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^Miine, in etapa a 20-a din prima grupă valorică a rugbyului

președinția tovarășului 
Ccaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
a avut loc, vineri, 16 
ședința Comitetului 

Executiv al C.C. al

Sub 
Nicolao 
general 
Român, 
iunie. 
Politic 
P.C.R.

Ea ședința Comitetului Politic 
Executiv au participat, de a- 
semenca, membrii comisiilor 
special constituite pentru pre
gătirea documentelor Congre
sului al XIV-lea al partidului : 
Comisia de organizare a lucră
rilor Congresului, Comisia pen
tru elaborarea Programului- 
Dircctivă, Comisia pentru e- 
laborarea Tezelor Congresului.

In cadrul ședinței, au fost 
dezbătute probleme importante 
privind pregătirea și convo
carea Congresului al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român, 
eveniment de însemnătate isto
rică în viața social-politică a 
întregii țări, în activitatea 
partidului, a poporului nostru 
pentru înfăptuirea Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral 
înaintare a 
munism.

• Comitetul 
examinat si
TUL PROGRAMULUI-DIREC- 
TIVA AL CONGRESULUI AL 
XIV-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN CU PRI
VIRE LA DEZVOLTAREA E- 
CONOMICO-SOCIALA A
ROMÂNIEI ÎN CINCINALUL 
1991—1995 SI ORIENTĂRILE 
DE PERSPECTIVA PINA IN 
ANII 2000—2010. De asemenea, 
a fost analizat și aprobat PRO
IECTUL TEZELOR PENTRU 
CONGRESUL AL XIV-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN PRIVIND DEZVOL
TAREA SOCIETĂȚII ROMA
NEȘTI, PERFECȚIONAREA 
CONDUCERII ECONOMICO- 
SOCIALE, DEZVOLTAREA DE
MOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI- 
REVOLUȚIONARE, CREȘTE
REA ROLULUI PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN ȘI ACTI
VITATEA IDEOLOGICA, PO- 
LITICO-EDUCATIVA, RIDICA
REA NIVELULUI DE CU
NOAȘTERE ȘTIINȚIFICA, DE 
CULTURA, Â CONȘTIINȚEI 
REVOLUȚIONARE, RAPOR
TUL DE FORȚE ȘI CARAC
TERISTICILE FUNDAMENTA
LE ALE SITUAȚIEI INTERNA
ȚIONALE.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere contri
buției determinante, hotărîtoa- 
re. a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, la ampla 
activitato de elaborare și 
fundamentare a acestor docu
mente programatice, care — 
pornind de la stadiul actual 
al societății românești, de la 
cerințele obiective ale dezvol
tării viitoare și ale aplicării 
consecvente a principiilor so
cialismului științific la condi-

dezvoltate și de 
României spre co-

Politic Executiv a 
aprobat PROIEC-

țiile și realitățile concrete 
patria noastră — stabilesc 
ricntărilc de bază și liniile 
rectoare ale dezvoltării Româ
niei în următorul cincinal și 
în perspectiva anilor 2000—2010, Campionatul
în vederea trecerii sale într-o & ——
etapă nouă, superioară, de țară 
socialistă multilateral dezvol
tată.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca proiectul Progra- 
mului-Directivă și proiectul 
Tezelor Congresului al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român, 
cu îmbunătățirile corespunză
toare propuse în cadrul ședinței, 
să fie prezentate spre' dezba
tere și aprobare Plenarei Co
mitetului Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
adoptat, apoi, PROPUNERILE 
CU PRIVIRE LA CONVOCA
REA CELUI DE-AL XIV-LEA 
CONGRES 
COMUNIST 
mează, de 
supuse spre 
Comitetului 
dului.

In continuare, 
ședinței. Comitetul Politic E- 
xccutiv a examinat si aprobat 
RAPORTUL COMISIEI _______
ANCHETA PENTRU VERIFI- § antrenați 
CAREA MODULUI ÎN CARE § sl r- 
AU FOST APLICATE Sl § I •“ ’ 
RESPECTATE DE CĂTRE 
BANCA PENTRU AGRICUL
TURA ȘI INDUSTRIE ali
mentara PREVEDERILE 
LEGALE CU PRIVIRE LA A- 
CORDAREA DE CREDITE ȘI 
AVANSURI BĂNEȘTI UNOR 
COOPERATIVE AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE ȘI ASOCIA
ȚII ECONOMICE INTERCO- 
OPERATISTE, IN PERIOADA 
1986—1988.

Pornind de la concluziile an
chetei, de la abaterile și lip
surile constatate, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat mă
surile propuse în vederea creș
terii răspunderii în aplicarea 
prevederilor legale referitoare 
la acordarea și utilizarea cre
ditelor și avansurilor bănești 
și pentru îmbunătățirea activi
tății cconomico-financiare a 
unităților agricole cooperatiste, 
precum și a controlului finan
ciar din partea statului.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, conducerilor 
ministerelor, organelor finan- 
ciar-bancare să acționeze cu 
toată hotărîrea, în spiritul mă
surilor stabilite, pentru respec
tarea strictă a hotărîrilor de 
partid și a legilor țării privind 
acordarea de credite și avan
suri bănești, pentru lichidarea 
stărilor de lucruri negative și 
îmbunătățirea radicală a acti
vității în acest domeniu, efec
tuarea unui control financiar 
permanent, ferm și exigent,

din 
ti

ll i— ETERNUL DERBY“ STEAUA
§ Trei etape, doar trei, în 

j de rugby, la
•| nivelul grupei de frunte divi- 

zionare, care se vrea a fi cu 
§ adevărat „prima scenă compe- 

tițională" a acestui joc. Iar 
§ sprintul final stîrnește, de 
Ș bună seamă, energiile (cum s-a 
§ vădit săptămîna trecută) și,
§ deopotrivă, interesul sporit 
^al celor prezenți consecvent in 
ș preajma terenurilor cu bu- 
Ș turi. Antepenulitima „secven- 
Ș ță“ a întrecerii, de mîine, adu- 
§ ce în prim-plan o nouă ediție 
Șa eternului derby STEAUA — 
§ DINAMO. La ora (9,30) în- 
Ș tîlnirii de pe frumosul sta- 

dion din Ghencea, steliștii por- 
Ș nesc din poziție de lideri, cu 

„,_§un punct mai mult decît par- 
să fie 5Ș tenerii lor — 51, respectiv 50 
..—, avînd și o partidă mai 

§ puțin disputată. Un rezultat 
§ favorabil i-ar apropia ho- * - - _ ..... Theodoil. 
§ Rădulescu și Adrian Mateescu 
§ de un nou titlu. La acesta 

DE § mai speră însă și dinamoviștii 
.1 de Gheorghe Nica 

, . I Mircea Paraschiv, care au 
unică variantă, aceea a vic-

5 toriei mîine, spre a se men- 
ține în lupta pentru întîietate.

§_____________ _______________

AL PARTIDULUI 
ROMAN, care ur- 
asemenca, i ' .
aprobare Plenarei § P 
Central al parti- î" “

în cadrul § tărîtor pe elevii lui— ir_ ■RSrhil.pKî.nn al AHrian

(Continuare In pag. a 4-a)

După finalele baschetbaliștilor juniori

INDIVIDUALIZAREA PREGĂTIRII, SUPORTUL

întreceri marcate nu 
numai de specificul 
vîrstei fragede a com
petitorilor (elan, dăru
ire) ci și de reale valențe 
calitative, datorate unor 
elemente valoroase a- 
cum, iar altele avînd per
spective certe — astfel pot 
fi caracterizate turneele 
finale ale Diviziei șco
lare și de juniori, des
fășurate în sala C.S.Ș. 
din Sibiu. Un mănunchi 
de antrenori harnici și 
cu capacitate profesio
nală recunoscută, obiș- 
nuiți ai turneelor finale 
(excepția — pozitivă — 
a constituit-o prof. 
Dobrescu de la C.S.Ș. 
Ploiești, unitate prezen
tă în această fază ono
rantă a Campionatelor 
școlare și de juniori

i.

după o absență de 23 de 
ani !), cărora li s-ar pu
tea adăuga alții, care au 
ratat cii puțin calificarea, 
au dovedit că în bas
chetul juvenil există ca
drele tehnice capabile 
să selecționeze, să in
struiască și să ridice la 
un nivel competitiv, pe 
plan intern și interna
țional, jucătoare și ju
cători talentați, disci
plinați, apți pentru a 
atinge înalta performan
ță

In acest sens, este edi
ficator faptul că destul 
da mulți sportivi com
ponent! ai echipelor 
din Divizia școlară
Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag. 2-3}

DINAMO
Iată, așadar, miza deosebită a 
meciului, așteptat de iubi
torii rugbyului cu speranța u- 
nui spectacol de calitate 
(superior celui din tur, cînd 
protagonistele au rămas da
toare). Pe ce se întemeiază 
aceste așteptări ? Pe posi
bilitățile adesea dovedite ale 
numeroșilor internaționali din

teren (și de pe... băncile teh
nice), în loturile celor două 
echipe de frunte aflîndu-se, 
printre alții, nu 
țin de ' 12 dintre 
de la Cardiff : Murariu, Râdu- 

l
Geo RAEȚCHI

mai pu- 
învingătorii

(Continuare in vag 2-3)

Mijlocașul dinamovist Neaga va transmite balonul, urmărit de 
Murariu și Coman — de la Steaua, sub privirile coechipierului 
său Doja. (Fază din partida disputată in toamnă și cîștigată de 
Dinamo cu 15—7) Foto : Aurel D. NEAGU

Astăzi, etapa a 33-a a Diviziei A la fotbal

(MECIURI ECHILIBRATE PE MAJORITATEA STADIOANELOR 
| • La Pitești, două echipe despărțite doar de golaveraj • Rapid vrea să confirme 
| frumoasa evoluție de la Cluj-Napoca • Liderul primețte vizita aspirantei la „Cu- 
| pa U.E.F.A." • Pe litoral se întîlnesc „marea" cu „muntele", intr-un meci im- 
| portant pentru gazde • Alt joc „strîns", la Bacău (locurile 14 și 15) • Oțelul mai 
| speră și se gîndește la îmbunătățirea golaverajului • Partidă atractivă pe Sta- 
| dionul Central Dinamo • La Oradea, o întîlnire între două echipe lipsite de

§ 1. STEAUA 32 30 2 0 115-25 63
S 2. Dinamo 32 23 1 2 126-29 59
§ 3. Victoria 32 19 5 8 78-55 43
§ 4. Flacăra 32 13 4 13 58-42 34
ș 5. Univ. Cv. 32 14 5 13 48-51 33
Ș «. F. C. Olt 32 12 8 12 36-43 32
& 7. Sp. Stud. 32 14 3 15 46-55 31
& 8. F. C. Bihor 32 12 6 14 38-42 30
§ 9. F.C.M. Bv. 32 12 6 14 44-49 30
§ 10. F. C. Inter 32 13 4 15 42-53 30
Ș11. F. C. Argeș 32 12 4 16 38-47 28

13. „U“ Cluj-N. 32 10 8 14 39-51 28
Ș 13. F. C. Farul 32 12 4 16 31-46 28
& 14. S.C. Bacău 32 12 3 17 46-54 27
&15. Corvinul 32 12 3 17 42-65 27
§ ÎS. Oțelul 32 10 6 10 33-55 26
Sțl7. Rapid 32 10 2 20 34-59 22
*•18. A.S.A. 32 2 2 28 21-94 6

Va. înscrie B. Ro.șnavschi, component al 
echipelor de juniori și seniori Steaua, cam
pioane ale României.

