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Jocurile Sportive Internaționale de la Moscova

IN REUNIUNEA FINALĂ A ATLETISMULUI, 
SORIN MATEI - MEDALIE DE BRONZ

MOSCOVA, 10 (prin 
Se spune, și pe bună 
că in performanța sportivă sur
priza este ca sarea în bucate, 
adică un element motor. Fără 
surprize, în indiferent care com
petiție, întrecerea aproape că e 
lipsită de interes. Iată, de pil
dă, la această primă ediție a 
Jocurilor Sportive Internațio
nale. săritura in înălțime a bă
ieților a reunit pe marele sta
dion moscovit o bună parte din 
elita probei, între care record
manul ei mondial, sovieticul 
Igor Paklin, foștii recordmani, 
chinezul Zliu Jian Hua și so
vieticul Rudolf Povîrnițin, cam
pionul mondial Ghenadi Avde
enko, cel mai bun săritor al 
nostru Sorin Matei etc.

întrecerea, captivantă și de 
bună calitate tehnică, s-a înche
iat nu cu una. ci cu mai multe 
surprize. Astfel, victoria a re
venit americanului Doug Nord- 
quist cu 2,34 m, în timp ce Jhu 
a sărit doar 2,20 m, după care 
a abandonat, iar actualul re
cordman mondial a reușit 2,32 
m, adică exact cit și Sorin Ma
tei al nostru, care a intrat ast
fel în posesia medaliei de bronz. 
Bravo. Sorine !

Prezența la start a campionu
lui mondial și olimpic en titre 
la 100 m, Carl Lewis, reprezen
ta, într-un fel, o garanție că 
el avea să fie câștigătorul. Dar 
n-a fost așa! Comportîndu-se 
excelent, negrul canadian Ben 
Johnson n-a lăsat nici o spe
ranță companionilor săi, cîști- 
gînd.

Tot' o surpriză, dar de un fel 
aparte, poate fi considerat

telefon), 
dreptate,

Sorin Matei deasupra ștachetei

puncta iul maxim (de 40 p) obți
nut de sovietica Tatiana Dru- 
jinina, cîștigătoarea concursului 
la gimnastică ritmică. Este un 
fapt unic în istoria acestui 
sport ! Foarte tînăra Florentina 
Butaru — plăcută surpriză în- 
tr-o companie valoroasă — s-a 
clasat a cincea.

Dar aceasta incă n-a fost 
totul, deoarece „ochiul re
ce", dar obiectiv, al foto-celulei 
l-a înregistrat și pe nigerianul 
Chidi Imoh ca învingător al lui 
Lewis ! Și au mai fost, bine- 

alte surprize, între 
care ne-a pricinuit, 

mare satisfacție, a

înțeles, și
care una, 
duminică o ------ --------—
fost succesul Marianei Stănescn, 
la 3000 m, in întrecere cu dubla

COMPETIțIONAlA
IA BASCHEI

la Focșani, dublă Intllnire
feminină România - Brazilia

baschetbalistică 
va continua 

cursul lunii iu-

Activitatea 
internațională 
non-stop în 
lie, în întreceri fiind angre
nate reprezentativele de se
nioare, junioare, cadete și 
juniori. Lotul de senioare, 
va susține duminică 
10,30) și marți (ora 18), la 
șani, dubla întâlnire cu

a
perfor- 

pe plan

selecționată 
creditată cu 
remarcabile

(ora 
Foc- 

redu- 
Bra-tabila

ziliei,
mante
internațional. Baschetbaliste
le braziliene, pentru pri- 

• ma dată In țara noastră, au
cucerit recent campionatul

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag 2—3)

Gabriela Kiss ■ (in imagine, 
aruncind la coș), una din cele 
mai valoroase jucătoare 
lotului de senioare.

Foto : Ioan LESPUC

ale

Campionilor Europeni:

In Cupa U. E. F. A. t

de vizită" ale viitoarelor adversare ale formațiilor

ALE CLUBURILOR DE FOTBAL

românești.

I

programul

010NIA NICOSIA

COMPETIȚIILE
CONTINENTALE

In Cupa

SIEAUA

STUDENȚESCsporiți

UNIVERSITATEA

a 3 a, primele ecouri ale tragerii la sorțiCitiți. In pagina
In rlndurile echipelor noastre; In pagina a 4-a,

mi ine, la Pitești

DE JUNIORIMECIUL ATLETIC AMICAL

In Cupa Cupelor:

CRAIOVA - GALATASARAY ISTANBUL

n NENTORI TIRANA - DINAFIO

DIRECT IN TURUL AL DOILEA

campioană europeană Svetlana 
Ulmasova.

