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Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
SEXECUTIV Al C C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general ai Partidului Comunist 
Român, a avut loe, vineri, 24 
iunie, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

DÎND O ÎNALTA APRE
CIERE ORIENTĂRILOR 
INDICAȚIILOR, 
ÎNSEMNĂTATE ____________
SI PRACTICĂ, CUPRINSE ÎN 

EXPUNEREA SECRETARULUI 
GENERAL AL PARTIDULUI, 
TOVARĂȘUL 
CEAUȘESCU, LA 
TUIREA DE LUCRU CU ACTI
VUL ȘI CADRELE DE BAZA 
DIN DOMENIILE ACTIVITĂȚII 
ORGANIZATORICE, IDEOLO
GICE ȘI POLITICO-EDUCATI
VE, COMITETUL POLITIC E- 
XECUTIV A HOTĂRÎT, ÎN U- 
NANIMITATE, ADOPTAREA 
ACESTUI IMPORTANT DOCU
MENT CA PROGRAM DE 
MUNCA ȘI DE LUPTA AL 
PARTIDULUI, AL ÎNTREGU
LUI POPOR, PENTRU ÎN
FĂPTUIREA OBIECTIVELOR 
ȘI SARCINILOR DE DEZ
VOLTARE ECONOMICO-SO- 
CIALĂ A ȚĂRII STABILITE 
DE CONGRESUL AL XIII-LEA 
ȘI CONFERINȚA NAȚIONA
LA ALE PARTIDULUI. Hotă- 
rirea se dă publicității.

în continuarea ședinței Comi
tetului Politic Executiv, pre
ședinții Comisiilor Centrale pe 
probleme au raportat despre 
activitatea desfășurată, despre 
măsurile luate în vederea rea
lizării programelor speciale 
privind asigurarea producției 
de export, lichidarea stocurilor 
supranormative, organizarea și 
modernizarea proceselor do 
producție și valorificarea su
perioară a materiilor prime șl 
materialelor, sistematizarea te
ritoriului și a localităților, per
fecționarea organizării și con
ducerii agriculturii, optimizarea 
rețelei de energie electrică, a- 
plicarea normativelor de for
mare a prețurilor și alte pro
bleme legate de ridicarea. Ia 
un nivel superior de calitate șl 
eficiență, a activității economl- 
co-sociale din țara noastră.

Pornind de la situația pre
zentată, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a apreciat că este 
necesar să se intensifice efor
turile in toate aceste domenii, 
astfel incit intr-o perioadă 
scurtă, cel mai iîrziu pină in 
luna septembrie, să fie încheia
te toate lucrările stabilite și 
soluționate pe parcurs proble
mele ivite.

în vederea urmăririi sistema
tice a înfăptuirii acestor obiec
tive, s-a hotărit ca, la fiecare 
ședință a Comitetului Politio 
Executiv, să fie prezentate in
formări în legătură cu modul 
de realizare a măsurilor stabi
lite în toate aceste sectoare de 
activitate.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat proiectul LEGII CU 
PRIVIRE LA MAJORAREA

ȘI 
DE MARE 
TEORETICA

NICOLAE 
CONSFĂ-

RETRIBUȚIILOR PERSONA
LULUI MUNCITOR.

S-a apreciat că noua majo
rare a retribuțiilor, măsură a- 
doptată pe 
orientărilor 
Ceaușescu, 
hotăririle 
XlII-lea și 
nale ale P.C.R., reprezintă" o 
expresie elocventă a grijii per
manente a partidului și statu
lui pentru creșterea bunăstă
rii, materiale și spirituale, a 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, pentru aplicarea fer
mă a principiilor eticii și e- 
chității socialiste.

A fost relevat faptul că mă
surile cuprinse în proiectul de 
lege ilustrează in mod preg
nant vigoarea și caracterul să
nătos al economiei naționale, 
ele infăptuindu-se în condiți
ile in care in economia mon
dială continuă să se manifeste 
fenomene de stagnare sau re
cesiune, ceea ce determină di
minuarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii în unele țări.

Comitetul Politic Executiv a 
exprimat convingerea că ma
jorarea retribuțiilor — care 
începe Ia 1 august 1988 și se 
va încheia in a doua parte a 
anului viilor — va contribui la 
mobilizarea mai puternică a tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii in vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cin
cinal, asigurîndu-se resursele 
materiale necesare pentru spo
rirea veniturilor celor ce mun
cesc, a nivelului de trai al în
tregului popor.

Aprobînd proiectul de lege, 
Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca acesta să fie înain
tat spre dezbatere și adoptare 
Marii Adunări Naționale.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a analizat șl 
aprobat PROPUNERILE PRI
VIND MAJORAREA PENSII
LOR PENTRU MUNCA DEPU
SĂ ȘI LIMITA DE VÎRSTA, 
PRECUM ȘI A PENSIILOR IN
VALIZILOR DE RĂZBOI. S-a 
subliniat că această majorare 
a pensiilor se realizează în de
plină concordanță cu hotărîri- 
le Congresului al XIII-Iea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului, cu indicațiile și orientă
rile tovarăș ul ui Nicolae 
Ceaușescu, privind sporirea 
continuă a calității vieții tu
turor cetățenilor patriei, a 
întregului popor. în acest sens, 
s-a hotărit majorarea pensiilor 
de asigurări sociale de stat 
pentru munca depusă și limită 
de virstă, in cuantum de pînă 
la 3 000 lei lunar, în medie cu 
8 Ia sută, in mod diferențiat, 
acordîndu-se creșteri mai mari 
de pină la 25,2 Ia șută la 
pensiile mai mici. Pensia me
die a acestei categorii de pen
sionari va spori de la 1873 la

baza indicațiilor și 
tovarășului Nicolae 
în conformitate cu 

Congresului al 
Conferinței Națin-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Mîine, pe stadionul ,,23 August", de la ora 19

STEAUA ȘI DINAMO - DIN NOU
IN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI"

Mîine, pe marele stadion „23 
August", la doar patru zile de 
la ultimul „act“ al Diviziei A, 
stagiunea fotbalistică 1987—88 
își consumă, iată, și finala ce
leilalte oompetiții autohtone 
de anvergură, Cupa României, 
in cadrul Daciadeî. O dispută 
așteptată de fiecare dată cu 
un enorm interes, chiar dacă 
— sau poate tocmai de aceea — 
ea așează față în față aceleași 
pretendente la prestigiosul tro
feu, echipele bucureșlene 
Steaua și Dinamo.

Ce va fi, așadar, mîine, la 
cea de a opta întîlnire într-o 
finală de „Cupă" dintre prota
gonistele fotbalului nostru ?

înainte de toate, ca și la 
precedenta întîlnire Steaua — 
Dinamo, desfășurafă cu puțin 
timp în urmă în campionat, 
avem toate motivele să spe-

răm intr-un joc de ridicată 
factură, pe măsura numeroase
lor valori aflate în componen
ța celor două echipe : Iovan, 
Bumbcscu, Belodedlcl, Ungurea- 
nu (linia de fund a echipei na
ționale, în întreaga ei alcătui
re), T. Stoica, Gh. Popescu, 
Ungi, Bălan, Lăcătuș și Pițur- 
că, de o parte ; Moraru, An- 
dope, Rodnic, Lupesc», Orac, 
Vaișcovici, Cămătarii, de cea
laltă parte.

Spre deosebire, însă, de par
tida precedentă, găzduită de 
stadionul din Ghencca, aceasta 
de „Cupă" va trebui să cunoas
că un învingător. Cu atît mai 
tranșant va fi, așadar, jocul de 
mîirie, cu atît mai gustat de 
tribunele dornice de faze de 
poartă, cu corolarul lor ideal : 
golul I

Va înscrie Steaua mai multe

goluri, ea, care numără în for
mație... destui „specialiști ai 
genului*, în frunte eu Pijurcă, 
o... „gheată europeană", secon
dată cu brio, în echipa lui 
lordănescu, de valorosul Hagi?

Va concretiza mai bine, pe 
tabela de scor, Dinamo, care, 
la rîndul ei, posedă oameni de 
gol de talia Iul Cămătaru și 
a lui Vaișcovici, acesta din 
urmă un nume mai nou pe 
„podiumul" golgeterilor noștri ?

Sînt întrebări care își amînă 
răspunsul cu o zi, un răspuns 
depinzînd, trebuie observat, nu 
numai de inspirația și forma 
de moment a lui Pițurcă sau 
Cămătaru, de măiestria pase-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag. 2-3)

STEAUA-CAMPIOANA LA VOLEI MASCULIN
Sala Dinamo din Capitală a 

găzduit ieri după-amiază ulti
ma partidă din cadrul Diviziei 
A — prima grupă valorică — 
a Campionatului Național mas 
culin de volei. Moment finai, 
marcat de o întil- 
nire interesantă în
tre Steaua Bucu
rești si Dinamo 
București.

Deși... conturile, 
în ceea ce priveș
te cucerirea titlu
lui de campioană, 
fuseseră încheiate, 
jucătorii celor două 
formații au dorit 
să evolueze în așa 
fel încât să plede
ze convingător 
pentru frumusețea 
voleiului. Si au 
reușit, înțr-o par - 
tidă care a dura: 
exact două ore, si 
în care doar ulti
mul set a fost sub 
valoarea celorlalte. 
A învins campioa
na, Steaua, cu sco
rul de 3—1 (—12
8, 13. 2), dovedind 
astfel că în acest 
an a fost din nou 
echipa cea mai bu
nă. scorul final în 
confruntările directe 
du-i cu 4—2. La victoria de 
ieri și-au adus contribuția, în 
mod deosebit. Pentelescu. Das ■ 
călu și Șoica, în timp ce de la

• Ieri, In înlilnirea cu
Dinamo, această echipă tînără, 
cu elemente talentate, care au 
făcut o figură onorabilă

Dinamo 3-1
ză. cu combinații în atac — 
calități ce i-au ajutat să se 
impună cu autoritate. In parti-

Steaua — campioană republicană, la volei masculin, ediția 1987.88. De la stingă la 
dreapta în rîndul de sus : dr. Marcel Georgescu, Virgil Dumitrescu — antrenor se
cund Florin Mina, Pețre Ionescu, Valeriu Spînu, Marian Constantin, Cristian Pen- 
teiescu. Pompiliu Dascălu, Gyula Bartha — antrenor principal ; în rîndul de jos : 
Mihai Păduretu, Cristian Nica, Robert Czedula, Anton Pițigoi, Alin Stavariu, Gus- —. - — • • A l X NTIP A r —TTtav Racsov, Cornel Șoica Foto : Aurel D. NEAGU
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PRETUTINDENI IN ARENA DACIADEÎ ENTUZIASM TINERESC
Marea competiție națională DACIADA, inițiativă generoasă a tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU. secretarul general al partidului, cunoaște — peste tot în tară — o largă 
desfășurare, cu adevărat de masă. Copii, elevi, studenți, oameni ai muncii, cu toții 
își rezervă o parte din timpul lor liber pentru a trăi bucuria mișcării prin exercițiul 
fizic organizat, prin practicarea disciplinei preferate. Competiția sportivă națională le oferă 
prilejul de a se întrece, de a se destinde, după ore de învățătură, de muncă. Grupajul 
nostru din paginile 2—3 își propune să prezinte cite va secvențe îhtîlnite zilnic marea
arenă a Daciadei...

campionat — ne-au plăcut Da 
lacu. Pop și Rotar.

