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INTR-UN ORAȘ MIC,
MARE ENTUZIASM SPORTIV

economico-sociale a

/
Dominat de vestigiile vesti

tei cetăți medievale Șoimoș. 
strajă de veacuri a văii româ
nești a Mureșului, 
pe o l 
modern, 
arbori 
cochetul 
al orașului Lipo
va (reține atenția 
o tabelă de mar- 

electronică, 
de orice, 
divizionar 
impresio- 

prin ani- 
voioșie ti-

i și
Circa

latură de
, iar pe 

somptuoși, 
stadion

înconjurat 
un bulevard 

alta de

Parte integrantă a impetuoasei dezvoltări
patriei, in anii socialismului, educația fizică si sportul înregis
trează succese impresionante, ații în planul activităților de masă, 
cit și în cel al performanței. Condusă și îndrumată de partid, 
mișcarea sportivă angrenează mase din ce in ce mai largi, cu
prinde — practic — întregul tineret

Și dacă, pină acum citva timp, sportul era mai mult apanajul 
marilor orașe ale țării, unde găsea mai nșor condiții materiale 
de practicare, iată că, in ultimele două decenii, el pătrunde 
viguros și în orașe mai mici, unde devine, pe zl ee trece, un 
prieten al elevilor, al oamenilor muncii.

Un exemplu, orașul LIPOVA, de unde vă prezentăm citeva 
aspecte semnificative.

Astă-seără, la Sevilla

FINALA C.C.E. LA FOTBAL: 
STEAUA-F.C. BARCELONA

Mult succes echipei 
noastre campioane!

SEVILLA. 6 (prin telefon). 
A venit și ziua cea mare a 
finalei de la Sevilla. Acum, 
ziarele spaniole trimit ade
vărate focuri de artificii spre 
cerul Andaluziei. Un titlu din 
mulțimea de ' „manșete" ar 
putea face sinteza febrilității 
cu care este așteptată finala. 
Se scrie cu litere mari :

STEAUA

J iovan bumbescu 
BALINT BALAN

'S LĂCĂTUȘ

J.

mai aproape de varianta fina
lă a lui Venahles. Am stat de 
vorbă cu numeroși comentatori.

Majoritatea lor cad de acord că:
1. Steaua este o echipă care 

a produs o puternică impresie 
pe videocasetele meciului cu 
Anderlecht.

2. Barcelona — dincolo de 
exuberanta titlurilor — joacă

DUCADAM 
BELODEDICI 

BOLONI 
PIȚURCA

BĂRBULESCU 
MAJARU

Arbitru : Michel Vautrot (Franța)
Ora 21,15 — stadionul „Sanchez Pizjuan" din Sevilla

CARRASCO

PEDRAZZA 
(ESTEBAN) 
ALBERTO

MARCOS

ARCHIBALD 
(ALONSO) 

SCHUSTER VICTOR

caj 
demnă 
stadion 
A) ne 
nează 
■mație, 
nerească și co
lorit. Circa 7 000 
de elevi ai Liceu
lui Industrial din 
localitate (veniți 
aici, în frunte 
cu directorul lor. 
profesorul de ma
tematică Ovidiu 
Stoica),! cu profesori de edu
cație fizică inimoși (ca Nicolae 
OngșSțn. Mircea Dumitru, 
Gheorghe Costea. Nicolae Pe- 
trakovschi. Barbara Neagu) 
se intrec in Crosul dedicat zi
lei de 2 Mai.

Startul se dă de pe stadion, 
traseul se 
prejurimi.
tul

La Lipova, intr-o secție a întreprinderii Libertatea^ gimnastica_la locul de 
muncă este

intinde in im- 
Mobilizare cu to- 

remarcabilă, organizare

practicată cu regularitate 
minuțioasă. ti 
noi pe ciștigătorii 
tegorii de virstă 
xandrescu, Nicu 
cu, Florica Cinea.
Dorcoșan) si apoi, însoțiți de 
prof. Ioan Ardelean, preșe
dintele C.O.E.F.S.. pornim să 
cunoaștem alte aspecte ale 
viguroasei activități sportive 
care pulsează in Lipova.

Foto : Aurel D. NEAGU

ALESANCO
URRUTI

MIGUELI GERARDO

F. C. BARCELONA

aplaudăm și 
la cele 4 ca- 
(Corina Ale- 

Alexandres- 
Gheorghe

• tn sala de sport a Liceu
lui, zeci de tineri se intrec la 
tenis de masă, intr-o compe
tiție in cinstea celei de a 65-a

„«Barca» susține miercuri cel 
mai important meci din isto
ria sa".

Dacă ziarele și televiziunea 
lucrează de zor — luni, spre 
miezul nopții, au apărut La 
T.V. interviurile luate lui 
Jenei și Iordănescu (plus nu
meroase imagini de la antre
namentul echipei noastre) — ta
băra lui Venables excelează 
printr-o tăcere care n-a putut 

nici măcar la 
de presă, mai 

de marți. 
Dovadă este

efectiv un meci capital, „in
tr-adevăr cel mai important 
din cariera ei", echipa fiind 
intr-un moment în care o vic
torie sau o infringere poate 
hotărî asupra orientărilor 
care conducerea clubului 
110.000 abonați le va lua 
considerație pentru viitor.

3. Rolul vest-germanului
Schuster este decisiv, jucăto
rul cel mai discutat din Spa
nia fiind un 
și demon" al

P« 
cu 
în

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

fi ruptă 
conferința 
curînd protooolară. 
la ora amiezii, 
faptul că antrenorul englez a 
amînat comunicarea forma
ției pentru ziua meciului, ceea 
ce face ca numeroșii ziariști 
acreditați — inclusiv cei de 
peste Ocean — să joace veritabile 
partide de șah

veritabil „înger 
echipei sale.
★

asupra me-Anticipările 
ciulul sînt destul de simple 
Se vor înfrunta două echipe 
care joacă in viteză. Ca intot-

loan CHIR1LA

pentru a fi <dt (Continuare in pag 2-3)

LA ȘCOALA MUNCII SI» »
Pregătirea tineretului studios 

prin muncă si pentru 
reprezintă o dominantă a sco
lii românești, 
permanentă a 
tice din patria 
elevilor noștri 
mișcare capabile să le asigure 
nu numai o frumoasă tinută fi
zică, sănătate si vigoare, ci si 
posibilitatea de a fi cit mai 
receptivi Ia diferite îndeletni
ciri practice, care să Ic fie fo
lositoare mai tîrziu, în viată —

SEVILLA, LA ORA MECIULUI DE GALĂ
muncă

o preocupare 
cadrelor didac- 

noastră. „A crea 
deprinderi de

iată ce ne-a preocupat întot
deauna". afirmau profesorii 
din colectivul catedrei de edu
cație fizică de la Liceul Indus
trial de Mecanică „Dumitru 
Petrescu" din Capitală, la una 
din consfătuirile metodice or
ganizate în acest an.

Reporterul, a fost. firește, 
dornic să vadă cum se concre-

Tiberiu STAMA

(Continuare în na o 2—3)

Eclilpa feminină de volei a Liceului „Dumitru Petrescu" din Ca
pitală, cîșțigătoare a Cupei „A 65-a aniversare a P.C.R."

Foto : Gabriel MIRON

S Interes enorm pentru duelul la vîrf al continentului

O Sute de ziariști sportivi din numeroase țări au sosit

la fața locului 0 Boloni, Pițurcâ și coechipierii lor — in

centrul atenției 0 Declarațiile celor doi antrenori

SEVILLA, 6 (prin telefon). 
uitat de 

uitat de derbyul 
: Real

a uitat și 
Cupa UEFA, unde Real__
drid, după acel 5—1, din tur 

'• ’ F. C. Koln
interes".
acum, spre 
— scrie „El 
loc cel mal 

orașu-

Spania toată a 
Corrida, a i 
baschetbalistic 
— Barcelona,

Madrid 
de 

Ma-

fără replică, cu 
„nu mai prezintă

Tot interesul, 
Sevilla, aici unde 
Pais" — „va avea 
mare meci din istoria 
lui". Prima finală europeană 
găzduită de orașul andaluz, 
Steaua — Barcelona, „o întîl- 
nire de gală care, scrie «Diarie 
16», atrage toată lumea la Se
villa". 40.000 de suporteri bar- 
celonezi au invadat orașul, 500 
de ziariști, fotoreporteri, 
mentatori radio 
venit, mai sint 
sute de oameni ... . . 
și vorbite. în holul hotelului 
Macarena, frumoasele pliante 
in limba spaniolă, oferite de 
clubul nostru cu istoria, jucă-

torii ji drumul Stelei spre fi
nală, sint smulse din mină. E 
o veritabilă vinătoare de auto
grafe, In orașul acesta care a 
găzduit patru meciuri ale Mun- 
dialului spaniol, aici unde a~ 

erau asaltați 
Junior, 
Blohin, 

acum 
de

cum patru ani c__
Zico, Falcao, Socrates, 

Souness, 
Demianenko,

Dalglish,
Dasaev, 
reporterii și colecționarii _
autografe ii pindesc, la fiecare 
colț, pe Boloni. Belodedici. Pi-

1

a

£

Boloni

pierdut si

co
si T.V. au ți 

așteptați citeva 
ai presei scrise

campionatul 
spunea Do- 

i „La Van-

TREI VICTORII ROMANEȘTI Și ALTE POZIȚII FRUNTAȘE 
LA REGATA DE CAIAC-CANOE DIN BELGIA

%

La sfîrșitul săptămînii trecu- 
ie. la Mechelen, în Belgia, 
s-a disputat o mare regată de 
caiac-canoe, cu participarea 
sportivilor din 15 târî (cu ex
cepția Ungariei, s-au reunit cele 
mai reprezentative forte ale a- 
cestei discipline, U.R.S.S. și 
R.D.G. înscriind pe listele 
de start cîte două echipaje).