In sala „Drujba", puternica e- 
chipă feminină de baschet a 
Uniunii Sovietice a fost între
cută în mod neașteptat, la un 
scor categoric : 83-^fiO- de for
mația S.U.A. ,

întrecerile de atletism (ulti
mele două zile, cu anumite pro
be, au contat și pentru Marele 
Premiu I.A.A.F.-Mobil) au pri
lejuit incă două recorduri eu-

Cornel POPESCU

(Continuare tn oao a 4-a)

complet al primului tur din cele trei competiții șl „cărțile

ROMÂNIA s. u. A.
Astăzi și mîine, la Pitești, 

pe Stadionul 1 Mal, devenit în 
ultimii ani o tradițională gazdă 
a unor 
atletice, 
tîlnlrea 
România 
bele loturi acest meci consti
tuie ultima verificare Înaintea 
apropiatelor Campionate Mon
diale, a căror premieră se 
desfășura la Atena. între 
20 iulie.

Programul primei zile 
concurs prevede, după festlvl-

importante competiții 
6e va desfășura în- 
amicală de juniori 
— S.U.A. Pentru am-

va
16 și

de

deschidere (ora
probe : 

110 mg, prăjină, triplusalt, 
greutate (f și b). suliță (f și b), 
100, 400 și 1500 m (f și b). înăl
țime (b). 5 km marș (b), 4x100 
m (f și b). Sîmbătă, incepînd 
cu ora 16, se vor desfășura 
următoarele probe : ciocan. 
400 mg (f și b). 200 m (f și b), 
800 m (f șl b), 100 mg, înăl
țime (f), disc (f și b), lungi
me (b), 3000 m (b), 3 km marș 
(f). 4x400 m (f și b).

tatea de
17,30), următoarele 

prăjină.

UN PROMIȚĂTOR START 
SPRE DIFICILELE ÎNTRECERI

DIN ANUL VIITOR
Aurelia Dobre, o prezență In 
perspectivă In echipa feminină

Desfășurată în plin sezon es
tival, intilnirea Internațională 
amicală dintre echipele femi
nine de gimnastică ale Româ
niei și Cehoslovaciei a oferit 
conducerilor tehnice ale celor 
două formații un excelent pri
lej de apreciere a stadiului 
pregătirilor efectuate in vede
rea întrecerilor de vîrf de a- 
nul viitor, în primal rind, in 
perspectiva Campionatelor Mon
diale. In legătură cu evoluția 
gimnastelor române, ca apre
cierile privitoare la activitatea 
din perioada următoare, am 
avut o convorbire cu ADRIAN 
GOREAC, antrenor coordona
tor al lotului reprezentativ fe
minin al României.

— Prin prisma evoluțiilor 
propriu-zise și a notelor obți- 

, nute de fetele noastre la Brno, 
care ar fi primele impresii cu 
oare v-afi întors din Cehoslo
vacia ?

Marginalii la Divizia A de baschet masculin

UN CAMPIONAT DOAR PENTRU DOUĂ ECHIPE?

premieră, dar de mare
de gimnastică a țării

Aurelia 
antrenoarea 
Cosma la 
„artistică"

Dobre și 
, Maria 

pregătirea

Aurel D.
Foto :

NEAGU

&

Peste întrecerile celor mai 
bune echipe de baschet mas
culin s-a așternut liniștea. 
Campionatul a fost cîștigat. 
după cum se știe, de Steaua, 
intr-o pasionantă, ca de atâ
tea ori, luptă cu eterna riva
lă, Dinamo București. Un sin
gur regret : că la disputa 
pentru titlul de campioană se 
Înscriu, de atîția ani, DOAR 
ACESTE DOUA echipe-fanion 
ale baschetului nostru. Cu ani 
în urmă a mai încercat cite 
ceva „U“ Cluj-Napoca, dar în 
ultima nerioadă cele două

formații s-au 
drumul spre 
treaptă a podiumului de pre
miere. Dar, recentul 
Încheiat ne-a întărit 
rea că, ACUM, sînt 
chipe capabile să se 
socotelile favoritelor. Ne gîn- 
dim în primul rînd la Rapid, 

Oradea, 
baschet- 
se în- 

reputații 
dinamo- 
și Dina-

văzut singure în 
cea mai înaltă

campionat 
convinse
și alte e- 
implice în

I.C.E.D., Dinamo
Farul, care dispun de

săbaliști capabili 
treacă de la egal cu 
jucători stelișii 
viști. Dacă la Sioaua 
mo sînt toti componenții lo-

tului national : Cernut, Op- 
șitaru, Ermurache, Ardelean, 
Netolifchi, D. Niculescu, Vine- 
reanu, Ionescu, David, Iacob 
etc., sportivi care nu mai 
au nevoie de recomandări, să 
nu se uite că în celelalte for
mații evoluează ; A. Popovici, 
Sucia, Sipoș, Gh. Dumitru, 
Dăescu, G. Mihai, Ghiță (Ra
pid). Pogonaru, Grădișteanu, 
Tzachis, C. loan, Milialcea,

și Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2—3)