Foto: M. CÎRDEI — Sibiu

» PROGRAMUL Șl ARBITRII vw>
Pitești: F.C. ARGEȘ - „U* CLUJ-NAPOCA
M. Constantinescu (București) ; M. Axente (Arad) și I. Toma 
(P. Neamț).
București : RAPID - SPORTUL STUD.

— Stadionul Giulești —
I. Igna (Timișoara) ; V. Angheloiu (București) și S. loan (Ga- 
lăți)
București : STEAUA - FLACĂRA

— Stadionul Steaua —
O. Ștreng (Oradea) ; V. Titorov (Piopeni) și B. Cațaroș (Că- 
lărași)
Constanța : F.C. FARUL - F.C.M. BRAȘOV
D. Petrescu (București) ; D. Buciuman (Timișoara) șl I. Nîcu- 
lițov (Focșani)
Bacău : SPORT CLUB - CORVINUL
Ad. Porumboiu (Vaslui) ; Gh. Constantin (Rm. Vîlcea) și Al. 
Rolea (București)
Galați: OTELUL - A.S.A. TG. MUREȘ
V. Antohl (Iași) ; N. Voinea șl V. Ilie ’(ambii din București) 
București: VICTORIA - DINAMO

— Stadionul Central Dinamo —
C. Gheorghe (Suceava) ; Al. Mustățea (Pitești) și V. Donțu 
(Galați) 
Oradea :
C. Corocan
(Craiova).
Sibiu :
FI. Popescu (Ploiești) ; J. Grama (București) și S. Necșulescu 
(Scornicești).

Toate partidele vor începe la ora 18.

griji • La Sibiu, cra- 
| iovenii joacă și ei 
| pentru... „Cupa U.E.F.A"

CLASAMENTUL

F.C. BIHOR - F.C. OLT
(Reșița) ; Ad. Moroianu (Ploiești) șl I. Velea

F.C. INTER - UNIV. CRAIOVA

ii
Așezări mici, cu mari ambiții sportive

BECLEAN (pe Someș) ORAȘUL VĂZUT 
SĂI HARNICIPRIN OAMENII

Una din localitățile de frunte 
ale județului Bistrița-Năsăud, 
situată pe firul molcom al So
meșului. la poalele unor dea
luri. (Suplaiului în Nord, Ce
tății în Est. Șieului în Sud și 
Ciceului în Vest, care nu de
pășesc 800 de metri, parte din
tre ele împădurite, oferind bi
nevenite zone de recreere), o- 
rașul Bedean a cunoscut în 
ultimele două decenii, aidoma 
celor mal multe așezări ale 
țării, o dezvoltare cu totul 
spectaculoasă, spre mindria și 
bucuria celor ce trăiesc și 
muncesc aici.

„Trecerea de Ia cîteva uni
tăți cooperatiste la adevărate 
bastioane ale industriei socia
liste a însemnat enorm pentru

• ••
destinele orașului nostru, pen
tru dezvoltarea sa cît mai ar
monioasă", relevă primarul 
Becleanului. Ștefan Puțura. Că 
este, intr-adevăr, așa o atestă 
în primul rind existența unei 
mari întreprinderi metalurgice, 
apoi ale altora — de covoare 
și de in, de nutrețuri combi
nate, de produse lactate, care 
au transformat structural pei
sajul orașului. Mai mult, viața 
oamenilor. In paralel, ridicarea 
de noi edificii sociale. de 
blocuri de locuit, amenajarea 
unor parcuri și spații verzi a 
unui minunat popas turistic 
și de agrement, cel al pescari-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)
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Activitățile competiționale 
din cadrul Daciadei continuă, 
la toate nivelurile, să se 
desfășoare cu o largă parti
cipare, arenele marii com
petiții naționale cunoscind 
mereu o deosebită afluență 
a tinerilor., de toate virstele.

De la întrecerile „mici" 
campionatele „de casă" și 
inițiativele de asociație, 
de la concursurile contind 
pentru etapele județene ale 
diferitelor „cupe“ și pînă 
la finalele pe tară, întrea
ga serie de acțiuni din ca
lendarul sportiv de la 
sfîrșitul acestei săptămâni 
este de reală atracție.

Dar să trecem, pe scurt, 
in revistă principalele în
treceri de astăzi și miine, 
programate pe arenele 
„sportului pentru toți". 
Două competiții de mare 
interes au loc, simbătă și 
duminică, la Pitești, am
bele apartinînd unei dis
cipline cu numeroși practi
canți. prin excelență 
livalentă. Este vorba
Pentatlonul atletic școlar 
(rezervat categoriei 14—19 
ani) și de Concursul 
ștafete al elevilor, ale că
ror dispute vor fi, ca

totdeauna, deosebit 
tractive, marcate de 
zenie și de rezultate 
perspectivă. In aceleași 
zile, este rîndul altor „cupe" 
de pe agenda Daciadei să-și 
desemneze ciștigătorii. La 
Buzău, se întilnesc echipele 

handbal, volei și po- 
dintre care se vor 
numele celor mai 
laureatele „Cupei 

din industria 
ușoară", prilej, deci, mai 
ales pentru sportul feminin 
de masă, de a-și proba ca
litățile. La Craiova, două 
zile de atletism, sub sem
nul „Cupei Comitetului 
Uniunii Sindicatelor din 
Metalurgie și Construcții 
de Mașini", in acest caz 

pentru intîietate din
eu vigoarea speci- 

domeniului, pe mai 
suprafețe de concurs.

de 
pice, 
stabili 
bune,
lucrătorilor 
ușoară".

po- 
de

de a- 
dir- 
...de

I*
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FRUMOS, CINSTIT, 
SPORTIV

Iw
I

de

in-

lupta 
du-se, 
fică 
multe
O altă finală asemănătoare, 
cu start astăzi, dueîndu-se 
pînă ...luni, se desfășoară 
la Sibiu : „Cupa Progre
sul" pentru lucrătorii din 
I.A.S.-uri și consiliile 
populare, la șah, volei, te
nis și tenis de masă.

r «m* * —* * —» * •

După prima manșă a turneului final

KULȚI JUCĂTORI
Prima manșă a .iurnemu. L- 

nai al campionatului divizio
nar masculin de popice s-a 
desfășurat pe arena Voința 
din Ploiești, cu piste relativ u- 
șoare pentru jucătorii cu un 
bagaj corespunzător de cunoș
tințe, 'iar sportivii consacrați 
au găsit numai după citeva 
bile particularitățile sălii, care 
favorizează rezultatele mari. 
Aproape 30 de jucători au a- 
tins sau au trecut granița a 
900 p.d., principalii realizatori 
fiind Stelian Boariu (Aurul B. 
Mare) — 964. Constantin Sta- 
matescu (Gloria București) — 
963, Leontin Pop (Gloria Bucu
rești) — 952. Las zio Siklodi 
(Electromureș) — 919. luiiu 
Bice (C.F.R. Cluj-Napoca) — 
937 Vasia Donoe (Explorări 
Cimpulung Moldovenesc) — 
933, Erni» Gergeiy (A arm 
Mare) — 932. Ilie Hosu (Lcc- 

930, ca 
jucători 

con-
con-

DIVIZIONARI AU

B.
tromureș Tg. Mureș) 
să dăm exemple de

- care au avut o comportare 
stantă în cele trei zile ne 
curs.

în generai, toate cele ,__
sextete care și-au cucerit drep
tul de participare la actui fi
nal al competiției — Aurul B. 
Mare, Elcclromureș Tg. Mureș, 
Gloria București, Minerul Vul
can, C.F.R. Cluj-Napoca și Ex
plorări ---- ’ " ' ’
nesc 
ruri
rele 
iești
(renăscută, parcă. în ultima re
uniune. tind a intimii pe

șase

Cimpulung Moldove- 
— au reușit să obțină sco- 
peste 5000 p.d.. parforme- 
confruntărilor de ia’ P1O- 
fiind Gloria București

MÎINE, ÎN ETAPA
(Urmare din pag.

lescu, Ignat, Leonte, Dumitres
cu, Oroian, Boldor, respectiv 
Lungu, loader, Neaga, Doja, 
Gh. Ion. Să mai nădăjduim că 
derbyul se va disputa sub sem
nul unui autentic fair-play.

CELELALTE jocuri 
programul etapei a 
Sibiu, Stadion Valea 
ora 10 : C.S.M. — r __ ,
Eirlad, Stadion Rulmentul, ora 
9,30: RULMENTUL — CON-
TACTOARE BUZĂU ; Petro
șani, Stadion Știința, ora 10 : 
ȘTIINȚA — GRIVIȚA RO
ȘIE : iași, Stadion Agrono
mia, ora 10 : ------------------
AGRONOMIA 
TATEA 
Meciul 
CEMIN 
(4-34).,
• ÎN ____ .

ale grupei a doua valorice 
pid Metrou 
(Stadion Tineretului. 
C.S.M. I.M.U. Suceava 
tul Studențesc TMUCB, pen.

din 
20-a : 

Aurie, 
FARUL;

GRIVIȚA
Stadion

POLITEHNICA
- UNIVERSE 

ELT1M TIMIȘOARA. 
T. C. Ind. — Știința 
a avut loc miercuri

TURNEELE FINALE
Ra- 

IAMT Oradea 
ora 9), 
— Spor-

I 
I %
Iw
I w
I w
I w
I

Lovitură de teatru in ultima 
etapă', a patra (semifondul), a 
Cupei I.M.G.B. După cam se 
știe, la capătul primelor trei 
etape, în fruntea clasamentu
lui general se instalase 
Detruș (I.M.G.B.), urmat 
deaproape de colegul său 
rian Mărginean. Tot pe 
întîi ~se afla și echipa lor, 
sebit de activă și omogenă va
loric în primele etape. Dar a 
venit semifondul. Dinamovistul 
C. Paraschiv (aflat la numai 
10 secunde de lider) și stelistul 
V. Buduroi (la 14 secunde) au 
atacat energic și njicul lor plu
ton. din care mai făceau Porte 
și al ți cicliști a luat un avans 
de aproape 50 de secunde. In 
consecință, Mițu Petrus a pier
dut triooul galben (s-a clasat, la 
„general", totuși, al treilea), iar 
echipa I.M.G.B. a cedat șefia 
clasamentului. Rezultatele sînt, 
desigur, cunoscute: C, Parafi- 
chiv și Dinamo pe locurile în
tîi, V. Buduroi, care a cîștigat 
semifondul. pe locul doi, la o 
secundă distanță de C. paras
chiv. Feiicitîndu-i pe învingă
tori, l-am abordat și pe Mitu 
Petruș: „Aș putea să span, 
ne-a declarat el, că nc-a lip
sit enorm Sergiu Oprescu, cel 
mai bun om al nostru și unul 
din specialiștii probei (S. O- 
prescu, grav accidentat acum o 
lună, a urmărit semifondul de 
pe margine — n.n.). Aș mai 
putea să spun că am muncit, 
poate, prea mult în etapa a 
treia, cînd echipa noastră s-a 
așezat în fața plutonului și a 
tras cu peste 43 km pe ora. 
Sau aș mai putea spune că 
grupul fugarilor a fost mult