Reprezentanții tării noastre 
au obtinut victoria in trei oro-

be. clasîndu-se de trei ori ne 
locul doi si de patru ori pe 
poziția a treia, ocupînd în fi
nal locul 3 în clasamentul ge
neral (în urma echipajelor 
U.R.S.S. si R.D.G.).

Dintre sportivii noștri. Aurel 
Macarencu a obtinut două vic
torii (C 1000 și 10000 de metri) 
si un loc doi. la C 500 m. Tot 
pe locul I. P. Zgurschi, N. Ser- 
gan — C 2 10000 m. Pe locul

secund s-a mai clasat Nastasia 
Buri (K1 f 4000 m), precum si 
echipajul de K 2 10000 m — L 
Constantin. N. Fedosei. Locu
rile trei: C 2 1000 m (P. Zgur
schi. N. Șergan), K 2 10000 m 
(D. Stoian. V. Polocoșer), K 4 
f 1000 m (G. Marinache. N. 
Buri. M. Ciucur. A. Larie). 
Kt m 1000 m (A. Velea, L 
Letcaie. L Constantin. N. Fe
dosei).

Ldcătuș
Bumbes- 

ți cei- 
Distinsul

țurcă, Iovan, Balint. 
cu, Lăcătuș, Ducadam 
lalțt fotbaliști români.
drum european al Stelei a lan
sat, m vede, idoli noi, Steaua 
este astăzi o formație cunos- 
cută : „O echipă cu un moral 
mal bon declt al Barcelonei.

care 
și Cupa", cum îmi 
mingo Garcia de la 
guardia".

Steaua are insă, din păcate, 
unele probleme peste care spe
răm să treacă '.. .
acuzat dureri la un genunchi 
la un ultim 
Balint are o jenă 
iar pe Bărbulescu 
pâră călciiul drept. Dr. Marcel 
Georgescu speră insă că 
ora meciului toți trei 
bună stare de joc !“.

Probleme are insă 
celona. Archibald a

Bumbescu a
antrenament, 
la aductori, 
îl cam su-

vor
..la 

fi în

Bar-Și
sosit du

minică de la Amsterdam, unde 
a urmat un intens tratament 
medical, a venit și cu doctorul 
olandez Smit după el. ca să-i 
urmărească fiecare mișcare, 
orice execuție. Și incă nu este 
certă prezența scoțianului in 
„lV-le titular. Antrenorul 
Terry Venables, care t-a can
tonat eu echipa la Carmona, la

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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Divizia A la ș<

In județul vrancea MARE ENTUZIASM SPORTIV
PRIMELE CLARII

UN FRUMOS 
COMPETIȚII
Pe meleagurile vrîncene. ca 

de altfel în întreaga tară, glo
riosul jubileu al Partidului 
Comunist Român, a creat o 
efervescentă deosebită si în 
rîndul sportivilor. Numeroase 
acțiuni si manifestări snortive 
omagiale — unele începute cu 
mult timp în urmă — au avut 
loc în orașele, comunele si 
satele județului.

Ne vom opri doar la cîteva 
astfel de competiții. organizate 
sub directa îndrumare a Con
siliului Județean pentru Educa
ție Fizică îi Sport Vrancea. 
Desfășurate în aer liber sau 
in sălile de sport din județ. 
Întrecerile au avut succes de 
participare si public. Astfel 
„Cupa Orașelor" la cros, serie 
de dispute sportive dedicate 
jubileului partidului, s-a des
fășurat pe rînd la Focșani (de 
două ori), Adjud, Panciu si 
Odobești. concurentii aditio- 
nînd puncte la fiecare partici
pare. în final, după cinci eta
pe. cupa a revenit sportivilor 
din Focșani. Iată clasamentul: 
1. CSS Focșani, 2. Odobești. 3. 
Adjud 4. Unirea Focșani. 5. 
Panciu. A fost un succes re
marcabil această captivantă se
rie de crosuri, motiv pentru 
care organele locale au decis 
ca ea să devină tradițională, 
iar cupa transmisibilă.

O altă competiție omagială, 
dotată cu o cupă, a fost Tur
neul de minifotbal desfășurat 
în Sala Sporturilor „Vrancea". 
O întrecere de toată frumuse
țea. la startul căreia s-au ali
niat 46 de echipe din întreprin-

BUCHET DE 
OMAGIALE 

derile si instituțiile județului. 
Mai întii s-a desfășurat un 
turneu de calificare cu 6 serii, 
primele din acestea luînd par
te la turneul final. Competiția 
a fost deosebit de apreciată 
atît de participanti. cit și de 
spectatori (nu de puține ori 
tribunele sălii au fost pline). 
Clasamentul final: 1. DINAMO 
FOCSANI. 2. Luceafărul CPL 
Focsani. 3. întreprinderea de 
vase emailate Focșani. 4. Glo
ria — ITSAIA, 5. A.S. Podgo
ria Focșani, 6. întreprinderea 
de bumbac cardat Focșani.

Remarcabil a fost si buche
tul de competiții organizat de 
clubul fanion al județului — 
Unirea (președinte I. Miron), 
dotat în final cu „Cupa a 65-a 
Aniversare". în majoritatea lor. 
întrecerile s-au desfășurat în 
Sala Sporturilor din localitate, 
dar și in sălile de atletism, 
lupte si judo ale clubului. La 
starturi s-au prezentat si spor
tivi din alte orașe ale județu
lui. Programul a cuprins în
treceri de atletism (între cîs- 
tigători: Tincuta Iancu. Dani
ela Nechita. C. Petrea, V. Pîr- 
vu). lupte (clasament final: 1. 
Unirea Focșani. 2. CSS Foc
șani. 3. Tricotex Panciu). judo 
(printre cei mai buni: A. Cro- 
itoru — Unirea Focșani și L. 
Vasile — Voința Focșani) și 
tenis de cîmp (remarcate : Cris
tina Anghel. Daniela Ivan. 
Costel Stan. Marian Voinea). 
„Cupa a 65-a Aniversare" a re
venit clubului organizator Uni
rea Focșani. (M.FR.).

(Urmare din pag. 1) organizare turistică.

aniversări a făuririi P.C.R. 
Aici funcționează, de altfel, 
o secție-satelit a C. S. Arad, la 
această disciplină sportivă. • 
In imediata apropiere, • plă
cută surpriză: nu ne 
teptam să găsim o arenă 
tenis de cîmp atît de bine 
menajată. Și, mai ales, atît 
asaltată de practicanți 
„sportului alb"... • 
apoi cîteva secvențe din 
trenamentul divizionarei 
locale „Șoimii", condus
fostul jucător de la UTA,
trenorul P. Șchiopu. Talent, 
ambiție și, firește, gînduri... de 
promovare. Le 
fotbaliștilor și 
tați să urmărim 
gimnastică la 
că, la secția de 
întreprinderii 
gramni este executat cu plă
cere și 
toarele 
manda. 
oasă, a 
că Jenica Ticu, fostă 
profesoarei Barbara 
care a alcătuit exercițiile. • 
Ce sporturi se mai practică la 
Lipova ? Notăm : handbal
(echipa Rapid, a secției locale 
a întreprinderii de Vagoane 
Arad, participă la campionatul 
județean) ; atletism (o secție- 
satelit a Clubului Sportiv Șco
lar Gloria din municipiul de 
reședință al județului); volei 
(Voința, in campionatul jude
țean) • Calendarul competițio- 
nal local cuprinde, de aseme
nea, întreceri de motociclism.

ai
de 
a- 
de 
ai 

Urmărim
an- 

C 
de 

an-

urăm succes 
sîntem invi- 

un program de 
locul de mun- 
incilțăminte a

Libertatea. Pro-

acuratețe de munci- 
din secție, 
energică ți 
tovarășei lor

sub cO- 
melodi- 

de mun- 
elevă a 

Neagu,

LA ȘCOALA MUNCII Șl ÎN ARENA SPORTULUI
(Urmare din pag. li

tizează un asemenea obiectiv 
deosebit de important, mai ales 
în aceste zile în care întregul 
tineret. împreună cu întregul 
Popor. Intîmpină cu înflăcăra
re. cu realizări remarcabile, 
gloriosul jubileu — 65 de ani 
de la făurirea Partidului Co
munist Român. Am urmărit, 
așadar. în cîteva ocazii. lecțiile 
de sport si activitățile educati
ve conduse de profesorii de 
specialitate din această institu
ție de invătămint, 
Sidea si Valeria 
constatînd. așa cum. 
ne așteptam reușite 
mai frumoase.