— După cum probabil știți, 
am aliniat o echipă în care au 
fost prezente cinci din sporti
vele de la ultimele „mondiale". 
Dar și o debutantă. Este vorba 
de Aurelia Dobre, 
pioană europeană 
de la Karlsruhe, 
Care s-a încadrat 
spiritul de pregătire de la lo
tul reprezentativ, a avut pres
tații mult aplaudate și nu gre
șim desloc dacă afirmăm că ea 
poa e deveni în puțină vreme 
o componentă' de ba/ă a primei 
noastre echipe. La paralele, bîr- 
nă și sărituri liber ales ea a 
fost notată cu 9,90 și are posi- 
bilități certe de a-și îmbunătăți 
și mai mult prestațiile viitoare. 
Celelalte cinci gimnaste care 
au alcătuit echipa au fost : Da
niela Silivaș Camelia Voinea. 
Ecaterina Szabo. Celestina 
Popa și Eugenia Golea. Ca re
zervă a fost folosită Mariana 
Tudor și trebu e să precizez că 
și această tînără gimnastă do
vedește rea'e calități de a de
veni competitivă la nivelul ce
rut de prezența în echipa re
prezentativă a țării.

— Cum se explică clasarea 
multiplei noastre campioane,

dubla cam- 
de junioare 

o sportivă 
excelent in

Ecaterina Sz.abo, abia pe locul 
4 la individual compus? E 
cumva vorba de o eclipsă de 
formă, de o lipsă de pregăti
re ?

— Nicidecum. Cati Szabo a 
ținut în ultimele luni pasul cu 
pregătirile efectuate de întregul 
lot și a dorit foarte mult să 
se claseze pe locul I. Poate că 
tocmai această mare dorință a 
ei de a fi in frunte a făcut-o.- 
să greșească la paralele. Șt, 
din păcate, nu a fost vorba nu
mai de o ratare, ci de două, 
astfel că deși pe ansamblu E- 
ca'erina Szabo a avut evoluții 
de bun nivel 
bîrnă și sol.
ea a trebirt să accepte totuși 
poziția a IV-a la individual 
compus. în orice caz. este un 
motiv în plus pentru valoroasa 
noastră gimnastă de a se mo
biliza exemplar la fiecare apa
rat, pentru a nu mai greși nici 
o execuție în viitoarele între
ceri.

tehnic (9,90 La
9.85 Ia sărituri).

Constantin MACOVEI

(Continuare ta pap. 2—3)



SUB TÎMPA, LA PRIMUL FESTIVAL

Rugbyul pitic crește văzind 
cu ochii I Parcă a fost ieri ziua 
in care inimoșii inițiatori din 
Bucu. ești fe copiilor In spor
tul cu balonul oval, tn frunte 
cu prof. Cristian Mitre», lansa 
prima competiție. S-a intitulat 
foarte sugestiv : „Primăvara 
rugbyulw bucureștean'. De fapt 
nu ei a numai a Capitalei, de 
vreme ce marea întrecere a 
Celcr nu, mici rugbyști, inul 
acesta Ia a 7-a ediție, a adus 
la start minisportivi și din 
Btrlad și lași, din Cluj-Napoca 
și Constanța, din Brașov și 
Arad, din Tecuci și Focșani și 
chiar din unele comune — Buc- 

Uno din numeroasele ^arje“ cart au ficat deliciul întrecerilor 
de minirugb-g de la Bratov... Foto : Gabriel MIRON

panii Dîmboviței și Dănețul 
Doljului.

Se aștepta o... replică la cea 
a Bucureștiului rugbystic. A 
dat-o, zilele trecute ta plină 
vacanță de vară, orașul de sub 
Ttmpa, tot sub o denumire a- 
trăgătoare : „Vara minirugbyu- 
iui brașovean**. Prima ei ediție, 
le rugby In A De fapt, pentru 
a se ajunge aid a fost nevoie 
ca, mal întîi, copiii din blocul 
C al cartierului gării să-1 ia. 
pur și simplu, cu asalt, pe an
trenorul Vasile Soporan, colo
catarul lor. cu rugămintea de 
a-1 ini ha in rugby. Alegerea 
n-a fost lntlmplăfoare, Soporan 
fiind unul dintre artizanii rug- 
bytriui la C.F.R ; din copiii și 
juniorii pe care i-a descoperit 
M modelat (Intre ei și fiul său. 
Cătălin) s-a format divizionara 
B a feroviarilor brașoveni. Co
piii din blocul C, nelipsiți de 
la meciurile rugbyșttior, an 
prim gust pentru acest sport, 
l-au învățat alături de seniori, 
l-au oficializat In școală. Ia 
nr. 19. N-a mai rămas dedt 
un pas. către Ieșirea din ano
nimat.

De aid, replica Brașovului la 
fei de reușită (ca șl Inițiativa 
Bucureștiulul). acum la ediția

ANUNȚ 
întreprinderea economi
că da administrare a 
bazelor sportive din 

București 
angajează urgent trac- 
torist-rutierist pentru 
stadionul „23 August**. 
Informații — la serviciu] 

personal (telefon : 
20.70.40).

