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De mîine, in Capitală, o noua competiție de anvergura

inițiativa tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii 

in zilele 
loc

Din
Nicolae 
general 
Român,
Socialiste România, 
de 22—23 iunie a avut 
consfătuirea cu activul și ca
drele de bază din domeniile 
muncii organizatorice de paitid 
și politico-ideologice.

în prima zl, consfătuirea s-a 
desfășurat în cadrul a două 
grupe de lucru, pe domenii de 
activitate — organizatoric și, 
respectiv, ideologic și politico- 
educativ.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, joi lucră
rile consfătuirii au avut loc în 
ședința comună.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intîm- 
pinați cu deosebită căldură, cu 
însuflețite aplauze, cu uralc și 
ovații. Cel prezenți au aclamat 

Șlîndelung pentru partid 
secretarul sau general.

In acest cadru, cei care 
luat cuvîntul au înfățișat 
larg preocupările și rezultatele 
obținute pe linia legării tot mai 
strînse a activității organizato
rice de partid, a muncii poli- 
tico-ideologice de sarcinile 
concrete ale îndeplinirii planu
lui pe anul 1988 .și pe întregul 
cincinal, prezentind, totodată, 
măsurile întreprinse pentru 
înlăturarea lipsurilor manifes
tate, pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de lucru ale 
organelor și organizațiilor de 
partid, pentru creșterea rolului 
lor conducător în toate dome
niile. pentru afirmarea puter
nică a spiritului militant, re
voluționar, dezvoltarea conști
inței socialiste a maselor, pen
tru formarea omului nou, cu 
înalte trăsături morale și poli
tice, constructor devotat al so
cialismului și comunismului.

Primit cu cele mai alese sen
timente de dragoste și prețuire, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar

au 
pe $
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CAMPIONATELE INTERNATIONALE
a

ALE ROMÂNIEI LA PENTATLON MODERN
• Concurenți de valoare la ediția nr. 30 • Sportivii 
noștri au efectuat intense pregătiri • Important criteriu 
înaintea marilor competiții ale anului • Bazele sportive 

- gata să-și primească oaspeții

Au participat membri 
membri supleanți ai Comite
tului Politic Execuliv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai Comi
tetului Central al partidului, 
secretarii pentru problemele 
organizatorice și de propagan
dă ai comitetelor județene de 
partid și ai Comitetului muni
cipal București, alți activiști de 
partid, cadre de conducere ale 
organizațiilor de masă și
obștești. Ministerului Educației 
și învățămintului, Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, 
uniunilor de creație, Acade- . 
miei de studii social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R., re
dactori șefi ai presei centrale 
și județene.

Dînd cea mai inaltă aprecie
re și insușindu-și pe deplin 
tezele, ideile și orientările, de 
o excepțională valoare teoreti
că și practică, cuprinse in Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
r.C.R. din 29 aprilie, participan- 
ții au dezbătut, în lumina aces
tui document programatic, căile 
și direcțiile de acțiune pentru 
intensificarea, perfecționarea și 
creșterea eficienței muncii or
ganizatorice și politico-ideolo- 
gice. în vederea mobilizării 
eforturilor și energiilor crea
toare ale întregului popor pen
tru înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XlII-Iea și Conferin
ța Națională ale P.C.R., a Pro
gramului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

ponenții lotului nostru au fă
cut intense pregătiri, pentru 
a se afla la ora începerii com
petiției în cea mal bună formă. 
Firește, cîștigătorul concursului 
din Polonia, j.uniorul Laurcnțiu 
Moșor dorește să reediteze per
formanțele înregistrate, ginduri 
cu care lucrează, în fond, și 
colegii lui de generație, dar și 
mai „vîrstnicli" M. Gheorghe 
sau L. Țintea, care nu și-au 
spus încă ultimul cuvînt. 
„Ne-am orientat planul de an
trenament spre eliminarea de
ficiențelor în anumite probe — 
ne spunea antrenorul Gh. To- 
miuc — pentru a realiza o o- 
mogenizare valorică pe toate 
cele cinci sporturi, pentru a 
obține, astfel, un punctaj 
cît mai ridicat".

în timp ce sportivii fac 
mele pregătiri, la bazele 
vor găzdui competiția — 
dionu! Olimpia ; călărie (sîm- 
bătă și duminică) ; sala Flo- 
reasca : scrimă (luni) ; Bazinul 
„23 August" : înot (marți) ; Po
ligonul Tunari : tir (miercuri),

Campionatele Internaționale 
ale României la pentatlon mo
dern se înscriu printre compe
tițiile majore găzduite în acest 
an de țara noastră, ea cucerin- 
du-și în decursul anilor un 
binemeritat prestigiu, prin va
loarea participanților și. im
plicit, a nivelului concursului.

Nici această a 30-a ediție nu 
face excepție, la startul com
petiției — care debutează mîine, 
de la ora 9, la stadionul Olim

pia din Capitală, cu prima probă, 
călăria — urmînd a fi prezenți 
sportivi cu o frumoasă carte 
de vizită, pentru care „Inter
naționalele" vor reprezenta o 
ultimă verificare înaintea Jocu
rilor Olimpice sau un „popas" 

Ș pe drumul pregătirilor pentru 
Campionatele Mondiale de ju
niori de la Cairo. Și-au anun
țat, deci, participarea sportivi 
din Bulgaria, Canada, Egipt, 
Grecia, Italia, Polonia, U.R.S.S,. 
și, bineînțeles, România, dintre 
care se detașează canadianul 
L. Keyte, polonezii D. Gozdzialc

s
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general al Partidului Comunist § 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Expunerea secretarului general § 
al partidului — care, prin § 
profunzimea și complexitatea 
problemelor abordate, se con
stituie intr-un document pro
gramatic de cea mai marc im
portanță pentru întregul nos
tru partid și popor — a fost 
urmărită cu deosebit interes și 
deplină aprobare, 
niată, în repetate 
îndelungi aplauze, 
ovații.

S-a scandat cu 
minute în șir, „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu să trăiască, 
România să înflorească:'', 
„Ceaușescu — Pace!".

în această atmosferă vibran
tă, s-a dat expresie angaja
mentului ferm de a răspunde 
prin fapte mobilizatoarelor în
demnuri ale secretarului 
general al partidului, de a ac
ționa cu hotărire comunistă 
pentru ca toate organele și or
ganizațiile de partid să-și 
exercite, în tot mai bune con
diții, rolul și atribuțiile ce le 
revin, pentru ridicarea la un 
nivel superior a întregii ac
tivități politico-organizatorice și 
politico-ideologice, pentru reali

zarea. exemplară a 
și indicațiilor 
Nicolae Ceaușescu, 
făptuirea neabătută 
velor de dezvoltare 
socială a țării, pentru înflo
rirea continuă a patriei noastre 
socialiste.

fiind subli- 
rînduri, cu 
cu urale și

înflăcărare,

orientărilor 
tovarășului 
pentru în- 
a obiecti- 

econonneo-

S
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în ultima etapă

FAVORITELE
Teri s-au desfășurat primele 

partide din cadrul etapei a 
X-a (ultima) a Diviziei A (pri
ma grupă 
masculin.

DINAMO 
STEAUA 
(—13, —10, 
țin,.,., cota 
blei" dintre cele două tra
diționale candidate la titlu 
fiind diminuată, în primul 
rînd datorită faptului c-ă 
șteliștii au tranșat mai de mult 
în favoarea lor disputa d'n 
campionatul care se apro
pie de sfîrșit. Prima Parti
dă. jucată ieri. în sala din 
Șos. Ștefan cel Mare, a 
demonstrat, din nou. poten
țialul tehnic și tactic su
perior al virtualilor campioni.

valorică) de volei

BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 
11, —4). Public pu- 
de interes a ..du

cele două 
candidate la 

diminuată, 
datorită

George ROTARU

și M. Zazula, italienii A. Boat- 
io, sovietici I. Biriukov, S. 
Dvornikov, precum șl repre
zentanții noștri M. Gheorghe, 
L. Țintea, D. Pătrui, L. Mosor, 
C. Isac, B. Vladu, L. Hor,"a ș.a. 
„Fără îndoială — ne spunea 
Sorin Soveja, secretarul fede
rației — acest concurs va oferi 
o luptă strînsă pentru întâie
tate, cu posibilitatea obținerii 
unor performanțe bune, cl re
prezentând pentru mulți dintre 
participant! un important cri
teriu de selecție pentru marile 
confruntări ale toamnei. în 
ceea ce no privește, acordînd 
importanța cuvenită seniorilor, 
dorim să vedem, încă o dată, 
probat talentul noii generații, 
care în acest început de sezon 
ne-a adus frumoase satisfacții. 
Desigur, va fi dificil, dar ni
meni nu se așteaptă să fie...
ușor".

Este și motivul pentru care, 
sub conducerea antrenorului 
coordonator Gheorghe Toniiuc 
și a celorlalți tehnicieni, com-

total

ulti- 
care 
Sta-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

La căderea cortinei in Divizia A de fotbal

STEAUA,
• I)i un mo - un

LA A
stilt de
a campio- 
de fotbal 

puțin obiș-

Finalul ediției 70 
natului Diviziei A 
oferă un clasament 
nuit în campionatele europene. 
Ne gîndim la avansul zdrobi
tor al campioanei și al dinamo- 
viștilor față de restul pluto
nului. Ne gîndim și la’marele 
număr de goluri, „ca pe tim
puri", cînd I.T.A. jongla cu tot 
restul echipelor. Ne gîndim, 
desigur, și la faptul că cele 
două echipe din frunte au 
pierdut un singur meci (Dina
mo) din... 68 de partide ! E ca 
și cum într-o cursă de 10.000 
de metri primii doi clasați ar 
avea cam trei ture avans față 
de pluton.

