
„B*.

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR

EXTRASE
17
I 1
7 |n

FOND
CIȘTIGURI :

• TRAGEREA MULTIPLA
PRONOEXPRES „OLIMPIC" 
mîlne, duminică, 19 Iunie, 
avea loc în București, In

de 
va 

clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 16,30. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor 
fi transmise la radio, pe progra
mul I, In pauza transmisiilor de 
fotbal.
• Anunțăm pe amatorii de 

PRONOSPORT că ASTAzi este 
ULTIMA ZI pentru depunerea 
buletinelor la interesantul con
curs al acestei săptămîni, pro
gramat pentru mîine, dumini
că, 19 Iunie. Redăm din nou, la 
dorința . " '
gramul concursului: ... _______
— Univ. Craiova; 2. Flacăra Mo- 
renl — Victoria Buc.; 3. Corvi
nul — „u* Cluj-Napoca: 4. A-

unor participant!, pro-
1. Petrolul

rezzo — Brescia; 5. Atalanta — 
Messina; 6. Barletta — Bologna; 
7. Lazio — Taranto; 8. Lecce — 
Parma; >. Modena — Genoa; 10. 
Padova — Bari; 11. Piacenza — 
Catanzaro; 12. Sambenedettese — 
Udinese; 13. Triestlna — Cremo- 
nese.

seria I: Ceahlăul P. Neamț — 
Șiretul Pașcani: V. Iile (Bucu
rești), Gloria Buzău — Politehni
ca Iași: M. Salomir (Cluj-Napo
ca), C.S. Botoșani — Petrolul 
Brăila: B. Cimpeanu (Arad). 
FEPA >74 Bîriad — Inter Vaslui: 
P. Cadar (Brașov), Unirea Foc
șani — Metalul Plopenl: M. Bun- 
gui (Oradea), F.C.M. Progresul 
Brăila — F.C.M. Delta Dlnamo 
Tulcea: Șt. Grosu (Călărași), 
Steaua Mlzil — Olimpia Km. Să
rat: C. Ifrim (București), Pra
hova C.S.U. Ploiești — Unirea 
Slobozia: L. V6ros (Reșița), CFR 
Pașcani — FC Constanța: M.
Axente (Arad).

SERIA A n-a: Tractorul Bra
șov — Metalul București: L. 
Gyure (Satu Mare), Mecanică Fi
nă București — Electromureș Tg. 
Mureș: Al. Mustățea (Pitești) — 
Stadionul Mecanică Fină. Auto
buzul București — C.M.M. Pan
durii Tg. Jiu: V. Antohi (Iași). 
— Stadionul Autobuzul, Chimia Rm. 
Vileea — Progresul Voința Bucu
rești: N. lonescu (Pitești), Sportul

Muncitoresc Caracal 
putere Craiova: A. 
bozia), F.C. " ' 
Drobeta Tr. 
(Constanța), 
Decembrie": 
Gaz Metan 
Muncitoresc 
(Galați), C.S. _________
LC.I.M. Brașov : C. NN tor (Vaa- 
lul).

SERIA a m-a: Armătura Za
lău — A.S. Paroșeni: FL Brlnzoi 
(București), F.C. Bihor — Mine
rul Bala Sprie: Al. Badu (Bucu
rești), Victoria F.I.U.T. Cărei — 
Gloria Reșița: M. Bădici (Cara
cal), C.I.L. Sighet — U.T. Arad: 
E. Mustață (București), Metalul 
Bot^a — A.S.A. Progresul Timi
șoara: D. lonescu (Ploiești), Chi
mica Tîrnăvenl — Sticla Arieșul 
Turda: C. Gheorghlță (Brăila), 
Strungul Arad — Gloria Bistrița: 
C. Gheorghe (Suceava), C.S.M. 
Reșița — Olimpia I.u.M. Satu Ma
re: N. Tenea (Drobeta Tr. Seve
rin), F.C. Maramureș — Dada 
Mecanică Orăștie: G. Andrei 
(București).