Mitu 
în- 

Ma- 
locul 
de o-

masculin de popice

TRAS... ÎN GOL!
C.F.R. Ciui-Napoca, surclasată 
cu 5431—5173) și Aurul B. Ma
re. în partida din ajun cu Glo
ria București, încheiată cu 
5430—5303. Studiind însă cifre
le înregistrate de un jucător 
sau altul de-a lungul jeloi- trei 
evoluții am constatat că aproa
pe toate finalistele au lost în... 
suferință la capitolul omogeni
tate. Doar Aurul B. Mare. E- 
lectromureș Tg. Mureș și, par
țial. Minerul Vulcan au avut în 
formații jucători de forțe sen
sibil egale, neînregistrind ast
fel căderi spectaculoase. In 
rest, evoluții inegale de ia o 
reuniune la alta, mai _ mulți 
popicari ca oricînd manifestînd 
discrepanțe de exprimare (joc 
întîmplător la primul pcpic, 
căderi fizice, imprecizie in re
zolvarea diferitelor figuri la 
„izolate" etc.) nu numai pe 
parcursul întregului concurs, 
dar chiar pe cel al unei manșe. 
Este suficient să arătăm că 
sportivi remarcați într-o parti
dă au fost de nerecunoscut în 
meciul următor, dînd un ran-’ 
dament slab mai aies la „izo
late", unde au ratat excesiv. 
Exemple? Romică Pricopi (12, 
12), Mihai Casandra (9), Gabi 
Iakab (11, 9), Dorel Ștefuneag 
(12). din Cimpulung Moldove
nesc, Daniel Schlesinger (12), din 
Baia Mare. Cristian Andrei (7) 
din București, Eugen Nedelcu
(8). Valeriu Pișcoi (6), Ion 
Scorțea (6) din Vulcan, Grlgo- 
re Blaga (9) din Cluj-Nâpoca 
și Iosif Fodor (5) din Tg. Mu
reș au pierdut zeci de popice

la unele manșe „izolate" , (în 
paranteze, bilele trase în... 
gol). Să reounoașteih că sînt 
cam multe ratări pentru jucă
tori divizionari, ceea ce .impu
ne un program suplimentar de 
pregătire in vederea returului 
meciurilor care vor decide ie
rarhia primelor 6 echipe in ac
tuala ediție a Diviziei A de 
popice. Pentru că din cei pes
te 40 de jucători care au con
curat în cele trei zile ale pri
mei runde, numai 7 
au reușit ea rubrica ..
le“ a foilor lor de arbitraj să 
rămînă imaculată la o întihii- 
re sau alta.

Traian 1OANITESCU

popicari 
.bile goa-

A 20-a LA RUGBY
tru tocurile 1—4 ; Mașini 
Grele Buc. — Petrolul Olimpia 
Arad (Tineretului IV, ora 12), 
Hidrotehnica ’ ' -
gistul Cuglr ; 
Constructorul 
neretului IV, 
trochimistul 
tehnica Focșani.

0 ÎN ÎNTRECEREA PEN
TRU „TROFEUL SPORTUL" 
continuă să-și dispute p_l__ 1
loc cei doi atacanți ai Stelei, 
Daniel Boldor — 18
înscrise pînă acum și 
Hodcrcă — 17. Ei sînt 
de Copil (Dinamo) 13, __
rariu (Steaua) 11, Osiac (Știin
ța CEMIN), Toader (Dinamo) 
9, Șugar (Știința CEMIN), Bo
tezata (Rulmentul) 8, 
pescu, ~ 
(Farul), 
mișoari) 7 etc.

Lidera 
un total de 89 de eseuri, 
namo 62, Farul 
CEMIN 49, C.S.M. 
Universitatea Eltim 
tactoare 31, Politehnica Agro
nomia 28, Rulmentul și T. C.

Iași — Metalur- 
Energia Buc. — 
Constanța (Ti- 

ora 10,30), Pe- 
Pitești — Hidro-

primul

eseuri
Li viu 

urmați 
Mu-

Doja (Dinamo), 
Mitocani (Univ.

C. Po-
, Sasu 

Ti-

clasamentului are
Di-

52, Știința 
Sibiu 38,

36, Con-

••miiiiiiiiiiiînmiiiniiiiriiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiip.

DIN SPORTUL CU PEDALE I Turneul C

sprijinit de Lorincz, care a dus 
multă vreme trena, fără a cîș- 
tiga din asta absolut' nimic, 
pentru că, se știe, avea un tur 
în minus. Dar voi renunța la 
toate aceste așa-zisc scuze. în
vingătorii au fost, pur și sim
plu, mai buni decît noi. Asta e, 
deocamdată, diferența de va
loare. La anul, insă, Ia ediția 
a IV-a...“ Un răspuns frumos, 
cinstit, sportiv. Felicitări!

DIN TURUL
JUDEȚULUI CLUJ

EXAMENE 
PENTRU JUNIORI

între 19—27 iunie, la Lvov 
(U.R.S.S.) se va desfășura 
„Concursul Prietenia" pentru 
juniori (vîrsta maximă. 17 ani), 
la care țara noastră va fi re
prezentată de o echipă alcătu
ită, din Petre Deeu, Sorin Nucă, 

• ionescu.
Daniel 

Nedelcu și 
Antrenor.

SELI

BU(

PE LOI

. Competiție recent desfășurată 
ps șoselele din jurul bătrinului 
dar ’mereu tînărului oraș transil
van de pe Someș, Turul județu
lui Cluj s-a bucurat de o par
ticipare selectă, în fapt tot ce 
are mai bun la ora actuală ci
clismul nostru. Iată clasamentul 
general, după patru etape : 1.
V. Constantinescu, 2. C. Câru- 
țașu, 3. V. Apostol (toți Dina
mo), 4. W. Gross (Steaua), 5. N. 
Manolache (Voința București), 6. 
Fi. Toader (Dinamo). Au mai 
contat în lupta pentru locurile 
fruntașe Gh. Florea, C. 
și S. Anton (Dinamo), 
durol și O. Celea (Steaua), 
NefTiu (Voința București). 
Trif (Voința Cluj-Napoca).

Nicolae 
V. Bu- 

Gh.
D. 

___  _____ ______ ..._____ . Din 
păcate' A. Balazs, de la Voința 
Cluj-Napoca, după ce a cîștigat 
prima etapă, contracronometru, 
a abandonat cursa. Se mai în- 
tîmplă. numai că. întrebat de an
trenorul său. Gh. Căpraru. de ce 
a abandonat, Balazs — un ciclist 
în care am investit multe spe
ranțe — a răspuns textual : „Fac 
ce vreau !“ Chiar așa ?! Să nu 
merite antrenorul care te-a pur
tat spre atîtea și atîtea victorii, 
care ți-a fost ca un frate mai 
mare, un răspuns, să-i spunem, 
mai omenesc ?! Chiar crezi, ti
nere, că poți face ce vrei ? 
Dacă asta e convingerea ta, a- 
tunci află că te-nșeli amarnic...

Gabriel 
Dumitru, 
Dumitru 
trescu.
Baciu,

O altă _ . ___ ____
tele Balcanice, pistă și șosea, 
tot pentru juniori, se va des
fășura între 30 iunie și 5 iulie, 
în Insulele Rhodes (Grecie). 
Vom fi prezenți cu o echipă 
pentru alcătuirea căreia antre
norii Gheorghe Ncagoe și 
Gheorghe Căpraru au la dis
poziție un lot lărgit compus 
din Marius Simion. Dan Irimi- 
aș, Nelu Micliuc, Nicolae Mi- 
nea, Marius Zahan, Ionel Mili
tarii. Attila Kenyeres, Wilhelm 
Goldner Fiorin Colța Daniel 
Vraciu. Gabriel Prună, Marco
ne Bîrsan, George 
George Cristea și Mihai Pirlog. 
Sînt juniorii care anul trecut 
și. firește, în primele con
cursuri ale acestui an s-au evi
dențiat în mod deosebit.

INTRE DOUA... PEDALE
Printre alergătorii care au 

participai !a Cupa I.M.G.B. 
s-au numărat și cițiva din ci
cliștii care ne-au reprezentat 
la Cursa Păcii din acest an. 
Alături de ei, și cițiva dintre 
tinerii care, in opinia antreno
rilor și specialiștilor, vor fi 
cooptați la lot. Dar. din păca
te. prestația lor a lost foarte 
slabă, neconvingătoare...

Rubrică redactată de
Victor NIȚA

Laurentiu 
Damaschin. 
Florin Pe- 
Vonstaniin

competiție, Campiona-

Neagu,

Selecție 
junioare 
au avut 
competiții 
tulată , 
desfășura 
mația i 
locuj seci 
s-a clasat 
finale — 
2. Bucuri 
via, 95—7 
Vilnius, ( 
Praga, 4. 
juniori : 
Varșovia, 
51 cu Prt 
77—73 cu 
Moscova), 
nius.

în legal 
pelor ro 
lecționate 
celelalte 
loan Trs 
lotului, 
au avut < 
formațiile 
remarcat 
partidele 
ționat c 
a primit 
mai bun 
turneului, 
pe cea 
competiții 
dențiat 
Gheorgb

INDIVIDUALIZAREA PREGĂTIRII
(Urmare din pag. 1)

de juniori fac parte dinși
formații divizionare A (mai 
ales la fete) și chiar din lo
tul național 
Roșnavschi,
Steaua și Gh. Muresan, 
C.S.Ș. Viitorul “ ’ 
Cluj-Napoca). în mod cert, 
in rîndurile generației ac
tuale de junioare și juniori se 
află elemente cu perspecti
ve reale, a căror realizare este

de seniori (B. 
de la C.S.Ș. 3 

de la 
l Universitatea 
In mod 
generației

ORAȘUL VĂZUT PRIN OAMENII SAI
(Urmare din pag. 1)

lor, de la Figa, asfaltarea ar
terelor interioare ale orașului, 
pe lingă cele care asigură le
gătura rutieră cu municipiul 
de reședință a județului,, cu 
alte orașe

La viața tot mai frumoasă a 
celor din Beclean pe Someș, 
sportul, ca act de cultură, se 
înscrie din zi în zi mai con
vingător. Un adevăr de necon
testat, dacă te vei afla 
în orice zi, la stadion, a- 
eolo unde, alături de sportivii 
cuprinși în diverse competiții 
oficiale, fotbaliștii de la Lami
norul, care activează în Divizia 
C sau formațiile de volei,

Ind. 23, Știința Petroșani 22, 
Grivița Roșie 12.

Transformerul „numărul 1" 
al campionatului, grivițeanul 
Tudor Radu, a înscris pînă a- 
cum 205 puncte, 
namo) a marcat 
(Șt. Petroșani) 
(Știința CEMIN) 
dru (Steaua) 142, 
(Contactoare) 123, 
(Timișoara) 103.