Nu mai e cazul să afirmăm 
că Steaua a cîștigat cu brio 
această nouă ediție a campio

masculin

SUCCESE LA SCOR

Diviziei A de

:• ' 1 ' ■-

(Continuare în pag. 2-3)
La atacul s teii st ului Pentelescu. 
această dată, un blocaj eficient

Rotar și Căta-Chițiga opun.
Foto: Aurel D. NEAGU

PATRA VICTORIE CONSECUTIVA !
19 pinitftr ! • (irosii! plutonului - in rcolrt scădere
natului. Pledează în acest sens 
calitatea ei de echipă neînvin
să pe parcursul ultimelor două 
ediții 1 O confirmă și numeroa
sele jocuri în care elanul o- 
fensiv, devenit tradițional, s-a 
îmbinat cu destule performan
țe tehnice de nivel internațio
nal, multe din ele concurînd 
cu cele mai frumoase faze din 
turneul final european care își 
așteaptă ultima partidă. Re
marcabil este, în primul rînd, 
faptul că Steaua a putut 
țină foarte sus ștacheta 
bine de trei ani, tn 
faptului că unii jucători 
depășit
maxime, iar liderul nostru nu 
a beneficiat — în retur — de 
serviciile lui Bdldni, animate 
rul „plăcii turnate", un jucă
tor a cărui absență părea de 
neconceput. Este meritul an
trenorilor Anghel lordănescu șl 
Radu Troi de a fi învins cu 
inteligentă obstacolele inerente 
care se ivesc în fata unui „a- 
lergător" care a trăit noaptea 
de la Sevilla cu mai bine de 
doi ani în

Dinamo 
preciabil. 
bagajului

trecută, 63 acum), 
ales în planul 
mai degajat si mai tine- 
cu mișcări mai largi,

să 
mai 

pafida 
au 

vîrsta performanței

urmă.
a realizat un salt a- 
Nu atît la capitolul 
de puncte (44 în e- 

cît 
jetului.

ditia 
mai 
mult 
resc, 
amintind de Corvinul Iui Mir
cea Lucescu, la care au con
tribuit — iarăși — jucătorii ti
neri, în frunte cu Lupescu. Să 
mai subliniem faptul că acest 
joc mult mai degajat s-a con
cretizat printr-un număr de 
goluri aproape neverosimil, 
dacă ne gîndim Ia jocul mai 
mult (doar) metodic al dinamo- 
viștilor în anii trecuți, cînd a- 
tacu! avansa metru cu metru. 
E un progres evident, pe care 
Dinamo speră să-l. valorifice 
acum mult mai bine. Tn 
caz, actualul standard al 
pei îndreptățește destule 
mise favorabile.

★
Dînd Cezarului, adică 

rund, ceea ce e al lui. . . 
ționînd și creșterea tenacelui

orlco 
echt- 
pre-

lide- 
men-

său vice, să ne oprim puțin 
asupra unei situații mult, mai 
puțin încurajatoare.

O simplă comparație ni so 
pare mai sugestivă decît orice 
încercare de evaluare a ediției 
recent Încheiate

Anul trecut primele două 
poziții în clasament erau... _

1. Steaua
2. Dinamo 
în ediția
1. Steaua
2. Dinamo
Privind aceste patru linii de 

clasament, admițînd că Steaua 
și-a păstrat nivelul internațio
nal și că Dinamo a marcat un 
plus efectiv față de propria sa 
condiție (pînă nu de mult fluc
tuantă), ne este greu să re
fuzăm ideea că grosul plutonu
lui a înregistrat mari scăderi, 
care, chiar dacă nu au reper
cusiuni negative imediate asu
pra valorii absolute a primelor 
două echipe, s-ar putea să aibă 
o influență nefastă în timp, 
știut fiind că ÎNTRECEREA 
este principalul factor do pro
gres.

Actuala ediție, care apropie 
fotbalul nostru de structura 
campionatelor de baschet sau 
volei. în care totul se reduce 
la derbyurile Steaua — Dina
mo, face ca primele două clu
buri să nu... beneficieze de 
rezistența aprigă a altor echi
pe, o rezistență din care se 
naște o sporită capacitate de 
luptă pe plan international. 
Actuala ediție este o .clădire" 
cu o arhitectură precisă. Este 
vorba de două etaje suspenda
te (Steaua — Dinamo), de alte 
două nivele (Victoria — O- 
telul) cu felicitările de rigoare 
pe care trebuie să le adresăm 
noului venit gălățean, un „mij
loc" format din patru echipe 
lipsite de griji și o întreagă ..a 
doua fumătate", despre care se 
poate spune că a trăit de azi ne 
mîine, cu șase echipe de 29 de

34 25
34 17 

recent
34 30
34 30

9 0 87-17 59
10 7 84-46 44 

încheiată...
4 0 114-18 64
3 1 107-25 63

loan CHIR'LA

(Continuare în vao 2-3)



O MINUNATĂ
PENTRU COPIII

DUPĂ-AMIAZĂ
TIPOGRAFILOR

Initiative ale asociațiilor sportive
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PI „POBIUMUl Dl PiilMIflIE" - BASOTIIII
Trecînd. deunăzi, prin preaj

ma frumoasei Baze de agrement 
și sport a „Casei Scînteii", din 
Capitală, am auzit larmă mare 
și, firesc, ne-am apropiat să 
vedem ce se întîmplă. Pe ma
lul lacului Herăstrău — o su
prafață acoperită parte cu iar
bă, parte cu nisip - furnicar 
de copii. In mijlocul lor, secre
tarul asociației sportive C.P.B., 
Emilian Encscu, tocmai se a- 
diesa concurenților. sportivi a 
căror statură nu depășea un 
metru.

faci repede pași cit mai... 
mici) ; crosul (o îneîntare; în 
plină cursă au existat și în
toarceri după pălăriuța sau ba
tista pierdută ; și căzături în 
iarbă, și lacrimi de ciudă). Inte
resantă de urmărit a fost și 
„frămîntarea" mamelor (am a- 
mintit mai sus doar de... tați), 
în timpul desfășurării _ concur
surilor. încurajări („Hai, mamă, 
fugi mai repede !), nedumeriri 
(„De ce te miști ca melcul, 
băiatule, ?), explicații („Cred 
că din cauza soarelui. Altfel

Aspect de la marele concurs

Competiția de baschet dotată 
cu cupa oferită de asociația 
Mine Energie București (pre
ședinte, ing. Mărgărit Slăvoa- 
că), s-a bucurat de un frumos 
succes de participare (10 echi
pe) și de public. în ambianța 
atît de -familiară iubitorilor a- 
cestui sport, oferită de terenul 
de la „Drept", s-au consumat 
partide spectaculoase, viu dis
putate, intr-un, desăvîrșit spi
rit de fair-play, participanții — 
jucători activi și foști mari 
baschetbaliști — onorînd cea de 
a patra ediție a acestei în
treceri. .

Pe primul loc s-a situat e- 
chipa A.S. Academia Militară, 
urmată de Victoria TCIAZ și 
Sănătatea.

Organizatorii au înmînat în
vingătorilor și celorlalți parti
cipant frumoase cupe și diplo

me, mingi de baschet și fotbal, 
între cei distinși individual 
s-au aflat : Dan Dumitriu — 
Sănătatea (coșgeter), Valentin 
Dincă — Victoria TCIAZ (cel 
mai tehnic). Răzvan Diacones- 
cu — Academia Militară (cel 
mai tînăr), membrii echipei 
„Star", o combinată a fostelor 
glorii de la Steaua, Dinamo și 
Rapid, antrenorul emerit Si
gismund Ferencz ș.a.

Ing. Liviu POP

președintele secției de baschet 
de la A.S. Mine Energie Buc.

Fază din meciul ..Star" — Po 
litehnica. cu Horațiu Giurgiu 

intr-o reușită acțiune
Foto : Eduard ENEA
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SPORTURI TEHNICO-APLICATIVE
„SLALOM" CU AUTOMOBILE

Precizăm : ne aflam printre 
copiii de la Grădinița Com
binatului Poligrafic „Casa Sîn- 
teii".

Particiganții, care în rochițe 
sau pantalonași, nu erau alții 
decît copii de tipografi. Din 
rîndul cărora i-am intîlnit pe 
Nicolae Rusu, Nicolae Ștcfă- 
nescu, Marin Simion (ultimul 
jucător de oină la C.P.B.), Eu
gen Avram. Veniseră să-și a- 
siste odraslele în mult aștep
tata confruntare care, nu pu
tem să n-o spunem, l-a solicitat 
din plin. Scăldați de razele 
unui soare darnic, în adierea 
vîntului răcoros dinspre lac, 
copiii și-au încercat forțele si 
îndemînarea în diferite pro
be. A fost, mai întîl, una foar
te dificilă cu trecerea, după o 
scurtă alergare, printr-un cerc 
(ce concentrare în rîndul lor 
cînd treceau de-a-bușilea!...): 
o goană... în saci (unii mai 
practici au înțeles că pentru 
a ajunge cît mai grabnic la 
linia de sosire este mai bine să

al... micilor copii ai tipografilor 
Foto : Eduard ENEA

fata niea...“). In rol de mame 
grijulii, privind la concurenți 
— firesc — ca la „ochii din 
cap“ le-am surprins pe munci
toarele de la sectorid legătorie: 
Ecatcrina Sadula, Josefina Pă
un, Cornelia Mazilu, Viorica 
■Șerban.

„Concurs mare", evident, în 
cadrul căruia s-au depus efor
turi, și de cei mici, și de cei 
mari, dar s-a ajuns și la mo
mentul cel mai... dulce — pre
mierea! Și, o recunoaștem în 
numele copiilor, merita să tot 
fii premiat. O masă plină cu 
cărți, jucării, biscuiți, bomboa
ne. Dar cite nu se aflau acolo, 
pentru a răsplăti eforturile 
micilor competitori.

...A fost o după-amiază mi
nunată pentru copii, pentru 
părinți, pentru inițiatorii acți
unii (Comitetul sindicatului, 
Comisia de femei, Asociația 
sportivă), fiecare plecînd cu 
gîndul de a reveni pe terenul 
de sport.