Cu această victorie^ 
București (antrenori, 
și V. Dumitrescu) 
titlul de campioană 
nă a celei de a 39 
de fapt al 14-lea trofeu. al 
treilea consecutiv. Un succes 
al unei echipe care s-a orien
tat spre jocul modern, în vite

Steaua 
G. Bartha 
cucerește 

republica- 
editii —

da de ieri, bine oondusă de 
brigada I. Armeanu — Z. Mol- 
doveanu, au evoluat formațiile: 
DINAMO — Căta-Chițiga, Da- 
lacu (Drăgușin). Rotar, Pop 
(Georgescu). Mader. Rădulescu

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag a 4-a)

j La Stadionul Olimpia din Capitală

A 30-a EDIȚIE A „INTERNAȚIONALELOR"

ROMÂNIEI LA PENTATLON MODERN
• Azi și mîine, de la ora

Reprezentanții celor opt țări 
participante la a 30-a ediție a 
Campionatelor Internaționale 
ale României Ia pentatlon mo
dern se vor prezenta azi, de la 
ora 9, la Stadionul Olimpia din 
Capitală, la startul primei pro
be a concursului — călăria.

Pentallo.niștii noștri au făcut 
intense pregătiri, formațiile 
care vor intra în competiție 
urmînd să aibă următoarea al
cătuire : Marian Gheorghe, 
Dragoș Pătrui, Lucian Țintea 
— o formație alcătuită, deci, 
din cei mai buni seniori, în 
frunte cu campionul național; 
Laurențiu Mosor, Cornel Isac,

9, prima probă — călăria
Bogdan Vladu — în fond, re
prezentativa de juniori, recen
tă cîștigătoare a concursului 
din Polonia : Eugen Virag, Iu- 
liu Horga, Maria Stoidc. Bog
dan Rasu — o posibilă a 
treia garnitură.

Programul este următorul : azi 
și mîine de la ora 9, la Sta
dionul Olimpia — călărie; luni, 
de la ora 9, la Sala Floreasca
— scrimă ; marți, de la ora 9, 
la Poligonul Tunari — tir ; 
miercuri, de la ora 17, Ia Ba
zinul „23 August" — înot ; joi. 
de la ora 11. la Parcul I.O.R.
— cros.
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Aflată permanent in atenția iubitorilor de sport din patria noastră, ca o 
modalitate directă de destindere prin odihnă activă, de întărire a sănă
tății și de sporire a capacității de muncă, competiția națională 

DACIADA înregistrează noi și noi reușite. Sînt concretizate multe inițiative izvorîte 
din masa practicanților exercițiilor fizice, concursuri tradiționale sau altele care iși 
caută făgaș, se realizează un foarte util schimb de experiență, chiar și in cazul 
celor ce au rolul de îndrumători, de coordonatori ai activităților sportive cu copiii, 
cu tineretul. Grupajul pe care îl prezentăm astăzi surprinde cîteva momente ale com
petiției sportive naționale, acum in plin sezon estival...

Ediția a IV-a a Zilelor Școlii Constănțene

IN SPRIJINUL EFICIENȚEI EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI
Educația prin munca și pen

tru muncă 
integrarea 
cercetarea, producția și practi
ca soclal-politică, lată cîteva 
din reperele procesului revolu
ționar de Înnoire șl modernizare 
a școlii românești, aflată perma
nent în atenția unităților de în- 
vățămînt din țara noastră. Sînt 
repere destinate să traducă in 
viață prețioasele îndemnuri adre
sate slujitorilor școlii de către 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România: .Trebuie să acțio
năm cu toată hotărirea tn direc
ția Intensificării activității de 
cercetare, pentru legarea și mai 
strinsă a cercetării cu producția 
și tnvățămîntul".

In acest context se înscrie șl 
cea de a IV-a ediție a Zilelor 
Școlii Constănțene, acțiune de 
amploare, care a reunit Întreaga 
masă a cadrelor didactice din a- 
cest județ șl desfășurată sub 
genericul „Creativitate și eficien
ță in Invățămînt", pe secțiuni șl 
discipline. Secțiunea „Educație 
fizică șl sport" șl-a desfășurat 
lucrările, activitățile metodice și 
practice, In localitatea Cobadin. 
intr-o primă... repriză, cel pre- 
zențl au putut urmări felul cum 
se realizează una din activită
țile curente ale elevilor — 
gimnastica in regimul zilei de 
școală. Două demonstrații con
vingătoare, una la nivelul elevi
lor din ciclul primar și gim
nazial, sub conducerea prof. 
Omer Ismet și a Învățătoarei 
Doina Broască, cealaltă avlnd 
ca protagoniști elevi din ciclul 
liceal, sub îndrumarea prof. 
Mariana Resceanu.

Vizlonînd aceste programe 
exerciții a apărut limpede 
acolo unde gimnastica la nivel 
de masă, cu elevii, cuprinde 
programe inspirat selectate, reu
șita unei activități atît de utile 
pentru dezvoltarea armonioasă a 
tineretului studios și sporirea 
capacității sale de muncă, de 
învățătură este deplină. Așa cum 
au ținut să remarce mulțl din
tre profesorii participant!, se 
află in puterea cadrelor didacti
ce de specialitate de a face cit 
mal atractive și mai eficiente 
programele de gimnastică in îe- 
gimul zilei de scoală, punct de 
plecare și spre alte activități

a tinerei generații, 
învățămîntului cu

de 
că

sportiv-educative pe care tinere
tul studios constănțean le des
fășoară sub genericul Daciadei.

Schimbul de experiență reali
zat la Cobadin va impulsiona 
de bună seamă această formă de 
activitate sportivă cu clasele, cu 
școala. In sprijinul reușitei ei 
se Înscrie șl preocuparea profe
sorilor de educație fizică din 
județul Constanța de a forma din 
rindul elevilor instructori volun
tari care să conducă reprizele 
de gimnastică. Este, de fapt, o 
inițiativă care continuă altele, 
menite să pregătească arbitri din 
masa de elevi, tineri in măsură 
să oficieze la toate concursurile 
și competițiile organizate de a- 
soclațllle sportive din școli și 
licee In cadrul Daciadei, în spe
cial la acele discipline care se 
bucură de o largă participare.

Lecția de educație fizică (cu 
toate atributele el) a constituit 
o altă temă de referință a Zile
lor Școlii Constănțene, nilată In 
atenția tuturor profesorilor de 
specialitate. Firesc, desigur, pen
tru că aici, in intimitatea „lecției 
de sport" se realizează Întregul 
proces de formare a deprinde
rilor de mișcare a copiilor șl e- 
levilor și de atragere a lor in
tr-o disciplină, după aptitudini. 
Aici, in cadrul lecției apare 
creativitatea cadrelor didactice, 
contribuția lor la desfășurarea 
unor ore destinate să capteze 
interesul Întregii clase. Fiindcă 
aceasta trebuie să fie beneficia
ra exercițillor, fizice șl nu o e- 
chipă sau cîteva elemente cu 
calități native deosebite. Eficien
ța lecției de educație fizică În
seamnă implicit cuprinderea tu
turor elevilor.- și.. nu lucrul doar 
cu cîteva „vlrfurl". Tn cadrul 
lecției demonstrative cu un co
lectiv de fete din clasa a X-a 
(îndrumătoare, prof. Mariana 
Resceanu), temele vlzînd crește
rea rezistenței fizice generale, 
îmbunătățirea vitezei de depla
sare. aruncarea mingii de hand
bal la poară prin săritură, per
fecționarea prinderii și pasării 
mingii de handbal au scos în 
relief nivelul șl gradul de cu
noștințe al colectivului, eficien
ța muncii. Chiar șl tn cazul teme
lor prezentate de elevi din ciclu
rile primar șl gimnazial („Par
cursuri aplicative, ștafete și 
jocuri de mișcare", prof. N. Gri-

gore; „Perfecționarea procede
elor tehnice in Jocul de oină și 
în trîntă", prof. S. Merge-.ne 
șl prof. O. Ismet) au evidențiat 
— cum foarte bine sublinia țrof. 
Traian Bucovală, inspector me
todist la Inspectoratul școlar 
județean — „grija pe care ca
drele didactice o manifestă pen
tru a promova noul, in perspec
tiva creșterii continue a elicien- 
ței procesului de invățămînt".

Saiutînd reușita acestei acțiuni, 
să menționăm și faptul că ală
turi de Inspectoratul școlar al 
județului Constanța, CJ.E.F.S. 
prin prof. Elena Frlncu, Comi
tetul județean U.T.C. Și Consi
liul județean al Organizației pio
nierilor și șoimilor patriei au 
avut, ca de obicei, o participare 
activă, in spiritul vnei tradițio
nale și rodnice conlucrări.

BUȘTENI CARAIMANUL, O

BUCUREȘTI ÎN LABORATOR,

PE OGOARE Șl PE TERENUL DE SPORT
9 Studenții Institutului Agronomic „Nicolae Bâicescu**, 

statornici practicanți ai exercițiului fizic
Un bilanț al activității sportive 

desfășurată în ultima vreme de 
studenții Institutului Agronomia 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești are ca punct de referință ocu
parea locului I pe țară la cea 
de a XV-a ediție a Agronomiadei, 
competiție care a avut loc Ia Iași 
in cadrul Dacladel.