Toate lecțiile cu cele 26 de 
clase (de la a IX-a la a XH-a) 
poartă în această scoală o ast
fel de amprentă. Fiecare temă, 
înainte de a prinde viată, este 
dezbătută pe larg cu colective
le claselor, scoțîndu-se în re
lief latura practică a el. efici
enta pe care trebuie să o aibă, 
utilitatea unui exercițiu obiș
nuit de gimnastică, a unei să
rituri de oe Ioc sau cu avînt. 
a urei alergări contratimp sau 
unui ioc sportiv (primează vo
leiul feminin, la concurentă cu 
fotbalul baschetul si handba
lul. toate cu campionate oe a- 
sociatie nrosramate în fru
moasa sală de snort a liceului). 
Toate oferă profesorului în 
trening, educatorului prilejul 
de a forma elevilor deorin-

Antoaneta 
Munteanu, 
de altfel, 
din cele

deri trainice de mișcare si. de
sigur. ca un corolar, gustul 
pentru învățătură, pentru mun
că. „Am constatat — ne măr
turisea ing. Constantin Dociu, 
directorul liceului — că elevii 
ca cele mai bune deprinderi de 
mișcare, ca afinități pentru o 
ramură de sport, cu cea mai 
susținută participare la lecțiile 
de educație fizică sînt printre 
primii la carte, la lucrările in 
atelierele-școalăț Pe aceștia ne 
bazăm in îndeplinirea planului 
de venituri, in realizarea con
tractelor de muncă pe care 
le-am încheiat cu Întreprinde
rea Laromet, care ne patronea
ză". Deosebit de îmbucurător 
este faptul (consemnat în evi
denta liceului) că marea majo
ritate a tinerilor care învață 
aici se află printre elevii de 
frunte la muncile practice, spre 
mîndria lor si satisfacția ca
drelor didactice, a profesorilor- 
diriginti. „Nu avem decit cu
vinte de mulțumire la adresa 
colegilor noștri de la catedra 
de sport, care ne ajută să-i 
formăm pe elevi pentru vi
itoarea lor activitate socială*. 
Este o opinie exprimată de 
multi profesori-diriginți, prin
tre care Elena Profiroiu (clasa 
a Xl-a A) și Gh. Popescn (cla
sa a Xl-a E). Chiar si benefi
ciarii lecțiilor de sănătate prin 
exercițiu fizic si sport tin să 
îsi spună părerea: „Ne for
măm. urin lecțiile de educație 
fizică, excelente deprinderi de 
mișcare, care ne sînt extrem

de utile în munca noastră 
practică. Ne formăm pentru a 
munci, pentru a fi cît mai fo
lositori societății care ne-a 
crescut si ne educă", ne spune 
Daniel Dobre, din clasa a Xl-a, 
jucător de tenis la clubul Di
namo și — nota bene — prin
tre fruntașii pe Capitală la O- 
limniada de fizică.

Este de la sine înțeles că, 
avînd bune deprinderi de miș
care. elevii de aici se mode
lează mai ușor pentru a îm
brățișa o ramură de sport: ca
zul unor absolvenți ai liceului, 
al inginerului Rada Veluda, 
fost titular îri echipa de rugby 
a Grivitei Roșii si în naționa
lă. al Gabriclei Nicola si Ste- 
faniei Bassarabia, din echipa 
de baschet a Rapidului (într-o 
perioadă în care însăsi profe
soara Sidea Ie era coechipie
ră); e și cazul voleibaliste
lor Irina Croitoru. Mihaela Iso- 
fache. Cristina Miloș. Teodora 
Mărăcine, Gabriela Pascu și 

cu 
a Cupei ,.A 
P.C.R." — 

înțelegem 
la sută din 

de aici 
„atelie- 

volei. 
lupte

IN CURIND, )

J
I
)

Gabriela Pascu 
Iuliana Niței, cîstigătoare. 
cîteva zile în urmă 
65-a Aniversare a 
etapa pe Capitală, 
de ce aproape zece 
cei peste 800 de elevi 
fac parte din diferite 
re“ (atletism, baschet, 
handbal, rugby. caiac, 
etc.) ale unor cluburi ca Dina
mo, Steaua. Rapid. CSS 1 și 
CSS Triumf. înțelegem. tot
odată. că profesorii de specia
litate — oameni cu vechime 
de peste 20 de ani în învătă- 
mînt și în această scoală — 
îsi cinstesc munca. îsi onorea
ză calitatea de educatori. pe 
cea de comuniști, fiind pentru 
întregul colectiv exemple de 
competență si dăruire.
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la toate chioșcurile și oficiile 
de difuzare a presei

0 lectură utilă și interesantă pentru 
toți iubitorii sportului

i

7?

5#
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

baschet, 
volei etc. • Proiecte de viitori 
Intre
C.J.E.F.S.,
ne însoțește in această vizită, 
ne vorbește despre înființarea 
unei secții de caiac a clubului 
UTA. Normal : Mureșul trece 
prin oraș și are porțiuni de 
pistei mai bune chiar decit la 
Arad... 
afirme 
telul 
tul de 
loan 
despre 
gang Berg (suliță) 
Francescu (disc, 
clasați pe locuri 
„naționalele" de 
despre elevul Ionel Poenaru. 
de la asociația sportivă școlară 
„Olimpia", vicecampion

altele, secretarul 
Cornel Marian, care

• Lipova începe si se 
(deocamdată, la ni- 

juniorilor) și In spor- 
performanță. Profesorul 

Ardelean ne vorbește 
talentul atleților Wolf- 

ji Nicoleta 
greutate), 

fruntașe la 
juniori III,

na-
țional la Vatra Dornei, la M-
nie-juniori, despre tinăra
gimnastă Elena Pleșu, selec-
ționată pentru clubul sportiv
„Cetate" Deva, despre mulți
alții.

Iată cd un orășel care, pînă 
acum cițiva ani, nu însem
na mai nimic In sport, începe 
să-ți înscrie numele în aria 
performanței. Logic, dacă ne 
gîndim ci, an de an, la Lipova 
participi la întrecerile Da- 
ciadei aproape 5000 de tineri.

Dac iada cheamă, stimu
lează, lansează...

BUZIAȘ, « (prin telefon). 
Multe partide întrerupte in 
Divizia A la șah. dar lucrurile 
devin clare in ce privește or
dinea fruntașelor în toate cele 
patru clasamente, ea si a vi
itoarelor retrogradate. în a 8-a 
rundă. Politehnica București, 
lideră autoritară, a făcut din 
nou scor mane. învingînd pe 
ultima clasată. Voința Rm. 
Vîlcea. cu 7,5—0,5 (6—0; 0,5— 
0,5; 1—0) șl două partide în
trerupte. Pentru locul doi. 
luntă în continuare AEM Ti
misoara si fosta campioană. 
ÎTB. Timișorenii au întrecut 
Politehnica Iași cu 6—3 (3—3, 
dună remiză Șubă — Foișor și 
Grunberg învins de Navrotes- 
cu: 1—0; 2—0) și o întreruptă. 
ITB a dispus de Petrolul Plo
iești cu 6,5—3,5 (4,5—1,5; 0,5— 
1,5; 1,5—0,5). Cite două parii-

de netermi 
rile Univei 
Metalul Hi 
0.5—1,5; 0,! 
fină Bucur 
metal C 
(2,5—1,5; 1 
una în m 
Timișoara - 
resti 4,5—4 
1-1).

Pe „podi 
pentru titl 
nica Bucu 
AEM — î 
Politehnica 
AEM 30,5 
Feminin: . 
tromotor 
București 
nioare: IT 
(1). Poliței

In meci restant la handbal (m): S

în Sala Floreasca din Capi
tală s-a desfășurat marți după- 
amiază partida restantă din 
campionatul de handbal mascu
lin dintre STEAUA și POLI
TEHNICA TIMIȘOARA. La 
capătul unui joc cu puține faze 
spectaculoase, bucureștenii au 
învins cu 30—25 (14—13). Stu
denții timișoreni au venit la 
București fără trei dintre 
piesele de bază : Folker — acci
dentat în partida de la Baia 
Mare, Huligan — suspendat pe 
timp de șase etape pentru lipsă 
de pregătire și atitudine de 
vedetism și Iancovici. de ase
menea suspendat de club pe

timp de d 
spunea an 
mâții. Coi 
cearcă pr 
ciplinare, 
dreptarea

Bucureș 
bine și în 
4—0, spe< 
la un & 
așa, penti 
pe banca 
în teren i 
scopul vă 
partidă ci 
numai po: 
corespu-~ 
timlșoi

La Constanța, ca pretutindeni in 1

TINERELE TALENTE BAT LA PORȚILE I
Constanța, marele nostru 

port maritim, pulsează din plin 
Și în aceste zile, in așteptarea 
(totuși '.) anotimpului estival. 
Dinspre largul Mării Negre 
o briză caldă ne lasă 
credem că acest sezon 
tot mai aproape, 
sînt curățate și 
nate, nisipul te îmbie la pri
mele băi de soare... ~
reporter, insă, care s 
recent în acest oraș, viața 
sportivă a urbei este mai ade
menitoare. Elena Frâncu, 
secretar al C.J.E.F.S. Constan
ța (fostă jucătoare fruntașă de 
handbal), este un ghid plăcut, 
dezinvolt ți competent. Pri
ma „escală", la Sala. Tomis. 
Animație deosebită. Se dispu
ta faza de zonă a Campionatu
lui Național al copiilor la 
judo. Pe „tatami", micuții 
sportivi se întrec cu ardoarea 
specifică virstei. Învingăto
rii sînt fericiți, învinșii plîng. 
Mamele, tații sau bunicii 
ii mingile. Pe unii pentru 
succes, pe ceilalți spre... con
solare. Și totul se termină cu 
bine. Un concurs de judo pen
tru copii este a înaintare. Cine 
nu a asistat 
trecere are, 
regreta.