Modesto FERRARIN)

Șl UN NOU RECORD NATIONAL
în Mixnicj.pl’U‘1 Gheoirgiie Gheor

ghiu-Dej s-a d-esfăș-uiratt cea de 
a 6-a ediție a competiției de au- 
tomodele, ,,Cuipa Onești", co-mtînd 
pentru cea de a treia etapă a 
Campionatului Republican. Timp 
de tirei zile, 86 de concurenți din 
12 asociații și cluburi sportive 
au evoluat la șase clase.- Una 
dintre cele mai interesante și mai 
aplaudate dispute a fost cea de 
la Rc E3 (automodel cu motor 
electric, proba df» slalom), unde 
ocupanții locurilor I și II, după 
primele două etape — Ladislau 
Hanga (Plastica Oradea), cu 62 p 
și Sabin Mitrleă (Voința Timișoa
ra). cu 56 p —, au depus toate 
eforturile pentru ca automodcluil 
lor să parcurgă traseul in cel 
mal scurt timp. în urma acestui 
dialog. Hanga a realizat un nou 
record național, 27 minoute, și 
s-a distanțat la 9 p in clasamen- 
tuil general, față de Mitrleă. Do 
relevat că, alături de Gheorghe 
Csoma (‘pilot), Hajiga (imecanie) 
a contribuit la obținerea locuri
lor doi la viteză pe circuit și la 
carotserii-sport de către echipajul 
d« la Plastica, formație aflată 
acum, la jumătatea întrecerii, în 
fruntea ierarhiei acestor clase. 
Pe locul doi, ureînd față de e- 
tapele anterioare încă o. treaptă, 
echipajul Făncl Faur 4- Cristian

Strășnei (Voința Arad) au obți
nut la caroserii sport locui I, iar 
la viteză pe circuit, locul III. Și 
tandemul Ionut Bobocel + Con
stantin Nica (CSTA București) a 
evoluat bine, cîștigînd întrecerea 
la viteză pe circuit, astfel că a- 
cum s-au instalat Pe treapta a 
treia a podiumuUui de premiere. 
La juniori s-a detașat Mihai Ral- 
mond Muscă (C.S. Onești), care 
a fost primul la slalom șl la 
automodel captiv cu motor ter
mic piuă La 1,5 cmc și ai doilea 
la automodele cu motor termic 
între 1,51—2,50 cmc, astfel că el 
s-a detașat, cu ts> p în clasa
mentul general al clasei de sla
lom, iar la celelalte două avan- 
șînd substanțial în ierarhie.

Cea de a patra etapă, „Cupa 
Dacia Pitești", arc lie in zilele 
de 5, 8 șl 7 august, In reședința 
județului Argeș.

CLASAMENT, după 3 etape : 
Rc F J (automodele radiocoman-

date, motor termic 3,5 cmc, vi
teză circuit, caroserii de formu
lă) : 1, Gheorghe Csoma -f- Ale
xandru Csoma 31 p, 2. Făncl 
Faur 4- Cristian Strășnei 17 p, 
3—4. lonut Bobocel 4- Constantin 
Nica șl Eduard Szigheti 4; Mar
cus Szighetj (Voința Timișoara) 
15 p ; Rc F 2 .(caroserii sport) :
1. Gheorghe ! Alexandru csoma
28 p, 2. F. Faur -I- C. Strășnei 
20 p, 3. E. 4- M. Szigheti 13 p ; 
Rc F 3 (caroserii turism, motor 
intre 3,51—7 cmc) : 1. Ștefan
Bleu 4" Mihai Bicu (Armata 
Bivcunești) 20 p, 2. Dan -|- Hori a 
Tristu (Aripile Brașov) 18 p, 3. 
Sorin Cosma 4- Virgil Nandrca 
(Balanța Sibiu) 10 p ; Rc E 12 
(motor electric, viteză circuit) : 
1—2. Eugen Oprițescu (Voința 
Reghin) și Eduard Szigheti 75 p, 
3. Sabin Mitrleă 72 p ; Rc EB 
(slalom) : 1. Ladislau Hanga 84 p,
2. Sabin Mitrică 75 p, 3. Iulian a 
Mi-U'ică (Voința Timișoara) 54 p : 
Juniori, Rc E )2 : 1. Adrian Ar
delean u (Voința Arad) 53 p, 2. 
Dan Ivăneseu (Voința Reșița) 
40 p, 3. Ovid-u Andon’ (Plastica 
Oradea) 39 p ; Rc EB : 1. Mihai 
Ralmond Muscă 49 p, 2—3. A- 
drian Ardeieanu și Ovid'Iu An
elor 42 p.
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DUMINICĂ, ETAPA A IV-a ÎN CONCURSUL REPUBLICAN LA LUPTE LIBERE
Concursul Republican de lupte 

libere pe categorii de greutate și 
echipe a ajuns la jumătatea tra
seului. Duminică, în toate cele 
zece serii se dispută întrecerile 
etapei a patra. Capitala găzdu
iește o singură reuniune, cea pe 
care o va organiza asociația spor
tivă URBIS. Sarcina echipei gaz
dă, nou promovată In primul e- 
șalon, este destul de dificilă, ea 
urmînd să Intîlnească două din
tre formațiile puternice : Steaua 
(multipla campioară a țării) și 
Hidrotehnica Constanța. Partici
pante ia reuniunea de la Bucu

rești mal sînt Oțelul Călărași, 
Progresul Brăila și, firește. 
URBIS București.

Celelalte întreceri ale etapei 
sînt programate la LUGOJ (U.M. 
Timișoara, C.S.M. Reșița, Jiul Pe- 
trila, Metalul LURT Lugoj). 
BOCȘA ROMANA (Voința Lugoj, 
Rapid București, C.S.M. Caran
sebeș, Vagonul Arid șl Metalul 
Bocșa), RM. VlLCLA (C.F.R. Cra
iova, Pandurii Tg. Jiu, Electra 
București șl voința Rm. Vîlcea), 
CARACAL (C.A. Lupte Tg. Jiu, 
C.S. Tîrgoviște, Danubiana Bucu
rești și Vagonul Caracal), VAS

LUI (Nicotină Iași, Dunărea Ga
lați, C.S. Onești și Viitorul Vas
lui), SATU MARE (A.S.A. Ora
dea, Constructorul Tg. Mureș, 
Comerțul Tg. Mureș și Unio Sa- 
tu Mare), SF. GIIEORGIIE (Mu
reșul Tg. Mureș, Viitorul Gheor- 
gheni, Dinamo Brașov, Construc
torul Hunedoara șl C.S.M. Sf. 
Gheorghe), COPȘA MICA (Voința 
Cluj-Napoca, Armătura Zalău, 
înfrățirea Oradea șl Metalul Cop- 
șa), REGHIN (Vulcan Buc., Lem
narul Odorhel, Steagul Roșu Bra
șov șl Voința Reghin).

100 DE ALPINIȘTI
In organizarea asociației spor

tive a întreprinderii de Transport 
București pe un traseu din ve
cinătatea cabanei Padina, a avut 

loc o întrecere contînd pentru 
Campionatul Național de profil, 
Competiția, la care au participat 
peste 100 de concurenți (repre- 
zentînd 15 echipe) a constat în- 
tr-o întrecere de cățărare. cu 
asigurare de sus. pe un traseu 
ales șl amenajat, cu grijă șl pri
cepere, de antrenorul asociației 
gazdă. Florin Stan. Prompt s-a 
achitat de sarcinile avute, co- , 
miletul de organizare (președin
te Eugen Roșea).

CLASAMENT, feminin î 1. Teo
dora Truță (GIGCL Brașcv), 2. 
Maria Movileanu (Torpedo Zăr- 
nești), 3. Geta Onescu (Confec
ția București) ; masculin, tineret: 
1. Claudiu Farcaș (Torpedo). 2. 
Radu Suciu (Dinamo Brașov-, 8. 
Mircea Ivănesdu (zV.S.A. Bra-

LA... ÎNĂLȚIME !
șov) ; seniori : 1. Aurel Cozanu 
(Electro Sf. Gheorghe). 2. Dio- 
nlsie Daro (Torpedo), 3. on. Vi
zitiu (Sănătatea Deva) ; Echipe, 
feminin : 1. GIGCl Brașov 3<>7
p, 2. St. Roșu Brașov 277 p, 3. 
Confecția Buc. 224 p ; masculin, 
tineret : 1. A.S.A. Brașov 318 p, 
2. Torpedo 277 p. 3. Dinamo Bra
șov 2:17 p ; seniori : 1. Electro
Sf. Gheorghe 228 p. 2. Dinamo 
Brașov 210 p. 3. ICIM Brașov 
184 p.

CLASAMENTELE FINALI UE
La încheierea campionatelor 

Diviziei B la handbal masculin 
și feminin, comisia de resort a 
F.F..H. a definitivat clasamente
le seriilor, promovînd în primul
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_ CALÂRiE. DUPĂ trei decenii șl jumă- 
B tate de activitate neîntreruptă ca secretar 
H al federației, prof. Dumitru Nedelea, a Ieșit 

la pensie, dar a rămas același neobosit
■ și pasionat activist In domeniul echitației, 

fiind, totodată, și un apreciat arbitru in-
■ temațional. A predat o ștafetă a muncii, 
_ dar și a pasiunii pentru un foarte frumos 
“ sport. • DEȘI, din motive obiective, etapa 
H a doua a campionatului juniorilor și fe- 
" telor, care trebuia să aibă loc ia Iași, a
■ fost anulată, rămînînd, din această cauză 

o lungă perioadă liberă, nu ne-a parvenit
■ nici un „semn" din partea cluburilor și 

asociațiilor că ar organiza un „concurs de
■ casă". Cu siguranță, însă, la etapa finală 
_ antrenorii se vor arăta, ca și în alte dăți,
■ nemulțumiți de... vacanța prea lungă, 
g (Em. F.).

■ LUPTE, tot mai des în ultimul timp 
s-au semnalat absențe ale arbitrilor de la

“ întrecerile etapelor Concursului Republican 
B pe echipe. Duminica trecută, la reuniunea 
— care a avut loc în Sala Rapid din Capi-
■ tală, nici unul dintre arbitrii programați 

nu s-a prezentat ! Au fost așteptați aproape
■ două ore, Gheorghe Conciu (Galați) și Ion 

Enache (București), dar ei tot n,u și-au
■ făcut apariția. Doi dintre antrenorii echi- 

pelor care așteptau startul s-au urcat în-
■ tr-un autoturism umblînd pe la alte săli. 
_ unde întrecerile erau In toi. pentru a găsi

pe cineva să-i arbitreze. Nu știm cum s-au
■ descurcat și antrenorii formațiilor care au 

concurat la Bistrița, in absența arbitrilor
■ Arpad Molnar (Tg. Mureș) și Ion Soboslai 
n (Oradea). Ce știm t Că este timpul «a

federația de specialitate să-și spună cuvin»
■ tul. • UNA DINTRE ECHIPELE fruntașe 
U ale competiției de lupte libere. Vulcan

București (antrenori Iile Chlrilă șl Ștefă- 
nică Stanciu), învingătoare în toate cele 

5' trei etape de pînă acum, are o pepinieră

sigură în comuna Glina, unde iși desfă
șoară activitatea tînărui antrenor Nicolae 
Pîrvu. Este suficient să precizăm că toți 
luptătorii de la categoriile mici ai forma
ției Vulcan sînt de la Glina : Constantin 
Păun (48 kg), Ion Constantin (52 kg) și 
Nicușor Radu (57 kg.). (C. Ch.).