Mă urc in troleibuzul 90, 
care vine dinspre Tel ți gA- 
»e. c loc In spatele unei pe- 
recii! aflate intr-o dispută — 
pe șoptite, dar aprigă — în 
problema unui sandviș. Bu
nic» — după cum aveam să 
aflu foarte ușor — vroia să-și 
convingă nepoțica, o fetiță 
frurrușlcâ foc să mănînce un 
sandviș, dar fetdța refuza ctr\ 
tncrlncerar-e. deși era clar că 
la ora 15,30 trebuia să-1 fie 
foame și Judecind după ochi
șori ei, gustarea oferită de 
bunică o tenta.

— Ia dragă, că trebuie să 
fii leșinată de foame !

— Nuuuu I Mănlne acasă, 
doar nițele căpșuni...

— Căpșuni cu zahăr nu pri
mește ei ne nu papă șl cior- 
bfiâ...
- Căpșuni fără zahăr.« Iar 

de ciorbiță să. nu aud săiptă- 
min» aria. Poate și cealaltă..,

— Ta auziți, oameni buăi L 
caută bunica sprijin te «ni

DE MINIRUGBY
inaugurală cu s echipe ia start, 
in afara gazdelor, invitate din 
Năvodari Bîrlad și, firește, 
din Capitală. Reușită nu numai 
pentru că midi rugbyști din 
Brașov at- avut marea bucurie 
de a încheia Întrecerea pe lo- 
cui I — absolut meritat — d 
și pentru că pe stadionul fe- 
rov.a. al orașului s-au adunat, 
urmărindu-i pe competitori, 
sute de copii din cartier, neîn
doielnic multi dintre ei. mîine. 
dornid să facă parte din „cla- 
sa“ artrenorului Soporan și a 
colectivulu’ de tehnicieni In 
rugby dir> care mai fac parte 
prof. Haralambie șl jucătorul 
Coste) Gavrilă.

A fort o excelentă acțiune de 
popularizare a sportului cu 
balon’ii oval, acum In plină 
vacanță de vară, la a cărei 
reușită gazdele au avut spriji

nul direct ai CJ.E.F.S. Brașov, 
al asociației sportive C.F.R. și 
cel indirect al echipelor parti
cipante (C.S.S. Triumf, Grivița 
Roșie, și Gloria București, Chi
mia Năvodari, Casa pionierilor 
și șoimilor patriei Btrlad, in 
speță Școala nr. 3 din cartie
rul Munteni), al unor profesori 
și antrenori cu mult har in ini- 
Sirea copiilor, printre care C. 

itrea, SL Fopescu șl al unor 
reputați sportivi, ieri, maestrul 
emerit aJ sportului Gh. Dra- 
gomiresen, fost căpitan al e- 
chipei naționale și Sergiu Băr- 
găunaș, ultimul șl in postura 
de arbitru. In trei meciuri con
secutiv».

Cineva ne-a sugerat să alcă
tuim • echipă a competiției, 
eu cei mai— rugbyști din cei 
peste 120 de mi ni jucători oare 
au evolua* adică cu primi! 8. 
N-o facem ar fi nedrept. Fi
indcă am văzut copil cu voca
ție in rugby, care ar tripla a- 
eeeotă cifră. Poate numai o 
singură subliniere, pentru Dă- 
nuț Patrule, din clasa a 3-a a 
Școlii nr. 19 din Brașov, un 
„dem!** și on transformer de 
excepție. Desigur, in devenire!

Rugbyști! din vecinătatea 
Brașovului, din Săcele, pregă
tesc la rîndu-le, prin interme
diul altui inimos adept al aces
tui sport, Ștefan Marin, o ac- 
țlun similară, dar după cea 
de bi Năvodari, programată tot 
In această vacanță mare, chiar 
pe plaja Însorită a Litoralului. 
Iar In octombrie, 'la Bîrlad, cu 
prilejul a 30 de ani de practi
care a rugbyidul in acest oraș 
moldovean, o „Toamnă a mf- 
nirugbyului**. Ce poate fi mai 
Încurajator pentru viitorul pri
mului joc de echipă din țara 
noastră ?

Tiberiu STAMA

din Jur. Mu are nici 5 ani 
și-mi fi face menu-ud pe 
două săptămlnl I Apoi către 
fetiță: Poate te doare ceva...

— Nu mă doare nimic.
— Atuici, uite, mănincâ 

doar cu o feliuțâ de pline, că 
plnă acasă mal e. Sau, uite 
— din ce In ce mal concilian
tă — sft mănlnci fără pîime. 
Dar ceva să lei...

— Dai nu m-al Învățat tu 
eă nu e frumos să mănîncl 
pe stradă ?