— Electro- 
Ganea (Slo- 

Inter Sibiu — AJB. 
Severin: V. Cenușa 
Jiul — Sportul -20 
I. Metea (Alud), 
Mediaș — Sportul 

Caracal: M. Drage 
Tîrgovlște —

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. In 
meciul cu Prahova C.S.U. Plo
iești, In momentul executării 
unei lovituri de la 11 metri, Gîr- 
joabă, portarul echipei F.C. Con
stanța, s-a întors cu spatele la 
adversar. Explicația dv.:

Vreți să știți de ee-a făcut 
Amintita boroboață ?
Pentru că, acelui șut,
Nu putea să-i facă... față!
VASILE I. NAVODARU, CRA

IOVA. In afara acelor meciuri 
de fotbal — puține la număr — 
în care atît desfășurarea jocului.

eît și rezultatul final exclud orice 
discuție în contradictoriu, toate 
celelalte meciuri sînt „văzute* In 
diferite chipuri de spectatori |d, 
mal ales, de suporteri. Și dacă, 
nu de puține ori, pînă șl apre
cierile celor mai autorizați co
mentatori diferă mult între ele, 
cu atît mal mult judecata ui.ul 
suporter care palpită pentru e- 
chipa lui favorită va reflecta 
tocmai aceste sentimente sie 
sale. Susțineți că dv. sînteți obi
ectiv. Dați-mi voie să nu vă 
cred. Dar nici nu vă fac vreo 
imputare. Dimpotrivă. Eu zic că

cel ce vede un meci de fotbal, 
fără să „țină* cît de puțin cu 
una din cele două echipe, va gus
ta mal puțin spectacolul fotba
listic, oricît de frumos ar fi a- 
cesta. Iar fotbalul nu s-ar putea 
lipsi de spectatori, oricît de ne
obiectivi ar fi el. încercați, de 
altfel, să vă închipuiți un meci 
de fotbal disputat fără specta
tori, fără freamătul șl explozia 
entuziastă a tribunelor. Ca atare, 
să strîngem mîna tuturor^ spec
tatorilor, a celor ce iubesc fot
balul, chiar dacă părerile lor nu 
coincid cu ale dv. șl... viceversa. 
Am vorbit despre fotbal șl spec
tatorii lui. Dar. aceleași notații 
sînt valabile și pentru celelalte 
discipline sportive, pentru hand
bal, baschet, rugby, box, volei 
etc., etc.



w COMITETULUI POLITIC
JS
$ „Cupa Capitalelor" la baschet juniori

SPECTACOL AGREABIL OFERIT

EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R. DE TINERII SPORTIVI

(Urmare din pag. 1)

reziduuri chimice și petrochi
mice in Portul liber Bulina, 
iar in 1987 întreprinderea de 
comerț exterior „Chimica"- 
București a incheiat, tot in 
condiții abuzive și ilegale, un 
contract eu aceeași firmă stră
ină pentru valorificarea aces
tor produse in țară.

Din cercetări a rezultat eă 
firma străină a ascuns conținu- 

depozitate ți, 
țării noastre,

tul produselor 
încâlcind legile 
precum și legile internaționale, 
a început depozitarea reziduu
rilor chimice și petrochimice iu 
Portul liber Suîina.

în timpul controlului s-au 
luat măsuri pentru oprirea 
aducerii și depozitării de noi 
substanțe chimice pe terito
riul României și pentru rezi
lierea contractelor ilegal încheiate.

Față de aceste grave încăl
cări ale legalității, s-a luat 
măsura destituirii directorului 
Administrației Portului liber 
Suîina, a directorului întreprin
derii „Chimica**-Bueureștl, a 
altor cadre eu funcții de răs
pundere din conducerea acestor 
unități, urmind să fie trase la 
răspundere de organele ju
diciare, potrivit legilor țării.

De asemenea, s-au luat mă
suri ia conformitate cu legile 
țării și legile internaționale, 
pentru acționare in judecată 
șl tragere la răspundere a fir
mei străine.

In aceiași timp, s-a botărit 
destituirea directorului Direc
ției generale a vămilor și au 
fost sancționate și alte cadre 
din acest sector de activitate, 
care nu au exercitat, potrivit 
atribuțiilor ce le reveneau, con
trolul asupra provenienței ți 
conținutului produselor ce intră 
in țară.

De asemenea, s-a hotărît des
tituirea tovarășului Constantin 
Stanca, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, care a >- 
probai încheierea acestor con
tracte și a dezinformat in le
gătură cu clauzele și 
acestora.