RUGBY. ,,LA CE BUN să filmezi acest 
ultim meci?", întreba duminică un spec
tator, văzînd în funcțiune camera de luat 
vederi a constănțenilor. ..Dacă vrem să 
revenim în prim-plan, trebuie să pregă
tim.... viitorul de pe acum", a replicat me
dicul echipei de pe Litoral. N. Gheracopo-1.

POST-SCRIPTUM
O afirmație susținută, ds altfel, și de pre
zența ia meciul cu steaua — pe lingă 
M. Naca, Gh. Dumitru, N, Nan — a unor 
membri ai conducerii secției Farul (N. Dan, 
FI. Constantin, M. Oprea), a tinerilor an
trenori constănțeni P. Ianusevici sau N. 
Dinu. • DELEGAT să conducă Ia centru 
partida de la Timișoara (Universitatea — 
Grlvlța Roșie), arbitrul bucureștean Gh. 
Huștlu a avut duminică dimineață dureri 
musculare care l-au pus in imposibilitatea 
de a-și îndeplini misiunea. Prin acordul 
celor doi antrenori, a fluierat buzoianul 
Gh. Voinea, desemnat inițial la margine, 
„și a arbitrat foarte bine", apreciază Gh. 
Huștioi, care este și membru al Colegiu
lui central. (G. R.).

TENIS DE MASA, cu prilejul „Topu
lui 11" pentru copil, care are loc tradi
țional la Arad, a fost alcătuit și un in
structiv program pentru micii competitori, 
unii dintre el veniți pentru prima oară pe 
frumoasele meleaguri arădene. • „A FOST 
o veritabilă sărbătoare pentru acești Jucă-

■ 8 ■ ■ ■ D
torl care bat cu insis;en(& la porțile afir
mării" — ne spunea unul dintre antrenori, 
meritul in această direcție revenind nu nu
mai competitorilor, ci și comisiei de or
ganizare — Marian Dinulescu, Angela lo- 
n-iță, Dan Chirea, Ștefan Murcșan, Silviii 
Barbu, ștefan Geller ș.a. — care s-au stră
duit și au reușit de „nota 10“ să asigure 
un cadru deosebit acestei competiții. 
(Em. F.).

TIR. CONTROLUL echipamentului, antre
namentul oficial șl ședința tehnică fac, de 
multă vreme, parte Integrantă dlntr-un 
concurs, o serie întreagă de probleme ale 
competiției fiind rezolvate în cadrul aces
tor trei acțiuni. Se poate întîmplă, din- 
tr-un motiv sau altul, ea întregul grup de 
sportivi și antrenori al unei secții să nu 
poată fi prezent in ziua sau la ora fixată, 
dar este obligatoriu ca un delegat al sec
ției să participe la ședința tehnică. Acest 
lucru a fost și este înțeles de marea majo
ritate a tehnicienilor noștri. Cu unele ex
cepții, cum a fost, în cazul „Cupei Româ
niei", unde delegații de la C.S. Teleor
man, Politehnica Iași, C.F.R. Arad, „U“ 
Cluj-Napoca, Unirea Focșani au absentat. 
Un ultim avertisment transmis celor în 
cauză și de secretarul F.R. Tir, Vasile 
Vintilă, a fost, in acest sens necesar. 
• INTRODUCEREA finalelor la probele 
olimpice de către federația internațională 
a adus un plus de spectacol întrecerilor, 
în cadrul lor existlnd posibilitatea ca un 
sportiv să acumuleze, de pe urma celor 
10 focuri, cu 10 p mai mult decît intr-un 
concurs clasic, „decanul" exact fiind notat 
cu 11 p. Păcat însă că de acest lucru nu 
țin... cont trăgătorii Înșiși, unii dintre ei 
adunînd abia în jurul a 90 P sau chiar și 
mai puțin, ca. de exemplu. In „Cupa 
RomAnlel", Minerva Popa („U“ Cluj-Napo
ca) sau Daniela Zamfir (Dinamo), care In 
finala la 3X20 au totalizat doar 84,5 p șl, 
respectiv, 88 p. (I. N.).
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MASCULIN 
Seria I : 

t Tract. Bv.
2 Calculat. B.
3 ASA Bz.
4. Indcpcnd.
5. Prahova T.
6 Moldosin
7 IMP Sf. Gh,
8. IMU BC.
9. Hidro C-ța

10. Arctic G.
11. CSU R. Gl.
12. CSM Borz.

Seria a II-a :
1. Com. S. M.
2. Strungul A.
3. Constr. A.
4. C. CSU Or.
5. Met. Lugoj
6. Mec Or.
7. Minaur II
a. unio S. M.
9. Autot. Tm.

10 Met. Hd.
11. Tehnout.
12. Utilaj Pctrs.

22 13 2 7 558-520 .50
22 11 3 8 190-480 47
22 11 2 9 460-449 46
22 12 0 10 526-523 46
22 9 4 9 550-539 41
22 10 2 10 539-557 44
22 10 1 11 513-537 43
22 9 2 11 510-470 42
22 9 2 11 534-508 42
22 9 2 11 301-541 42,
22 91 12 559-565 41
22 9 1 12 503-550 'll

22 14 1 7 534-492 .51
22 12 0 10 556-521 46
22 11 1 10 581-532 45
22 11 1 10 572-577 45
22 11 1 10 538-556 45
22 11 t 10 525-544 45
22 II 0 11 569-531 44
22 11 0 11 515-521 44
22 tO 2 10 599-576 44
22 11 0 11 577-581 44
22 8 4 10 548-566 42
22 3 1 16 431-608 S3

FEMININ
Seria I :

1 Mec. F. B. 2
2 Relon Săv. 2
3. Text. B. 2
4. Precizia Vs. 2
5. O. Plopeni 2
6. CSM Sf. Gh. 2
7. Cet. Tg. N. 2
3. I.T. Buc. 2
9. Sp. Muncit. 2

10. Filat. Focș. 2
11. Argetex Pt. 2
12. Chimia Br. 2

Seria a II-a :
1. Text. IAS Z. 2
2. ,,U“ Cj.N. 2
3 CFR CV. 2
4. Electro T. 2
5 Voința Od. Jj
6 Text. Scbc B
7. CSM B-ța 2
8. AEM Tim. 2
9. Ind. Or. !

10. Constr. B.M, 3
11 Voința Sgh. 2
12. Constr. Hd. 2

Consiliul Municipal București pentru Educație F 
împreună eu Cabinetul municipal pentru activita 
și politico-educativă organizează astăzi, 24 iunie, 
gramului de pregătire politico-ideologieă lunară i 
asociații sportive din ciucuri si consilii sportiv 
baterea pe tema :

„Concepția Partidului Comunist Roman, a se 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind a 
educare a oamenilor muncii cu deosebire a 
spiritul patriotismului socialist, al dragostei fa(ă i 
tid și popor, față de cucei irile revoluționare ale 
al solidarității și prietenie, internaționale. în lup; 
greș economico-soelai. pentru colaborare și pace

Tn cadrul dezbaterii care se va desfășura Ia s 
tulul municipal, din str. Povernei nr. 6. începînd 
vor lua cuvîntul activiști de partid, lectori ai Ci 
niclpal și conducători ai cluburilor sportive dir
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apărare în fata amenințări
lor albe, șahista americană 
cedat partida. CAMPION ATIII REPUBLICAN AL JUNIORILOR

AJUNS IN FAZA Of ZONĂ
In perioada 28—30 iunie. 

Campionatul Republican al ju
niorilor 11 are programată faza 
de zonă, la care participă cîș- 
tigătorui celor 12 serii, împăr
țite în trei grupe preliminare. 
La MEDGIDIA vor juca TEPRO 
Iași, C.S.M. Borzesti, S.N. Ol
tenița și I.M.U.-CiS.S. Medgi
dia, la CARACAL — Chimia

Găești, Automatica Alexandria, 
Minerul Motru și U.M. Timi
șoara, iar la ZALAU — Cuprom 
ltaia Mare, Laminorul Beclean, 
Unirea Alba Iulia și Metalul 
Tg. Secuiesc.

Echipele clasate pe primul 
loc în cele trei grupe se vor 
califica la turneul final, pro
gramat între 5 și 7 iulie.

Goanță controlează mingea sub privirile lui Suciu Tiră.
(Fază din meciul Rapid — Corvinul) Foto : Eduard ENEA

Din nou, pc diagrama noas- 
tră, piese albe conduse de 
maestrul internațional Mihai 
Ghindă, echipier al Politeh
nicii București. De data a- 
c ea sta, în ipostaza de califi
cat la faza inter-continentală 
a Campionatului Mondial de 
șah-rapid (sau „activ" în alte 
versiuni încă neoficializate), 
unde partidele durează maxi
mum 1 oră. La Gijon, în Spa
nia, Mihai Ghindă a obținut 
cel mai bun rezultat din rîn
dul delegației șahiștilor ro
mâni șl iată-1 aici, în momen
tul decisiv al întîlnlrii sale 
cu campionul U.R.S.S. de 
șah rapid. marele maestru 
Leonid Itidașin. O mutare 
fină — și totodată surprinză
toare — concretizează imediat 
avansul pozițional și material 
al albului. încercați s-o 
siți !
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VOLEI MASCULIN
dominate de 
tre competitoare, 
desprins, fiecare, 
mijlocul acastor 
ale meciului. Omogenitatea 
formalei steliste, blocajul 
său mobil și, în general, bine 
orientat au zădărnicit, tenta
tivele atacurilor dinamovis- 
te, din ce în ce mai pripite și 
de o imprecizie cu efecte și 
psihice, și... de scor. Elocventă 
în acest tsens, diferența din ul
timul set, cînd Steaua s-a im
pus clar, nu o dată pe greșe
lile de preluare ale ..alb-roși- 

punctînd aproape 
Remarcări : “

Șoica, Dascăl u
(ultimii doi pe 

învingători,

încă de la
„parțiale"

lor", 
serie, 
lin, 
(igoi 
la 
Dalacu (dar 
cursul jocului) 
vinși. Au arbitrat bine Z. 
Moldoveana și V. Ionescu.