0 ÎN TIMP CE se desfășura 
turneul final al Campionatului 
de juniori, echipele care nu 
au acces în această fază 
au fost cuprinse intr-o între
cere aflată sub genericul 
Daciadei, dotată cu „Cupa 
României". Participantele, care 
au jucat cu 
neri (născuți 
mici), și-au 
listele, în urma rezultatelor : 
Petrochimistul Pitești — Gri
vița Roșie 9—17 (3—6) și C.S.Ș. 
2/11 Constanța — C.S.Ș. Căi 
Ferate Iași 9—6. Astfel, bucu- 
reștenii și constănțenii dis
pută miine, de Ia ora 10,30, fi
nala, pe terenul din Parcul 
Copilului, celelalte două for
mații întîlnindu-se, în des
chidere, pentru locurile 3—4.

FI. Ion (Di- 
185, Bezărău 
148, Osiac 

145, Alexan- 
Podărescu 

Domocoș

rugbyști mai ti- 
în 1971 și mai 

desemnat fina-

handbal și oină, prezente în 
campionatul județean, altele 
angajate în întreceri la nivelul 
asociațiilor sau cercurilor des
fășoară o activitate continuă, 
însuflețită, sub genericul Daci
adei.

Aceste imagini surprinse pe 
stadion (a cărui față se schim
bă neîncetat, sporindu-și func
ționalitatea, acțiune in concre
tizarea căreia Consiliul Popu
lar se bucură de concursul tu
turor unităților economice ale 
orașului) trebuie neapărat în
tregite cu altele pe care le o- 
feră pasionanta întrecere 
muncitorilor cooperatori, 
ai Voinței, a popicarilor, care 
dispun de o arenă eu 
piste din plastic, și nu la urmă 
a tineretului studios, a elevilor 
din școlile cu ciclu primar și 
gimnazial, a celor aparținînd 
Liceului Industrial Metalurgic 
și Liceului Agroindustrial. Se 
pune — firesc — un accent 
major pe atragerea tuturor e- 
levilor pe terenurile de snort 
(și de aici rezidă și geija pen
tru ca fiecare unitate de în- 
vățămînt să dispună de ame
najări proprii), „in perspectiva 
ca și în Beclean pe Someș să 
apară muguri ai performanței", 
cum foarte sugestiv se expri
ma prof. Remus Erșec.

Nu încape însă nici o 
ială că dintr-o masă de 
4 000 de reprezentanți ai 
retului studios. Becieanul 
reuși foarte curînd să 
pulseze în activitatea de 
formanță, într-o primă etapă, 
în secțiile cluburilor 
școlare din 
handbaliști, 
baliști sau 
(de masă și ... . . „ _
litudine viitori practicanți 
sportului nostru național 
na" ne asigură, in corpore, ca
drele didactioe de la Liceul A- 
groindustrial; pentru că aici, 
la Beclean. se dorește să fiin
țeze cel mai puternic centru 
de oină ai județului. Cum și 
federația de resort înțelege să 
vină în sprijinul acestei iniți
ative, anticipăm o reușită.

a 
cei

două

indo- 
pcste 
tme- 

va 
pro- 
per-

sportive 
județ, atleți și 

tineri judoka, fot- 
jucători de tenis 
de cîmp). „cu cer- 

ai 
oi-

pe deplin posibilă, în folosul 
echipelor î 
Cu condiția 
rile pentru 
țelor să se 
înainte în 
rilor lor actuali și viitori, a- 
ceștia din urmă fiind cei ai e- 
chipelor de senioare și se
niori în care vor evolua. Nu 
trebuie să se omită faptul că 
aoeste junioare și acești ju
niori sînt încă elevi și vor mai 
fi cîtăva vreme elevi în do
meniul baschetului, ceea ce 
înseamnă că ei mai au mult 
de învățat pentru a atinge ni
velul adevăratei performanțe. 
Desăvîrșirea pregătirii teh- 
nico-tactice individuale și a 
celei fizice prin antrenamente 
individualizate este l-ecția nr. 
1 pe care vor trebui să o pre
dea antrenorii divizionari A 
și B care vor beneficia de a- 
portul actualilor juniori. Și 
nu întîmplător am subliniat 
acest lucru, deoarece sînt des
tui de multe cazuri de talente 
indiscutabile pierdute în ano
nimat, din cauza asimilării 
forțate a juniorilor în rîndul 
seniorilor, fără a se ține sea
ma de insuficienta complexi
tate și automatizare a elemen
telor tehnico-tactice, pentru 
a nu mai vorbi de lipsa de ex- 
peri-enfă competițio-nală (la 
nivel de 'seniori). Individuali-

noastre naționale, 
insă ca preocupă- 

i progresul speran- 
; afle și de acum 

atenție antreno-

zarea la 
bine zis, 
blemă m; 
dori-o (ir 
antrenorii 
acum pre 
atît din 
acum, da- 
jucător- , 
și-au pi< 
posibilităț 
au deven 
rezervelor 
numeroas 
fi citate).

Importa 
rice a ju 
esite și 
ținem se: 
viitorul s 
nioare și 
care vor 
tante c 
nale ofi 
absolut 
beneficie’ 
de mii 
tunci, - 
tină sean 
juniorii 
susținut 
nul viitor 
important 
pionatul 
dete, gă 
gust de 
mișoara, 
plică pe 
tnenoritor 
ai lotul 
final tn 
prezentări 
chinei T
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ANUNȚ
IJj.M.S. BUCUREȘTI informează public’ 

primesc Înscrieri prin transfer opțional al 
au banii depuși la C.E.C. în cont pentru

0 Autoturisme OLTCIT — pînă la data c 
0 Autoturisme DACIA 1410 SPORT pînă 1 

brie 1987.
înscrierile se efectuează la Complexul 

Valea Cascadelor nr. 24, sectorul 6. Bucure:
I.D.M.S., prin Complexul auto Bucureșt: 

auto Timișoara, oferă spre închiriere rul 
2&M pentru persoane.

Autoturismele DACIA 590 se livrează la 
rătorllor care au banii depuși in cont per 
la data de 31 martie 1989.

Livrările se efectuează în funcție de st 
DACIA 500 si de capacitatea de livrare a

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 
16 IUNIE 1989

Extragerea I : 81 19 70 1 
17 71 9 57

Extragerea a Il-a : 67 25 
56 44 59 61 60 "23.

io

51

Fond total
889.654 lei, din 
report la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII „LO
TO 2“ DIN 11 IUNIE 1989 S

de cîștiguri : 
oare 206.343 lei

STAT
categoria
14.858 lei 
a 7.038 lf 
a 3.039 lc 
a 63>1 lei 
te a 20o 
riante a 1
• Nu i 

bată, 17 
final pent 
lor la co 
al săotărr 
procurarea 
rele favor 
GERE EX 
EXPRES



baschet

ELE I
UI, I

s

TASEJ I PRIMELE MECIURI DM TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR

i
s-au disputat 
sem finale ale

baschet- 
feștiului 

la 
inti-

talelor", 
ia. For- 

ocupait 
asculină 
samente 
■Ioscova, 

Varșo- 
—63 cu 
cova), 3. 
Zilnius ; 
m, 2. 
i (81— 
Vilnius, 
—112 cu 
5. Vil-

I
I
I
I
I

Ieri, la Sibiu ți Piatra Neamț 
primele j'ocuri din cadrul grupelor 
campionatului de juniori, întrecerile continuînd 
azi ți miine.

UHIV. CRAIOVA-SP08IUI SIMJESt 2-2 (0-2)

STEAUA—ELtCTBOWREȘ TG. MUREȘ 5-0 (1-0)

ia echi- 
pt, se
ca și 

prof, 
ucătorul 

„Deși 
ibilități, 

s-au 
toate

>e men-
Vloroșan 

celei 
ivot a 

Corui 
eterului 
i evi- 
iion și

I
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SIBIU, 16 (prin tele
fon! Meci animat, di
namic, in fața unor tri
bune pline (stadionul 
Independența, cu un 
gazon excelent), care, 
deși „neutre", s-au ra
cordat la palpitanta 
cursa de urmărire de
clanșată de Universi
tatea Craiova după pri
mirea a două goluri.

Meeciul a avut o 
perfectă simetrie. Pri
ma- repriză a fost 
dominată de bucureș- 
teni, mai descurcăreți 
în găsirea culoarelor 
pentru finalizare. Pro- 
fitînd de nesincroniza- 
rea fundașilor centrali 
craioveni, de vădita 
plăcere a echipei ad
verse de a juca numai 
faza de atac, jucătorii 
Sportului Studențesc au 

moment 
de a 
acțiu- 
ocazie 
între- 
Două

a

echipa bucureșteană n-a 
mai contat decît pe 
sporadice contraatacuri. 
Mai calmă, mai orga
nizată, mai insisten
tă, Universitatea Cra
iova și-a reglat tirul cu 
răbdare, obținînd pînă 
la urmă o egalitate la 
care i-a dat dreptul re
venirea din repriza se
cundă. Golurile (min. 
48 — GÎRLEȘTEANU, 
min. 77 — SBURLEA) 
au semănat ca două pi
cături de apă: 
din careu în 
lung, imparabile 
un portar lipsit 
periență

șuturi 
coKul 

pentru 
de ex-

A arbitrat S, 
lescu (Scornicsști),

Necșu.

s (mai 
o pro- 

are am 
vată de 

pînă 
jrigenți, 
se pînă 
•ă. unii
.alități 

rea în 
leoarece 
. băncii 
nt prea 

putea
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ajuns la un 
dat în situația 
transforma orice 
ne ofensivă în 
de gol (Iorga s-a 
cut în ratări), 
dintre ele au fost to
tuși „concretizate ; in 
min. 30, cînd RĂDICĂ 
a săltat balonul peste 
portar, si în min. 33, 
cind ANDRONACHE a 
reluat, din careu, în 
prelungirea unui „un- 
doi“ Șumudică — I’opa.

Așteptatul asalt al 
craiovenilor de după 
pauză a început fără 
menajamente chiar din 
min. 46 Masată în pro
pria treime de teren,

UNIV. CRAIOVA : 
Vitar. — Văduva, G1R- 
LEȘTEANU, Sburlea, 
Cotea — PREDOI (min. 
50 Titi), CRISTESCU, 
MITRIȚA (min. 89 Sto- 
ian), Flo res cu — Papa, 
Gane.

STUD. :
RĂDICĂ, 

PĂUNOIU, 
Popa, AN- 

Iorga,

SPORTUL 
Leonte — 
Maruneac, 
Chesaru — 
DRONACHE, 
Bănică — Sittner, ȘU- 
MUDICA.

Sîmbată : F. C. In
ter — Sportul Stud.; 
duminică: F.C. Inter 
— Univ. Craiova.

Ion CUPEN

PIATRA NEAMȚ, 16 
(prin telefon). în „u- 
vertura" întiJnirilar găz. 
duite de Stadionul 
Ceahlăul din localitate, 
față in fa(ă s-au aflat 
ecnipele Steaua și E- 
lectromureș Tg. Mureș. 
Din start, am remarcat 
la ambele combatante 
apetitul ofensiv, 
care -snarer" i 
simt 
min. 
dere 
can, 
DOBRE, care, după ce 
fentează portarul, în
scrie plasat. O scurtă 
perioadă întîlnirea este 
echilibrată, după 
Steaua urcă tot 
viguros la cîrma 
lui, dominîndiu-și 
partenera, rămasă, din 
min. 35, în 10 oameni, 
Roșea fiind eliminat 
pentru lovirea adversa
rului fără minge (mai 
primise în prealabil un 
cartonaș galben). Cu 
rare excepții, meciul 
se derulează în jumă
tatea de teren a echi
pei Electromureș, care 
practic n-a mai contat 
in ofensivă.