„Un succes așteptat", ține să 
sublinieze conf. Mihai Tătărăscu, 
din colectivul de conducere al 
catedrei de educație fizică. Și ne 
oferă explicațiile cuvenite : spor
tul, cel de masă, se află, in anii 
din urmă, sub impulsul compe
tiției sportive naționale, intr-o 
ascendență neobișnuită pentru o 
instituție de invățămînt cu un 
profil aparte, cu un mare volum 
de activitate practică, in labo
ratoare, ferme agricole, I.A.S.-uri 
șl C.A.P.-uri, pe ogoare. Prin 
modul cum este organizată În
treaga activitate, procesul de ln- 
vățămînt și cel direct productiv, 
s-au găsit căi pentru atragerea 
a peste 55 la sută dintre tineri 
Si aproape a 45 la sută dintre 
tinere In diverse concursuri șl 
competiții, In special la atletism, 
baschet, handbal, volei, șah, te
nis de masă, tenis șl ' '
drept, la Institutul 
din Capitală există 
optime pentru sport : 
celent dotată, precum 
dion. Invitații permanente 
mișcare pentru toți studenții 
mlniștl. O Invitație care — i

fotbal. Ce-1 
Agronomic 
șl condiții 
o sală 
și un

ex- 
sta- 

ta 
că- 

cum

ne-am convins — nu trebuie re
petată... Ca să nu mal insistăm 
asupra faptului că și în cămine 
studenții practică sportul — gim
nastica zilnică, cea de întreține
re, culturismul. Sport se face, 
de asemenea, în Stațiunea didac
tică experimentală de la Belciu- 
gatele, acolo unde studenții de 
la Agronomia bucureșteană Iși 
desfășoară o bună parte din ac
tivitățile practice. „Prin Daciada 
— remarcă studentul Ion Preo
teasa, președintele Consiliului 
Uniunii Asociației studenților 
Comuniști pe institut — ne-am 
apropiat tot mai mult de sport, 
o parte dintre noi am devenit 
Instructori Ia diverse discipline, 
lucru care ne va prinde bine mîi
ne la locurile noastre de muncă, 
unde vom căuta să atragem cit 
mal mulțl oameni de pe ogoare 
intr-o activitate sportivă orga
nizată. Fata satului românesc se 
poate face mereu mal frumoasă 
șl prin Intermediul sportului...".

De acord cu această opinie, 
vom mal consemna șl faptul că 
la simbioza învățătură-cercetare- 
practică și activitate sportivă, 
conducerea Institutului, prin 
chiar rectorul, său, conf. dr. ing. 
Constantin Pintilie, manifestă 
totdeauna o receptivitate care 
stimulează Interesul studenților 
față de exercițiul fizic.

I
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La S

Reprizele micilor gimnaste de 
Daciadei. incintă prin talentul si

ASOCIAȚIE

DORNICA SA-ȘI CREEZE UN RENUME !
sportive. Ion Galescu, în care 
cupele organizate, printr-un ca
lendar propriu rezervat oameni
lor muncii din întreprindere, tre
cerea normelor Complexului 
„Sport și sănătate** (deosebit de 
atractive pentru mai bine de 25% 
din oamenii muncii), întrecerile 
de schi, fotbal și volei, campio
natele intersecții la șah și — mai 
nou — de scrabole, excursiile și 
drumețiile reprezintă numai ci
teva din acțiunile desfășurate în 
cadrul competiției naționale Da
ciada. Costin Zaharia, Cornel Va- 
silache, Stefania Bălan, Costel 
Prodan, Cristi Alexe și mulți, 
foarte mulți dintre colegii din 
secțiile și atelierele întreprinderii 
găsesc in baza materială un a- 
liat de nădejde pentru buna 
desfășurare a manifestărilor săp
tămânale din cadrul zilelor spor
tive.

Referitor

Undeva, departe de tumultul 
marilor orașe, o asociație spor
tivă Iși croiește drum spre cul
mile performanței. Deocamdată, 
Caralmanul Bușteni, a întreprin
derii de hirtie din localitate se a- 
află la începutul ascensiunii, cu 
secții de atletism, judo, șah și 
tenis de clmp înființate sau res
tructurate total, in ultimii doi 
ani, șt ai căror sportivi sînt elevi 
ai claselor primare sau gimna
ziale sau titularii unor secții la 
care primele rezultate au început 
să apară : un titlu de campion 
național de juniori la schi alpin, 
obținut anul trecut de Cristian 
Jltaru, locurile 2, 4 și 5 la Cam
pionatele. Naționale de schi fond 
din acest an. In principal, insă, 
Caraimanul. Bușteni se sprijină 
pe sportul de masă.

Că așa stau lucrurile, ne dăm 
seama cu ușurință, consulting. 
,,scriptele** secretarului asociației la aceste zile, pre-

SLĂNICUL MOLDOVEI UN FESTIVAL

ședințele asociației sportive, Va- 
sile Sfrijan, inginer-șef al între
prinderii, arăta necesitatea „de 
a se ajunge la cel puțin 3 zile 
pe săptămînă pentru a putea sa
tisface dorința de mișcare și re- 
creere a tuturor oamenilor mun
cii". Revenind la baza ma-

■ “ea
cu 
in 

(cu 
_______ ________ ,, ___ de 

schi, sala de antrenament dotată 
cu aparatură modernă (haltere și 
saltele olimpice, aparate de forță 
etc.) saună și dușuri și fostul ga
ter, acum o sală cu capacitate 
de 400 de locuri.

Nutrind speranța că in viitor 
șl gimnastica la locul de muncă 
va „prinde", vom avea imaginea 
unei asociații sportive mici dar 
cu oameni inimoși, pentru care 
activitatea sportivă reprezintă o 
necesitate firească ; intr-un cu- 
vînt o asociație sportivă care do
rește să-și creeze un renume...

___ Revenind la baza i 
terială, trebuie menționat că 
cuprinde o pistă de atletism 
zgură, sectoarele de săritură 
lungime, terenul de fotbal 
un gazon de calitate), pirtie

Monica BUCUR, coresp.

la Palatul Pionierilor si Șoimilor Patriei, programate in cadru 
spiritul lor de dăruire... Foto: Aurei D. NEAGU
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ALTE FINALE, ALȚI COMPETITORI...

i

Iată-ne. din nou, in fața al
tor finale din marea între
cere a întrecerilor — DACIA- 
DA. Vom începe cu ...ceea ce 
a început încă din prima zi 
a acestei săptămîni și se în- ■ 
cheie mîine. la Bistrița : con
cursurile sportive și aplica
tive de vară ale unităților de 
instrucție, una din competi
țiile destinate tinerimii noas
tre ostășești. Să continuăm 
cu un
«ume 
epocă 
du-șl 
dința 
Jiu.

Vine, după aceea, rindul 
unei importante întreceri a 
elevilor, organizată de secția 
de resort a C.C. al U.T.C. la 
Slobozia, sîmbătă și dumini
că: Concursul școlar de sc-

lecție la atletism rezervat ti- 
nerilor din mediul rural. § 
Mîine, la Mamaia, o altă ma- Ș 
re reuniune sub semnul spor- 
tulul pentru toți și... pentru 
toate continentele : crosul $
solidarității olimpice. Astăzi §
Si mîine. la Miercurea-Ciuc, 
se desfășoară finala Marșului

CU O FRUMOASĂ TRADIȚIE

continuăm 
concurs ...retro, și a- 

acela al mașinilor de 
la automobilism, avîn- 
de această dată reșe- 
întîlnirii, astăzi, la Tg-

factorilor poștali din întreaga Ș 
țară. Tn aceleași două ***
Focșaniu) găzduiește 
Voința*4 Ia judo, iar 
este locul de desemnare 
câștigătorilor 
structorilor de mașini44 
Iei, handbal și popice.

Dintre celelalte (nenumăra- Ș 
te) acțiuni sportive de masă. 
să menționăm doar „interjude- 
țeana“ de la Brașov a Voinția- 
dei, Ia orientare turistică. (G. 
BOT). §

zile. Ș
„Cupa & 
Sibiul ș 

° I 
„Cupei con- § 

' la vo- §

s <

Astăzi se 
meciurilor 
natul Diviz; 
acest prilej 
pele campit 
Aurul Baia 
de 559, gre 
tru gazde,
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Decor de autentică vară, la 
Slănicul Moldovei, cu zile se
nine și calde, ambiantă atrăgă
toare Ia Festivalul sportiv care 
se organizează anual aici, ajuns 
la ediția a XV-a. Desfășurat sub 
genericul competiției _
naționale, acest festival al Slă- 
nicului s-a bucurat de ” 
CJ.E.F.S. Bacău și al

dispută. Este cazul

sportive
sprijlnul 

________ _______ _____ tuturor 
factorilor cu atribuții In dome
niul sportului de masă. Mal 
mult, la întreceri au luat-parte, 
pe lingă reprezentanții Județului- 
gazdă, mulțl alții din județele li
mitrofe (Vaslui și Harghita) pre
cum și din Buzău și Tulcea. De 
subliniat frumoasa ținută a tu
turor sportivilor participant) șl 
ambiția cu care ciștigătorii la 
unele discipline sau probe s-au

angajat în _____ ___  ____
alergătorilor de cros Simona io
nel și C. Surugiu — categ. 11—13 
ani, ambii din Slănic, Cornelia 
Popa — Harghita și S. Spătaru 
— Voința Moinești, categ. 17—19 
ani, Rodie* Zodica — Comerțul 
Moinești șl C. Simionescu — Pe
trolul Moinești, categ. peste 19 
ani, al orientariștllor Daciana 
Cotescu și L. Bașag, Slănic — 
11—14 ani, Gențlana Crețu și N- 
Bătrinu, ambii Oțelul Bacău — 
15—35 ani, al echipelor de hand
bal Voința Bacău (fete) și 
I.UC. Borzești (băieți), al for
mațiilor de volei Lumina tnvăță- 
mint Bacău (f) și Alumina Tul
cea (b).