ELCOND DINAMO ZALAU
— UNIVERSITATEA C.F.R 
CRAIOVA 3—0 (6. 9, 5). Un 
meci în care sălăjenii an dorit 
să arate că au fost ia M de 
îndreptățiți să aspire la treap
ta a treia a podiumului ca 
și eraiovenii. Deși fără Mircea 
Tutovan în teren, aflat de a- 
ceastă dată in loja spectatori
lor, dar pregătit pentru ultimul 
meci al carierei sale care va 
fi cel de vineri (n.r. azi) gaz
dele au jucat cu aplomb, avînd 
in Vlaicu, Ilorje, Ciontoș, Co- 
dre și Gheorghe, lucid dirijați 
de Ștreang (în teren a mai in
trat și Rus), trăgători de forță 
și bloclicri fermi. Mai ales 
primul dintre ei a stîrnit ade
sea ropote de aplauze în tri
bune. Craiovenil, din rîndul că
rora au lipsit Stoian (bolnav) 
șl Sehoberl (aflat la examene), 
s-au străduit să facă față gaz
delor, dar eforturile lor au fost 
zădărnicite de o echipă mai 
ambițioasă și mai decisă în 
joc. Un oarecare echilibru a 
existat doar în prima parte a 
fiecărui set, după care sălăjenii 
au realizat suite de puncte con
secutive și desprinderi decisive. 
De la oaspeți, mai buni ni s-au 
părut Pascu și Mătușoiu. Foar
te bun arbitrajul prestat de 
brigada : V. Chioreanu — N. 
Dobre. (A. B.).

VICTORIA DINAMO BACAU
— TRACTORUL BRAȘOV 3—0 
(2, 2, 9). Gazdele s-au impus 
cu autoritate în mai puțin de 
o oră. Evidențiat! : Ion, Pralea, 
Dumitru (V), Pcța <0. 
bitrat : A. Dragomir — 
cu. Un moment festiv 
gerea, după 30 de ani 
vitate, a arbitrului 
divizionar A, loan Stoica. (FI. 
FILIOREANU, coresp.).
• în meciuri restanță din 

campionatul feminin (a doua 
grupă valorică) : ȘTIINȚA
BACAU — OLTC1T CRAIOVA 
0—3 (—11, —3, —7) si 2—3 (—8, 
9, —15, 1, —6). Au arbitrat, pe 
rînd „principal" : CI. Murguies- 
cu — N. Grigorescu. (Lică 
MANDLER, coresp.).

Duminică 26 iunie 1988 va avea loc, pe stadionul „23 
August" din Capitală, finala „Cupei României", compe
tiție desfășurată în cadrul „Daciadei", între echipele 
Steaua și Dinamo. în deschidere se va disputa finala 
Campionatului Republican de juniori I : Dinamo — Vii
torul Tg. Mureș.

La acest cuplaj vor fi valabile toate categoriile de 
legitimații-abonament emise de C.N.E.F.S., vizate pe anul 
1988.

Biletele de intrare (seria A 13) s-au pus în vinzare 
la casele de la stadioanele „23 August", Steaua, Dinamo, 
Rapid, Agenția de bilete din Gara de Nord. Pentru clu
burile și asociațiile sportive din Capitală, biletele se pot 
procura de la C.M.B.E.F.S. (str. Lemnea, nr. 7).

Spectatorii sînt rugați să ocupe locurile indicate pe 
bilete.

• UN SINGUR JUCĂTOR mai în vîrstă 
Manea — printre „mlnjii" echipei Poli

tehnica Timișoara. Iar unul dintre tineri 
a fost portarul Almășan, căruia, însă, ni
meni nu i-a imputat vehement cele două 
goluri primite cu mare ușurință • Lăcă- 
* --------- bine de Stoicov, a fost

mai disciplinați j ucători 
văzut de joc și n-a avut 
Șl el, și echipa. • „Am 
retur — afirma antreno-

tuș, deși marcat 
unul dintre cei 
de pe tenen, și-a 
decit de ciștigat.
ratat plecarea in ___ „_____
run Ion V. lonescu — avînd jumătate din
tre il tu lari accidentați, iar unii jucători ca 
Vlătănescu, Moise, Pascu nu au dat ran
damentul așteptat, comportarea lor sltuîn- 
du-se cu mult sub a unor coechipieri fără 
experiență, Sînt două dintre cauzele care 
ne-au adus la retrogradare" • Cireașă a 
luaț locu.1 lui Bumbescu în repriza secun
dă șl evoluția lui a fost foarte bună 
turi de Belodedici (L. D.l
• CA DE OBrCEI, și în meciul 

miercu-ri, din ultima etapă, Șoiman a ___
unul dintre cei mai buni jucători ai echi
pei băcăuane, remareîndu-se prin cursele 
sale rapide, care au dat mereu impuls o- 
fensivei Sport Clubului. Apreciat pentru 
evoluțiile sale, pentru întreaga sa compor
tare ca jucător de fotbal, Șoiman se do
vedește la fel de merituos și prin seriozi
tatea cu care îșl pregătește viitorul profe
sional, el fiind proaspăt absolvent al Facul
tății de subinginerl din Bacău, specialitatea 
T.C.M. • Apropo de aceeași problemă ma
joră' a pregătirii pentru viitorul profesio
nal, de atenția și sprijinul pe care clubu
rile noastre ie acordă acestei probleme, 
să notăm că lotul echipei Sportul Studen
țesc a sosit ia Bacău cu numai cîteva 
ore Înaintea meciului datorită faptului că 
o parte dintre jucători! săi, îndeosebi din 
formația de speranțe, au susținut in cursul 
dimineții una din probele examenului de 
bacalaureat ‘ '
studențești 
mandantul 
pensionar, 
meciul de _ 
mult în final
de reușita acestora. (C. F.».
• CU APROXIMATIV o jumătate de oră 

înaintea primului fluier de arbitru, tri
bunele Giuleștiuilui erau aproape goale. A 
fost, tnsă, suficient ca ploaia (torențială) 
să înceteze și (parcă la o chemare a „pot
coavei" care atrage indiferent de condițiile 
meteo) 15 000 de suporteri ai Rapidului să-și 
ocupe obișnuitele locuri. Nu puteau ei. 
speetatori-lideri în materie de atașament 
față de echipa îndrăgită, să absenteze de 
la ultimul act, cel cu... happy-end-ul. 
• Rada, Bacoș, Țîră șl Goanță au fost, 
o dată în plus, „piesele de rezistență" ale 
feroviarilor bucureșteni In această partidă 
de mare încărcătură emoțională. Ca. de 
altfel, și loniță, Klein și Gabor, la hune- 
dorenl. Unde, in alte împrejurări decît în 
meciurile așa-zise cu miză, poate fi veri
ficată mal bine reala valoare ? • Spre 
deosebire de precedentele evoluții ale Ra-

suporter al echipei 
,Regie“, fostul pilot, co- 

acum 
și la 
foarte 
săi —

• Fidel 
din _ 
Fănică Alexandrescu, 
a ținut să fie prezent 
la Bacău, bucurîndu-se

— alături de favoriții

puncte, una eu 28 sl alte trei 
— ultimele — care și-au făcut 
iluzii pînă în cea din urmă e- 
tapă.

Sigur câ aceste aprecieri la 
căiți comportă dezvoltări că
rora le vom acorda spațiu] ne
cesar în interludiul verii, dar, 
la o primă trecere în revistă, 
nu putem să omitem faptul că 
recent încheiatul campionat ar 
fi trebuit să beneficieze de în
treaga valoare a Sportului Stu
dențesc, de saltul mai pronun
țat al Universității Craiova și 
de jocul mai constant al Cor- 
vinului. Tn sfîrșit, actualul 
campionat trebuie să se con-

CLUBUL RAPID organi
zează in zilele de 27, 28 
și 29 iunie a.c., înoepînd 
de la ora 9 pină ia ora 
13. o acțiune de selecție 
la fotbal pentru copiii năs- 
cuți intre anii 1971 șl 1978.

Doritorii se vor prezenta 
în zilele și la orele men
ționate la stadionul Giu- 
lești, avînd asupra lor e- 
ehlpament de picior.

pidului, Dumitru a privit jocul de pe 
banca conducerii tehnice. A putut reține 
mai bine ceea ce îi ..țrebuie“ formației 
giuleștene pentru următoarea ediție a 
Diviziei A. • In minutufl 82, Suciu a fost 
autorul autogolului cu care Rapidul s-a 
desprins pe tabela de scor. Puțin mai 
târziu, tot el avea să-1 învingă pe Toader. 
Se poate spune, așadar, că libero-ul Corvi- 
nului a însemnat, miercuri, un real peri
col pentru... ambele porți (G. Nic.).

• PE DINAMO, din nou scorul etapei. 
Cu cele două goluri însorise în meciul cu 
F.C. Olt, Valșcovîcî și-a consolidat locul 
secund în clasamentul golgeteritor, fru
moasă performanță pentru tînărul vîrf de 
atac la debutul său, în recent încheiata 
ediție, sub culorile clubului din Șos. Ște
fan cel Mare • Miercuri, fosta „gheată 
de aur" a Europei, Rodion Cămătaru, a 
împlinit 30 de and, fapt anunțat de craini
cul stadionului la prezentarea formației 
dinamovlste și subliniat cu călduroase a- 
plauze de public șl de acordurile melodiei 
„Mulți ani trăiască", interpretată de fan
fara... oaspeților olteni. Din păcate, Cămă
taru s-a accidentat în mln. 25 și a trebuit 
să părăsească terenul • Apropo de ga
leria muzicală a echipei oaspete : ea șl-a 
interpretat repertoriul cu entuziasm tot 
timpul meciului, indiferent de evoluția sco
rului, fiind o prezență sportivă, dar... zgo
motoasă. Prea multi decibeli, strică... 
(P. Sl.).
• A FOST PLĂCUT meciul de pe sta

dionul Victoria, deși fără „miză". Bucu- 
reștenii și-au dovedit din nou omogenita
tea, piteștenii „specialitatea casei" : joc 
bine gindit tactic, tăios... in deplasare 
• Remarcabil jocul lui Balaur. In limitele 
sportivității (deci se poate !), cu prezență 
efectivă la atacurile echipei sale, deși el 
era fundaș • Doar 16 minute a apărat 
tînărul portar al Argeșului Hristea. A 
fost destul ea să-și dovedească talentul 
cert • Damaschin I a făcut o primă re
priză bună, după care ...a cam dispărut 
din joc t • De la F.C. Argeș au lipsit 
4 titulari : Voicu, Bănuță, ștefan (o veste 
bună : restabilit și-a reluat antrenamentele) 
și Vlădoiu. Curios, deși ultimul avea două 
cartonașe, era anunțat în formație. N-a 
mai fost folosit cînd cei din anturajul Vic
toriei și... cronicarul meciului l-a anunțat 
pe piteștenj că vlădoiu primise cartonașe 
galbene în etapele 28 și 33. (M. Fr).
• ECOUL TRIBUNELOR. L-am înregistrat 

la meciul A.S.A. — Flacăra Moreni. Echi
pa vizitatoare a reținut atenția publicului 
local prlntr-o frumoasă evoluție, lecția 
contraatacului în care s-au distins cele 
două .,vîrfuri“ (Marcu șl Chiriță) fiind 
bine aplicată. La sfîrșitul meciului, spec
tatorii comentau favorabil „mișcarea" mo- 
renarilor în teren, preocupările lor, în ex
clusivitate, pentru joc. Aplauzele din final 
le-au meritat, cu prisosință, ei șl cei doi 
antrenori I. Nunweiller și T. Dima • In 
prima repriză a partidei de ia Tg. Mureș, 
fundașul Gh. Radu a comis un fault asu
pra lui Craiu. Arbitrul Ad. Porumboiu s 
lăsat, firesc, ca avantajul să... curgă spre 
careul oaspeților. Abia cînd faza s-a în
cheiat. „centralul" s-a îndreptat spre cel