Următorul ___  .
Pionierilor. O oază de verdea
ță ți de... sport. Terenuri de 
fotbal, de baschet, de tenis, de 
handbal, de volei, bazin de 
înot etc. Toate sînt OCUPATE. 
Și așa trebuie să fie. Ca să-i 
facem plăcere fostei handbalis
te Elena Frâncu ne-am oprit 
mai mult la terenurile de 
handbal. Meciurile erau în 
plină desfășurare, în cadrul 
Campionatului C.J.E.F.S., în
trecere de regularitate, ca un 
adevărat campionat. Pe te
ren, echipele Școlilor Generale

rd 
este 

Plajele 
pieptă-

Pentru 
s-a aflat 

oraș,

la o asemenea in
ii asigurăm, ce

popas, la Parcul

UN SUCCES DE SEZON, 
LA INDEMÎNA TUTUROR I

Cu suma de numai 10 lei, 
oricine joacă poate obține :
• AUTOTURISME „DACIA 

1300"
• VARIATE ClȘTIGURl IN 

BANI

Agențiile Loto-Pronosport și 
«înzătorii volanți «fi oferă zilnic 
posibilitatea de a vă număra și 
dv. printre marii c'ștîgâtcri la 
LOZ IN PLIC I

f

I

7 ți 18 îți dispută intîietatea 
sub ochii numeroșilor specta
tori, în majoritate colegi. Se 
aplaudă, se încurajează. Parti
dele sînt aprige și invingătorii 
fericiți. Profesorii Hristu Ca- 
rastere ți Constantin Tănase 
sînt omniprezenți ți totul de
curge perfect. Insoțitoarea 
noastră spune că mulți spor
tivi de valoare, constănțeni, ap 
întărit alte formații, dar „noi 
formăm alții". De Pe malul 
mării au plecat internaționalii 
Mircea Bedivan, Claudiu Mun
teanu (acum la Dinamo Bucu
rești), Adrian Ghimeș (Steaua). 
Dar, după cum am văzut, pe
piniera constănțeană produce 
în flux continuu.

Popas la Clubul Sportiv Șco
lar nr. 1. Deși este duminică, 
directorul acestei unități, prof. 
Sorin Popescu, este la fața lo
cului. Ne însoțește și explică : 
„Avem meciuri în divizia șco
lară la handbal și volei. Vreau 
să-mi văd elevii la lucru. Fe
tele din echipa de handbal 
promit mult de pe acum. Cî
teva dintre ele au ajuns la di
vizionara A Hidrotehnica, al
tele se pregătesc să le urme
ze".

Pe terei 
in divizia 
Constanța 
lăți ți CI 
oferit spe 
multe... 
vizionara 
„seva" mt 
tinerii foi 
tiv Școlar

Am urn 
baschet d 
nai din 
partide di 
faza de ; 
național 
juniori, 
din camp

O atent 
dat-o, 
giale a. 
de ani di 
lui Corni 
bazele sp 
calitate a 
competiții 
feu. Re 
imposibil 
toate. Da 
văzut, a 
negația 
ardoarea 
frumuseți

Concursul Republican de s<

32 DE FETE PENTRU
Concursul Republican de se

lecție pentru alcătuirea primu
lui Iot feminin de judo — des
fășurat la sfîrsitul săptămînii 
trecute în Sala Construcția din 
Capitală — a depășit prin in
teresul generat in rîndul spor
tivelor toate așteptările. Pen
tru că, mărturisim, nu văzu
sem pînă atunci o concurentă 
atît de mare. Bunăoară, la ca
tegoria cea mai populată. 48 
kg. erau înscrise nu mai puțin 
de 64 de sportive, ceea ce în
seamnă că erau 32 de candi
date pentru un loc (in lot ur
mau să fie selecționate prime
le două sportive clasate la fie
care categorie de greutate)!

Firește, nu intrăm în amă
nunte. deoarece la finele în
trecerilor nu s-au împărțit ti
tluri de campioane republica
ne și nici nu au fost „puse in 
ioc" trofee deosebite Cu toa
te acestea, la fiecare categorie 
lupta pentru intîietate a atins 
cote de reală intensitate. cu 
răsturnări spectaculoase de re
zultate. cu procedee tehnice de 
aia? si de apărare bine puse 
la punct, cu— lacrimi de bucu
rie sau de amărăciune. A fost.

realmente 
tă frumu

Iată s 
fapt spoi 
selecționa 
tativ fen 
Ciupe (G 
Pop (Pel 
goria 48 
(CSȘ Vie 
Manea C 
cat 52 k 
pid. Arad 
(C L Bi 
Ioana N 
și Tatia> 
motiva I 
Ecaterina 
și Tatiar 
Arad) — 
Ioanes (1 
dia State 
— cat. 1 
(TEROM 
gomir ( 
+72 kg.

Prima 
a fetelor 
butul lor 
pionatele 
ria (2—7
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In bazinul acoperit 
„23 «in Capitala

CONCURSUL- CELOR 
MAI TINERI SĂRITORI

I
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Activitatea comnetitională a I 
săritorilor in ană continuă prin ■ 
concursul dotat cu Cupa Spe
ranțelor, care va avea loc, de | 
ioi pînă sîmbătă. la bazinul a- | 
coperit „23 August" din Capitală. 
La întreceri vor lua parte cei ■ 
mai tineri practicant! ai aces- I 
tei ramuri a natatiei. copii I 
născuti între anii 1972 si 1976 • 
(pe categorii de vîrstă). _

Programul competiției: joi. I 
ora 9,30 — trambulină 1 m(f). • 
ora 16 — trambulină 3 m(b): 
vineri, ora 9.30 — trambulină I 
1 m(b). ora 16 — platformă(f); I 
sîmbătă. ora 9,30 — trambuli- I 
nă 3 m(f). ora 16 — platformă 
(b). I

Vor fi alcătuite clasamente I 
individuale si pe echipe.

TEHNICA TIMISOARA 30-25
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și. după ce au egalat (9—9 în 
min. 21), au preluat conducerea 
(10—9, apoi 11—10. min. 23). 
Steaua a egalat prin Niculae, 
excelent angajat pe semicerc de 
Stingă și apoi a preluat con
ducerea prin golul Iul Mirică 
(min. 25).

După reluare. Steaua a intrat 
în teren cu formația de bază 
și aspectul jocului s-a schimbat 
radical. Se părea că echipa 
bucureșteană se va desprinde, 
dar ea a jucat mai atent nu
mai fazele de atac, apărarea 
fiind neglijată. iar Nicolae 
Popescn, un pivot „argint viu“, 
a făcut astfel multe clipe grele 
campionilor. De altfel, acest 
jucător cu talia nu, prea mare 
a fost și golgeterul partidei... 
'Timișorenii au egalat din nou 
(20—20) prin Caba, dar Mirică 
a preluat conducerea în min. 44, 
după care Stingă a țintit, de 
două ori consecutiv, barele: l-a 
imitat Dumitru, un minut mai 
tirziu, și... din nou egalitate : 
22—22, în min. 50. Din acest 
moment. Steaua a ieșit mai 
serios la joc. în apărare mai 
ales, și — superioară din toate 
punctele de vedere — a cîștigat 
pe merit, diferența reală dintre 
cele două formații fiind mult 
mai mare decît diferența de pe 
tabela de scor. Au înscris : 
Stingă 8, Dumitru 6, Niculae 
5, Mihai 3, Mirică, Berbece și 
Petre cite 2, Pascu șl David, 
pentru învingători, respectiv 
Popescu 10. Dobrescu 5, Gal 3, 
Bobocca si D. Naghi, cîte 2, 
Săftescu, J. Nagy, Caba. Au 
arbitrat cu greșeli, care însă 
n-au influiențat rezultatul, AL 
Isop (Pitești) si Gh. Mihalașcu 
(Buzău).

Mihail VESA
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ |

CIȘT1GURILE CONCURSULUI ’ 
PRONOSPORT DIN 4 MAI : cat.
I : Om rezultate) S variante 100% I 
a 7.583 Iei și 183 variante 35% a 
1.896 lei ; cat. a H-a : (12 rezul- a 
tate) 102 variante 100% a 206 lei I 
și 3.378 variante 25% a 71 lei ; ■ 
cat. a ITI-a : (11 rezultate) MS 
variante 100% a 00 lei și 26.275 | 
variante 25% a 15 lei.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 7 * 
mai, va avea loc In București,
tn sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, eu Începere de la ora 
15,50. Transmiterea desfășurării 
tragerii se va face la radio, pe 
programul L la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate, de asemenea, la ora 18,55, 
pe programul n, la ora 23 pe 
programul I șl miine, joi — In 
reluare — pe același program.

• Participanțil mal au la dis
poziție ÎNCĂ DOUA ZILE pen
tru a juca numerele preferate la 
tragerea obișnuită LOTO de vi
neri, 9 mal. Pentru sporirea șan
selor, participați cu cit mai multe 
bilete 1

• Nu uitați nici de TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
de duminică. 11 mai 1986. Iubi
torii acestui sistem beneficiază 
de multiple avantaje, avînd In 
vedere gama largă și variată de 
ci ști guri oferite, consttnd în au
toturisme „Dacia 1300“, excursii 
în R.D. Germană și importante 
sume de bani de valori fixe și 
variabile.

• Ca de obicei tn zi de 
miercuri, publicăm programul 
concursului PRONOSPORT de 
duminică, 11 mai a.c. : 1. Arezzo
— Catanzaro ; 2. Aseoli — Cre- 
monese ; 3. Bologna — Sambene- 
dettese ; 4. Brescia — Palermo ; 
5. Campobasso — Pescara ; 6. Ca
tania — Cagliari ; 7. Empoli — 
Genoa ; 8. Lazio — Perugia 1 9. 
Monza — Cesena ; 10. Lanerossi
— Triesttna ; 11. C.S J4. Suceava
— OteSut Galați ; 12. Avtotul Re
ghin — Flacăra Moroni j 13. 
Strungul — C.S. U.T.A.