Totodată, pentru 
gravă a legilor țării 
de putere, pentru i . 
litatea și lipsa de răspundere 
cu care au aprobat Încheierea

contractelor, s-a hotărît elibe
rarea tovarășului Ilie Văduva 
din funcția de ministru al co
merțului exterior ți cooperării 
economice internaționale și a 
tovarășului Ștefan Birlea din 
funcția de președinte al Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, precum și scoaterea sa 
din rindul membrilor suple- 
anți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv 
a hotărit să sancționeze cu vot 
de blam pe tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, și Ion M. Nicolae, ministrul 
industriei chimice și petrochi
mice, care, încă din anul 1987. 
primind sarcina să verifice 
situația acestor contracte, nu 
au clarificat pînă la capăt lu
crurile și nu au luat măsurile 
ce se impuneau.

De asemenea, s-a atras aten
ția tovarășului Tudor Postelni
ci, ministru de interne, care, 
deși a informat guvernul în 
legătură cu aceste contracte i- 
legale, nu a urmărit să se ia 
de urgență măsurile necesare 
pentru Înlăturarea efectelor a- 
cestor fapte deosebit de grave. 
S-a atras, totodată, atenția to
varășilor Neculai Ibănescu,
viceprim-ministru al guvernu- Ș 
lui, Gheorghe Paraschiv, mi- 5 
nistrul finanțelor, pentru că nu 
au exercitat un control cores-
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în 
rești 
miază, turneul internațional de 
baschet juniori dotat cu „Cupa 
Capitalelor", la care participă 
selecționatele orașelor Mosco
va. Varșovia și București (cu 
două echipe). După cum se 
vede, formațiile orașelor Praga 
și Sofia și-au declinat prezen
ța în ultima clipă, ceea ce a 
făcut ca organizatorii să mo
difice programul de desfășurare 
al competiției. Astfel, în pri
ma zi a întrecerii au avut loc 
partidele București I — Bucu
rești II și Varșovia — Moscova.

în primul meci al cuplajului, 
cei mai buni tineri baschetba- 
liști din București au oferit un 
spectacol agreabil, cu multe re
alizări tehnice de ambele părți, 
fiecare sportiv dorind să-și e- 
taleze calitățile. Echipa I, de a 
cărei pregătire se ocupă an
trenorii N. Danețiu ți C. Dîr- 
jan, a avut o prestație mai 
bună, datorită, în special, ju
cătorilor cu gabarit, care au do
minat lupta sub panouri, re- 
cuperînd majoritatea baloa- 
nelor. Partida a debutat într-un 
ritm alert, fiecare baschetba
list fiind darnic cu efortul de
pus, în ciuda 
după 10 minute de joc scorul 
era egal : 18—18. București “ 
bine condusă de antrenorul 
Giurgiu, a răspuns curajos 
atacurile adversarei, care, 
tuși, s-a dovedit superioară, 
cîștigînd pe merit cu scorul

sala Olimpia din Bucu- 
a început, vineri, după-a-

de 111—81 (46—36). Au maroat: 
Rosnovschi 31, Laszlo 20, Săf- 
tescu 2. Hălmăgeanu 19, Păun 
13, Bărbuică 16. Iaoob 2, Cerbu 
6 ți Lungoci 2 pentru Bucu
rești I, respectiv Constantines- 
cu 8, Lazăr 28, Stoian 16, Do- 
bre 14, Hoit 13.

Bun arbitrajul cuplului G. 
II asin (U.R.S.S.) și M. Skorop- 
ski (Polonia).

Partida vedetă a zilei a opus 
selecționatele orașelor Moscova 
ți Varșovia. După o întrecere 
interesantă, în care toată asis
tența prevedea succesul tine
rilor sportivi sovietici, baschet- 
balLștii polonezi au luat jocul 
pe cont propriu și, conducînd 
din primul minut, an obținut o 
frumoasă victorie. Coșgeteri: 
Dialeczewskl 16, Gawryjopek 
13, Blynda 13, de la învingă
tori, respectiv Corneev 21, Di- 
mitriev 16 ți Fadeev 9.

Au condus bine B. Bădiță și 
E. Poenaru.

Programul de sîmbătă, ora 
10 : Moscova 
și București I

București II 
,______Varșovia ; du
minică, de la 9: Varșovia
— București n și București I
— Moscova.

conținutul

încălcarea 
i ți abuz 
superficia-
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punzător asupra activității di- § 
recției vamale din subordinea fe 
acestui minister.

Comitetul Politie Executiv a 
atenționat pe tovarășul 
stantin Dăscălescu, prim 
tru al guvernului, care 
asigurat luarea urgentă 
surilor ce se impuneau 
încetarea depozitării de 
duuri chimice în Portul 
Suîina.