în cauză șl i-a arătat cartonașul, galben. 
Excelentă această Interpretare a regulamen
tului, pe care o întîlnim frecvent la parti
dele de hochei. (S. Tr.).
• PUTINI SPECTATORI LA CRAIOVA, 

tn frumosul stadion Ciralovean au luat 
miercuri loc puțin spectatori. Altădată sta
dionul era arhiplin. Oamenii se gindesc, cu 
nostalgie, la cupele europene, dar echipa 
nu merită să fie părăsită de adevărații 
suporteri ș o fază cum n-am mal văzut i 
Lung a ieșit la un baton, la marginea ca
reului, s-a angajat în dribling pînă la 
centrul terenului, unde a luat balonul în 
brațe, să nu-1 deposedeze cineva I ? I • Cu 
tinerii jucători de la Craiova sînt pro
bleme de ...lipsă de modestie. Cu Stoica, 
cu Badea. Ei șl cu Ciurea au fost mi-ercuri 
printre ce! mai anonimi jucători, ceea ce 
ar trebui să le dea serios de gîndit.
• Cînd a debutat la Craiova, unde a jucat 
12 ani și jumătate. Costlcă ștefănescu e 
jucat cu F.C.M. Brașov. Miercuri, la me
ciul de retragere, a jucat la Craiova
• După un debut atît de promițător, de 
cîtva timp Terheș a dispărut din echipă. 
Miercuri a fost rezervă, dar n-a jucat.
• Ad. Popescu a fost înlocuit în mln. 6 
din cauza unei recidive ia o mal veche 
întindere musculară. • Ah, regulamentul ! 
Irimeseu s-a angajat Intr-o pătrundere, cu 
mingea la picior, ca să evite jocul Ia 
ofsaid al apărării brașovene. Fundașul P. 
Lucian însă s-a dus la arbitru să ceară 
ofsaid. La cine, dacă Irimeseu nu pasase ? 
(AL. C.).
• MECIUL DE LA SUCEAVA, dintre 

cele două retrogradate C.S.M. și Petrolul 
Ploiești, a avut o primă repriză anost? 
lipsită de nerv, tn schimb, după pauză, 
jocul s-a înviorat, tonul dîndu-1 formația 
locală, care s-a dezlănțuit, mareînd încă 
două goluri și eîștigînd partida cu 3—0
• tn ziarul local „Zori Noi", care apare 
la Suceava, în numărul din 22 Iunie, a 
apărut 
plinare 
Dintre 
termen
pe un_ „ ___________ _____ ..
Ghencean ; ultim avertisment lui F. Cris- 
tescu, R. Buliga și I. Susanu șl eliberarea 
din funcția de antrenor a Iul Ion Buzoianv
• tn repriza a doua, ploieșteanul Cr. Ene
s-a îndreptat spre arbitrul de tușă Gh. 
Constantin, ............................... ~
urmare, 
margine 
cindu-1 
zltare 1 
ceputul ___ „______ ________  ___
va avea nevoie de aportul lui Cr. Ene 
acesta va privi primele meciuri din tri
bună • Galeria copiilor de la tribuna a 
n-a a stadionului „Areni" n-a contenit să 
scandeze „Suceava. Suceava, noi te vrem 
din nou în «A»". Rămîne de văzut dacă 
jucătorii suceveni vor ține seama ?! de 
îndemnurile micuților suporteri. (Gh. Ner.).

____ in numărul din 22 Iunie, a 
un articol Intitulat „Măsuri difici
la echipa de fotbal C.S.M. Suceava", 
acestea amintim ; suspendarea pe 
de 2 ani a jucătorului R. Cașuba : 
an a jucătorilor N. Alexa șl I.

adueîndu-i insulte grave. Ca 
tușierul vîlcean l-a chemat la 

Pe centralul Gr. Macavei. expli- 
faptele. după care, fără nld o e- 
s-a arătat cartonașul roșu. La tn- 
campionatulul viitor, etnd Petrolul
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DUMINICA

KW

DIN NOU MARI ȘANSE 
DE CIȘTIG I 

ULTIMA TRAGERE 
DE ACEST FEL 

A TRIMESTRULUI !
• 12 numere, in cadrul 
3 extrageri
• Se ciștigâ și cu NU
MAI 2 NUMERE
• Taxă unică, in valoare 
de numai 10 lei
• ULTIMA ZI de partici
pare cu numerele favorite, 
SiMBATA, 25 iunie!

I 
i

• CtȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 17 IUNIE 1J88. Cat. I: 
3 variante 
„Dacia 1.300“ 
3,25 a 23.471 
6.357 lei: cat. 4 
cat. 5: 151,75 a 503 lei: cat. 6: 267 a 
286 lei: eat. X: 1.573.50 a 100 lei. 
Report la cat. I: 51.825 lei. Au
toturismele ..Dacia 1.300“ (70.100
lei) au revenit oardei punților
Hagiu Necutai din toc. Calvini 
(jud. Buzău), Dumitrachc Ma
rin șl Rădutescu Emanoil — am
bii din București.

Slobozia — C.F.R. Pașcani ; 2.
Si-etul Pașcani — Gloria Buzău ; 
3 Metalul Plopeni 
greșul Brăila 
Steaua " 
resd — 
Chimia 
Caracal
Pcndurii Tg. Jiu ____
9. Olimpia S. Mare — F.C. 
ramureș : 10. A.S. Paroșen!
F.C. Bihor : tl. Gloria Bistrița 
— C.S.M. Reșița ; 12. Dacia Orăs- 
tie — Armătura Zalău ; 13. Sticla 
Tinda — Strungul Arad.

F.C.M. Pro-
4. Delta Tulcea — 

Mizil : 5. Metalul Bucu- 
Jlul : 8. Electroputere — 
Hm. Vîlcea : 7. Sp. M.

— C.s. Tîrgovlște ; 8.
~ " Inter. Sibiu;

Ma-

• Anunțăm pe toți iubitorii 
si" emulul PRONOSPORT că au 
mai rămas NUMAI DOUA ZILE 
pînă la ULTIMUL CONCURS 
PRONOSPORT al acestui sezon I 
Consemnăm tnttlnirile progra
mate în concursul de la sfîr- 
șltul acestei săptămînl : 1. Unirea

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri. 24 Iunie, va avea 
lo- in București. In sala clubu- 
lu* din str. Doamnei nr. 2. înce- 
pînd de la ora 15,50. Aspecte de 
la desfășurarea tragerii vor fi 
transmise la radio, pe programul 
I. la ora 16,35.



In meci amical de handbal masculin

ROMANIA - IUGOSLAVIA 34-25
ARAD, 23 (prin telefon). In 

cel de al doilea ioc amical 
dintre echipele masculine de 
handbal ale României șl Iugo
slaviei, desfășurat in sala „Vic
toria" în fața unui public en
tuziast, sportivii noștri au 
repurtat un frumos succes. în- 
vingînd cu 34—25 (16—12).

Elevii antrenorilor Cornel 
Oțelea și Ghîțâ Licu au pres- 
stat de această dată un joc su
perior în apărare, ceea ce le-a 
permis obținerea a numeroase 
mingi ideale pentru declanșa
rea contratacurilor, excelent 
finalizate de Dumitru Berbece 
și Măricel Voinea. Doar în 
primele minute partida a fost 
mai echilibrată (2—2 mln. 3), 
după care diferența pe tabela 
de marcaj a crescut (8—4, min. 

11). Moment de relaxare pre
matură a handbaliștilor români 
care permite oaspeților să 
egaleze (10—10, mln. 18). In 
continuare jucătorii noștri 
pun stăpînire pe joc. diferența 
de patru goluri la pauză fiind 
edificatoare. Ea reluare, echi
pa noastră intră cu .motoa
rele" turate la maximum și 
20—12 (min. 35) î Din acest 
moment, oaspeții practică un 
joc din ce in ce mal obstruc
tionist, tncercînd fracționarea 
sa și, firește, reducerea dife
renței. Intr-un final deosebit 
'de spectaculos, Adrian Ghimeș, 
Măricel Voinea șl Dumitru 
Berbece realizează faze foarte 
frumoase, încheiate cu goluri 
pe măsură, ceea ce face ca în 
ultimul minut diferența să fie

GALĂ INTERNAȚIONALĂ
în organizarea Clubului Spor

tiv Municipal Craiova, Sala 
Polivalentă din Bănie a găzduit 
gala internațională de box din
tre selecționatele orașului Cra
iova șl orașul polonez Kato
wice. întîlnirea a revenit echi
pei gazdă cu scorul de 7—3, 
pentru învingători punctînd

§ §

Bucureștl, 19 iunie. 
Potrivit unei note 

de la I.A.A.F., la data 
nie, cele mai bune 
manțe mondiale, la cîteva pro
be feminine, sînt 1 MO m — 
Kathrin Krabbe (R.D.G.) 11.24; 
300 m — Krabbe 22,85 ; 400 m 
— Mated Malone ' '
51.61 ; lungime — 
Utondu (Nigeria) 
Înălțime — Elena 
(U.R.S.S.) 1,97 m
Astafel (-România) ; 

Anja Reiter (R.D.G.)
TRIATLONUL, UN SPORT PENTRU... TOȚI ! ?

în Franța, au fost organizate 
întreceri pentru juniori șl ju
nioare mari șl... miel, în ca
drul primului criteriu națio
nal școlar. La preliminarii au 
luat parte peste 500 de 
concurent!, 150 dintre ei ob- 
țlnlnd dreptul de a concura 
în finala de !a Montlucon. 
Probele de concurs sînt : 
înot — 500 m, ciclism — 20 
km ș! alergare — 
dicli au constatat 
panții au suportat 
efortul depus.