După două ratări, în 
min. 38 și 43, DOBRE 
se reabilitează, reali- 
zînd un 
hat-trick, 
Jouă goluri — din min. 
47 (la acțiunea Iui 
Deaconu) și 
ce portarul 
mingea la 
Beca). Mai

. Cei
„sparg" gheața 
bucureștenii, in 

9: după o pătrun- 
frontală a lui Jer- 
mingea ajunge la

evidenta superioritatea 
formației pregătită de 
F|. Marin (argumenta
tă și de raportul șutu
rilor: 26—5) va avea o 
firească continuitate și 
pe tabela de marcaj : 
ȘERBAN (min. 67, cu 
un șut din apropiere) 
și DEACONU (min. 71, 
care a transformat pe- 
naltyui acordat pentru 
faultul comis asupra 
lui Teculescu). Un 5—0 
clar, prin care Steaua 
face un mare pas spre 
finală.

A arbitrat V. Anlohi 
(Iași).

DOSARELE
COMISIEI Dl DISCIPLINĂ

o decizie a arbi-N-a fost
truiui (bineînțeles, împotriva e- 
ciiipei locale C.l.L. Sighet) fără 
ca antrenorul gazdelor, Nicuiaie 
Szabo (și, urmindu-i exemplul, 
și jucătorii lui), să nu fi ce- 

explicații conducătorului 
— • • ~ ’ în

de minute de 
avut loc multe aseme- 

,interviuri", iar în minu- 
cîteva pietricele au ex- 
.,..1____ unor spectatori
semnalizările tușierilor. 

evident, ultima care și-a

rut... 
partidei cu Chimia Tâșnad, 
timpul celor 90 
joc, au 
nea... „1 
tul 32
primat ..părerea1 
despre 
Dar, 
spus... opinia în legătură cu cele 
de mai sus a “ 
disciplină, care 
vertisment atît 
culaie Szabo, cît — __  -
Sighet. După toate probabilită
țile, Comisia de disciplină a 
Colegiului central al arbitrilor, 
care a fost sesizată în acest senst 
îl va sancționa și pe arbitrul 
Emil Urcan din Bistrița, pentru 
descrierea confuză a unor aba
teri din terenul de joc. Cu as
ta, totul va deveni... clar !

Q Tot de un antrenor este 
vorba referindu-ne și la meciul 
F.E.P.A. 74 Bir Iad — Gloria 
Buzău. în acest meci, spre fi
nal, i cînd arbitrul a acordat o 
lovitură de la 11 metri în fa
voarea gazdelor, atît antrenorul 
buzoienilor, Ion lonescu, cît și 
portarul de rezervă al oaspeți
lor, Caloianu, au intrat în te
ren (n.n. cu ce drept ?), ultimul 
ajungînd să se îmbrîncească cu 
un jucător al gazdelor. Prea 
multă nervozitate într-un sfîrșit 
de camnionat, în care, practic, 
Gloria Buzău nu mai avea nimic 
de cîștigat sau de pierdut ! Si 
iată cum antrenorul Ion lonescu 
s-a ales cu o atenționare, iar 
Caloianu — cu două etape de 
suspendare.

fost Comisia de 
a dat cîte un a- 
antrenorului Ni
si echinei C. .L.

Jack BERARIU

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
riante a 

variante 
variante 
variante

0 varian- 
149.25 va-

cZI, sim- 
BMENUL 
buletine- 
JOSPORT 
si be-it- i 
a nume- 
isa TRA- 
PRONO- 

i încheie

săptămîna (adică mîine, dumi
nică. 18 iunie !).

Cele 42 de numere PRONO- 
EXPRES de la TRAGEREA EX
CEPȚIONALA de mîine, dumi
nică, 18 iunie vor fi extrase din 
urna electronică în sala din str. 
Doamnei nr. 2, din București, 
începînd de la ora 16,30. Aspecte 
de la efectuarea celor 6 extra
geri vor fi radlod*'!uz^+*:s ne 
piogramul I, la ora 17,30. nu
merele ex+rase u~mînP n 
transmise din nou, la ora 22,30 
frțn4-*) r»’T

PRONOSPORT) și luni, 19 iunie 
la ora 8,55

care 
mai 

jocu-
clar

i.
spectaculos 
prin alte

53 (după 
respinsese 
șutul Iui 
m.ul)t decît

STEAUA: Ene (min. 
73 Cioacă) — JERCAN, 
Munteanu, Dicu, Tecu- 
lescu — ȘERBAN, Ena- 
che (min. 66 Mitrea), 
BECA (min. 73 Gea- 
dău), A. Băluță — DO- 
BRE (min. 68 Brad), 
DEACONU.

ELECTROMUREȘ: Zi- 
bileanu — Catîrlan 
(min. 50 Cîmpean), 
Neamjiu, Orza, Brudan
— Bota, Bărăbaș, Roș
ea, Gabor (min. 35 Ru
ja) — Uifalvi, Petrina 
(min. 50 Kocsis).

în continuare, pro
gramul este următorul: 
sîmbătă:
— C.S.Ș.
Neamț ;
C.S.Ș. Olimpia — Stea
ua.

Electromureț 
Olimpia P. 

duminică :

Adrian VASILESCU

Campionatul de speranfe

REZULTATE CONTRADICTORII ALE FRUNTAȘELOR...
...și frumoasele „serii" ale studenților din Craiova 

și București
Rezultate contradictorii ale 

celor două echipe fruntașe în 
finalul întrecerii speranțelor. 
Steaua — după ce a mărit 
mereu tempoul pentru a prin
de din urmă liderul, înregis- 
trînd o frumoasă suită de 13 
victorii consecutive — a pier
dut, în etapa a 31-a. la Galați, 
în fața formației de tineret a 
Oțelului (0—2). In același top, 
Dinamo a cîștigat clar la Sibiu

1. DINAMO 32 24 3 5 74-43 49
2. Steaua 32 24 5 3 70-22 48
3. Univ. Cv. 32 21 5 6 89-40 45
4. F. C. Bihor 32 16 7 9 61-45 36
5. F. C. Farul 32 15 2 15 49-55 32
6. Oțelul 32 13 6 13 53-49 31
7. F. C. Argeș 32 12 6 14 49-57 30
8. F.C.M. Bv. 32 12 8 12 59-53 28
9. Victoria 32 13 6 13 44-42 28

10. Corvinul 32 12 5 15 63-61 27
11. A.S.A. 32 12 2 18 54-71 25
12. S. C. Bacău 32 11 5 16 40-59 25
13. „U« CIuj-N. 32 11 6 15 47-73 24
14. F. C. Olt 32 9 7 16 44-53 23
15. Sp. Stud. 32 10 4 18 49-62 22
16. F. C. Inter 32 11 5 16 42-61 22
17. Flacăra 32 8 5 19 49-71 17
18. Rapid 32 5 10 17 32-51 16

(4—1), d-ar, după numai 
a putut depăși, ____ _
Bihor (1—2), revelația 
părți a campionatului, 
în Ghenoea, Steaua 
pe F.C. Farul cu 6-0.

o eta- 
acasă,pă, nu 

pe F.C. 
primei 
Dincolo, 
surclasa
Si așa stînd lucrurile, distanta 
dintre ce’e două formații a ră
mas de NUMAI UN PUNCT. .

In schimb, a treia formație 
fruntașă a campionatului. Uni
versitatea Craiova (deși a „Îm
prumutat". șase titulari echipei 
din campionatul republican al 
juniorilor pentru partidele din 
turneul final al acestei compe-

CARNET
Etapa a doua a Concursului 

Republican Pe echine la atletism 
programează întreceri, astăzi și 
mîine, la Timișoara (echipele 
din grupa Bl sl la Brăila (echi
pele din 
c’’i-e!or 
mau să 
rești, au

grupa C). întîlnirile e- 
din grupa A. care ur
se desfășoare în Bucu- 
fost amînate pentru o

își continuă seria succe- 
ciștigînd ciar meci după 
ultimul, 5—1 cu F. C. Ar- 

eonseculive,

• PIȚURCA și 
hagi s-au aflat 
miercuri la al 300- 
lea și, respectiv,, al 
200-lea meci în Di
vizia A. Le urăm 
încă multe alte pre
zențe, Hagi — la 
numai 24 de ani — 
puțind depăși cifra 
de 400. • Mal me
reu nerăbdători se 
arată unii dintre 
suporterii stelei cu 
Victor Pițurcă ; a 
nu se uita, insă, 
că el este autorul 
atîtor goluri care

au cîntărlt ____
ani în șir, pe tabe
la de scor, 
și miercuri 
ta de 
Europei 
baza 
scorului.
«Și

greu.

Chiar 
„ghpa- 

bronz" a 
a stat la 
deschiderii 
• Cînd 

propune ceva 
(un 0—0 pe terenul 
formației campioa
ne) „profesorul" 
Constantin dovedeș
te că știe să-și așe
ze echipa (în pro
pria treime) și s-o 
manevreze în sco
pul închiderii opor-

• unde-i frumoasa ga
lerie A LUI „U" ? Nu cu 
mulți ani în urmă, în tri
bunele „Municipalului" _11__ 
Cluj-Napoca (și chiar și în 
partidele disputate în depla
sare) o frumoasă galerie, 
un repertoriu inedit, 
încuraja echipa favorită din 
minutul 1 pînă în finalul jo
cului. Ei bine, această „ga
lerie" a dispărut subit, me
ciul lui „U" (un meci pe mu
chie de cuțit, cu Rapid) des- 
fășurindu-se într-o liniște to
tală. Deși „alb-negrii“ au a- 
vut multe momente de cum
pănă, în care aveau nevoie 
de sprijinul spectatorilor din

tune a culoarelor 
cu... unghi ascuțit. 
Replică urmașului 
său, la Steaua, în 
rolul de inter, adi
că a lui Puiu Ior- 
dănescu, n-a 
ziat mult, 
a-i 
tul“ 
tea..» xchei, Iordă- 
nescu a chemat, la 
un moment dat, doi 
fundași (Bumbescu 
și Bunaciu) pe ban
ca
cîmpul de joc au 
intrat
Măstăcan, 
echipa 
atît 
cît și la
(G. Nic.).

intîr- 
Pentru 
„lacă-desface .,_ _

închis cu alî-
. chei,

sa. de unde în

Negrău și 
i, cu care 
a cîștigat 

la construcție, 
finalizare.