— Ei aici nu ești chiar pe 
stradă. Și pe urmă ține sea
ma că nu ai pus nimic în 
gură de azi dimineață. Și ai 
lucrat ceva, că obosisem eu 
numai ultîndu-mă. Hal, la 
măcar o bucățică, doar nu e 
otravă 1 Vrei să se supere 
bunica T

Pauză. Fetiței îl e greu să 
rttopundă, suspină șl. fai sfir- 
tft, ea sA n-c supere pe bu
nic», se decide să se ex^icOJ

PERFORMANȚE
IN ALB Șl NEGRU

alb T 
rubrica 

poate
Cum ați mutat pentru 

întrebarea pusă tn 
noastră trecută avea 
mal multe răspunsuri poziti
ve fiindcă piesele albe — 
conduse de tin arul maestru 
internațional Constantin Io
nesco — dețin evidentă supe
rioritate asupra celor negre 
— ale sovieticului Iuri Doho- 
ian. Cel doi s-au clasat In 
această ordine, pe primele 
trepte ale podiumului, in ulti
me edttle a Turneului inter
național de șah de la Bucu 
reștl. Laureatul întrecerii a 
ales. însâ. calea cea mai 
directă spre victorie, tn acesi 
moment al partidei decisive 
(alb — Kel, Da7, Th«, Ne2 
CaJ, Pa*, 3S, c4, «5, es, 12, g2; 
negru — Rc7, DcȘ, Tb3, Nd7 
CgS, PM, bS, cS, eS, e4, rt, g4). 
Anume: LNg4t fua pseudo- 
uacriticiu lesne de explicat, 
căci t...N«4 1.CM+ Rdi
3.D :b* ar pune capăt luptei: 
1—TaS (negrul speră încă...) 
S.NM7 RX17 S.a:b7 t șl iată a- 
vantajul albului deplin valo
rificat (S...Ta7 ll>x*D+R:« 
S.T.g8+ etc.).

hvtr. timp Constantin lo- 
nescu a obținut un nou re
zultat remarcabil, clastndu-se 
printre fruntași șl la Beta 
Cirkva (Iugoslavia) unde a 
reușit să-1 Învingă chiar pe 
efștigătorul turneului, marele 
nostru maestru MIhat Șubă. 
O‘competiție de anvergură, 
dominată de șahiștii români. 

X
Steae urcă pe firmamentul 

șahului... Stele dispar to

MARGINALII LA
(Urmare din pag. 1)

Voieu. Marinescu, Ciocan. 
CMrtc (I.C.E.D.), Rădulescu, 
Antochl, Flaundra, Costin. 
Cristea, Pascu, Kosa (Dina
mo Oradea). Bălceanu, Mă- 
năilă, Tecău (Farul), jucători 
mai tineri sau mai experimen
tați, dar cu toții de bună va
loarea capabili să evolue
ze eu randament sporit in o- 
rice partidă, deci și in fața 
celor „două mari* ale basche
tului nostru. Dar. aproape 
de fiecare dată, și Rapid, și 
I.C.E.D. și Dinamo Oradea 
Încep hotărite meciurile cu 
Steaua gi Dinamo, lasă chiar 
impresia că pot produce marea
surpriză. dar tot de fiecare
dată încercările lor sînt
simple focuril de paie. care
se ating tot atlt de repede
precum s-mi aprins. De ce
această situație 7 lată 0
întrebare la care trebuie sd
dea răspuns antrenorii H.
Tursugian, V. Bulancea. D,
Berceanu, 8, Rotaru, L. Nagy, 
M. Hupoiu și AL Botoș. care, 
așa cum am spus mai sus. 
dispun de jucători valoroși, 
mulțl dintre ef „foști", sau 
„exlstențj** tn vederile selec
ționerilor echipei naționale, 
capabili să dea oricând o re
plică demnă baschetbaliștilor 
din cele două echipe fruntașe. 
Cînd vor face acest lucru, a- 
tund altele vor fi valoarea 
campionatului. interesul spec
tatorilor. Pentru că sălile 
se umplu doar la eternele 
derbyurl Steaua — Dinamo, 
iar la celelalte partide asis
tența este extrem de redusă. 
Cînd intre Steaua. Dinarnc și 
celelalte echipe nu va mai 
fi o asemenea discrepantă va
lorică (care poate fi evitată și 
printr-o mai judicioasă repar
tizare a elementelor de valoare 
șl de perspectivă), atunci, cu 
siguranță, numărul Iubitorilor 
baschetului prezențj va fi în 
continuă creștere.

DISPUTA
— Ml-a apus tovarășa ' că 

m-arn Îngrășat ca un urs și 
de-a ia nu-mi ies bina saltu
rile...

— Aaaa 1 Asta era 1 > Mil
ne stau eu de vorbă cu to
varășa. Ca un urs. da 1 Cln<3 
tu at ajuns ca o sctnduirică.-

Fetița — se vede, este in 
maiou — nu e... sdndurică, 
dar, știu de la toate bunicile 
inniniw, principiul Jor este : 
.Copiii trebuie să fie grași șt 
frumoși 1“.

Medicii nu eănt de acord, fi
rește, și eu atlt mal puțin 
tovarășa, adică antrenoarea 
fiindcă, pun mina In foc, fe
tița venea de la un antrena-1 
meat de gimnastică.