UN VIS SPULBERAT !
primul ciclist 

în 1986. a cîș-

mondiale de juniori 1 
fete : like Wyludda

I

RECORDURI MONDIALE ALE ATLEȚILOR JUNIORI
Campionatele Mondiale de 

juniori, ediția a II-a, vor a- 
vea loc Ia sfirșitul lunii vi
itoare la Sudbury, în Canada. 
Anus acesta au fost, realizate 
între altele următoarele recor
duri 
disc ___ ___
(R.D.G.) 71,88 m fa Atena, la 
10 mal, 400 m băieți : Steve 
Lewis (S.U.A.) 44,65 la West
wood, la 22 mâl, suliță bă
ieți t Steve Bacley (M. Bri- 
tanie) la Derby, la 5 iunie, 
înălțime fete : Alina Astafel

(România) 1.97 m — egalat la

I
I

Am scris de mal multe or! 
despre triatlonul sportiv, o 
disciplină. realmente, foarte 
pretențioasă, care solicită e- 
forturi deosebite. Precum este 
cunoscut, competitorii parcurg 
..legate" o cursă de înot (de 
cîtlva kt’ometri), o probă cl- 
ellstă de fond de lung kilo
metraj’ sl un maraton atle
tic, El bine, un astfel de tri- 
atlon, este drept cu distanțe, 
ceva mai reduse decît ale 
bărbaților, n fost organizat. în 
mal multe țări, ’ 
mei, Iar recent

șl pentru te
am aflat că.

mare 
de un acci- 
o vînătoare. 
însă Lemond 
s-a urcat în 
sale. Pentru 
propusese să

I

Greg Lemond,
american care,_ _ __ _ „ ___
tlgat Turul Franței, a avut ul
terior fel de fel de necazuri 
eu sănătatea, cel mal 
fiind determinat 
dent suferit la 
De flecare dată 
s-a refăcut sl 
șaua biciclete!
acest an el îșl _________
concureze din nou în ..Marea 
buclă", dar sănătatea i-a ju
cat o nouă festă 1 D’n canra

„DOCTORUL I
Medicul Italian Costa a 

Inaugurat o „clinică" mobilă! 
Traumatolog. absolvent al 
Universității din Bologna, el 
a devenit un veritabil specia
list al accidentelor la moto- 
oicllsm. Recent, In Tmola. se

RECOMPENSA
Puglllstul venezuelean Ful

gencio Obelmeijas este noul 
campion mondial a! catego
riei super-mljlocfe, versiunea 
WBA. La Chungju. el l-a în
trecut net la puncte pe sud- 
coreeanui Chong Pal-park pe 
care l-a șl expediat de mal 
multe ori la podea, de tre! 
or| în repriza a doua șl de 
două or! în repriza a 10-a. 
Deosebit este faptul că Obel- I

Js xupuuii va uuui' nwmuu v$
'/iiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiuiînniiiiniin,.

de 10 goluri. Oaspeții ’ or mal 
înscrie, însă, în ultimele se
cunde dintr-o aruncare de la 
7 m. De menționat că în acest 
meci, conducerea tehnică a 
formației noastre l-a lăsat pe 
banca de rezerve pe Vasile 
Stîngă, dînd astfel posibilitatea 
și altor jucători tineri să evo
lueze într-un joc important.

Marcatori: Berbece 11, M. 
Voinea 9, Zaharia 4, Dumitru 
3, Ghimeș 3, Mocanu 2. Licu 
2 pentru România, respectiv 
Skrbici 5, Nacinovici 4, Miku- 
lici 4, Tomici 3, Prokici 3, 
Joklci 3, Vidicî 1, Maghajlia 1.

Au arbitrat bine Gh. Șandor 
— M. Iancu (România).

Mihail VESA

TURUL AL ll-lea
Turneul de tenis de la Wim

bledon a programat primele 
partide din turul II, în care 
jucătorul vest-german Boris 
Becker l-a întrecut cu 6—3, 
6—4, 6—4 pe cehoslovacul Ka
rel Novacek, australianul Pat 
Cash a dispus cu 6—2, 4—6,
3—6, 6—1, 6—1 de argentinia
nul Javier Frana, suedezul 
Joakim Nystroem a cîștigat cu 
6—4, 3—6, 6—3, 6—7, 6—1 la 
coechipierul său Jan Gunnars- 
son, iar Sammy Giammalva 
(S.U.A.) l-a eliminat cu 1—6, 
6—1, 6—2, 6—3 pe Milan Srej- 
ber (Cehoslovacia).

DE BOX LA CRAIOVA
boxerii A. Mărcuț (cat. 51 kg), 
I. Panaite (60 kg), N. Regcp 
(63,500 kg), M. Pîrvu (67 kg), 
M. David (71 kg), N. Mihai (75 
kg) și G. Ilie (81 kg), pentru 
boxerii polonezi cîștigînd VV. 
Malisko (67 kg), E. Kalinowski 
(71 kg) și L. Bidiniki (91 kg).
(T. COSTIN — coresp.)

primite 
de 8 iu- 
perfor-

(S.U.A.) 
Beatrice 

6,59 m ;
Ellslna 

șl Alina 
suli(ă — 
62,36 m.

i

i

5?

5 km. Me
ci partici- 
foarte bine

unor dureri la tendonui achi- 
lian al piciorului drept i-a 
fost pus piciorul- în ghips. A- 
ceastă „cizmă" urmează să o 
poarte cel puțin trei săptă- 
mînl, după care, dacă totul 
va fl în regulă, va putea re
lua rulajul spre sfîrsltul luni! 
iulie. Aceasta înseamnă că 
Greg Esmond nu va putea 
participa la Turul Frânte! ’88. 
al cărui start va f! dat la 
4 iulie.

MIRACOL"...
spune că „doctorul miracol" 
a tratat șl a făcut apt de 

australian 
participant 
care avea 
piciorului

i
cursă pe pilotul 
Wayne Gardner, 
la clasa 500 cmc, 
cinci fracturi ale 
sttng !...

STĂRUINȚII
meijas este în vîrstă de 35 
ani 1 în 1981 șl în 1982 el a 
mal boxat pentru titlul mon
dial la Boston și la San 
Remo. De fiecare dată a fost 
învins prin k.o., In repriza a 
8-a șl. respectiv, a 5-a. de a- 
merlcanul Marvin Hagler.

S

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

SPORTIVI ROMANI
SOFIA, 23 (Agerpres) — Pro

ba de platformă din cadrul 
concursului de sărituri în apă, 
de Ia Sofia, a fost cîștigată de 
sportiva Anke Pipper (R.D.G.), 
cu 395 p, urmată de Elisabeta 
Kopaț (România) 369,90 p și 
Batkine Nagy (Ungaria) 357,40 
p. în concursul masculin, pro
ba de trambulină a revenit 
sportivului Yunhai (R.P. Chi
neză), cu 607,75 p.

VARȘOVIA, 23 (Agerpres) — 
Partidele disputate în penul
tima rundă a turneului feminin 
de șah de la Pîotrkow Tri- 
bunalski s-au încheiat cu ur-

LA WIMBLEDON
Rezultate înregistrate în con

cursul feminin : Hana Mandli- 
kova — Ann Henricksson 6—4, 
6—2 ; Iwona Kuczynska — 
Louise Field 7—5, 6—4 ; Ka
terina Maleeva — Isabel Cueto 
6—0, 6—4 ; Joanne Faull — Iva 
Budarova 5—7, 6—1, 6—4.★

Turneul de la Atena, con- 
tînd pentru „Marele premiu", 
s-a încheiat cu victoria ju
cătorului austriac Horst Skoff, 
care l-a întrecut, în finală, cu 
6—3, 2—6, 6—2 pe iugoslavul
Bruno Oresar.

PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. t)

Parcul I.O.R.: cros (miercuri)
— se pun la punct ultimele a- 
mănunte organizatorice, ele 
fiind „gata să-și primească oas
peții în cele mai bune condiții
— afirma loan Mureșanu, pre
ședintele Comisiei tehnice a 
federației internaționale — 
răspunzînd indiscutabil înalte
lor exigențe ale performanței".

„EURO ’88“: AU MAI RĂMAS
DOAR EMOȚIILE FINALEI

STUTTGART, 33 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
După nenumăratele ore de pu
ternice emoții care au precedat 
această a opta ediție a lui „F.uro 
’88“, au mai rămas doar cîteva, 
restrînse însă la o mică arie, a 
celor două combatante ale fina
lei de la Miinchen... • După 
desfășurarea semifinalelor com
petiției, ziarul vest-german ,,Bild“ 
a realizat o anchetă între citi
torii săi, la Hamburg și la 
Miinchen, din care spicuim cîte
va întrebări șl răspunsuri: „Este 
meritată victoria echipei Olandei 
asupra celei a R.F.G.? 83,7% din
tre cei chestionați au răspuns 
da; Credeți că după acest insuc
ces, Beckenbauer va mai rămi- 
ne la clrma formației R.F.G. 7 
Au răspuns cu da, 73,1%; Ați an
ticipat o finală U.R.S.S. — O- 
landa? Surprinzător, dar au fost 
circa 30% de iubitori ai fotbalu
lui care au prevăzut-o ! !“ • Din 
revista „Kiker Sportmagazin" 
reținem: „Am sperat, după în
cheierea grupelor, într-o finală 
R.F. Germania — Italia, dar 
ambele echipe au fost eliminate, 
fără drept de apel, de Olanda 
și U.R.S.S. care s-au prezentat, 
în semifinale mal ales, într-o 
formă maximă". • Apropo dc 
evoluția noilor finaliste, „Bild“ 
apreciază că „ambele au adus în 
actualitate fotbalul ofensivi". 
Franz Beckenbauer, antrenorul 
fotbaliștilor vest-germani: ,!mi
pare extrem de rău că un gol 
primit In penultimul minut de 
joc ne-a scos din competiție. Ac
cept Insă Infrîngerea, căci ca 
vine de la o echipă de mare va
loare, pe care, iată, sorții ne-au 
scos-o în drum șl în preliminariile 
C.M. ’90. Din grupa a 4-a (R.F.