Prof. L. Maior, 
de fotbal

din

cu 
își

tribune. _ 
președintele secției 
a . lui ..U". se confesă în fi
nalul partidei : „încă un meci 
cu atîtea emoții și îmbătrî- 
nesc cu 10 ani". • Rapldistul 
Bacoș, despre care se credea 
că a revenit la sentimente 
mal bune față de clubul fe
roviar, a emis iar niște... pre
tenții, tocmai cind era mare 
nevoie de el. S-a și stat de 
vorbă cu el. Bacoș însă s-a... 
supărat șl s-a „dat" indispo
nibil, spunînd că este... acci-

de a
de ju-

dentat ?! Ciudat mod 
înțelege obligațiile sale 
câtor. (S. Tr.)

• după meciul 
DE LA SIBIU, în 
care s-a spus des
pre Lupu că a fost 

vioară a 
ne-am fi 

la o con- 
a acelei 

„ștachete", cu atît 
mai mult cu cît ju
cătorul dinamovist 
se profilează ca un 
posibil mijlocaș de 
talie internațională. 
Dar Lupu a pierdut 
această ocazie, ju- 
cînd 
trare, 
pasele 
tuații 
pentru

Lupu are

prima 
partidei, 
așteptat 
firmare

ocazie, 
fără concen- 
de unde și 
greșite în si
de finalizare 
partener. E

adevărat, 
doar 22 de ani, dar 
timpul e inflexibil 
chiar pentru aceas
tă vîrstă. • Dacă 
Lupu este o promi
siune, Mujnai apa
re ca o certitudine, 
de care va trebui 
să se tină seama. 
„Explozia" cu 
el pleacă la 
felul in care 
tejează mingea 
ușurința

scrutează 
indiferent 
în care se 
din Mujnai 
Schuster mal rapid, 
ceea ce spune foar
te mult. • Remar
cabile 
Stelea 
reului 
fel de 
vențiile lui 
capul. Ca un 
tabil jucător 
cîmp. (I. Ch.).

terenul, 
de zona 
află, fac 

un

ieșirile lui 
în afara ca- 
mare și la 

eficace inter- 
cu...

veri-

• CU OCHII SPRE TEREN 
și eu urechea lipită de tran- 
zistoare în febrilă - —----
a transmisiei de la 
cam acesta a fost 
celor aproximativ 
spectatori hunedoreni. Ca un 
făcut, meciul dintre F.C.M. 
Brașov și Oțelul Galați s-a 
încheiat ultimul dintre cele 
9 ale etapei. Incît în cele 
cîteva minute dintre finalul 
partidei de la Hunedoara și 
al celei de la Brașov, nimeni 
n-a părăsit tribuna 
sfîrșit, s-a anunțat

SCURTA 
după ce

așteptare 
Brașov — 
„statutul" 

8 000 de

; cînd, în 
că brașo-

venii au cîștigat cu l-r-0, tri
buna hunedoreană a aplau
dat.. mai ceva ca la cele pa
tru goluri ale Corvinului ! • 
„Și totuși — ne ---------
conducătorul clubului 
nul, Gelu Simoc — 
tranșat în favoarea 
doar duelul indirect _ _ 
iul. Este foarte posibil însă 
ca duelul direct, cel din ul
tima etapă, cînd vom intîlni 
pe Oțelul la Hunedoara, să 
fie cel ce va decide cea de-a 
(reia retrogradată".

spunea
Corvi- 

azi am 
noastră 

cu Oțe-

(S. A.)

tiții) 
selor, 
meci, 
geș. Zece victorii
33 de goluri marcate, opt pri
mite! O frumoasă performanță 
a „pepinierei" craiovene (an
trenor coordonator Ni colac 
Zamfir), care nu face decît să 
confirme în fond saltul primei 
echipe, care susține astăzi me
dul dedsiv pentru participarea 
în Cupa U.E.F.A. Pentru că, 
numai pe o activitate serioasă, 
susținută, la nivelul tuturor e- 
șaloanelor. se pot clădi perfor
manțele unui club care se res
pectă.

Dar nu putem încheia aceste 
scurte considerații fără a sub-~ 
linia si ascensiunea Sportului 
Studențesc, pînă nu de mult... 
lanterna campionatului; salt 
datorat celor cinci victorii, două 
egaluri — cîștigate la 11 m —, 
cu o singură înfrîngere (la Cra
iova) în ultimele opt etape. 
Acoperire în fapte și. .. rezul
tate a unei declarații făcută nu 
de mult de antrenorul N. Tă- 
năsesou.

Laurențiu DUMITRESCU

• LA 
VREME 
Barbu a marcat u- 
nicul gol al parti
dei de la Brașov, 
fructificînd exce
lenta centrare a 
fundașului Ghergu, 
crainicul stadionu
lui a anunțat că a- 
cesta din urmă es
te tatăl unei fetițe. 
Au urmat aplauze
le spectatorilor a-

fericitului 
Cigan nu 
fi folosit

dresate 
tată. • 
a putut 
în meciul cu Oțe
lul Galați, rccidi- 
vînd la genunchiul 
accidentat. După 
spusele reputatului 
medic ortoped Va- 
sile Popescu, de la 
Centrul de medici
nă sportivă „23 
gust'
control,

care-1 are 
.Cigan

Au- 
sub 
este

suspectat de me
nise. Soluția vinde
cării lui nu va fi 
probabil alta decît 
operația. • Printre 
spectatorii prezenți 
în tribunele Stadio
nului Municipal s-a 
aflat și internațio
nalul Marius Lăcă
tuș care n-a putut 
juca în aceeași zi, 
la Steaua, pentru 
cumul de cartona
șe. (Gh. Ner.)o

• FOARTE ÎNGRIJORAT 
înainte de meciul de la Tg. 
Mureș, președintele lui S. C. 
Bacău, Corneliu Costinescu, 
anticipa, totuși, un joc al e- 
chipei sale numai pe varian
ta victoriei. „Deși ne lipsesc 
două piese de bază, Șoiman 
și Penoff, trebuie să mizăm 
pe atac în fața acestei atît 
de tinere formații mureșene, 
care va încerca să... puncte
ze, în fine, după 20 de eta
pe ! Ați văzut că era cît pe 
ce să o facă pe «Victoria»"... 
• A.S.A. ar putea invoca ?1

• IN 
de la

PARTIDA
Craiova, o 

■ remarcă specială se 
impune, credem, în 
cazul lui Speriatu. 
Că rezultatul a ră
mas incert pînă spre 
final de meci, asta 
se datorează și goal- 
keeper-ului 
tean, care, 
ra penaltyului pa
rat, altfel destul de 
bine executat de 
Ciurea, a mai scos

piteș- 
în afa-

din uncie faze, dar 
sigur, constituie o 

................... de 
„contul" său este

neșansa 
ceea ce, _ .
cauză a marelui deficit 
puncte din ..
și nesiguranța din defensivă. 
Duminică, echipa locală era 
să-și înscrie încă un autogol.
© Bine servit și, totodată, 
ambiționat, cuplul Grigoraș — 
Scinteie 
mai de 
ductiv.
mai des
timele etape) și să rateze mai • 
puțin. (G. Bot.).

ar putea deveni mult 
temut și mai pro- 
Totul este să joace 
împreună (ca în ul-

mingi 
Trecînd

încă cîteva 
de gol. • 
în tabăra craiovea- 
nă, 
încă 
zența
(cu 
Gh. 
altfel, 
incursiunile sale 
născut lovitura 
pedeapsă în favoa
rea studenților, pen
tru ca atunci cînd 
puțini, poate, mai

să subliniem, 
o dată, pre- 
pe tot terenul 

folos) a 
Popescu.

la una

lui 
De 
din 
s-a 
de

sperau să readucă 
zîmbetul în tribune. 
@ De cîteva etape, 
„unsprezecele“ ” ! 
versității are 
contur destul 
precis. Și rezultate
le se văd. Spre 
deosebire de alte 
perioade, cînd, de 
la o etapă la alta, 
garniturile 
tate pe 
nu prea 
(M. C.).

Uni- 
un 
de

prezen- 
gazon 

semănau.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI B
SERIA l : Petrolul Ploiești

F. C.M. Delta Dinamo
G. Andrei (București), 
Pașcani — Steaua Mizil : Z« 
da (Tg. Mureș), 
rări Cîmpulung — Ceahlăul 
Neamț : M. Nisif (Reșița), Ari
pile Victoria Bacău — Șiretul 
Pașcani : Al. Radu (București),

A.S.A.

Tulcea : 
C.F.R.

Bo-
Explo- 
“ ‘ P.

ATLETIC
dată care va fi comunicată ul
terior.

<J Duminica viitoare, la Pi
tești se va desfășura cea de a 
34-a ediție a Campionatelor In
ternationale de atletism ale 
României, tn Capitală, pe circui
tul din str. Maior Coravu va a- 
vea loc a 44-a ediție a Circui
tului internațional de marș P.T.T.

Unirea Focșani — Gloria Buzău : 
D. Ologeanu (Arad), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Prahova C.S.U. 
Ploiești : I. Dogaru (Rm. Vîl
cea), Metalul Plopeni — C. S. 
Botoșani : I. Danciu (Petroșani), 
F.E.P.A. ’74 Bîrlad — C.S.M. Su
ceava : P. Seceleanu (București), 
Poiana Cîmpina — Politehnica 
Iasi : L. Kelemen (Deva)

SERIA A II-A : Electroputere 
Craiova — Metalurgistul Slatina : 
M. Bumbui (Oradea). Dacia Pi
tești — Gloria Pandurii Tg. Jiu : 
M.' Lică (București), Metalul Mi
ja —- A. S. Drobeta Tr. Severin : 

MinerulAl. Renghel (Vaslui),
Motru — Gaz Metan Mediaș î 
Gh.' Simcso (Deva), ~
Călărași — C. S. Tîrgoviște : M. 
Ilyes (Odorhei), I.C.I.M. Brașov 
— Jiul : I. Vereș (Sf. Gheorghe), 
F.C.M. Caracal — Sportul „30 
Decembrie" * S. Ursii (Suceava), 
Chimia Rm. Vîlcea — Electro-

Dunărea

Mureș : 
Metalul
Brașov :

mureș Tg. 
(Videle), 
Tractorul 
(Timișoara).

SERIA A III-A

M. Badea
Mangalia —

E. Seraein

Metalul Boc
șa — Gloria Bistrița : I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vîlcea), C.S.M. Re
șița — Politehnica Timișoara : 
C. Gheorghiță (Brăila), A.S.A. 
rrogresul Timișoara — Strungul 
Arad : T. Constantinescu (Bucu
rești), Minerul Cavnic — Gloria 
Reșița : B. Minea (București), 
Chimica Tîrnăveni A. S. Pa- 
roșeni-Vulcan : D. lonescu (Plo
iești), Unirea Alba Iulia — O- 
limpia Satu Mare : M. Georgescu 
(Constanța), Avîntul Reghin — 
Armătura Zalău : Gh. Silion
flașl), C.F.R. Timișoara — F.C. 
Maramureș : I. Moise (Buzău), 
u. T. Arad — Dacia Mecanica 
Orăștie : R. Nîcoară (Tulcea).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.
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EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

pcntru întărirea ordinii și dis
ciplinei în utilizarea fondurilor 
materiale și bănești de care 
dispun unitățile socialiste pen
tru înlăturarea cheltuielilor 
neproductive și necconomicoa- 
se, apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste de stat și 
cooperatiste, a avutului obștesc, 
în vederea creșterii rentabili
tății și eficienței economice.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat, în continua
re, RAPORTUL CU PRIVIRE 
LA REDUCEREA PERSONA
LULUI DIN APARATUL 
STAT, DE PARTID ȘI

DE 
______ _ AL 

ORGANIZAȚIILOR DE MASĂ 
și a adoptat uncie măsuri 
pentru perfectionarea structu
rilor organizatorice și mai bu
na utilizare a personalului din 
aceste domenii.