Comitetul Politic Executiv a 
cerat guvernului, celorlalte or
gane de stat să introducă 
înalt spirit de răspundere 
aplicarea și respectarea cu 
mltate a legilor statului, 
vegheze cu cea mai mare 
tărîre ca ia toate împrejură
rile interesele poporului, ale 
țării, să nu fie eu nimic și de 
nimeni prejudiciate.
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Paul IOVAN
P.S. Organizatorii nu au nici 

o scuză pentru faptul, că la 
începutul primului meci insta
lația de cronometraj nu a func
ționat, oficialii apelînd la ar
haicul cronometru manual o 
bună bucată de vreme...

Horia Păun (București i) pe 
contraatac înscrie încă un cof 
pentru echipa sa

Foto: Nicolae PROFIR
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Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro- § 
bleme curente ale activității de § 
partid și de stat. §

NOI ARBITRI ROMANI
PURTĂTORI Al ECUSONULUI I.H.F

Comisia de arbitri din cadrul 
la cursul 

pentru
I.H.F. a oferit un loc 
organizat în Iugoslavia 
un cuplu românesc. Ca o recu
noaștere a valorii manifestate in 
ultima perioadă, federația noas
tră i-a desemnat pe Jean Ma- 
teescu șl Valter Dăncescu. Cursul 
a fost organizat la Kikinda, in
tre 7 șl U Iunie (grupa A de ar
bitri internaționali), jocurile din 
cadrul „Trofeului Iugoslavia" la 
handbal feminin oferind prilejul 
verificării arbitrajelor celor su
puși testelor. La competiția a- 
mlntltă au participat primele se
lecționate din Bulgaria, Dane
marca, Polonia, România, Unga
ria șl Iugoslavia, deci un turneu

de primă categorie valorică.
— Așadar, cum a fost la Ki

klnda, din punctul de vedere al 
cursanților Mateescu — Dănces
cu T

— Ne așteptam că nu va fi 
ușor; dar, acum, la terminarea 
cursului, parcă a fost prea dur: 
am susținut trei examene teore
tice, cinci teste fizice, plus „tes
tul Cooper"; In afara acestora 
am arbitrat jocurile Ungaria — 
Bulgaria (84—20), Iugoslavia — 
Bulgaria (36—26) șl Iugoslavia — 
Ungaria (20—21), meci care urma 
să desemneze cîștlgătoarea com
petiției.

— Deci, să înțelegem cft ați o- 
ftclat la finala turneului șl. așa

afirmă antrenorii, după victoria
Echipa noastră națională de 

polo a cîștlgat, cum am anunțat, 
turneul internațional de la Lodz, 
ta care au mai fo3t prezente alte 
cinci reprezentative. Amănunte 
de la competiția din Polonia am 
aflat de la unul din antrenorii lo
tului, Paul Nlculescu (celălalt fi
ind Cornel Rusu). „In primul 
med, echipa noastră a acționat 
cu o anume crispare, determina
tă de performanța recentă a ad
versarei, formația Greciei, califi
cată pentru J.O. După acest re
zultat de egalitate, 5—5, băieții 
au început să-șl pună în valoare 
calitățile superioare celor ale 
partenerilor — asupra unul ase
menea aspect am șl insistat în 
pregătirea următoarelor partide 
—, cîștigînd în personalitate șl 
impunîndu-se cu firească autori
tate: 13—5 cu Bulgaria, 13—2 eu 
Suedia, 9—7 eu Polonia, 16—6 cu 
Cehoslovacia, ultima fiind ocu-

cum se obișnuiește, un astfel de 
meci se oferă celor mai buni?

— Firește, am fost bucuroși că 
am primit un astfel de joc, dar 
cel mal mult ne-a bucurat faptul 
că a ieșit foarte bine. Nimeni nu 
a avut nici un cuvînt de reproș, 
și e cu atît mai semnificativ, cu 
cît „concurența44 a fost foarte 
mare, împreună cu noi sustinînd 
examenul cupluri din Cehoslova
cia, Finlanda. R.F. Germania șl 
Iugoslavia.

— Rezultatele cursului?
— Am obținut brevetul de ar

bitri Internaționali grupa A. 
bucuria noastră fiind cu âtit mal 
mare, cu cît conducerea cursului 
a fost asigurată de exigențH 
membri al Comisiei de speciali
tate a I.H.F., lng. Vasile Sidea. 
șl Ianis Grimbergas (Uniunea 
Sovietică).