Marcelina RADU, coresp.

CHITILA BAZA SPORTIVA A I.U.P.S. MÎNDRIA COMUNEI
I.U.P.S. Acestea sînt inițialele 

unei moderne unități economice 
din Chitila, ale Întreprinderii de 
Utilaje și Piese de Schimb. Oa
meni harnici, buni gospodari, au 
dat la iveală, prin efortul lor co
lectiv, o cochetă bază sportivă 
pe care, tn orele libere, practică 
diverse ramuri sportive sau iși 
trec normele Complexului „Sport 
șl sănătate", activități demne de 
luat in seamă, care se desfășoa
ră sub Însemnele marii compe
tiții naționale Daciada.

Am vizitat baza sportivă 
I.U.P.S. Chitila Împreună 
Dumitru Btrzotenu, președintele 
secției de fotbal. De la acesta 
am aflat că amenajarea bazei 
sportive a început In 1983. !n-

a 
cu

cheindu-se trei ani mai tîrziu. 
„A fost un rel de premiu pentru 
jucătorii noștri, care au promo
vat in Divizia C“, ni se face pre
cizarea.

Intr-adevăr, o bază sportivă 
cum rar lntilneștl, îngrijită, bine 
dotată. Terenul de joc, omologat 
chiar și pentru meciuri interna
ționale, este prevăzut cu tribune 
pentru 7 00# de locuri, tunel pen
tru accesul jucătorilor direct de 
la cabine pe gazon. Se preconi
zează o saună, o tabelă electro
nică, alte dotări. Sigur, în per
spectiva ca fotbaliștii — oameni 
al muncii la I.U.P.S. Chltlla — 
să se mențină printre fruntași in 
Divizia C. Si poate chiar mai

mult... Toată lumea din între
prindere, in frunte cu ing. AU 
Dumitrașcu, directorul acesteia, 
este dispusă să sprijine toate 
Inițiativele iubitorilor de sport, 
de promovare a noi șl noi jucă
tori din rindul masei, al celor 
care debutează tn sportul pentru 
toți, prin campionatele pe aso
ciație din cadrul Daciadei șl al 
elevilor din Chltlla, mulțl dintre 
el viitori muncitori sau tehni
cieni In întreprindere. Sigur, cu 
condiția de a Îngriji și păstra a- 
cest bun comun, care se cheamă 
baza sportivă, 
la I.U.P.S. si 
mună.

mîndria celor de 
din întreaga co-

Bogdan TAMAS, coresp.
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Voința ’88“

PUTĂ, MULȚ! CANDIDAȚI

TITLURILE NAȚIONALE
10 x „Ring Vo- 
■ulează ultimele 
Irul pitoresc al 
>riu, în fața u- 
are încurajează 
ile _ sportivilor, 
tu înscriși
ugiliști fruntași 
;a secțiilor din 
rintre el se gă- 
re cei care la 

august vor 
•neul final al 
'aționale de se- 
i VIII-a ediție 
ng Voința ’88“ 
un bun prilej 

a potențialului 
țintesc să ur- 
podiumului de 
ipionatelor Na-

O frumoasă partidă au oferit 
„mijlociii mici" Remus Savu 
(AEM) și Alexandru Inimărea 
(CSM Drobeta Tr. Severin). 
Ambii sportivi au arătat mul
te calități tehnice și fizice. 
Timișoreanul a folosit bine lo
viturile directe și, ascultînd 
sfaturile antrenorului său Radu 
Lavric, a acumulat un avantaj 
substanțial în primele două 
runduri. în ultima repriză Savu 
a neglijat apărarea și severinea
nul atît a așteptat pentru a 
plasa un năprâznic croșeu care 
l-a făcut pe sportivul de la 
AEM să asculte numărătoarea 
arbitrului. Inimărea a încercat 
să răstoarne soarta meciului, 
dar a făcut-o prea tîrziu și 
Remus Savu a obținut o bine
meritată victorie la puncte.

43-a finală

a juniorilor

DINAMO BUCUREȘTI VIITORUL TG. MUREȘI
I
I
9

I
I
I

Față în față, campioana ediției trecute și reprezentanta cenți elor olimpice

STEAUA - DINAMO
lUrnți't im D.jq //

iplu pe severi- 
lîrcca („semi- 
fapte mari. El 
ajungă in lup- 
e campion na- 
:um a evoluat 
ng Voința ’88“, 
;, olteanul lă- 

impresie în 
în fața redu- 

Marian Cio- 
postură se 

etre Bornescu 
.) și Dumitru 
•obeta Tr. Se
ri Înainte de 
i Florică Dia- 
Noi Buc.) și, 
Ică Mertoiu

ALTE REZULTATE ! COCOȘ S 
I. Tănase (AEM) b.p. D. Man- 
dache (Metalul Buc.) ; semimij- 
locie : N. Vînătoru (Timpuri Noi 
Buc.) b.p. N. Voicu (Locomotiva 
Buc.) ; mijlocie:: Gh. Porfir 
(AEM) b.p. M. stavri (Voința 
Buc.) ; pană ; A. Anton (CSM 
Drobeta Tr. Severin) b.ab. 1 N. 
Chiohodaru (Semănătoarea Buo.), 
C. Stancu (Voința Buo.) b.p. V. 
Roșu (Steaua) ; ușoară : C. Du
mitru (Steaua) b.ab. 3 Fi. Minea 
(IMUC Buc.) ; semigrea : V. Nea- 
gu (C.S. Brăila) b.p. I. Orzol 
(Metalul Buc.) ; supergrea ': P. 
Golumbeanu (Timpuri Noi Buc.) 
b.ab. 2 I. Dobre (Metalul Buc.).

I
I
I
I
I

Paul IOVAN
I
IOR CUNOAȘTE ECHIPELE 

LA POPICE
Aurul Baia Mare (b) ; I
3—4 : Hidromecanica •

IPIOANE I
■oară returul 
din Camplo- 

Je popice. Cu 
• stabili echi- 
)acă la băieți 
are un avans 
iperabil pen- 
e, lupta ră- 

rezul- 
Voințeitr

i în deplasa-
73 p.d. Iată 

rile 1—2 : E- 
fureș — Vo- 
Gloria Bucu-

rești —
locurile ______________
Brașov — Voința București (f), 
Electromureș Tg. Mureș — Olim
pia București (b) ; locurile 5—6: 
Voința Tg. Mureș — Laromet 
Buc. (f), Carpați Sinaia — 
C.F.R. Tg. Mureș (b).

Turul ultimelor meciuri 
„recalificări", pentru Divi-

I
I

heorghe

tfPIONATELE
MACROS

din , pelin u xzivi-
zia A programează următoare
le ' _
Frigul București — Carpați Si
naia (duminică, ora 10 pe arena 
Gloria), Voința Oradea — Jiul 
Pețrila (astăzi, de la ora 10) ; 
băieți : Laromet București — 
Minerul Vulcan (astăzi, ora 10), 
Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc 
— Progresul Oradea (dumini
că, ora 10)-

întâlniri fete : Neferal I
I
I
I

VEȘTI DIN KARTING I
. întrerupere, 
ii unor aler- 
a concursuri 
oionatele Re
ale de moto- 
ne cu etapa 
J de la Sf. 
ram figurea- 
leniori, tine- 
myl start se

ineri alergâ- 
compus din 

Alexandru 
igureanu, va 
etapa a 3-a 

i“, găzduită 
ii din orașul 
lei trei piloți 

antrenorul
cu.

0 La Slănic Moldova, in ca
drul Casei Pionierilor și Șoimi
lor Patriei ființează de 12 ani 
un cerc de karting — avînd peste 
200 de membri, pionieri la Școa
la nr. 1 Slănic Moldova șl Șco
lile nr. 2 șl 3 din localitățile de 
pe Valea Slănicului, Cerdac și 
Cireșoaia. Despre activitatea a- 
cestui cerc... vorbește vitrina cu 
trofee și diolome sportive aflată 
la sediul cercului. Intre compe
tițiile organizate : „Cupa Trotuș" 
(cu participarea pionierilor din 
Bacău, Buhuși, Tg. Ocna. Comă- 
neștl ș.a.). (N. TOKACEK,
coresp.)

0 O noutate : cea de a doua 
etapă a Campionatului Republi
can de viteză pe circuit la kar
ting se va disputa pe pista (ea 
va fi inaugurată oficial eu acest 
prilej) de la Tg. Secuiesc. între
cerile vor avea loc In zilele de 
22—24 iulie, tnscrieri. pînă la 7 
iulie, la CJAK Covasna.

I
I
I
I
I
I

,W.W .V.V-W,W. V .‘.W.1. W.T.V.t

VACANȚE, TURISM
UREȘTI organizează excursii de 4 zile în 
(EFILEUL DUNĂRII (plimbare pe Dunăre. 
> următorul traseu : ■ 
rești — Pitești — Rîmnicu Vilcea 
:azare).
Tg. Jiu — Hobita — Tismana — Drobeta 
— Porțile de Fier — Orșova (cazare).
Orșova — plimbare pe Dunăre (5 ore) cu 

zâne — Băile Herculane — Porțile de Fier 
re).
Orșova — Porțile de Fier — 
îaia — Craiova — București, 
ire : 16. 23. 30 iulie ; 6, 13 
ptembrie.
înscrieri la toate agențiile

)ti.

Hore-

Drobeta Turnu

20 27 august t

de turism ale

M

■
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cîștiguri :
51.825 lei.

1.
valorificațivă
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Mîine, pe stadionul „23 Au
gust", conform unei frumoase 
tradiții, se va disputa și finala 
Campionatului Republican de 
juniori, ediția 1987/1988. Va fi 
a 43-a finală a celei mai im
portante întreceri a tinerilor 
jucători și, cu siguranță, una 
cel puțin la fel de interesantă 
ca aceea din anii trecuți, cînd 
spectatorii din marele „oval" 
de beton au asistat la dispute 
deosebit de echilibrate, unele 
dintre ele tranșate abia după 
executarea loviturilor de la 
11 metri. înainte de a prezenta 
cele două finaliste, să facem 
însă o scurtă incursiune în is
toria de cinci decenii a cam
pionatului.

prima șansă pentru că are în 
componența 
ca Răducioiu

sa doi jucători 
(în prima linie)

a Campionatu-Finala mică a Campionatu
lui este programată dumini
că dimineața, pe stadionul 
Dinamo, de la ora 10. Se vor 
întîlni echipele clasate pe lo
cul secund în grupele semifi
nale de la Brașov șl Piatra 
Neamț, respectiv C.S.M. Reși
ța și F.C.M. Brașov. Partida 
va fi arbitrată de M. Constan- 
tinescu — M. Stoenescu șl J. 
Grama, toți din București.