Ș-a apreciat că prin aplicarea 
măsurilor stabilite se vor asi
gura îmbunătățirea generală a 
activității și creșterea răspun
derii tuturor cadrelor de partid 
și de stat în organizarea si 
conducerea întregii activități 
de dezvoltare economico-socială 
a României.

în cadrul ședinței, TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A INFORMAT DESPRE UNE
LE CONSTATARI ȘI CON
CLUZII DESPRINSE DIN VI
ZITELE ȘI ANALIZELE FĂ
CUTE, ÎN ULTIMELE ZILE, 
IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN 
DIFERITE JUDEȚE ALE 
ȚARII.

Secretarul general al parti
dului a apreciat că în majori
tatea unităților vizitate cultu
rile se prezintă în general bi
ne, ceea ce creează condiții 
pentru ca, în acest an, să se 
obțină cele mai mari producții, 
atit la orz și griu, cit și la ce
lelalte culturi, Ia floarea soare
lui, porumb, sfeclă, cartofi, le
gume șî fructe.

Secretarul general al parti
dului a indicat să se facă o

evaluare cit mai exactă a pro
ducțiilor agricole și să se ac
ționeze Cu toată fermitatea și 
răspunderea pentru stringerea 
la timp și fără pierderi a în
tregii recolte, pentru transpor
tul și depozitarea corespunză
toare a acesteia, astfel incit, 
în toate județele, producțiile 
realizate să se situeze cel pu
țin la nivelul planului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut comitetelor județene 
de partid, tuturor organelor 
și organizațiilor de partid, con
siliilor populare, precum și 
Ministerului Agriculturii, tutu
ror organelor agricole, să tra- 
gă concluzii din experiența a- § 
cestui an, care arată că acolo § 
unde ș-au respectat normele § 
științifice de lucru — privind Ș 
calitatea lucrărilor și densitatea 
plantelor — se obțin recolte 
mari, indiferent de zonele a- 
gri cole.

S-a cerut 
continuare 
răspunderii, _ _____ _______
plinei în toate unitățile agrico
le — și, îndeosebi, în între
prinderile agricole de stat, 
unde în multe locuri se rea
lizează producții inferioare ce
lor din cooperativele agrico
le de producție — în vederea 
asigurării tuturor condițiilor 
pentru realizarea, în toate ju
dețele și in toate unitățile, a 
producțiilor, vegetale și anima
liere prevăzute, corespunzător 
sarcinilor de pian, cerințelor 
noii revoluții agrare.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut unele probleme ale 
vieții internaționale actuale și 
ale mișcării comuniste și mun
citorești contemporane.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît CONVOCAREA PLE
NAREI COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO- 
MUNIST ROMAN, ÎN ZILELE 
DE 27 ȘI 28 IUNIE A.C.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

să se acționeze în 
pentru întărirea 

a ordinii și disci-
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0 NOUĂ VICTORIE PENTRU UN
Performanța cea mai notabi

lă din ultima zi a Campionate
lor Internaționale de tir ale 
României, desfășurate la Bucu
rești, pe poligoanele Tunari și 
acoperit Dinamo, a aparținut 
aceluiași mare trăgător care 
este Sorin Babii. De astă dată, 
campionul nostru a cîștigat de 
o manieră categorică întrecerea 
de pistol cu aer comprimat, 
încheind în favoarea sa atit 
concursul propriu zis (cu 587 p, 
performanță de nivel interna
țional). cit si finala (100,9 — 
bună și ea) disputa cu veșnicul 
său rival, Ilie Petru. Babii a 
cîștigat, așadar, fără probleme 
și, tocmai de aceea, este mo
mentul. credem, să sugerăm 
ideea că acestui performer de 
excepție al tirului nostru tre
buie să i se asigure concursuri 
foarte puternice, cu parteneri 
de cel mai înalt nivel valoric, 
pentru a putea progresa pe 
măsura excepționalelor sale 
posibilități. Concursuri la care 
al doilea clasat se situează la 
10 puncte diferență nu consti

tuie pentru el decît niște an
trenamente ceva mai îngreu
nate. ..

O a doua performeră valo
roasă a „internaționalelor" 
noastre a fost bulgăroaica Te- 
nienușk» Țvetkova. O dată ou 
victoria de ieri din proba de 
3X20 f, pușcă standard, această 
țmtașă veritabilă a ridicat la 
trei numărul succeselor sale 
obținute acum, la București.

în fine, o altă victorie a 
oaspetelor, mai puțin străluci
toare însă, cu un rezultat mai 
slab — cea din proba de pis
tol cu aer comprimat. Franțu
zoaica Serrat a profitat exce
lent de stresul de concurs din 
timpul finalei pe care l-au în
cercat trei românce — Buțu, 
Maria Ciobanu și Matei — toa
te cu același punctaj — 378 p 
— după concursul propriu-zis 
și. venind din urmă, a refăcut 
diferența de 4 puncte(!) și s-»a 
instalat pe primul loc. gratie 
unei finale de invidiat (101,3 p)!

REZULTATE TEHNICE. pușcă 
liberă 3x40 f : 1. C. Stan (Roma-

LAUREAT OLIMPIC

„CUPA DINAM0“
Astăzi, pe Lacul Bascov de 

lingă Pitești, se va desfășura 
o tradițională regată inter
națională : „Cupa Dinamo"’ 
la caiac-canoe. întrecerea reu
nește la start ași ai padelei și 
pagaei din Bulgaria (Levski 
Spartak), Ungaria (Ujpest 
Dozsa), U.R.S.S. (Dinamo) și,

LA CAIAC-CANOE
bineînțeles, sportivi ai clubu
lui organizator. La această 
competiție, care programea
ză 13 probe de viteză, vor lua 
parte — în afară de concurs — 
și componenții lotului nostru, 
care se pregătesc pentru C.M. 
din august de la Plovdiv.

nla) 1244 p ; 2. p. Gruia (Româ
nia) 1239 n : 3. H. Rodriguez 
(Cuba) 1236 n ; 4. E. Marinov
(Bulgaria) 1235 p ; 5. J.p. Amat 
(Franța) 1233 p ; 6. E. Antonescu 
(Ro-mânia) 1233 d ; pușcă stan
dard, 3x20 t : 1. Temenușka
Țvetkova (Bulgaria) 667 p ; 2.
Janna Kuzelova (Cehoslovacia) 
660 p ; 3. Camelia Diaconu (Ro
mânia) 655 d ; 4. luliana Crăciun 
(România) 651 d ; 5. Aurelia 
B'lstriceanu (România) 647 d ; 
6. Daniela Ionescu (România) 
646 d ; pistol lo m. masculin :
1. S. Babii (România) 687.9 p ;
2. I. Petru (România) 677,7 p ;
3. Z. Nysicka (Cehoslovacia)
673.3 P ; 4. T. Stefanik (Ceho
slovacia) 673.1 p : 5. M. Gradi- 
narov (Bulgaria) 670,3 p ; 6 O. 
Vișan (România) 666.5 o ; femi
nin : 1. cecyie Serrat (Franța)
475.3 p ; 2. Ana But (România) 
474.6 p ; 3. Maria Ciobanu (Ro
mânia) 473.2 p ; 4. Anișoara Ma
tei (România) 472,3 p : 5. Dani
ela Dumitrașcu (România) 470.0 
p : 6. Ileana Muresan (România)
465.4 p. „Marele premiu Carpati". 
skeet. masculin : 1. A. Ponoma- 
riov (U.R.S.S.) 220 t ; 2. D. Ga- 
zetovicl (România) 217 t : 3. I. 
Struciriov (U.R.S.S.) 217 t ; 4. c. 
Paraschiv (România) 215 t : 5. I. 
Majornic (România) 211 t : 6. 
F. lepan (România) 206 t : fe
minin : 1. I. Bilețkaia (U.R.S.S.) 
181 t : 2. L. Moldovan (Româ
nia) 169 t : 3. Maria Andrei 
(România) 165 t ; trap masculin :
1. R. Gesc (Cehoslovacia) 213 t 1
2. J. Gaek (Cehoslovacia) 212 t ;

3. M. Govin (U.R.S.S.) 205 t ; 4. 
V. Antonescu (România 201 t ;
5. J. Doridik (Cehoslovacia) 200 
t ; 6. C. Stoian (România) 197 
feminin : 1. D. Păun (România) 
160 t ; 2. L. Tănăsescu (Româ
nia) 127 t : 3. M Tomitolu 
(România) 124 t.

Radu TIMOFTE

8549 p LA DECATLON
WASHINGTON, 16 (Ager- 

preș). În cadrul unui con
curs atletic desfășurat la 
Houston (S.U.A.), atletul Dave 
Johnson a stabilit un nou re
cord al țârii sale la decatlon, 
cu 8 549 puncte. Precedentul 
record, inferior cu 85 punc
te, data de 13 ani și aparținea 
campionului la Jocurile O- 
llmpice de la Montreal, Bruoe 
Jenner.

• După cum se știe. România 
a fost reprezentată la recenta 
ediție desfășurată în modernul 
Palat al Sporturilor din Pireu — 
Atena de boxerii ■ P. Parascliiv, 
N. Aliuță, Ad. Mărcuț, G. Go
gol, D. Dumitrescu, Fr. Vaștag 
șl R. Obreja, însoțiți de antreno
rii R. Auraș și E. Popa : Dani
el Dumitrescu (semiușoară) șl 
Rudei Obreja (mijlocie mică) au 
reușit să obțină două prețioase 
medalii de argint.
• Pe baza unor argumente irefu

tabile. afirmăm cu toată răs
punderea că bilanțul șl calitatea 
medaliilor puteau II superioare 
dacă tragerea la sorti ne-ar 
fi fost favorabilă în cazul Iui 
Gogol șl Vaștag, eliminați In pri
mul tur de sovieticul Ruznlkov 
și, respectiv, bulgarul Abadjiev; 
chiar în aceste condiții, cei 
doi pugiliști ar fi putut evolua 
mai departe dacă drumul nu 
le-ar fi fost... barat, nu de ad
versarii lor (învinși fără dubii), 
ci de arbitrii-judecătorl. De alt
fel, la actuala ediție anumite... 
interese au fost scandalos „sus
ținute" de majoritatea arbitrilor 
care au oficiat, ale căror decizii

BLOC-NOTES LA
anapoda — mal ales la reuniu
nea finală — au produs indigna
re șl proteste. Au fost, astfel, 
frustrați de decizia de învingă
tori Rudei Obreja, D. Czernij 
(Polonia), L. Eros (Ungaria), 
Abadjiev (Bulgaria), Skriabin 
(U.R.S.S.).
• Apreciind ca satisfăcătoare 

comportarea de ansamblu a bo
xerilor noștri, se impune amen
damentul că în ultima repriză a 
meciurilor susținute el au mani
festat o nefirească slăbire a rit
mului șl vitezei de execuție a 
loviturilor.
• Obreja, Paraschlv șl Dumi

trescu au fost printre puținii pu- 
giliștl care au obținut victorii 
înainte de limită. în plus, par
tidele susținute de Vaștag, Du
mitrescu, Gogol și Obreja au 
fost apreciate ca fiind printre 
cele mal spectaculoase și de un 
ridicat nivel tehnic, pentru a nu 
mal vorbi că meciul dintre K. 
Tsiu (URSS) și Daniel Dumitres
cu — pentru titlul continental — 
a fost apreciat drept cel mai

C. E. DE BOX
spectaculos din cele 148 de par
tide disputate.
• Pentru reducerea numărului 

de zile afectate întrecerilor, or
ganizatorii au programat meciu
rile pe două ringuri, fapt ce 
constituie o premieră absolută a 
C.E.
• Printre surprizele întreceri

lor se numără eliminarea foștilor 
campioni europeni Kuprinski 
(Bulgaria), Munchian (URSS), 
Abadjiev.
• Și-au păstrat sau au recu

cerit titlurile continentale Mari- 
nov (Bulgaria), Masche, Kaden, 
Menhert (RDG). Akopkhian 
(URSS) șl Vanderlidie (Olanda).
• La cele 148 de partide au o- 

ficiat 28 de arbitri din 24 de țări. 
România a fost reprezentată de 
arbitrul Gabriel Danciu, care a 
oficiat la 25 de meciuri, dintre 
care la 7 în ring. De asemenea, 
a fost cooptat în juriul EABA 
arbitrul internațional Dumitru 
Banciu.