— Vă felicităm șl vă dorim nu
mai arbitraje de calitate maximă!

Mihail VESA

FRUMOS SUCCES ROMÂNESC LA MITINGUL HIPIC DE LA BERLIN
Desfășurat între 8 șl 12 iu

nie a.c. mitingul hipic inter
național de la Berlin a adus 
la start trăpași din țări cu 
vechi tradiții In cursele de cai, 
ca U.R.S.S., R. D. Germană 
Ungaria, Cehoslovacia. La a- 
cest concurs au participat șl 
cal din România, printre ei 
aflîndu-se Rarău, campionul 
turfului nostru, Recrut, Vadu 
și Orac. Pregătiți cu pricepere 
și migală, caii au avut compor
tări bune șl foarte bune, îndeo
sebi Recrut, care, cu campionul 
nostru, Gh. Tănase, în sulky 
a reușit o spectaculoasă vie 
tone în „Premiul Lichten
berger". alergare cu caracter in
ternațional.

Luînd un start lansat. Re 
cruț a preluat repede condu
cerea cursei, pe care nu a mai 
cedat-o pînă Ia sosire, reali 
zînd un nou și valoros record 
(1:21,5/km), cu care întră în

elita turfului european. Rarău, 
care nu a făcut o cursă la ni
velul maxim al posibilităților 
sale, a ocupat totuși un me
ritat loc 4 ta „Marele premiu 
al orașului Berlin", iar Vadu 
și Orac au realizat noi recor 
duri ale carierei.

In clasamentul pe națiuni 
țara noastră a ocupat locul 
III, după R. D. Germană și 
U.R.S.S.

Subliniind performanța tră 
pașilor noștri, publicația „Renn 
kurier", sub titlul „Recrut 
printre marii învingători ai 
zilei", nota următoarele : „Pen
tru prima oară au luat parte 
la competiție trăpașii din Romă 
nia. Și debutul lor a fost foar
te bun. După un loc patru 
(Rarău), Recrut s-a dovedit un 
cal superior și a cîstigat cursa 
pe 2 090 m cu timpul de 1:21,5, 
cu patru lungimi in fața cai
lor Bon si Symbo, din Ceho

slovacia. Antrenorul și drive
rul Gheorghe Tănase a primit 
Premiul de onoare".

La același miting hipic de 
la Berlin, în program a figu
rat și o cursă deschisă amato

obținută la turneul din Polonia
panta locului secund în 
Ce ar fi de remarcat in 
de ansamblu a echipei 
s-au comportat flecare dintre cei 
selecționațlT „Cred că putem
vorbi de conturarea (subliniez 
acest cuvînt) unui stil de joc al 
șaptelul nostru, - cu colaborarea a 
trei poloiști In apărare atunci 
cînd adversara are un centru 
puternic, eu scheme desfășurate 
In ofensivă mai ales pe flancul 
sting, celălalt răminînd pentru 
distribuirea de baloane. Pe to
talul competiției s-au evidențiat

turneu", 
evoluția 
șl cum

Hagiu (golgeter, eu 18 puncte) și 
Costrăș (autor a 11 goluri). Alții 
au jucat bine, chiar foarte bine 
în unele meciuri și mai puțin 
mulțumitor In celelalte, cazul Iul 
Ardelean, Moiceanu, E. Ionescu, 
Ș. Popescu. Portarii Simion șl 
Diacon» și-au făcut datoria, cu 
observația că primul are scăderi 
spre final. Gordan a evoluat la 
valoarea sa doar în ultima întîl- 
nire, Angelescu și Olaru au al
ternat fazele reușite cu unele 
gafe, lu Balanov a depus un 
deosebit travaliu (îl trebuie un 
plus de atenție în apărare) iar 
Chețan va fi mai mult folosit în 
viitorul turneu, din Cehoslovacia, 
care va definitiva selecționata 
României pentru Balcaniada de 
la București, din ultima decadă 
a lui iulie", (g.r.)