Astâ-seară,

finala C. C. E.

STEAUA-F.C. BARCELONA SEVILLA, LA ORA MECIULUI DE GALĂ
(Urmare dm pag I) 

dcauna in fotbalul modern, 
miza cea mare revine liniilor 
de mijloc, unde, din păcate, 
cea a Stelei este diminuată — 
trebuie să o spunem — de ab
sența lui Stoica, situație in 
care Majaru și Bălan vor tre
bui să facă „în doi" ceea ce 
sprinterul roș-albastru de la 
mijlocul terenului făcea de u- 
nul singur, alertind adversarul 
prin pătrunderile sale ra
pide spre limita careului ad
vers, încheiate cu „desfacerile" 
spre Pițurcă sau Lăcătuș. Este 
posibil. însă, ca rolul lui Stoi
ca să-i fie atribuit lui Balint, 
a cărui viteză derutantă să 
modifice poziția pieselor pe 
tabla apărării catalane.

In tabăra Stelei. în pofida 
acestei absente de prim-plan 
și a unor ușoare traumatisme 
(Bumbescu. Balint. Bărbu- 
lescu). domnește echilibrul. 
Un echilibru pe care-1 gene
rează in primul rînd metodi
cul Emerich Jenei, care are o 
imagine asupra jocului Barce
lonei, o imagine pe care o 
completează minut de minut 
cu informațiile cele mai di
verse, inclusiv cele ale npur- 
terilor si chiar ale... adversa
rilor echipei Iul Venables, a* 
ceștia fiind „realiștii madri
leni" — și el sini multi la 
Sevilla.

Aici, la Barodona, se spune 
că tăeerca lui Venables e le
gată si ca de unele Indisponi
bilități. Echipa catalană face 
mari eforturi pentru a-i aduce 
in arenă pe cei încă nerefă- 
cuți, dovadă si faptul că Ar- 
riijbald și-a continuat trata
mentul de refacere oină și in 
avionul care l-a adus din O- 
landa. Avem convingerea că, 
în scara finalei, așa cum se 
intîmplă mai întotdeauna, ju
cătorii incert! din ambele 
tabere vor fi apți de joc. re
ținerile celor mai multi fiind 
deseori expresia stării emoțio
nale.

în preajma partidei, se poa
te spune că varianta pronosti
cului bazat pe 50% subliniază 
mal curînd stima pe care cei 
doi adversari și-o acordă, ne- 
excluzindu-se bineînțeles ideea 
că Jocul, această categorie a- 
tit de imprevizibilă, in pofida 
tuturor calculelor „științifi
ce", poate sparge echilibrul.

Un capitol special rezervă 
comentatorii loviturilor libere, 
in cane excelează Schuster 
spre Alesanoo, foarte bun în 
jocul de cap. Pe de altă parte, 
spaniolii ptiu si ei că BolSni 
excelează și el le aoest capitol. 
Ultimul antrenament al Stelei 
pe stadionul meciului ne-a su
gerat buna dispoziție a luilo- 
van, Belodedici, Bălan. Maja
ru și Lăcătuș. Pofta de joacă 
a acestuia din urmă a concen
trat numeroasele teleobiecti
ve ale aparatelor de filmat si 
fotografiat.

REZULTATE DIN
BASCHET. In ultimele etape ale 

Diviziei B de tineret : MASCU
LIN : CSU Brașov — Metaloteh- 
nica CSȘ Tg. Mureș «1—73 (44— 
38), Metalotehnlca — Automatica 
București 79—65 (36—34), ICIM
Brașov — Politehnica Sportul 
Studențesc București 69—77 (38— 
42), IMUAS Bala Mare — ICIM 
Brașov 120—38 (55—42), Metalo-
tehnica — Politehnica București

LITORAL '86: S-A DESCHIS 
SEZONUL ESTIVAL

La 1 Mai z-a deschis sezonul turistic estival pe lito
ralul românesc al Mării Negre. Gazdele sînt bine pregă
tite pentru primirea oaspeților.

Prezentînd avantaje materiale deosebite (tarife sub
stanțial avantajoase față de alte perioade ale anului, re
ducerea cu 25 la sută a costului călătoriei pe C.F.R. ș.a.), 
concediul pe Litoral, efectuat în lunile mai și iunie, este 
recomandat și de medicii specialiști ca avînd o valoare 
cel puțin egală cu cel petrecut in lunile iulie și august.

Aflați la odihnă, turiștii pot face o excursie de o zi pe 
litoralul bulgăresc al Mării Negre.

Bilete, informații suplimentare pot fi obținute de la 
toate agențiile oficiilor județene de turism și cele ale 
LT.H.R. București.

Steaua, ca să folosim termi
nologia spaniolă, susține 
miercuri un meci capital, o fi
nală care, dacă ar fi fost an
gajată la jocul pariurilor eu
ropene la 1 septembrie 1985, ar 
fi putut să fie oferită la cota

Archibald, international sco
țian, unul dintre atacanții de 
bază ai Barcelonei
extremului outsider, adică 1%. 
Echipa noastră campioană a 
reușit să urce această cotă în 
salturi, ajungind astfel la un 
pas de visul tuturor marilor 
echipe de pe continent. Vorba 
lui Ștefan Covaci : „Fină nu 
demult, in Europa, Steaua era 
doar Steaua. începind din a- 
ceastă toamnă, Steaua a deve
nit „Stern", „Etoile" — cum 
s-a scris in „L’Equipe", iar a- 
eum „Estrella" — cum spun 
spaniolii".

Miercuri seară, Steaua do
rește ca aoest cuvînt să fie re
tradus in toate limbile Euro
pei

UN BUN EXEMPLU DIN EȘALONUL TREI

Recent. Clubul Sportiv Mun
citoresc Electromures Tg. Mu
res ne-a expediat o scrisoare 
de răspuns pe marginea artico
lului „Revanșa se ia pe goluri", 
publicat nu demult in acest 
colt de pagină, după meciul 
divizionarelor C Electromu
res Tg. Mures — Mureșul Lu
duș. „Oamenii muncii din În
treprinderea noastră, conduce
rea unității si a clubului spor
tiv — se spune în introducerea 
scrisorii — au fost măguliți de 
frumoasele cuvinte adresate 
echipei noastre pentru presta
ția ei din meciul eu echipa lu- 
dușană. Din păcate, așa eum

DIVIZIA B LA BASCHET Șl VOLEI
82—79 (47—44), Oțel Inox Tîrgo-
viște — CSU Brașov 86—67 (44— 
40), Sodistul CSȘ Rm. vllcea — 
Olimpia CSȘ Arad 73—59 (38—36), 
Mecanica CSȘ Mediaș — Politeh
nica București 92—89 (46—37), Me- 
talotehnlca — Mecanica 91—93 
(54—52), Olimpia Arad — ICED II 
CSȘ 4 București TI—66, Automa
tica București — oțel-Inox 62— 
SI, Urbiș București — Politehnica

(Urmare din pag. L)
35 km de Sevilla, a ținut o 
conferință de preta, insă — ca 
mai orice antrenor englez —nu 
a anunțat cu care va
începe partida. A spus doar 
atit: „Dacă nu va juca Ar
chibald, va juca Alonso". Si a 
mai dat un răspuns In privința 
finalei: „Nu avem decît o 
singură șansă de reabilitare, să 
cîștigăm ! îmi doresc o finală 
care să facă uitată... absenta 
echipelor engleze din ac
tuala ediție a cupelor europe
ne". Echipele engleze au lip
sit, se știe, datorită tragediei 
de anul trecut de pe Heyssel. 
Cu gindul la acea dramă pe 
care toată lumea o dorește ui
tată, organizatorii au pus in 
vinzare, din mâsuri de secu
ritate, cu 5.000 bilete mai pu
țin decît capacitatea stadionu
lui „Sanchez Pizjuan" (70.000 
locuri). Problemele Barcelo
nei sint fi de ordin moral, 
după seria insucceselor pe plan 
intern intervenind și răbuf
nirea lui Amarilla, Ciot fi 
Sanchez in momentul tn care 
au aflat că nu tint incluși in 
lotul de 17. Oricum, Barcelo
na, „aflată pe cel mai greu 
drum al său din istorie", cum 
declara Martin Benito, de bl 
„Marca". e decisă sd dea „ma
rea lovitură a vieții". Numai 
că In fată va avea, cum scrie 
din titlu ziarul „Sport" din 
Barcelona, un adversar, Steaua, 
„cu moral de Învingător"...

Emerich Jenei n-a făcut 
mari declarații. Ziariștii spa
nioli i-au pus fel și fel de În
trebări, cea mai des tntilnită 
fiind aceea eă marea finali te 
va juca pe teren spaniol 1 
Calm, Em. Jenei a răspuns ci, 
deși nu e echitabilă alegerea 
locului finalei, „principala 
problemă a Stelei o reprezin
tă... cei unsprezece jucători ca
talani. Barcelona e o forță 
dar, dacă sintem in finală. în
seamnă că avem ambițiile 

s-a menționat in articolul pu
blicat. Ia acel joc a apărut si 
un aspect negativ, care • um
brit spectacolul sportiv. Facto
rii de decizie ai clubului au 
analizat faptele petrecute si au 
ajuns Ia concluzia eă, deși a 
lipsit elementul Intentional, 
faultul comis de jucătorul nos
tru a avut urmări serioase, 
drept pentru care s-a luat ho- 
tărîrea ca cel vinovat, funda
șul Dezso Gali, să fie suspen
dat pe timp de două etape", 
în Încheierea scrisorii, semna
tarii ei. prof. N. Năsăudean — 
președintele CSM Electromures, 
si ing. M. Gheorghe — pre
ședintele secției de fotbaL ne 
asigură că factorii responsabili 
ai clubului vor manifesta si 
mai multă preocupare pentru 
educarea sportivilor în spiritul

București 66—67, Mecanica Mediaș
— Sodistul Rm. Vllcea 116—68, 
Urbls — CSU Brașov 99—84 
(52—39).