și Bucur (în apărare), talente 
deja recunoscute. In campionat,

0 Cele mai multe victorii (7) au fost obținute de „U“ Cluj- 
Napoca, Iar după clujeni pe „podiumul" Întrecerii au urcat 
Rapid — 4 titluri, Dinamo și U.T.A. — cîte 3. 0 In trei ediții 
au decis loviturile de Ia 11 m : S.C. Bacău — „U“ Cluj-Napoca 
în 1979, Partizanul Bacău — Dinamo in 1984 șl Sportul Stu
dențesc — Dinamo in 1986, primele echipe Intrînd in posesia 
titlului 0 Cea mai categorică victorie: Steaua — S.C. Bacău 
8—1, tn 1976 • Din cele 42 de cununi de lauri, doar 16 au popo
sit tn București șl e interesant de subliniat că toate echipele 
cu tradiție : Dinamo, Rapid, Steaua, Metalul, Progresul, Spor
tul Studențesc și Venus (aceasta din urmă înainte de 1944), 
au devenit campioane. Flacăra Roșie a ciștigat o dată, tn 1952. 
0 In țară, alături de „U“ șl U.T.A., alte cîteva cluburi vechi 
și-au înscris numele pe tabloul învingătoarelor : F.C. Con
stanța, Petrolul, S.C. Bacău, Corvinul, Ripensla și mai modes
tele C.S.Ș. Sibiu, Stăruința Oradea șl Chimica Tîrnăveni 1

Cine va cîștiga ediția a 43-a 
a finalei, Dinamo sau Viitorul 
Tg. Mureș ? Prima șansă o are 
echipa din Șos. Ștefan cel Ma
re, dar cîte echipe favorite nu 
s-au văzut învinse în această 
finală deschisă oricărui re
zultat ?

DINAMO este campioana „la 
zi“. Anul trecut ea a învins cu 
3—0 echipa „alb-negrilor“ din 
„Regie", revanșîndu-se după 
eșecul din 1986. Dinamo deține

MÎINE
Deci, cădere de cortină și pes

te eșalonul doi al fotbalului. 
Cum se știe, deciziile în privin
ța promovării pe prima scenă 
s-au conturat ceva mai înainte, 
F.C. CONSTANȚA, INTER SIBIU 
și F.C. BIHOR fiind formațiile pe 
care le vom urmări, începînd 
din luna august, în ediția cu nt. 

71 a Diviziei A. Așa stînd lu
crurile, ultimele lor jocuri se 
prezintă fără implicații în clasa
ment, dorința de a termina cu 
fruntea sus Întrecerea fiind pe 
primul plan.

La subsolul clasamentelor, în
să, au mai rămas unele semne 
de întrebare. în seria I, dacă 
Petrolul, Olimpia șl Unirea Slo
bozia sînt împăcate cu situația 
de a nu se mal putea salva de 
la retrogradare, a patra echipă 
rămîne să se decidă dintre FEPA 

■74 șl Inter Vaslui. Prima echi
pă, care are un golaveraj mai 
bun decît vasluienii, se deplasea
ză la Brăila, acolo unde gazdele 
n-au realizat decît 3 victorii. 
Bîrlâdenilor le trebuie neapărat o 
victorie, deoarece Inter evoluea
ză acasă, în compania formației 
Unirea Focșani, sperînd să- 
smulgă ambele puncte. Există și 
probabilitatea ca - - -
ții periclitate de 
termine Jocurile 
acest caz FEPA ______  . _
salveze. După cum ar mai fi o 
variantă, foarte puțin probabilă

ambele forma- 
retrogradare să 
la egalitate, în 
urmînd să se

Dinamo a avut următoarea li
nie de clasament :

95—15 (în serie)
6— ‘
9—

3 (la zone);
0 (în grupa se-

echipei : Cre-
— portari ; Ba-

Bucur, Hara-

22 19 3 0
3 2 10 

,2 2 0 0 
mifinală).

Iată și lotul 
țulescu, Stoian 
rariu, Popescu, 
lambie, Chiriță, Oprean, Dumi- 
trache, Stan, Matache, Rădu
cioiu, Constantin, Ghernescu, 
Zamfirescu, Aliuță — jucători 
de cîmp.

ÎNCHEIE și
însă: Metalul Plopeul sau Delta 
Tulcea să piardă jocurile pe te
ren propriu, pentru ca una din 
ele (cu condiția ca FEPA și 
Inter să cîștige) să ajungă în „C“.

In seria a n-a, Metalul Bucu
rești șl Progresul eu terminat 
mai de mult cu calculele „salvă
rii". Celelalte două retrogradate 
rămîn să se stabilească dintre 
Mecanică Fină (care evoluează la 
Brașov, cu I.C.I.M., deci cu șan
se puține de „supraviețuire"), 
Sportul Muncitoresc Caracal 
(Joacă acasă cu C.S. Tîrgoviște), 
Electromureș șl Autobuzul Bucu
rești. Cel mai „tare" Joc se dls-

PROGRAMUL
SERIA I : Unirea Slobozia - 

C.F.R. Pașcani, F.C. Constanța — 
Ceahlăul P. Neamț, Șiretul Paș
cani — Gloria Buzău. Politehnica 
Iași — C.S. Botoșani, Petrolul 
Brăila — F.E.P.A. ’74 Bîrlad, In
ter Vaslui — Unirea Focșani, Me
talul Plopeni — F.C.M. Progresul 
Brăila, F.C.M. Delta Dinamo Tul
cea — Steaua Mlzil. Olimpia Rm. 
Sărat — Prahova C.S.U. Ploiești.

SERIA A II-a : A. S. Drobeta 
Tr. Severin — Sportul Muncito
resc Slatina, Electroputere Cra
iova — Chimia Rm. Vilcea, Pro
gresul Voința București — Trac
torul Brașov — Stadionul Voin
ța, Metalul București — Jiul — 
Stadionul Metalul, I.C.I.M. Bra
șov — Mecanică Fină r-ucurești.

La cuplajul care va avea loc mîine pe Stadionul „23 
August" din Capitală — finala „Cupei României", compe
tiție desfășurată sub egida „Daciadei", între echipele Steaua 
și Dinamo și finala Campionatului Republican de juniori I. 
Dinamo — Viitorul Tîrgu Mureș, vor fi valabile toate cate
goriile de legitimații-abonament emise de C.N.E.F.S. vizate 
pe anul 1988.

Biletele de intrare (seria A 13) s-au pus în vînzare la ca
sele de la stadioanele ».23 August", Steaua, Dinamo, Rapid, 
Agenția de bilete din Gara de Nord. Pentru cluburile si 
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.

\DMINISill\IIA Oi STAI l OIO-PRONOSPORJ INFORMEAZĂ
reținut insă că TERMENUL LJ- 

" ’ numerele 
sîmbătă.

MITA pentru a vă Juca 
favorite este ASTĂZI. 
25 Iunie 1
• Tot ASTĂZI ESTE _

ZI șl pentru depunerea buleti
nelor dv. cu pronosticurile pre
ferate la ULTIMUL CONCURS 
AL SEZONULUI fotbalistic cars 
este in prag de a se încheia. 
După acest concurs, urmează o 
pauză de care, desigur, particl- 
pantii vor profita pentru a-sî 
concentra interesul asupra celor
lalte sisteme de Joc.

ULTIMA

• Tragerea 
duminică, 26 
în București, 
str. Doamnei 
Ia ora 16.30. ____
rațiunile de tragere vor fi trans
mise la radio pe programul I, 
tn pauza transmisiei de fotbal 
de la finala „Cupei României". 
Numerele extrase vor fi retrans
mise pe același program, la ora 
22,30 (o dată cu rezultatele con
cursului Pronosport), precum și 
luni, 27 iunie, la ora 8,55.

LOTO 2 de mîine. 
iunie, va avea loc 
tn sala clubului din 
nr. 2, tnceplnd de 

Aspecte de la ope-

COPII, GIULEȘTIUL 
VA AȘTEAPTA I

CLUBUL RAPID organi
zează tn zilele de 27, 28 
și 29 iunie a.c., tncepînd 
de la ora 9 ptnă ia ora 
13. o acțiune de selecție 
la fotbal pentru copiii năs- 
cuțl între anii 1971 și 1978.

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

C.O. VIITORUL TG. MUREȘ 
ajunge pentru prima dată în 
finala campionatului. La start, 
se părea că nu va fi posibil 
să obțină o asemenea izbîndă. 
cunoscîndu-se faptul că aceste 
unități au o vîrstă foarte fra
gedă, abia doi ani. Dar unde-1 
muncă și pricepere apar rapid 
și rezultatele, iar rezultatele 
mureșenilor au fost în actuala 
ediție :

22 17 4 1
4 2 11

2 110 
mifinală).

Lotul are următoarea com
ponență : Roman și Opreanu — 
portari; Gali, Tauka, SzQcsi, 
Kutasi, Banches, Irimie, Matiuș, 
Jeleru, Dunduc, Botorog, Drag- 
nea, Bontar, Lorincz și Gabor 
— jucători de cîmp.

71—12 (în serie) 1
10— 3 (la zone) j 
3— 0 (în grupa se-

Constantin FrățilA (Dina
mo) : „Mă bucur că am ajuns 
din nou in xinala campiona
tului. Jucătorii noștri merită 
acest lucru. Ne-am pregătit 
cu toată seriozitatea pentru a 
ne apăra titlul cucerit anul 
trecut. Deși meciul cu Viito
rul nu va fi deloc ușor, spe
răm să ne menținem neîn
vinși in ediția care se încheie 
duminică**.