Telemac SIRIOPOL

• RECORDMANUL MONDIAL al 
l cursei de 400 m, americanul Harry 
1 „Butch" Reynolds (anul trecut, la 
ț Zurich, a alergat 43,29 s — cu 0,57 s mai 

’ 1 repede decît reușise la J.O. ’68 Lee 
li Evans), deși mare favorit, a pierdut 
A totuși medalia olimpică de aur la Seul 
ii (43,93), fiind întrecut de juniorul Steve 
î 1 Lewis (43,87). Pentru acest am, Reynolds 

și-a propus (nici mai mult, nici mai pu- 
I țin) un rezultat sub 42 secunde 1 Pină 
I una-alta, el și-a schimbat antrenorul, a- 
. pelind la serviciile lui... Lee Evans, care 
1 l-a sfătuit ca, în 19S9, să-și imbunătă- 
\ țească viteza, participînd la curse de 100 

m și 200 m. O PUGILISTUL AUSTRA- 
i LIAN Jeff Benech, campionul mondial 

al categoriei pană (W.B.C.), are intenția 
să abandoneze boxul, din cauza unor 
răni la mîini. Acestea nu-l împiedică 
insă ca el să evolueze, și încă foarte 
bine, intr-o echipă de... rugby din Syd
ney. • FEDERAȚIA INTERNAȚIONA
LĂ DE SCHI a definitivat Programul 
viitoarei „Cupe Mondiale". Șirul com
petițiilor va începe la 10—11 august, date 
la care se va desfășura, pe pîrtia de la 
Las Lenas, în Argentina, o cursă de co- 
borîre și o alta de super-uriaș, pentru 
femei. La 11 și 12 august, la Thredbo, in 
Austria, vor avea loc curse de slalom 
special și uriaș pentru bărbați. Pro
gramul „Cupei" prevede, pentru viitorul

sezon, 32 de concursuri (cu patru mai 
multe decît la ediția trecută) pentru băr
bați și 30 (26) pentru femei • AFLĂM 
DIN ZIARUL parizian l’Equipe că India 
a devenit membră a Federației Interna
ționale de hochei pe gheață, dar că, cel 
puțin pentru moment, există o problemă 
destul de greu de rezolvat. După cum 
este cunoscut, potrivit regulamentului

internațional al hocheiului pe gheață, 
jucătorii sint obligați să poarte căști de 
protecție, or unii dintre sportivii indieni 
sint de religie șiită, care le cere să poar- 
te tot timpul un turban pe cap. S-ar 
putea ca, folosindu-se de experiența ju
cătorilor indieni de cricket, hocheiștii 
să-și pună casca peste turban — în care 
caz el va trebui să fie mai mic decît 
cel tradițional, — sau să se confecțio
neze căști de hochei mult mai mari de
cît cele obișnuite, pentru a putea aco
peri turbanul. Pină la urmă, sigur va 
fi găsită o soluție, iar cel mai impor
tant este faptul că tineri indieni vor să

SEMIFINALISTELE C. E.
DF BASCHET FEMININ
SOFIA, 16 (Agerpres) In 

cadrul Campionatului Euro
pean feminin de baschet de la 
Varna s-au disputat ultimele 
meciuri din grupele prelimina
re, încheiate cu următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Olanda 
59—56 (21—21) ; Cehoslovacia
— Italia 67—51 (31—21) ;
Franța — Ungaria 65—63 (36— 
40) ; Iugoslavia — Bulgaria 
79—69 (45—37).

în semifinale, reprezenta, 
tiva U.R.S.S. va întîlni e- 
chipa Bulgariei, iar selecțio
nata Cehoslovaciei va evolua 
în compania formației Iugo
slaviei.

RECORD

ROMA, 16 (Agerpres). Sta
tisticienii sportivi din Italia 
au înregistrat în fișele lor 
un nou record la 25 mai, după 
finala Cupei Campionilor 
Europeni la fotbal, între A. O. 
Milan și Steaua București : 
ziarul „La Gazzetta dello 
sport", din Milano a apărut în- 
tr-un tiraj de 1 486110 exem
plare — record absolut în ma
terie de presă sportivă. Același 
ziar apăruse, la 12 iulie 1982 
(după victoria echipei Ita
liei la Campionatul Mondial 
din Spania), în 1 405 000 exem
plare.

PE SCURT • PE SCURT
BOX • Americanul Sugar Ray 

Leonard (33 ani) și-a păstrat 
titlul mondial la categoria su- 
permijlocie, terminînd la egali
tate meciul susținut pe ringul 
din Las Vegas în compania lui 
Tommy Hearns. Leonard a fost 
numărat în reprizele a 3-a și 
a 11-a, dar finișul său mai bun 
l-a determinat probabil pe arbi
tri să adopte decizia de meci 
nul. Cei doi pugiliști americani 
s-au mai întîlnit cu 9 ani în 
urmă, cînd Leonard a cîștigat 
prin k.o., în repriza a 14-a.

CICLISM • Francezul Charley 
Mottet, cu 6:01, a cîștigat, la 
Perpignan, etapa prolog a com
petiției „Midi Libre". L-au ur
mat la o secundă Jean-Claude 
Colottl și ia 4 s Dominique 
Galgnc (ambii Franța). Prima e- 
tapă, Perpignan — Carcassone 
(194 km), a revenit, la sprint, 
francezului Thierry Laurent, în 
5.40:26. Cu același timp au fost 
înregistrați Jean-Claude Cclotti 
(Franța), Franco Ballerlnl (Ita
lia) șl Peter Clerq (Belgia)

ÎNOT • Campionatele R.D.G.,’ 
la Magdeburg, 100 m Uber F: 
Katrin Meissner 55,72, Manuela 
Stellmach 56,10, 400 m mixt F: 
Grltt Muller 4:42,42, 200 tn liber 
B: Uwe Dassler 1 :50,17, '00 ta 
bras B: Ralph Farber 1:0:',76.

TENIS • La Londra, o mare 
surpriză : venezueleanul Nicolas 
Pereira a dispus cu 7—6, 7—6 de 
suedezul ștefan Edberg. • O 
altă surpriză la Rosmaien (Olan
da) : Johan Kriek — Michael 
Chang 1—6, 7—6. 6—4!

FOTBAL
practice hocheiul pe gheață, și cine știe, 
cu timpul, vor putea deveni tot atit de... 
specialiști ca și la hocheiul pe iarbă 1 
0 VI-L REAMINTIȚI pe fostul campion 
iugoslav Ncnad Stekici, specialist de 
marcă al săriturii în lungime ? In 1975, 
la Montreal el a fost declarat cel mai 
bun atlet al competiției preolimpice, 
pentru recordul său european (8,45 m). 
Acum, la 36 de ani, Stekici mai sare încă 
în lungime și deunăzi, la Pola, a ob
ținut, cu 7,92 m, un rezultat încă de 
bună valoare internațională... • CE 
MAI, Jamaica este o țară a marilor 
sprinteri : Whint — campion olimpic ’48 
pe 400 m, Rhoden — idem în ’52, McKen- 
ley — medaliat cu argint la ambele O- 
limpiade, la 400 m, Quarrie — campion 
olimpic ’76 la 200 m, Ben Johnson, care 
este totuși ja ma i ca n, campion mondial 
’87 la 100 m, Merlene Ottey — campi
oană mondială indoor ’89 la 200 m, Grace 
Jackson — a doua în clasamentul gene
ral al Marelui Premiu IAAF-Mobil ș.a. 
Ultimul nou venit, deocamdată, este 
Raymond Stewart, care, la Waco, in 
Texas, a înregistrat recent 9,97 s pe 100 
m, al șaselea rezultat mondial din isto
rie (al patrulea la nivelul mării). Ste
wart are 24 ani, 179 cm și 73 kg. in 
1987, la C.M. de la Roma, a fost al trei
lea la 100 m, după Johnson și Lewis.

Romeo VILARA

I meridiane ||
• REZULTATE din ziua a 

treia a C.M. pentru echipe de 
juniori II (cădeți), care au loc 
în Scoția : Ghana — Cuba 2—2, 
Scoția — Bahrein 1—1. Australia 
— S.U.A. 2—2. Brazilia — R.D. 
Germană 2—1, Argentina — Ca
nada 4—1, Nigeria — R. P. Chi
neză 3—0, Guineea — Portugalia 
1—1. Arabia Saudită — Columbia 
1—0. Pentru sferturile de finală 
s-au calificat : R. D. Germană, 
Scoția, Nigeria, Arabia Saudită, 
Portugalia. Argentina Bahrein 
și Brazilia. • 1N MECI amical 
la Montevideo : Uruguay — Bo
livia 1—0 (1—0). A înscris Agui
lera (min. 17). • IN FINALA
turneului pentru echipe de tine
ret de la Toulon : Franța — 
Bulgaria 3—0 (0—0). • LA DORT
MUND s-a disputat un meci in
tre o selecționată vest-germană 
șl o selecționată internațională. 
Sumele realizate au fost alocate 
fondului UNICEF. Selecționata 
internațională a cîstieat cu 5—3 
(3—3). • FEDERAȚIA de spe
cialitate din R. D. Germană a 
comunicat echipele care vor lua 
startul în noua ediție a cu
pelor europene. în C.C.E. : Dy
namo Dresda ; în Cupa Cupelor : 
Dynamo Berlin S în Cuca
U.E.F.A. s F.C. Karl MarX
Stadt și F.C. Hansa Ros
tock « 1N „CUPA SPANIEI", 
Valladolid s-a calificat în finală, 
învingînd cu 2—0 (după prelun
giri), în meci retur, pe La Co
runa.