FEMININ : Constructorul TACG 
Lie. 8 Craiova — Constructorul 
CSȘ Galați 115—® (52—20), Con
structorul — Victoria CSȘ Boto
șani: 108—69 (64—32), Voința Bra
șov — Metalul CSȘ Salonta 86—42 
(53—19), Robotul IPEP CSȘ Ba
cău — Autobuzul CSȘ Focșani 
71—68 (41—33, 64—64), Victoria
Botoșani — Voința Iași 76—74 
(34—29), Robotul — CSȘ Tex
tila Gheorghenl «2—72 (46—33),
Metalul CSȘ Salonta — Progresul 
n București 91—59 (45—36), Con
structorul CSȘ Galați — Progre
sul n 70—84 (24—39), Voința Bra
șov — Constructorul Galați 119— 
66 (66—48).

(Corespondenți : Th. Ungurea- 
nu, A. Crișan. C. Albu, E. Tel- 
rău, C. Gruia, M. Vlădolanu, șt. 
Gurgui, M. Avanu, D. Roșianu, 
G. Caro], A. Constantin, E. Ul
rich, A. Soare, O. Guțu, N. Ște
fan, N. Costache, N. Tolcaceic, D. 
Dlaconescu, I. Iancu).

Clasamentele finale vor fi cu
noscute după desfășurarea restan
telor. Deocamdată, cele mai mari 
șanse de a ocupa locurile 1 și 2
— care adun calificarea ta Divi
zia A — le au echipele IMUAS 
Bala Mare, Politehnica Sportul 
Studențesc București, Oțel Inox 
Tirgoviște ia băieți, Voința Bra
șov și voința CSȘ Sf. Gheorghe 
la fete. 

noastre și sintem hotăriți să ne 
apărăm șansa".

Pe malul Guadalqulvirului, 
febra finalei a atins punc
tul maxim. Se simte pe 
stradă, s-a simțit la ultimele 
antrenamente ale celor două 
echipe, pe stadionul unde 
se va juca finala de la ora 
21,15, ,,meci care ar putea ne
cesita prelungiri și chiar pe- 
naltyuri", cum declară un con
frate spaniol. tn această fe
bră, antrenorul Kubala declara 
presei că „îi trebuie mult no
roc Barcelonei !“. Kubala nu 
uită că a jucat in formația 
Barcelonei, tn 1961, in finala 
pierdută cu 2—3 la Berna in 
fața Benficăi, meci in care 
spaniolii au avut șase bare 1 
tn replică, Ștefan Covaci.' 
membru tn Comitetul Tehnic 
F.I.F.A., care a urmărit vineri 
și finala Cupei Cupelor (Dina
mo Kiev — Atletice Madrid 
3—0) și este prezent si la acest 
mare meci, mărturisea: „Fac
torul psihologic va decide. 
Barcelona e o echipă puterni
că. dar Steaua mi se pare mai 
tare din punct de vedere mo
ral".

A sosit și arbitrul francez 
Michel Vautrot Cei mai multi 
dintre cei prezenți aici, unde 
are loc o ședință a comisiei 
UEFA, de organizare a cupelor 
europene, conside-ă că re
putatul „cavaler Ol fluierului" 
va incerca o reabilitare după 
semifinala Roma — Dundee 
United, de acum doi ani. meci 
care i-a adus destule necazuri. 
Si sperăm că va arbitra la va
loarea pe care a demonstrat-o 
cu atitea ocazii, inclusiv la 
București, la 16 aprilie 1983, 
tind tricolorii au Învins Italia 
eu 1—0.

La Sevilla seara e umedă, 
rece. Miercuri, la ora 20,15 
(21,15 ora Bucureștiului) tem
peratura va fi insă fierbinte,' 
iar pe cerul acoperit acum cu 
nori, sperăm să strălucească 
Steaua !

respectului fată de adversari, 
al comportării corecte în teren 
si in afara lui.

Iată, așadar, un frumos e- 
xemnlu venit din eșalonul trei 
al fotbalului nostru. Un club 
se implică in activitatea edu
cativă nu numai prin vorbe, 
dar si prin măsuri disciplina
re concrete, neasteptind inter
venția Comisiei de disciplină 
a forului de specialitate. A- 
ceastă atitudine este în con
cordantă cu prerogativele fac
torilor de decizie, care acti
vează la nivelul echipelor, lu
cru pe care, din păcate. nu-I 
sesizăm peste tot. mai cu sea
mă la nivelul diviziilor A si 
B. Am vrea să credem Insă- 
eă exemplul tîrgmurescan va 
fi urmat.

Stelian TRANDAFIRESCU

VOLEI. In cea de a 17-a etapă 
a Diviziei B de tineret : FEMI
NIN, «eria 1 : ASSU Craiova
— CSU IEFS 3—2, Ceahlăul 
TCMRIC P. Neamț — Chlmpex 
Constanța 0—3, Hidrotehnica Foc
șani — Bralcont Brăila 3—1, Me
tal 33 București — Chimia Tr. 
Măgurele 3—1, CSM Oțelul Tîr- 
goviște — CPB București 3—0, 
Oltcit Craiova — Comerțul Con
stanța 3—0 ; seria a H-a : GIGCL 
Brașov — Armătura Zalău 3—0, 
FI. Roșie n București — Explor- 
mta Caransebeș 0—3, Maratex B. 
Mare — Politehnica Timișoara 
1—3, Olimpia Oradea — CSM Lu
goj 3—1, ITB Electra București
— Metalotehnlca Tg. Mureș 3—1, 
Universitatea Cluj Napoca — 
Voința București 3—1. MASCU
LIN, seria I : Calculatorul n 
București — Vulcan București 
1—3, CSM Delta Tulcea — SARO 
TÎTgoviște 3—o, Prahova Ploiești 
-T IATSA Dacia Pitești 1—3, CSU 
Galați — ITB Electra București 
3—0, Gloria Tulcea — Spartacus 
Brăila 3—1, Viitorul Bacău — 
ASA Buzău 3—6, seria a D-a : 
Oțelul Or. Dr. P. Groza —Expl. St. 
n B. Mare 3—0, ASA Sibiu — Me
talul Hunedoara 1—3, Voința Za
lău — Oltul Rm. Vilcea 3—0, 
Tractorul n Brașov — IOR Bucu
rești 3—2, PECO Ploiești — Ra
pid București 3—2, CSM Caran
sebeș — Voința Alba Iulia 3—0.

(Corespondenți : N. Mateescu. 
C. Grata, L Ionescu, I. Iancu, T. 
Siriopol, O. Bălteanu, Șt. Gurgui, 
I. Diaconu, A. SM&gean, FI. Je- 
ebeanu, O. Nemeș, M. Avanul,
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mine, la Niort, un meci de rugby traditional SjMlF

NICU VLAO, ANDREI SOCACI Șl COLEGII LOR
VIZEAZĂ NOI REZULTATE SUPERIOARE

KARL MARX-STADT, 6 (prin 
telefon). In această localitate si
tuată fn sud-estul R.D. Germane, 
In moderna șl polivalenta Stadt- 
halle (cu o capaetiate de 1700 de 
locuri), se inaugurează miercuri 
ediția 1986 a Campionatelor Eu
ropene de haltere, pentru seniori. 
Acest eveniment reprezintă o 
premieră pentru locuitorii acestui 
puternic centru sportiv, unde, pe 
lingă alțl mari performeri, s-au 
afirmat șl cunoscuțil halterofili 
Joachim Kunz — campion mon
dial și Andreas Letz — medaliat 
cu bronz la C.M. ’85.

In funcție de valoarea celor 
mal bune performanțe personale, 
participanții sint împărțlți In 
două grupe valorice. Cei înscriși 
cu rezultate mal *
tui grupa B, ale 
se vor desfășura 
cel cu rezultate 
evolua în grupa _ . . _
după-amlază și seara. Zilnic 
vor desfășura dispute la 
două categorii de " 
Miercuri (n.r. azi), în prima zi 
a competiției, vor urca pe po
diumul de concurs sportivii de 
la categoriile 52 kg șl 56 kg.

De notat că reprezentanții noș
tri! au fost înscriși în prima gru
pă valorică (A), după cum ur
mează cat. 52 kg : Teodor Iacob, 
cat. 56 kg : Giieorghe Maftei, cat. 
60 kg: Dorel Mateeș, cat. 75 kg: 
Andrei Socaci, cat. 82,5 kg : Pe
tre Becheru și Constantin Urdaș,

slabe vor alcă- 
cărei Întreceri 
dimineața, iar 

mal bune vor 
A, programată 

’ se 
cite 

greutate.

110cat 100 kg: Nicu Vlad, cat. 
kg : Vasile Groapă.

Cu excepția lui Andrei Socaci, 
lipsesc o serie de junior! talen- 
tați, care se pregătesc ta pre
zent pentru o altă întrecere de 
amploare : „Mondialele" șl „Eu
ropenele" de juniori (este vorba 
de A. Czanka, N. Negreanu, A. 
Kerekl ș.a.).