Teodor Mesaroș (Viitorul): 
„Ajungînd în finală, am do
vedit, cred, că apariția cen
trelor olimpice pe harta fot
balului nostru a fost o idee 
bună. Sigur, Dinamo are pri
ma șansă, ii are și pe bucur 
și Răducioiu, dar finala nu e 
cîștigată dinainte. Echipa pe 
care o pregătesc împreună cu 
M. Lepădătescu se va «bate«< 
pentru fiecare minge, pentru 
a obține victoria*.

e programată de Ia 
și va fi arbitrată de 

(Constanța) — O. 
(Suceava) și L Ve-

Finala 
ora 16,30 
V. Kurt 
Gheorghe 
lea (Craiova).

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIA B

lor decisive venite spre ei din 
linia a doua, ci și de opoziția 
principalilor lor „păzitori". An
yone și Bumbcscu, ultime „ba- 
nea ie" solide înaintea celor 
doi portari. Stîngaciu sau Li- 
hac — la steliști, Moraru, mai 
mult ca sigur, dincolo. în ,11“- 
le pregătit de Lucescu.

Se înțelege, desigur, după 
atîtea nume citate în prezen
tele rînduri că, în ultimă ana
liză, verdictul în cea de a 

50-a ediție a Cupei României 
îl vor da tot „’ansamblurile", 
forța lor de exprimare in co
lectiv, o trăsătură pregnantă 
(ne-o arată, cu prisosință, și 
acest turneu final al lui Euro 
’88) a fotbalului actual, cu a- 
devărat competitiv.

Este, credem, clar pentru toți 
că numai preocuparea ambelor 
părți angajate în întrecere 
pentru o eficacitate sporită — 
prin joc constructiv, ofensiv — 
contribuie Ia desfășurarea unor 
acțiuni purtate în limitele re
gulamentului, asigură, în ulti
mă instanță, spectacolul fotba
listic dorit în tribune.

Din acest unghi privind lu
crurile, la puține zile distanță 
de îndeplinirea unuia dintre 
obiectivele importante, cuceri
rea titlului de campioană a 
țării. Steaua așează pe talerul 
ei un plus de încredere, menit 
să mai elimine din oboseala 
acumulată la finele unui sezon 
competițional deosebit de în
cărcat în ceea ce o privește.

Pe celălalt taler, Dinamo de
pune, în același timp cu vi
goarea numeroșilor și talentați- 
lov tineri, fireasca ambiție a 
unei echipe dornice să parafeze 
printr-un succes acumulări 
vidente la toate capitolele.

De partea cui va înclina, 
nalmente, balanța ?

Ocolind 
atîtea ori hazardante, 
trim, cum spuneam, 
tntr-un joc de înaltă 
cu aportul, firește, a) 
finaliste, garanție, o 
plus, a unei frumoase 
zentărî tn cupele 
Competiții care nu slnt 
departe nici ele...

Finala a fost încredințată ur
mătoarei brigăzi de arbitri: 
Radu Petrescu (Brașov) la cen
tru, Gheorghe Constantin (Rm. 
Vilcea) și George lonescu 
(București).

e-

fi-

depronosticurile,
să nu- 

speranța 
factură, 

ambelor 
dată tn 

repre- 
europent. 

prea

pută la Tg. Mureș, unde echipa 
locală primește replica Autobu
zului. Victoria mureșenilor ar 
lămuri lucrurile; în timp ce un 
meci egal i-ar salva pe bucu- 
reșteni 1

In sfîrșit, in seria a IlI-a, „za
rurile au fost aruncate", defini
tiv, deoarece a patra echipă re
trogradată se numește (totuși) 
Sticla Turda. Speranțele ei 7 In- 
frîngerea Gloriei, la Reșița, din 
partea codașei C.I.L. Sighet și o 
victorie cu 10—0, pe teren pro
priu, in fața echipei Strungul 
din Arad! Ceea ce. să recunoaș
tem, este mult prea mult. (S. Tr.)

ULTIMEI ETAPE
Sportul „30 Decembrie" — Gaz 
Metan Mediaș, Sportul Muncito
resc Caracal — C.S. Tîrgovlște, 
Electromureș Tg. Mureș — Auto
buzul București, C.M.M. Pandu
rii Tg. Jiu — F.C. Inter Sibiu.

SERIA A IlI-a: Gloria Bistrița 
— C.S.M. Reșița, Olimpia I.U.M. 
Satu Mare — F. C. Maramureș, 
Dacia Mecanica Orăștie — Armă
tura Zalău, A.S. Paroșeni — F.C. 
Bihor. Minerul Baia Sprie — Vic
toria F.I.U.T. Cărei, Gloria Re
șița — C.I.L. Sighet. U.T. Arad 
— Metalul Bocșa, A.S.A. Progre
sul Timișoara — Chimica Tîrnă- 
veni, Sticla Arleșul Turda — 
Strungul Arad.

Toate meciurile vor începe la 
ora 11.

Cele 
namo

7 finale Steaua — Di-
de pină acunt :

: Dinamo-Steaua 3—3 (1-2)
: Steaua-Dinamo 3—1 (1-4)
: Steaua-Dinamo 2—1 (1-0)
: Steaua-Dinamo 3-3 (2-1)
: Dinamo-Steaua 2—1 (1-1)
: Dinamo-Steaua 1—0 (0-0)
: Steaua-Dinamo 1—0 (t—0»
: Steaua-Dinamo 7

SELECȚIE LA C.S.Ș. 1 
BUCUREȘTI

CLUBUL SPORTIV ȘCO
LAR NR. 1 DIN CAPITA
LA organizează în zilele de 
29 și 30 iunie a c., între o- 
rele 9—12, pe terenul „Biru
ința" (din cartierul Dămă- 
roaia, la capătul tramvaiului 
24 și autobuzului 331) o se
lecție la fotbal pentru por
tari și jucători de ctmp.

Se primesc copii din 
București șl din provincie 
(clubul dispune de internat), 
născuți în perioada 1 august 
1974 — 31 decembrie 1980.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
0 tn ultima etapă a campiona

tului Diviziei A, la Suceava, in 
meciul cu C.S.M., Ene Cristian 
(Petrolul) a adus injurii unuia 
dintre arbitrii de linie și, bine
înțeles, a văzut cartonașul roșu. 
Comisia de disciplină. țlnînd 
seama atît de faptul că Ene se 
afla la prima abatere, cît șl de 
atitudinea pe care a avut-o * 
cesta după 
la cabină și 
bitrului. l-a 
pe petrolist, 
de 4 etape _  ___ _______
prevede regulamentul, pentru in
jurii aduse arbitrului, a fost sus
pendat doar pe 2 etape. Oricum 
asta înseamnă că Ene, unul din 
jucătorii de bază ai Petrolului, 
va absenta tn primele două eta
pe din rîndurlle echipei sale, a- 
tuncl cînd, Jucînd în Divizia B 
formația ploleșteană va 
bătălia pentru revenirea 
vizia A. Măcar 
prima și ultima
Ene.

a- 
mecl. cînd a venit 
l-a cerut scuze ar- 

iertat... pe jumătate 
în sensul că In loc 
de suspendare, cît

de ar 
abatere

începe 
în Di- 
rămîne 
a Iul

(Corvinul• Șl Dubincluc 
nedoara) a fost suspendat 
etape, el făcîndu-se vinovat de 
atac violent asupra unui adver
sar, în meciul cu Universitatea 
Cluj-Napoca.

H11- 
pe 2

0 Dar, să ne oprim și .a u- 
nele aspecte negative din cam
pionatul de tineret-speranțe, un
de nu este în Joc nici un fel de 
titlu, dar în care Jucătorii au, 
totuși, in față un obiectiv deo
sebit de important, acela de 
a se afirma de a-șl des
chide astfel drumul spre pri
ma echipă. Ceea ce nu l-a 
împiedicat pe Mateescu (Univer
sitatea Craiova) să înjure un ad
versar de ia F.C.M. Brașov, mal 
mult chiar, să-l aplice si 
pumn Dar, evident, nu i 
este drumul care duce 
..speranțe" la Divizia A. Pentru 
a nu mai vorbi sl de cele 5 
etape de suspendare pe care le 
va efectua Mateescu.

un 
acesta 

de la

• Alte două „speranțe" care 
nu-și justifică numele sînt Ve- 
l anu și Mustață de la F.C. Olt 
Nu mal departe decît în noiem
brie 1987. Veleanu fusese sus
pendat pe 6 etape pentru lovirea 
adversarului. Sl lată că, tn me
ciul cu C.S.M. Suceava, el ■ 
confundat din nou fotbalul eu... 
boxul. De data aceasta, Veleanu 
a fost suspendat pe 7 etape. Iar 
coechipierul său. Mustață, pentru 
aceeași abatere, s-a ales .numai" 
cu 5 etape de suspendare.

Jack BERARIU
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(Urmare din pap. 1)

2 000 Iei lunar, iar pensia mi
nimă pentru vechime integrală 
va fi de 1100 Iei lunar față de 
900 lei cit este in prezent. Se 
majorează, totodată, pensia mi
nimă de asigurări sociale de 
stat pentru munca depusă. și 
limită de vîrstă cu vechime in
completă a pensionarilor care 
au depus o activitate de cel 
puțin 10 ani in cadrul unități
lor de stat la 800 lei lunar fa
tă de 550 lei cit este in pre
zent. Pensia medie va ajunge 
astfel de la 1079 Iei Ia 1160 Iei 
lunar.

De asemenea, pensia invali
zilor de război, in cuantum de 
pină la 3 000 Iei, va crește, în 
medie, cu 16.9 la sută. Pensia 
minimă a invalizilor de război 
va fi de 800 lei lunar, iar pen
sia minimă a invalizilor din 
sistemul asigurărilor sociale de 
stat încadrați în gradul II se 
va ridica, de asemenea. Ia 800 
Iei lunar.

Acțiunea de majorare a pen
siilor se va efectua pe etape. 
Incepind cu 1 august a.c., vor 
fi majorate pensiile invalizilor 
de război; de la 1 octombrie 
a.c. pensiile de asigurări so
ciale de stat pentru munca de
pusă și limită de vîrstă în 
cuantum de pină la 1500 lei 
lunar, iar de la 1 martie 1989 
pensiile de asigurări sociale de 
stat pentru munca depusă și 
limită de vîrstă cuprinse între 
1 501 și 3 000 lei lunar.