• în cadrul turneului interna
țional de la Jakarta, selecționa
tele Indoneziei șl Bahreinulul au 
terminat la egalitate : 0—0.
• în turneul final at campio

natului argentinian. Racing 
Buenos Aires a învins cu 1—0 pe 
River Plate, iar San Lorenzo a 
făcut joc egal, 0—0, cu Velez 
Sarsfield.
• După 11 etape, în campiona

tul Suediei se menține lideră e- 
chipa Malmo cu 17 puncte, urmată 
de formațiile Norrkftptng 16 
puncte s! 1FK GBteborg. 14 puncte. 
Rezultate înregistrate în etapa a 
11-a : ATK Stockholm — MalmB 
1—5; TFK GSteborg — Djureaar- 
den 1—1 : NorrkBning — Ham- 
rrmrby .6—0 : F.C. Brage — Oor- 
gryte 1—1 ; Osters — Frolunda 
0—1.

PESTE HOTARE
mătoarele rezultate : Brustman
— Kaczorowska 1—0 , Lechner
— Stanciu remiză ; Savova — 
Celiușkina 0—1 ; Zaițeva — 
Wiese remiză ; Helnze — Lel- 
ciuk 0—1 ; Szmacinska — Po- 
lihronîade remiză. în clasament, 
după 12 runde, pe primele lo
curi se află Zaițeva. Lelciuk 
și Celiușkina (toate U.R.S.S.) 
cu cite 8 p.

BELGRAD, 23 (Agerpres). — 
în cadrul concursului interna
țional de lupte libere desfășu
rat la Skoplje, sportivii români 
au obținut trei victorii prin 
Romică Rașovan (48 kg). Clau- 
diu Tămăduianu (74 kg) și Va
sile Pușcașu (100 kg), clasați 
pe primul loc la categoriile 
respective.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • Campionatul mas- 

eulin al S.U.A. a fost cîștigat de 
echipa Lakers din Los Angeles, 
care a învins, în meciul decisiv, 
cu scorul de 108—105 (47—52) for
mația Pistons din Detroit.

CICLISM * Turul Suediei a 
continuat cu etapa a 7-a, în care 
victoria a revenit rutierului sue
dez Torbjorn Wallen, înregistrat 
pe distanța de 106 km cu timpul 
de 2.39:16. In clasamentul general 
pe primul loc a trecut danezul 
Jesper Worre, urmat de france-

Așadar, și această ediție a 
Campionatelor Internaționale 
ale României anunță un specta
col sportiv de calitate, oferind 
concurențiior prilejul obținerii 
unor performanțe de ridicată 
valoare, iar sportivilor noștri 
posibiltatea de a demonstra că 
se află pe un drum ascendent, 
cu noi și reale capacități de 
a urca treptele afirmării In 
acest sport al celor cinci 
sporturi

Germania, Olanda, Țara Galilor 
și Finlanda) se va califica pen
tru turneul final din Italia doar 
o singură echipă!" * Ziarele 
vest-germane, între care șl „Sud- 
deutsche Zeitung", subliniază 
victoria meritată a olandezilor, 
care au avut în Van Baston, Gul
lit, Rljkaard și frații Ronald și 
Erwin Koeman jucători de 
înaltă clasă. Se face chiar o 
comparație cu finala C.M. ’74. 
Atunci, în echipa R.F.G. au fi
gurat cîteva mari personalități fot
balistice ca șl la olandez!, de alt
fel. Cu trecerea anilor, mari fot
baliști n-au mal apărut însă pe 
scena fotbalului vest-german, în 
timp ce olandezii au continuat 
să producă mari vedete!... • 
Otto Rehhagel, antrenorul echi
pei Werder Bremen, campioana 
R.F.G. declară: „Sovieticii prac
tică un fotbal modern, ofensiv, 
dinamic, alcătuind o echipă de 
mare clasă. Ea dispune de cîte
va individualități de excepție: 
Dasaev, Aleinikov, Hid la tu lin, Pro
tasov, Zavarov. De aceea nici nu 
mă miră că a ajuns, pentru a 
patra oară, in finala competiției, 
pe care a șl ciștigat-o la crima 
ediție (în 1960, 2—1 cu Iugosla-

în semifinala de la Stuttgart:

U.R.S.S. - ITALIA 2 0 (0-0)
Miercuri seara, pe „Neckarsta- 

dion" din Stuttgart, în fața a 
peste 70 000 de spectatori, a avut 
loc a doua semifinală a C.E. 
U.R.S.S. — Italia. Se anticipa, 
dată fiind evoluția celor două 
echipe In grupe (neînvinse), o 
partidă echilibrată, dar n-a fost 
așa : mai proaspeți și mai deciși, 
fotbaliștii • sovietici au dominat 
de la un capăt la celălalt, cîș
tigînd cu 2—0 (0—0).

încă din primele minute, echi
pa lu! Lobanovski a atacat mal 
mult, elastică și acomodîndu-se 
mal bine cu ploaia. Animat de 
Mihallicenko și Litovcenko. „mij
locul" sovietic a stăm nit cu de
zinvoltură zona centrală a tere
nului. unde italienii nu s-au mai 
arătat canabili să lege jocul ca 
In meciurile anterioare. Totuși 
cea mai mare ocazie de gol a 
primei renrlze l-a aparținut lui 
Giannini dar ..capul" său a fost 
respins în corner. salvator, de 
Dasaev fmln. 45). Imediat după 
nauză. superioritatea sovietică s-a 
materializat, prin golurile reali-

AttlllIITATEl L4 ATLETIS!*!
• In orașul iugoslav Celje, 

atletul american Calvin Smith a 
cîștigat cursa de 100 m, cu timpul 
de 10,37. iar Anelia Nuneva (Bul
garia) s-a situat pe primul loc 
în proba similară feminin» cu 
11,42. Alte rezultate: masculina 
400 m: Roberto Hernandez (Cu
ba) 45,26; 800 m: Slobodan Po
po viei (Iugoslavia) 1:46,47; 400 m 
garduri: Nat Page (SUA) 49,65; 
feminin: 800 m: Fidelia Quirot 
(Cuba) 1:59,24; săritura în înălți
me: Silvia Costa 1,92 m; 3000 m: 
Silva Rozicl (Iugoslavia) 9:18,10.
• Maratonul internațional de 

la Harbin a revenit concurentu
lui Liu Changyong (R.P. Chine
ză) înregistrat cu timpul de 
1.21:20. La feminin a cîștigat Lt 
Yemei (R.P. Chineză) In 2.34:15.
• In cadrul concursului des

fășurat la Goteborg, Calvin Smith 
(SUA) a cîștigat suta de metri 
în 10,20. Alte rezultate: mascu
lin: 800 m: Slobodan Popovicl 
(Iugoslavia) 1:47,46; 1 500 m:
Ronny Olsson (Suedia) 3:40,85; 
400 m: Jorge Valentin (Cuba) 
46,63; feminin: aruncarea suliței: 
Marla Colon (Cuba) 64,10 m; să
ritură în lungime: Nlcole Boerg- 
man (Australia) 6,72 m.

zul Bruno Cornillet ia 8 secunde.
HANDBAL * Campionatul u- 

nional feminin s-a încheiat cu 
victoria echipei Spartak Kiev, 
care, în ultimul meci, a între
cut cu scorul de 23—15 formația 
Egle Vilnius. • La Tunis, echi
pa orașului Volgograd a întrecut 
cu scorul de 26—21 (12—10) selec
ționata Tunisiei.

HOCHEI PE IARBA • Turneul 
feminin disputat în orașul vest- 
german Essen a fost cîștigat de 
selecționata Angliei 4 p, urmată 
de formațiile Australiei, R.F. Ger
mania cîte 4 p (golaveraj infe
rior) și Canadei — Op.

RUGBY • în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde In 
Argentina, echipa Franței a evo
luat la Cordoba în compania u- 
nei selecționate locale. Rugbyștil 
francezi au obținut victoria cu 
scorul de 42—9 (13—3), avîndu-1 
ca principal realizator pe Cam- 
berabero, care a înscris 24 de 
puncte (3 eseuri, 3 transformări 
și 2 lovituri de' pedeapsă).

VOLEI • In prima zl a compe
tiției feminine de la Baku, re
prezentativa U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 3—0 formația Fran
ței. iar selecționata Japoniei a 
dispus cu 3—1 de echipa Bulga
riei.

<

•4

vla) o Valeri Lobanovski, an
trenorul echipei U.R.S.S.: „Am 
recomandat jucătorilor mei să 
facă un presing continuu, să în
cerce să paseze cit mai mult și, 
evident, cit mai precis, să atace 
hotărîtor in momentele în care 
apărarea adversă avea să insă 
din dispozitiv. Sint mulțumii că 
lucrurile s-au petrecut așa cum 
am gindit! Olanda este insă o 
echipă foarte puternică, ofensi
vă. Jocul de sîmbătă trebuie 
pregătit altfel, mai ales că r u 
contăm nici pe Kuznețcv, tare 
are două cartonașe galbene" 9 
Antrenorul italian Vicini: ,;ror- 
mația sovietică a făcut o parti
dă mare. Totuși, dacă la 0—0 
Vialli sau Giannini ar fi reușit 
să Înscrie, intr-una dintre puți
nele ocazii pe care le-am avut, 
atunci, poate, situația meciului 
ar fi putut fi alta, dar la <—l 
n-am mai avut nici o speranță, 
ti felicit călduros pe adversarii 
noștri pentru jocul prestat !“

Ion OCHSENFELD

zale de LITOVCENKO (min. 60) 
și PROTASOV (min. 62), goluri 
care au reflectat logic raportul 
de forțe din teren. In disperare 
de cauză, peninsularii au încer
cat să răstoarne rezultatul, ra
tare uriașă a lui Vialli (min. 81), 
dar ei s-au izbit, de flecare dată, 
de o apărare fermă, inteligent di
rijată de Dasaev. Să mai notăm 
că. dorind să țină meciul în mi
nă, arbitrul belgian A. Ponnet a 
avertizat nu mai puțin de 6 ju
cători, cîte 3 din fiecare forma
ție t Kuznețov, Bcsonov și Goț- 
manov, respectiv Baresi, De Na
poli șl Ferri.

Au evoluat garniturile :
U.R.S.S. 1 Dasaev — Besonov 

(min. 36 Demianenko), Hidia- 
tulin, Kuznețov, Raț — Aleinikov, 
Mihallicenko Litovcenko. Goțma- 
nov — Zavarov, Protasov

ITALIA : zenga — Bergomi, 
Ferri, Baresi, Maldlni (min. 64 
Do Agostini) — Donadoni. Ance
lotti. De Napoli, Giannini — 
Mancini (min. 46 Altobelli). Vialli.