Revenind la Iotul care a făcut 
deplasarea la Karl Marx-Stadt 
vom sublinia faptul că sportivii 
noștri s-au pregătit cu dăruire, 
cu multă conștiinciozitate pentru 
a obține rezultate superioare. Iată 
ce ne spunea in acest sens an
trenorul principal al lotului Ște
fan Achim : „In ultimii ani, hal- 
terofilia românească s-a afirmat 
pe plan mondial, îndeosebi Ia 
Jocurile Olimpice de la Los An
geles, Ia Campionatele Mondiale 
și Europene de seniori și juniori 
de anu’ trecut. Acum avem obli
gația să apărăm un prestigiu cu
cerit cu multă trudă și entuziasm. 
Sper ca obiectivele pe care ni 
le-ani propus să fie realizate, ba, 
mal mult, depășite, chiar dacă 
misiunea reprezentanților noștri 
nu este deloc ușoară, într-o com
panie foarte puternică, principa
lii partenerii de întrecere 
fiind sportivii bulgari, sovietici, 
polonezi și cei din țara gazdă".

Nu ne rămine dedt să le urăm 
reprezentanților țării noastre de
plin succes fa misiunea dificilă 
pe csre o au.

Horio CRISTEA

TURNEUL DE BASCHET DE LA WROCLAW
VARȘOVIA, 6 (Agerpres). — 

Turneul international femijua 
de baschet .'asfăsurat în ora
șul polonez Wroclaw a fost 
cîstigat de selecționata Poloni-

TELEX • ȚELEX
ATLETISM • In cadrul Memo

rialului Jesse Owens, de la Co
lumbus (S.U.A.), J. Pierce a cîș- 
tigat 110 mg cu 13,53, înaintea 
Iul R. Kingdom, campionul olim
pic la Los Angeles. • Atletul 
sovietic Nikolai Ivanov a termi
nat învingător în concursul inter- 
naționa1 de maraton desfășurat 
la Yaounde (Camerun), fiind cro
nometrai pe distanța de 42,195 km 
cu timpul de 2.37:00. Pe locul 
doi, la zece secunde, a sosit Ti
mothy Lekunze (Camerun).

AUTOMOBILISM • Ordinea pri
melor trei echipaje în Cursa de 
1000 km de 13 Silverstone (Marea 
Britanie) : 1. Warwick — Che- 
ever : 2. Tuck — Beli ; 3. Gart
ner — Needell. Tuck — Bell con- 
duo în clasamentul piloților, cu 
35 p, urmați de Cheever — War
wick. cu 20 p.

CICLISM • Prima etapă a com
petiție Internaționale feminine ce 
se desfășoară in Franța a revenit 
sportivei sovietice Alla Iakovleva, 
înregistrată pe distanța de 63 km 
cu timpul de 1.37:29. Pe locurile 
următoare, ta același timp cu ta- 
vingătoarea, s-au clasat Vicky 
Thomas (Anglia). Li Wang (R.P. 
Chineză) șl Irina Kolesnikova 
(U.R.S.S.) • în Turul Spaniei,
Sean Kelly a clștigat etapa a 13-a 
(Segovia — Villelbe. 148 km), ta 
4.02:46. In clasamentul general 
conduce spaniolul Alvaro Pino, 
urmat, la 33 s, de Robert Miller 
(Marea Britanie) șl. la 1:52, de 
compatriotul său Pedro Delgado.

SĂRITURI ÎN APA 0 Echipele 
reprezentative ale Uniunii Sovie
tice și S.U.A. au terminat la e- 
galitate (44—14), întîlnirea desfă
șurată la Los Angeles.

tenis > în semifinalele tur
neului internațional feminin de 
la Indianapolis, jucătoarea argen- 
tlniamă Gabriela Sabatini a ctș- 
tigat cu 6—4. 6—4 la Manuela Ma
leeva (Bulgaria), iar Steffi Graf 
(R.F.G.) a Invins-O cu 6—3, 
pe Gabriela Paz (Argentina), 
finala probei. Graf a dispus 
2—6. 7—6, 6—4 de Sabatini • 
primul tur al turneului de 
Miinchen, concurs conttad pentru 
..Marele Premiu", jucătorul ce
hoslovac Liber Pimek l-a elimi
nat cu 6—1. 6—7. 6—4 pe ameri
canul Lawson ~___"
rianul Mardo Tngaramo a dispus 
cu 6—3. 3—6. - - - -
Jeremy Bates. Iar vest-germanul 
Tore Meinecke a clștigat cu 6—2. 
4—6. 6—3 partida cu spaniolul 
Sergio Casai. • Rezultate Înre
gistrate In primul tur al turneu
lui internațional de tenis de la 
New York : Arraya (Peru) 
SundstrSm (Suedia) 7—6, 
7—6 : Oersar (iugoslavia) — 
ohan (Australia) 6—2, 6—4 : Vi
las (Argentina) — Schwaier (R.F. 
Germania) 6—4. 5—7, 6—4 : Ma
ciel (Mexic) — Zivofinov’cl (Iu
goslavia) s—4. 5—7. 7—6 ; Pem-
fors (Suedia) — Moor (S.U.A.) 
6—3 6—3 : Sreiber (Cehoslovacia) 
— Brown (S.U.A.) 6—1, S-6, 6—1.

ei. urmată in clasamentul final 
de echipele României. R.P.D. 
Coreene, Slask 
Greciei.

în ultima zi a 
s-au înregistrat 
rezultate: Slask 
Grecia 86—78 (45—47)
— R.P.D. ~ 
(38—33).

Wroclaw și

competiției 
următoarele 

Wroclaw — 
.; Polonia 

Coreeană 86—70

SPADASINUL F. NICOLAE,
ÎNVINGĂTOR LA BUDAPESTA

Spadasinul român Felix Ni- 
colae a terminat învingător la 
concursul international dispu
tat recent la Budapesta (93 de 
scrimeri). în finala de opt, Fe
lix Nicolae i-a întrecut pe 
spadasinii francezi Rouillaux 
si Rojat (cu același scor. 
10—5). iar în asaltul pentru 
desemnarea cîstigătorului. pe 
ungurul Hegedus. cu 10—6.

în faza eliminărilor directe 
au fost calificați încă trei spa
dasini români : S. Saitoc (în 
final locul 9). R. Szabo (19) și 
R. Mitrăchioiu (29).

Duncan, argenti-

6—4 de englezul

StltCIIONATA ARMATEI FRANCEZE — STEAUA

său meci anual 
Armatei Fran-

21-a ediție. în- 
- deși cu caracter ă- 
retine interesul mul-

Joi după-amiază. pe Stadio
nul Municipal din localitatea 
franceză Niort, campioana 
tării noastre. Steaua, va susți
ne tradiționalul 
cu Selecționata 
ceze.

Ajunsă la a 
tilnirea 
mical -
tor iubitori ai sportului cu ba
lonul oval.

Steaua a deplasat Iotul com
plet (și cu jucătorii 
evoluat în ultimele 
din Campionatul 
F.I.R.A.). Fundaș va 
nou. Codoi, acum 
Aripi, Hodorcă și Fuicu. 
centri Vărzaru si Unea (cei
lalți doi centri. David si Ena- 
che. au făcut și ei deplasarea, 
dar titularizarea este încă in-

care au 
întîlniri 

European 
juca, din 
restabilit, 

iar

certă, fiind ușor accidentați si 
in curs de restabilire). Mijlo
cași vor fi Alexandru („uver
tură") si T. Coman. Pentru li
nia a treia, a fost stabilită for
mula Rădulescu. Giucăl (nr. 8) 
Si C. Florea (Murariu va fi re
zervă. avînd o întindere). L. 
Constantin si Motoc figurează 
în linia a doua (cu M. Iones- 
cu în rezervă). în timp ce In 
brima linie vor juca Dumitres
cu. Mot (taloner) si Căinaru 
(rezervă — Leonte).

în ceea ce privește Selecțio
nata Armatei Franceze. este 
de semnalat faptul că. la fel 
în toate edițiile precedente, ea 
va fi alcătuită din jucători a- 
nartinînd unor echipe de club 
din prima ligă (Beziers. Dax, 
Narbonne. Brive, La Voulte 
etc.).

..

. ■

Ecuadorianul Andres Gomez 
a produs o mare surpriză prin 
victoria sa in turneul de ta 
Indianapolis (6—4. 7—6 in fina
la susținută cu francezul Thie
rry Tulasne).

Laserfoto : AP Agerpres

MARELE PREMIU
Ca și anul trecut, „coloana 

vertebrală" a actualului sezon 
competlțional internațional de at
letism o constituie Marele Premiu 
IAAF-Mobll. In fapt, ce este a- 
cest Mare Premiu ? După mode
lul tenisului, au fost organizate 
întreceri la diferite discipline 
sportive individuale, între care

Doug Padilla, câștigătorul general, 
în 1985, al Marelui Premiu IAAF- 

Mobil
și atletismul. Ediția a doua a 
competiției va cuprinde 15 con
cursuri internaționale, de califi
care, și o gală finală, ca și In 
1985, pe Stadionul Olimpic din 
Roma.

Potrivit regulamentului Marelui 
Premiu, pentru accesul la finală 
nu este necesară participarea la

IAAF-MOBIL LA
toate cele 15 concursuri, ci doar 
La cinci dintre ele. Punctajul ob
ținut este de 9 p pentru locul I, 
7 p locul n... 1 p locui VIII. La 
finală, punctajul va fi dublu. Su
plimentar se aoordă 3 p pentru 
egalarea unui record 
dial șl 6 p pentru un 
record al lumii. Punctajul 
— 1 P) se acordă numai la

• probe ■ la care participă cel 
4 alergători și săritori sau 
runcători care să albă ] 
manțe înscrise între cele 
bune 50, fa bilanțul mondial al 
anului trecut.