De actuala majorare vor be
neficia 1 352 000 persoane, _ ceea 
ce reprezintă 97 la sută din to
talul pensionarilor de asigurări 
sociale de stat pentru munca 
depusă și limită de vîrstă, la 
care se adaugă 17 400 invalizi 
de război. Fondurile totale ne
cesare majorării pensiilor re
prezintă 300 milioane lei pen
tru anul 1988, iar la nivelul u- 
nui an circa 2 miliarde lei.

In ce privește sectoarele cu 
sisteme proprii de pensionare, 
ele vor stabili, în același spi
rit. măsurile corespunzătoare.

Noile măsuri de majorare a 
pensiilor reflectă, încă o dată, 
grija statornică pe care condu
cerea de partid și de stat, 
personal tovarășul _ Nicolae 
Ceaușescu, o poartă pentru 
creșterea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al 
întregului popor, pentru asigu
rarea, o dată cu dezvoltarea ge
nerală a economiei naționale, a 
unor' condiții tot mai bune de 
viață celor care au depus o 
activitate îndelungată în ope
ra de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat PROIECTUL DE 
DECRET PRIVIND APROBA
REA VOLUMULUI DE MASĂ 
LEMNOASA CE SE RECOL
TEAZĂ IN ANUL 1989.

Acest act normativ asigură 
îndeplinirea corespunzătoare a 
obiectivelor prevăzute în Pro
gramul national pentru conser
varea și dezvoltarea fondului 
forestier și în Legea nr. 2 din 
1987 privind conservarea, pro
tejarea și dezvoltarea păduri
lor, exploatarea lor națională 
economică și menținerea echi
librului ecologic.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut unele PROBLEME 
PRIVIND PRODUCȚIA ȘI 
CONSUMUL DE ENERGIE E- 
LECTRICA.

Analizîndu-se situația in a- 
cest sector, s-a constatat că se 
manifestă in continuare lipsuri 
serioase, o gravă indisciplină 
și încălcare a normelor și 
măsurilor stabilite în domeniul 
producției și al consumului de 
energie electrică, ceea ce a 
dus la irosirea zilnică a unor 
însemnate cantități de energie.

Crîticînd această stare de lu
cruri, Comitetul Politic Execu
tiv a atras atenția conducerii 
Ministerului Energiei Electrice 
și prim-viccprim-ministrului 
care răspunde de acest sector 
și a cerut Comitetului de Stat 
al Planificării și Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materia- 
le și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe să urmărească 
zilnic și să asigure încadrarea 
în programul stabilit, atît a 
producției, cit și a consumului 
de energie electrică.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat PROIECTUL DE LEGE 
PRIVIND STATUTUL JURIDIC 
AL ÎNTREPRINDERILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA, CA UNITĂȚI E- 
CONOMICE CE FUNCȚIONEA
ZĂ PE PRINCIPIILE AUTO- 
CONDUCERII ȘI AUTOGESTI- 
UNII.

Luînd în dezbatere acest act 
normativ. Comitetul Politic 
Executiv a subliniat că, în con
dițiile întăririi continue a auto- 
conducerii muncitorești și a 
autogestiuniî cconomico-finan- 
ciare, oamenii muncii, în cali
tate de proprietari, producă
tori și beneficiari ai tuturor 
bunurilor materiale și spirituale 
ale societății, poartă întreaga 
răspundere pentru conducerea 
directă și eficientă a fiecărei 
unități economice, pentru gos
podărirea judicioasă a patri
moniului acestora.

Astfel, unitățile socialiste, în 
calitate de persoane juridice 
au autonomie cconomico-finan- 
ciară, organizare de sine stătă
toare, organe proprii de auto- 
conduccre, patrimoniu distinct 
și răspund nemijlocit de înde
plinirea tuturor obligațiilor ce 
le revin, potrivit legii și con
tractelor încheiate, urmărind 
valorificarea superioară a mij
loacelor materiale și bănești 
de care dispun. în mod cores
punzător, in condițiile diversi
ficării și extinderii raporturi
lor comerciale internaționale 
ale țării noastre, unitățile de 
comerț exterior poartă răspun
derea proprie și exclusivă 
pentru executarea obligațiilor 
asumate prin contractele ex
terne și realizarea drepturilor 
ce le revin din acestea.

Comitetul Politic Executiv a 
holărit ca proiectul de lege să 
fie îmbunătățit și supus dez
baterii Marii Adunări Naționa
le.

In continuare, în cadrul șe
dinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat unele pro
bleme privind activitatea inter
națională a partidului și statu
lui nostru.

Au fost soluționate, de ase
menea, probleme curente ale 
activității de nartid și de stat.

în cadrul turneului interna
țional de la Burgas 
rezervat echipelor 
reprezentativa de 
României a obținut 
să victorie, dispunînd de selec
ționata Poloniei cu scorul de 
27—19 (12—7). în celelalte me
ciuri s-au înregistrat rezulta
tele : R. D. Germană — Bul
garia 35—18 (16—9) și Iugosla
via — U.R.S.S. (tineret) 22—16 
(11-4).

(Bulgaria), 
feminine, 

handbal a 
o frumoa-

5

★

internațional deTurneul 
handbal masculin organizat la 
Chișinău (R.S.S. Moldoveneas-

că) a fost cîștigat de formația 
Minaur Baia Mare, deținătoa
rea „Cupei I.H.F.". După cum 
ne informează antrenorul eme
rit Lascăr Pană, au luat parte 
8 echipe, 5 selecționate din 
Uniunea Sovietică, Trakia Plov
div (Bulgaria), Selecționata Eti
opiei și Minaur.

Handbaliștii români au obți
nut următoarele rezultate : 
28—23 cu Selecționata R.S.S. 
Estone, 19—20 cu cea a R.S.S. 
Ucraineene, 29—26 cu Selecțio
nata de juniori a R.S.S. Mol
dovenești (în grupa prelimina
ră), iar în turneul final 23—19 
eu Selecționata R.S.S. Azer-

baidjene și 23—21 cu Trakia 
Plovdiv.

Pe primele trei locuri ale 
clasamentului, Minaur Baia 
Mare, Selecționata R.S.S. U- 
craineene și Trakia Plovdiv.

VEȘTI DIN ȘAH

WIMBLEDON, TURUL II
LONDRA, 24 (Agerpreș). — In 

turul n al turneului internațio
nal de tenis de la Wimbledon, 
jucătorul australian Wally Masur 
l-a eliminat cu 7—5, 7—6, 6—3
pe americanul John McEnroe, 
suedezul Mats Wilander l-a în
vins cu 6—2, 7—6, 6—4 pe cana
dianul Glenn Michibata, Jimmy 
Connors (S.U.A.) a dispus cu 
cu 7—6, 6—J, 6—3 de Jasson 
Stoltenberg (Australia), iar sue
dezul Ștefan Edberg a cîștigat 
cu 6—3, 7—6, 5—7, 6—2 partida cu

6—4,
Jim Ross

6— 4, 6—4; jlm 
— Anders Jarryd
7— 6, 6—3, 6—0; 
(Cehoslovacia) —

americanul Richey Renebcrg. 
Alte rezultate: Slobodan Zivo- 

jinovici (Iugoslavia)
(S.U.A.)
Grabb (S.U.A.) 
(Suedia) 3—6, 
Miloslav Meeir 
Aleksandr Volkov (U.R.S.S.) 6—2,
6—4, 6—4; Menno Oosting (Olan
da) — Kelly Evenden (Noua Ze- 
elandă) 4—6, 7—6, 6—4, 3—6, 6—1 ; 
Ricardo Acuna (Chile) — David 
Pate (S.U.A.) 3—6. 5—7, 7—6, 7—6,

Turneul internațional feminin 
de la Plotrkow Trybunalski 
(Polonia) s-a încheiat cu victoria 
marei maestre sovietice Zaițeva, 
care a acumulat 9 p (din 13 po
sibile), după ce a învins-o, în 
ultima rundă, pe Gabriela olă- 
rașu-Stanciu (locul 9, 5,5 p). Ell- 
sabeta Poiihroniade s-a clasat a 
12-a, cu 5 p.

Partidele din runda a 7-a a 
turneului pentru „Cupa Mondia
lă “, în curs de desfășurare la 
Belfort (Franța), s-au soldat cu 
rezultatele Spasski — Kasparov 
0,5—0,5, Hjartarson — Short 1—0, 
Bibli — Karpov 0,5—0,5, Lluboje- 
vici — Elvest 0,5—0,5, Hiibner — 
Nogueiras 1—0. ~ 
rov si

După 
turneul 
slavia) 
Nenad 
mează 
cite 4,5 _____
Kotronias, Karaklajicl și Jovid, 
eu oițe 4 p etc. In ultima rundă, 
Fercec a cîștigat la Kotronias, 
Cvltan la Legtikl, iar A. Karpov 
Si Lerner au remizat.

Conduc Kaspa- 
Elvest, cu cite 5 p.
5 runde, pe locul 1 in 
de Ia Bela Crivka (IugQ- 
se află maestrul iugoslav 
Fercec, cu 5 p. II ur- 
Vasiukov și Cvitan, cu 

p, Aleksandr Karpov,

Astăzi, la Miinchen,
ultimul act al C.E

„EURO ’88
• U.R.S.S. — Olanda, reeditarea unei partide din grupa 
B • Cine îl va înlocui pe Kuznețov ? • Meciul va fi 

arbitrat de francezul Vautrot

LA ORA FINALEI

STEAUA - CAMPIOANĂ
(Urmare din pan. I)

(Feru) ; STEAUA — Ionescu 
(Păduretu. Nica), Constantin 
(Czedula), Pentelescu, Pițigoi 
(Spînu). Dascălu, Șoica.