Greutatea gimnastelor (și 
gimnaștilor) este poate cea 
mal mare problemă a antre
norilor șl... bunicilor, flecare 
privind din si* unghi proble
ma. C5nd Înving antrenorii, 
fetitele ajung campioane...

Mircea COSTEA

neant... Aflăm trista veste a 
stingerii din viață a maestru
lui Anatole r. lanovctc (1997— 
1M8), decedat la Sibiu, cei 
ea re a fost timp de decenii 
neobositul gazetar șahfot și a- 
slmator, totodată renumit 
compozitor In șahul artistic, 
distins cu numeroase premii 
internaționale. în 1928 a fon
dat „Revista Română de Șah*, 
prima pjbllcațle de speciali
tate din țara noastră cu lar
gă difuzare, care apare șl 
astăzi tn amintirea neprețui- 

Alba eiștlgă.
taș reproducem aici, pe dia
grama alăturată, una din 
compozițiile sale cele mai 1- 
lustrative. Un admirabili stu
diu de final, In care piesele 
albe reușesc iscusite perfor
manțe tactice pe eșichier.

Radu VOIA

DIVIZIA A DE BASCHET MASCULIN
O altă problemă ridicată de 

actuala ediție a campiona
tului se referă Ia folosirea ti
nerilor baschetbalist), in spe
cial Ia echipele Steaua și Di
namo. Loturile celor două 
cluburi cuprind, de regulă, pe 
cei mai buni jucători ai țării. 
De-a lungul anilor, pe lin
gă baschetbaliștii consacrat! 
s-au aflat și tineri talentati, 
in formare, care bat la porți
le marii performanțe. Ce ne-a 
arătat întrecerea din acest 
an 7 La ultimul turneu, in cele 
două formații au evoluat și 
cițiva juniori în care an
trenorii iși pun speranța cA 
tntr-un viitor apropiat, tinerii 
respectivi vor deveni titulari 
de nădejde. Folosirea lor a a- 
rătat că specialiștii nu s-au 
înșelat, că baschetbaliștii 
respectivi sînt fruntași ai 
generației lor. că au acele 
perspective. Robert Reisen- 
bQchier, Alexandru Panai- 
tescu, Mircea Cristescu și Că
tălin Pintea (Steaua). Eugen

WSH

INTENSĂ ACTIVITATE COMPETIȚIOKALA XT
(Urmare din pag 1)

Americii de Sud. In cursul că
ruia au obținut victorii la sco
ruri concludente : 132—49 cu
Argentina, 124—45 cu Peru și 
124—96 cu Columbia. Oaspete
le au luat parte la Jocurile 
Sportive Internaționale de la 
Moscova, în cadrul cărora au 
Învins echipa Bulgariei cu 
91—84. Reprezentativa Brazi
liei a participat ]a toate edi
țiile Campionatului Mondial, 
cea mal bună performanță 
realizînd-o In 1971, cînd s-a 
clasat pe locul 3. în 1983 la 
ultima ediție, a ocupat lo
cul 5. Anul acesta, ea va e- 
volua Ia Campionatul Mondial 
din U.R.S.S. (8—17 august), în 
seria preliminară de la Minsk.

UN PROMIȚĂTOR START 
(Urmare din pag. 1)

— Vă rugăm să faceți o pa
ralelă intre nivelul la care au 
fost prezentate exercițiile im
puse și ceie liber alese. Ce a 
fost bine și in ce direcții tre
buie muncii mai mult în etapa 
următoare 7

— Deși participam la o to- 
treccre internațională după o 
pauză competlțională ceva mal 
lungă, am stabilit totuși ca fe
tele să-șl prezinte integral e- 
xercițiile liber alese, toate din 
baremul maxim, fără nici o._ 
omisiune. Concluzia a fost că 
acest program este bine Însu
șit, iar elementele de mare di
ficultate ce urmează a fi intro
duse ta exerciții vor ridica și 
mai mult valoarea lor compe
titivă. Au fost apreciate cu 
deosebire compozițiile la sol, 
varietatea temelor muzicale, 
expresivitatea și ținuta tuturor 
fetelor noastre. La acest capi

doi Învingători

INTERNATIONAL DE ȘA
A XI-a ediție a turneului 

internațional de șah „Someș 
’86“, desfășurat la Baiu 
Mare, a reunit la start 12 
concurenp din patru țări l 
U.R.S.S.. Ungaria. Iugosla
via și România. Media Ele a 
concursului a fost ridicată, 
fiind de 2354 puncte (catego
ria a V-a pe scara F.I.D.E.).

După cele 11 runde, primele 
două locuri ale clasamentului 
au fost împărțite de șahistul 
ungur Andras Meszaroș și 
timișoreanul Emil Ungurea- 
nn, ambii cu cite 7,5 puncte 
(cite 5 victorii. 5 remize și o 
fnfringere), despărțiți nu
mai de coeficienții Sonneborn 
(38,50 p, respectiv 37,75 p) 
Stilurile de joc ale celor da! 
ciștigători s-au situat la po
luri opuse, Meszaroș jucînd la 
atac fiecare partidă, riscant 
și inventiv, iar Ungureanu, mai 
sobru, alegind căile pozi
ționale mai sigure de realizare 
a avantajelor.