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Record austriac, 

la lungime: Andreas Steiner 8,30 
m, la Innsbruck • Concurs la 
Schweehat (Austria): 100 m — 
Simon (Cuba) 10,16, 200 m — Da 
Silva (Brazilia) 20,47, 800 m —
Popovlcl (Iugoslavia) 1:47,45, 110 
mg — Valle (Cuba) 13,60, 400 mg
— Tomov (Bulgaria) 49,55: înăl
țime — Sotomayor (Cuba) 2,31 
m, triplu — Soklrkin (U.R.S.S.) 
17,00 m, disc — Martinez (Cuba) 
65,20 m; femei: 100 m — Nuneva 
(Bulgaria) 10,95. 800 m — Vieira 
(Cuba) 1:59,92, 100 mg — Donko- 
va (Bulgaria) 12,36, disc — Hris- 
tova (Bulgaria) 67,14 m • La 
Potsdam (R.D. Germană): Chris
tine Wachtel 800 m — 1:57,73, 
Andrea Hahmann 1500 m — 
4:04.15, Hansjbrg Kunze 10 G00 m
— 27:55,85 • La Praga, cursa de 
loo mg a revenit Lenutei Bîrzu 
(România) eu 13,77.

BASCHET * In penultima zi 
a Turneului preolimplc feminin 
de la Kuala Lumpur, selecționata 
U.R.S.S. a Întrecut cu scorul de 
76—61 (33—30) formația Bulgariei, 
iar reprezentativa R.P. Chineze a 
dispui cu 108—76 (57—32) de e- 
chipa Italiei. Alte rezultate: Iu-

goslavla — Polonia 88—54 (53—
30); Cehoslovacia — Australia 
78—64 (44—32). In clasament con
tinuă si conducă echipa U.R.S.S. 
cu 8 puncte, urmată de formația 
Iugoslaviei 6 p.

CICLISM • Turul Suediei (eta
pa I, Stockholm — Uppsala, SO 
km): 1. Wim Arras (Belgia)
1.40:26, 2. Werner Muller (R.F.G.), 
Riko Suun (U.R.S.S.) șl Jelle 
Nijdam (Olanda) în același timp 
cu cîștigătorul. • La Boulder 
City (S.U.A.), cursa pe 80 km a 
fost cîștigată de Doug Shapiro în 
1.48:38.

HALTERE • In cadrul campio
natelor Asiei, care se desfășoară 
la Shilong, în limitele categoriei 
52 kg sportivul He Zhuoaiang 
(R.P. Chineză) a stabilit un nou 
record mondial la stilul smuls 
cu performanța de 119 kg. Ve
chiul record era de 118,500 kg și 
aparținea lui Sevdalin Mari nov 
(Bulgaria). La categoria 56 kg. 
He Yingqiang (R.P. Chineză) a 
realizat, de asemenea, un nou 
record mondial la stilul smuls 
cu rezultatul de 134 kg.

HANDBAL • La Gdansk: Po
lonia — Bulgaria 32—25, Franța 
— Elveția 16—15, Iugoslavia — 
Olanda 20—18 • La Praga: Ce
hoslovacia — R.P. Chineză 31—20

rilor, la care, tot pentru pri
ma oară, au participat și doi 
concurenți români, G. Buznea 
și B. Manea. Dintre ei, G. Buz
nea a obținut un remarcabil 
loc 5, la startul cursei fiind 
prezenți 12 concurenți.

A. MOSCU
Berlin, iunie

Recrut, cu Gh. Tănase in sulky, conduce detașat în cursa 
pe care a ciștigat-o

(14—9) • La Frankfurt pe Oder, 
meci feminin: ASK Vorwarts — 
Mureșul Electromureș 28—24 
(17—10).

PENTATLON MODERN • Con
cursul de la Darmstadt (R.F.G.) 
a revenit suedezului Roderick 
Martin, cu 5539 p.

TENIS • în Turneul pentru 
„Cupa Balkanturist", de la Sofia, 
jucătorul român Florin Segărcea- 
nu l-a învins cu 6—4, 0—6 7—5 
pe bulgarul Ralnov. Alte rezul
tate: Bulant (Cehoslovacia) — 
stamatov (Bulgaria) 6—4. 6—4 : 
Carnevale (Italia) — Adrian Măr
cii (România) 6—2, 6—2; Strelba 
— Suk (ambii Cehoslovacia) 4—6, 
6—3, 6—4.

La închiderea ediției

ÎN C.E. DE FOTBAL
Aseară. la Munchen, R.F. 

Germania — Spania 2—0 (1—9). 
Ambele goluri au fost marcate 
de VOLLER (min. 28 si 52).
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