Anul acesta vor figura în pro
gramul celor 15 concursuri urmă
toarele probe : BARBAȚI : 100 m, 
800 m, o milă. 
obst., 400 mg, 
greutate, ciocan 
400 m, 1500 m, 
disc, suliță. La .
concura, cu precădere, cei mal 
buni 50 de atleți al lumii și, cu 

_ aceleași drepturi, cel de la 200 m 
pentru 100 m, 1500 m pentru o 
milă, 3000 m șl 10000 m pentru 
5000 m la bărbați șl 100 m pen
tru 200 m, o milă pentru 1500 m, 
3000 m șl 10000 m pentru 5000 m 
la femei.

Cele 15 concursuri din cadrul 
Marelui Premiu IAAF-Mobll sint: 
Bruce Jenner’s Bud Light Classic, 
San Jose (S.U.A.) la 31 mal, 
Pravda Televlzia Slovnaft, Bra
tislava la 14 iunie, DN-Galan, 
Stockholm la 1 iulie. Olympischer 
Tag, Dresda la 3 iulie, Bislett 
Games, Oslo la 5 iulie, World 
Games. Helsinki la 7 Iulie, Jocu
rile bunăvoinței Moscova 
3—9 iulie, Peugeot Talbot Gameș, 
Londra la 11 iulie, Nikala 1986, 
Nisa Ia 15 iulie, IAC Meeting, Lon
dra la 8 august, Budapest Grand 
Prix, Budapesta la 11 august, 
Weltklasse, Ziirich la 13 august, 
ISTAF, Berlinul Ooc. la 15 august.

mon- 
nou 

<0 P 
acele 
puțin
3 a- 

perfor- 
! mal

3000 m 
triplu,

5000 m. 
Înălțime, 
; FEMEI : 200 m, 
5000 m, 100 mg, 
aceste probe vor

A DOUA EDITIEf
Weltklasse, Koln la 17 august. 
Memorialul Ivo Van Damme, 
Bruxelles la 5 septembrie. Finala 
va avea loc la Roma (10 septem
brie) .

Da prima ediție a Marelui Pre
miu IAAF-Mobil, atletele noastre 
s-au numărat printre fruntașe : 
2. Doina Melinte 53 p la 800 m 
(1. Kratochvilova — Cehoslova
cia 59 p), 2. Maricica Puică 53 p 
la 3000 m (1. Decker-Slaney — 
S.U.A. 69 p), 3. Mihaela Loghin 
24 p la greutate (1. Fibingerova — 
Cehoslovacia 39 p, 2. Lisovskala 

‘ — U.R.S.S. 30 p).
In legătură cu noua ediție a 

acestei competiții, antrenorul Ion 
Puică ne-a declarat : „Anul tre
cut, cu puțină șansă, dar cu mai 
multă grijă, Maricica Puică ar fi 
putut fi chiar cîștigătoare a com
petiției (nr. pe primul loc s-a 
clasat americanca Mary Decker- 
Slaney). Cred că va reuși aceasta 
la ediția din 1986, pentru care se 
pregătește cu sîrguință 
biție. Veți vedea

Romeo

și cu am-

VLARA
P. S. Al 50-lea atlet__ din 1985 

deținea următoarele performanțe: 
100 m — 10,28 (200 m — 20,60), 800 
m 1:46,09, o milă 3:58,8 (1500 m
— 3:38,46), 5000 m — 13:32,7- (3000
m — 7:51.46 și 10000 m —
28:23,76), 3000 m obst. — 8:30,26, 
400 mg — 49,91, triplu — 16,85 m. 
Înălțime — 2,26 m, greutate — 
19,92 m, ciocan — 76,66 m ; 200 m
— 23,23 (100 m — 11,38), 400 m —
52,21, 1500 m — 4:09,54 (o milă — 
4:36,19), 5000 m — 15:46,56 (3000
m — 8:58,51 și 10000 m — 33:29,32), 
100 mg — 13,25, disc — 60,82 m, 
suliță — 60,54 m. Atleții care vor 
înregistra în 1986 rezultate supe
rioare acestora se califică, de 
drept, pentru concursurile preli
minare.

SE CUNOSC SEMIFINALISTELE C.E. JUNIORI II
Iu 

s-au 
pele 
niori 
tiva 
oară . 
competiție) 
(0—0) * . . 

. golul marcat de Moldovan (min.
71) și a ocupat locul secund, cu 
două puncte, înaintea Olandei și 
Franței —tot cu 2 p. Prima cla
sată în această grupă este selec
ționata U.R.S.S. cu 6 p (în al

mal multe orașe din Grecia 
încheiat meciurile din gru- 
preliminarii ale C.E. de ju- 
II. In grupa D, reprezenta- 
României (pentru prima 
participantă la o asemenea 

a dispus cu 
de echipa Olandei,

î—o 
prin

treilea joc ea a dispus de Franța 
cu 4—1, la pauză 3—0). Iată ce
lelalte rezultate : Gr. A : Portu
galia — Italia 0—0, Scoția — 
Grecia 1—0 (0—0) ; pe primul loc 
in clasament Italia. Gr. B ț_ Spa
nia — 
ria — 
primul 
marca 
R. D.

Suedia 3—0 (1—0), Bulga- 
Norvegia 1—1 (0—1) ; pe 
loc. Spania. Gr. C : Dane-

— Austria 2—0 (0—0), 
Germană — Cehoslovacia 

2—0 (1—0) : pe primul loc : R.D. 
Germană. Joi au ioc semifina
lele : Italia — R.D. Germană și 
U.R.S.S. — Spania.

swich, Birmingham și West 
Bromwich Albion.
• Fruntașele clasamentului

campionatului iugoslav, Partizan 
și Steaua Roșie din Belgrad, tșl 
continuă lupta pentru primul loc. 
Iată rezultatele etapei a 27-a î 
Partizan — Osijek 2—0, Steaua 
Roșie — Sloboda Tuzlâ 2—1, 
O.F.K. — Hajduk Split 3—1, Di
namo Vinkovici — Priștina 5—0, 
Novi Sad — Mostar 1—1, Dinamo 
Zagreb — Buducnost 1—0, Zenița
— F.C. Sarajevo 2—0. Pe primele 
locuri : Partizan 38 p. Steaua 
Roșie 36 p, Mostar 31 p.
• După 23 de etape, în cam

pionatul Cehoslovaciei continuă 
să conducă Vitkovice — 32 p, ur
mată de Sparta Praga și Cheb
— cu cite 28 p. în etapa a 23-a : 
Ostrava — Dunajska Streda 3—0 ; 
Kosice — Dukla Praga 1—0 : In
ter Bratislava — Bohemians 2—0; 
Cheb — Vitkovice 2—0 : Slavia 
Praga — Olomouc 1—2 ; Sparta 
Praga — Ceske Budejovice 2—1.
• Rezultate in primul tur al 

„Cupei ligii spaniole" : Real So- 
ciedad — Atletic Bilbao 2—1 ; 
Osasuna — Betis Sevilla 2—2 ; 
Zaragoza — Alicante 2—1 ; Ses- 
tao — Las Palmas 2—0 ; Oviedo
— Santander 3—0 : Valladolid — 
Albacete 5—1 ; Portuense — Va
lencia 2—2

MECIURI INTERNAȚIO
NALE, CAMPIONATE

• Da Asuncion, reprezentativa 
Paraguayului a dispus de echipa 
argentiniană Independiente Avel
laneda cu 3—2 (2—1), prin golu
rile marcate de Mendoza (2), A- 
lonso, respectiv Rios și Reynoso.
• Da Los Angeles : Mexic — 

Hamburger S.V. 2—0 (1—0). Au 
înscris : Munoz (min.'35) și Cruz 
(min. 89).
• In R. P. Chineză se desfă

șoară un turneu rezervat echipe
lor de juniori. Primele rezultate : 
Brazilia — Sel. Beijing 3—1, 
Franța — Sel. Lianoning (R.P. 
Chineză) 4—1, Anglia — R.P. Chi
neză 1—0, Thailanda — O selec
ționată militară a R.P. Chineze 
1—0.
• Ultimele rezultate din cam

pionatul Angliei : Oxford — Ar
senal 3—0, Chelsea — Watford 
1—5, Everton — West Ham 3—1, 
Tottenham — Southampton 5—3. 
Pe primele locuri : F.C. Liverpool 
88 p, Everton 86 p, West Ham 
84 p. Manchester United 76 p, 
Sheffield — ‘ "
sea 71 p.

REAL

Everton 86 p,
Manchester ..

Wednesday 73 p, Chel- 
Au retrogradat : Ip-

închiderea ediției

MADRID A CIȘTIGAT CUPA U.E.RA’.
In ultimii 11 ani F.C. Liverpool a clștigat de opt ori campionatul 
Angliei, tn imagine, o fazi din ultimul joe, tn care Liverpool a în
trecut cu 1—0 pe Chelsea. Kevin Mac Donald, din formația învingă
toare. se înalță, dar portarul advers Godden va prinde balonul.

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Aseară.
a doua a 
dintre F.C. Koln si Real Ma
drid. Meciul s-a Încheiat eu

s-a desfășurat manșa 
finalei Cupei UEFA,

rezultatul
Cîstigind 

5—1, Real 
trofeul.

de 2—0 (1—0)
prima partid? cu 
Madrid a cucerit