Pe locul al IlI-lea g-a clasat 
un alt jucător timișorean, Al
fred Kertesz, cu 7 p (4 victo
rii. 6 remize. • htfrîngere), 
îndeplinind cu succes cea 
de ai doua normă de maestru 
internațional. în plutonul 
frunîaș au mat terminat Vla
dimir Ohotnik (U.R.S.S.), Pa- 
rik Ștefanov și Dragoș Doml- 
trache cu cîte 6 p. O mențiu
ne specială pentru Dragoș Du- 
mi trache. abia trecut de
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Toader, Viorel lacob si Viorel 
Constantin (Dinamo) sînt 
talente autentice, cu un 
gabarit Impresionant (Toader, 
Reisenbiichler), cu ’ multe cu
noștințe tehnice (Cristescu, 
Pintea), cu posibilități de 
progres (lacob. Panaitescu, 
Constantin). Ei intră in te
ren. în special Ia meciurile 
considerate ușoare de an
trenori. dar destul de țuțin In 
partidele dintre cele două e- 
chipe. cînd întrecerea devine 
aprigă, pe muchie de cu
țit. Or, folosirea lor și in 
partidele derby este recoman
dabilă. deoarece numai ln- 
tr-o confruntare echilibrată 
calitățile adevărate ies cu 
pregnanță la iveală. Că antre
norii M. Cîmpeanu, N. Pîrșu, 
Gh. Novac și V. Popa li intro
duc în joc este bine, dar dacă 
li vor folosi cu mai multă în
credere. atunci saltul valo
ric al tinerilor baschetbalist! 
va f! mult mai evident și mai 
rapid.
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alături de selecționatele Bul
gariei, Canadei, Cubei, Coreei 
de Sud și Uniunii Sovietice.

Partidele cu Brazilia consti
tuie pentru lotul național 
al României, prilej de verifi
care a pregătirilor. In vederea 
turneului da calificare (3—7 
septembrie) pentru Campio
natul European. Echipa este 
antrenată de Marian Strugaru 
și Alexandru Moise și are 
următoarea componentă : Mag
dalena Jerebie, Gabriela Kiss, 
Paula Misăilă, Rodica Jugă- 
nara, Elena Filip, Elena Vasi
le, Marilena Marinache, Lumi
nița Mărtnguț, Melania Lefter, 
Carmen Moldoveanu, Virginia 
Popa șl Cornelia Stoichiță. 
Mariana Bădinicl, una din 
jucătoarele de bază ale repre
zentativei. este bolnavă ;
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tol e nevoie doar de finisare, 
în schimb, vom avea mult de 
lucru la exercițiile impuse. Va 
trebui să lucrăm în detaliu, 
să prelucrăm fiecare element 
tehnic, să îmbunătățim ținuta 
și prezența în concurs, spre a 
obține efectul maxim in com
petiția propriu-zisă.

— Ce întreceri se mai află 
ta vederea viitorului sezon pe 
agenda gimnastelor noastre 
fruntașe 7

— Daniela Silivaș, Ecaterina 
Szabo și Camelia Voinea vor 
participa în august la „Cupa 
Mondială", tn toamnă avem 
programată o intîlnire amicală 
cu echipa Angliei (probabil una 
și cu cea a Spaniei), iar în fi
nalul sezonului — Campiona
tele balcanice. Toate aceste 
examene vor constitui repetiții 
generale pentru sezonul încăr
cat de anul viitor. Sezon pe 
care dorim să-1 parcurgem cu 
mult succes. -

V 
I



^ra
ta de 

în 
lasați 
lugo- 
ordan 
Mir- 

adec- 
andor

I
CINCI MINUTE DUPĂ TRAGEREA Divizionarele A

I
LA SORȚI ÎN CUPELE EUROPENE in ediția 1985-86

I
loase. 

din 
ți or- 
sebite 
l re- 
Mare 
oltea) 

șah 
iller).

nn-

I
I
I

IOV 
>na>

I
’86-

I

La puține momente după ce telexurile ți telefoanele au anun
țat programul primului tur al cupelor europene, ne-am adresat 
unor conducători a] celor trea cluburi care vor intra In lupta 
pentru calificare in turul al doilea. Steaua, cum se știe, s-a ca
lificat direct ia turul al doilea, fiind deținătoarea trofeului cel 
mare lată primele ginduri ale Interlocutorilor noștri Vasile 
lanul (Dinamo), Florin Dumitrescu (Sportul Studențesc) ți Con
stantin Deliu (Universitatea Craiova).