ELCOND DINAMO ZALĂU 
— UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA 3—2 (11, 8, —8, —8, 
13). Atît gazdele, cit și oaspe
ții au ținut să încheie sezo
nul cu un rr.eci bun. Și, nu 
în puține rînduri, numeroșii 
spectatori sălăjeni au aplaudat 
fazele create cu fantezie de 
coordonatorii Ștreang (în pri
mele două seturi) și, respec
tiv, Mătușoiu (în următoarele 
trei). După cum s-a desfășurat 
întîlnirea pînă în pragul setu
lui III, se părea că localnicii 
vor cîștiga la fel de ușor ca 
în ziua precedentă. Dar Pascu 
și mai ales, diagonala secun
zilor craloveni luhasz — Vă-

LA VOLEI MASCULIN
suică, apoi un blocaj extrem 
de mobil și agresiv au făcut 
ca balanța să încline un timp 
în favoarea oaspeților, care 
n-au fost departe și de victo
rie. De la gazde, care au în
vins în cele din urmă, s-au 
mai remarcat Z. Gheorghe, 
Horje și Ciontoș. Arbitraj bun 
(cîteva inexactități spre final): 
N. Dobre — V. Chioreanu. 
(A. B.).

VIITORUL DINAMO BACĂU 
— TRACTORUL BRAȘOV 3—0 
(14, 6, 13). în pofida unei dîr-

jg Așadar, azi, de la ora 15,30 
S (locală), va Începe pe Stadionul 
S Olimpic din Miinchen ultimul act 
§ al marelui rendez-vous fotbalis- 
Ș tic numit „Euro ’83", mult aștep- 
Sitata finală, care va aduce la 
§ rampă — confirmînd pronosticul 
î; făcut de Platini la 9 iunie! — re- 
Ș prezentalivele Uniunii SovieticejJL 11 Lei LI V —  —----------------- — - -
S și Olandei. înainte de a intra în 
Ș amănunte privind acest meci, de 
ș fapt o reeditare a celui disputat 
§ (la Koln) în cadrul grupei B și 
Ș cîștigat, reamintim, de echipa lui 
§ Lobanovski, cu 1—0 (gol marcat 
ș de Raț în min. 53), să mențio-
5 năm că, în linii mari, -„sita" a- 
g; cestei a 8-a ediții a C.E. a cer- 
§ nut conform așteptărilor și că — 
§ opinia e unanimă — cele două 
S; finaliste și-au dobîndit pe merit
6 „galoanele". Cu toate astea, ne 
Ș permitem să afirmăm că marea

1

1

permitem să afirmăm că marea 
surpriză s-a numit Irlanda, la 
„mina" căreia au stat, răsuflînd 
ușurate abia intr-un Urzii (ca 
să nu fim malițioși, precizînd că 
golul olandezului Kieft a fost 
precedat de o evidentă poziție de 
ofsaid!), ambele finaliste de 
sîmbătă! In schimb, intr-o edi
ție care a scos în ••elief amur
gul vedetelor (unde au fost Gul
lit, Lineker, Butragueno, și el 
cu un gol din ofsaid, Vialll, 
Robson, Elkjaer Larsen, Bela
nov 71), temă asupra căreia e 
de insistat, la fel de tare au 
dezamăgit, pină la a întrista, se
lecționatele Angliei și Danemar
cei (care n-au realizat nld un 
punct!), pe care destui — an
trenorii lor întîi șl tntîi — le ve
deau între favoritele întrecerii?! 
Sigur că în urma războiului 
mulțl viteji se arată, dar cum 
altfel decît prin (măcar) lipsă de 
realism poate fi judecată decla-

ze rezistențe din partea oaspe
ților, băcăuanii au reușit să 
termine campionatul cu o fru
moasă victorie. Evidențiați: 
Pralea, A. Ion, Dumitru, Io- 
niță, Drăghici, Crețu (sextetul 
de bază) de la gazde, Pustiu 
și Arniceru. Arbitri : C. Voi- 
cu — Al. Dragomir (L. MAND- 
LER, coresp.).

CLASAMENT FINAL

1. STEAUA 30 27 3 82:29 57
2. Dinamo 30 19 11 69:46 49
3. Univ. C.F.R. 30 15 15 57:54 45
4. Viitorul 30 13 17 53:63 43
5. Elcond 30 12 18 46:60 42
6» Tractorul 30 4 26 25:80 34

CAMPIONATELE DIVIZIEI A DE VOLEI 
ULTIMA ETAPĂ, LA MASCULIN (grupa 7-12), 

PENULTIMA, LA FEMININ (ambele grupe)
Campionatele Diviziei A de vo

lei programează astăzi și mîine 
ultima etapă cu jocuri duble în 
cadrul grupei a n-a valorice 
masculine și penultima etapă a 
grupelor valorice feminine.

Partidele dintre cele mai în

dreptățite candidate la locurile 2 
și 3 ale podiumului final din 
camnionatul fetelor s-au dispu
tat în devans, Dinamo București 
cîst.i"înd în ambele „manșe“ cu 
același scor (3—1), în fața altei 
bucureștene, Flacăra Rcșie. în

rația iul Bobby Robson făcută 
imediat după sosirea “ ‘ ~ ”
Germania: „Situația 
net mai bună de
cît în 1966 (n.n.
cind Anglia a cîș
tigat titlul ~ 
și nu știu 
mai trebui 
plecăm de 
reolațl de 
finală" ? ! 
i-ar mai fi trebuit, 
vai, lui Robson, ca 
șl lui Sepp Pion- 
tek de altfel, dar în 
primul rind un plus 
de imaginație și de 
vitalitate, capitole 
la care atît forma
ția Angliei, cit și 
cea a Danemarcei 
au rămas datoare.

Semifinalele. O- 
landa — R. F. Ger
mania 2—1 și Uniu
nea Sovietică — Ita
lia 2—0, 
„cale liberă" 
pelor mai 
pe jocul și 
vii lor. Cu 
dit, dar 
„portocaliii" lui Rinus 
avut puterea să revină de 
0—1 și, intr-un sfirșit de partidă 
care le-a aparținut în Întregime 
(ce jucător e acest Ronald 
Koeman!), să sprinteze spre o 
izbîndă care a turnat cenușă in 
sufletul Iui Beckenbauer. Abia 
atunci, deteetînd neputința ata- 
canțllor vest-germani, l-am înțe
les pe Beckenbauer care, încer- 
cînd să nu afecteze totuși opti
mismul gazdelor acestei ediții, 
avertiza că „mi se pare că nu

în R. F. 
noastră e

mal avem valoriie din 1974 
nici măcar din 1986!".

In fața unei „squadra azzurra" 
surprinzător de apatică (poate 
că și tinerețea jucătorilor și-a 
spus cuvîntul), selecționata Uniu
nii Sovietice și-a rdjudecat. Ia 
pas, semifinala de Ia Stuttgart. 
Dacă nu greșim, ca a devenit

suprem) 
ce ne-ar 
ca să 

aici au- 
victoria 

Multe

au dat 
echi- 

stăpine 
pe ner-
un ine- 

eflcient

Fază din prima tntîlnire U.R.S.S. 
cu Protasov........................ ' 'și Rijkaard în rolurile

Olanda, 
principale

1—3—5—2, 
Michels au 

la
succesului 
unei for
med la 
dar cine 
pronostic, 

de 
fundașii 

i lui Dasaev 
va juca azi?

Și

de-acum, prin prisma 
direct din grupă și a 
me în creștere de la 
meci, favorita finalei, 
s-ar încumeta la un ____
mai ales că, pentru cumul 
cartonașe, unul dintre 
„de fler“ din fața 
(Kuznețov) nu ’ . .. 
Pragmatismul olandezilor, ca 
orgoliul rănit al iul Gullit (șters 
și aflat parcă în căutarea unui 
loc pe care nu-1 mal găsește), ar 
putea fi însă cartea cîștigătoare 
a bătrînului Michels. Mult a fost, 
puțin a mai rămas, să așteptăm 
finala, pe care o va arbitra fran- 
cezul M. Vautrot.

aceeași grupă (1—6), actuala și 
viitoarea campioană. Universita
tea C.F.R. Craiova, primește vi
zita Daciei Pitești, fiind greu de 
crezut că oaspetele vor pro
duce o surpriză. Mai Intere
santă se anunță „dubla* dintre 
Farul Constanța și C.S.U. Rapid 
Galați, ambele cu un număr egal 
de puncte. în cealaltă grupă va
lorică feminină, punctul de inte
res îl constituie, desigur, tentati
va celei de a doua formații cra- 
iovene, Oltcit, de a încheia prîma 
acest pluton care întîlnește în 
etapa la zi „acasă" pe 
Penicilina Iași. Concomitent, con
tracandidata la șefia grupei. Ra
pid București, are o deplasare 
dificilă, la C.S.M. Libertatea Si
biu, echipă angajată în lupta 
pentru rămînere în „A", ca și 
Chimia Rm. Vîlcea, care astăzi 
și mîine are o misiune mai 
ușoară, jucînd pe propriul te
ren cu Știința Bacău.

In grupa secundă masculină, 
unde retrogradatele se știu, trei 
meciuri duble de final de cam
pionat: Relonul Săvinești — 
C.S.M.U. Suceava, Politehnica Ti
mișoara — A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș și Explorări Motorul 
C.S.Ș. 2 Baia Mare — C.S.U. Să
nătatea Oradea.

Ovidiu IOANIȚOAIA

AZEGLIO VICINI, antrenorul 
„squadrei azzurra*, după meciul 
pierdut în semifinale cu U.R.S.S.: 
„Cum m-am așteptat, a fost o 
partidă deosebit de dificilă pen
tru formația noastră. Consider 
rezultatul normal. Conform celor 
petrecute pe teren, am fost în
vinși de o echipă foarte puter
nică, net superioară din punct 
de vedere fizic*. • FINALA de 
azi va fi a 4-a pentru selecțio
nata sovietică, după cele din 
1960 (cînd a cîștigat titlul, 2—1 
cu Iugoslavia), 1964 șl 1972. Tn 
schimb, Olanda se califică pen
tru întîia oară într-o finală de 
C.E. • CELE 14 MECIURI des
fășurate pînă în prezent Ia 
„Euro ’88“ au fost urmărite de 
859 328 de spectatori, înregis- 
trîndu-se o medie de 61280 de 
plătitori. • CRUYFF este opti
mist : fostul internațional olan
dez, în prezent antrenor la F.C. 
Barcelona, e convins că „porto
cala mecanică" va cîștiga titlul 
continental ! Comentariul lui : 
„Formația care evoluează în a- 
ceste zile mi se pare chiar mai 
valoroasă decît aceea din perioa
da cînd jucam și eu".
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