Vasile IANUL (șeful secției 
de fotbal Dinamo) :

„AVEM TOATE ARGUMEN-

TELE SPRE A OBȚINE CALIFI-

CAR EA*

FRUMOASA PLEDOARIE PENTRU OFENSIVA A HUNEDORENILOR

• un soli de trei locuri In clasament $1... 84 de goluri înscrise • Nici un punct cedat
aeasâ „cvartciiilul" • Pc clnd o replica ascmflnâtoarc și in deplasare î
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„Echipa 17 Nentori Tirana 
este una dintre cele mal pu
ternice din fotbalul albanez. 
Faptul că dă apt component! 
lotului reprezentativ vorbește 
foarte mult despre valoarea a- 
cestei formații care a luptat de 
la egal la egal eu Dinamo Ti
rana. câștigătoarea titlului, fi
ind depășită abia In final la 
schimb. In Cupă, Nentori ți-a 
luat revanșa, obtinind prețiosul 
trofeu. Am avut ocazia să văd 
echipele albaneze la lucru. Ele 
abordează partidele cu multă 
ambiție, toacă viguros, au pro
gresat considerabil In ultima 
perioadă de timp. Dovadă, re
zultatele remarcabile ale echi
pei naționale din preliminariile 
C.M 1986, printre care ți acel 
2—0 în fața Belgiei, la Tirana 
Iată de ce consider că ne aș
teaptă o misiune foarte difici
lă. Am Încredere că, reluînd 
seria bunelor comportări din 
finalul sezonului 1985/86, Dina
mo București are toate argu
mentele 
In turul 
nelor"

Trebuie să facem, de această 
dată, o figură onorabilă. Nu 
vrem să se mai repete istoria 
din ultimele trei ediții ale 
Cupei U.E.F.A„ rfnd am 
fost eliminați chiar din primul 
tur de Sturm Graz. Interna
tionale Milano șl 
Xamax. De 
tem siguri 
ambițioasa 
Este dorința 
vDor",

Neuchatel 
data aceasta, «în
că vom depăși 
echipă cipriotă, 

tuturor jucăto-

Constantin 
conducerea clubului Universita
tea Craiova) :

DELIU (membru In

„ECHIPE MIQ NU PREA

MAI SINT'

spre a obține intrarea 
al doilea a] Cupei Cu-

Dumitrescu (vleepre-Florin 
ședințele clubului Sportul Stu
dențesc) :

„NU VREM CA ISTORIA SA

SE MAI REPETE'

„La prima vedere s-ar părea 
că sorții ne-au hărăzit un ad
versar mal slab. Dar, să nu 
uităm, acum trei ani. Dinamo 
București a inttlnit in Omo
ri in Nicosia o echipă reduta
bilă, de care a trecut cu des
tulă dificulate. Pentru noi, 
insă. indiferent cum s-ar fi 
numit adversarul. am fi a- 
bordat dubla Intilnire cu toată 
ambiția ți dorința de a trece 
în turul al II-lea al Cupe! 
U.E.F.A. șl cu siguranță că nu 
ne vom opri aici. Avem obli
gații mari față de suporteri! 
noștri, față de toți iubitori! 
fotbalului din tara noastră.

Sigur, in rituația onorantă 
de a fi cap de serie, era nor
ma) să intHnim o echipă 
palmares internațional 
rior celui deținut azi de 
verși ta tea Craiova. Și 
au confirmat acest lucru, 
vreau să spun din capul 
lui că azi. cum ne-a demon
strat-o și recentul Campio
nat Mondial din Mexic, echi
pe mici nu prea mai tint. Așa 
stau lucrurile ti pe continen
tul nostru, si aceste cupe eu
ropene au eonfirmat-o 
an.

Așadar, vom Juca cu 
tasaray, o cunoștință 
dacă Im! amintesc bine. ea 
lucind cu multi an! In urmă 
cu Dinamo București. Dar lu
crurile s-an schimbat mult, 
pregătirile meciurilor ee fac 
acum altfel, apellnd la toate 
sistemele audio, video și ale 
presei acrise. Ne vom docu
menta temeinic, eu dorința 
firească de a continua „drumul 
european* al echipei noastre 
in Cupa U.E.F.A. Știm despre 
viitoarea noastră adversară 
că anul trecut a produs o 
mare surpriză, ellminlnd pe 
Bordeaux, că a terminat cam
pionatul pe locul doi ți că 
trebuie să ne luăm toate mă
surile. De .fapt, aceasta este 
ți starea de apirit a echipei 
noastre, convinsă eă a favo
rită, ta dubla confruntare, 
dar că aceasta nu înseamnă to
tul.

eu un 
hrfe- 
Uni- 

•orții 
deși 

Jocu-

an de

Gala- 
veche.

Cu un an in urmă, antreno
rul Ion V. lonescu — ajutat de 
Octavian Cojocaru — începea 
pregătirile noii sale echipe, 
Corvinul. Atunci, temperamen
talul tehnician, intr-un inter
viu publicat ta ziarul nostru, 
făcea 
marca 
premise pentru marea perfor
manță. Cu condiția ca ei să 
na se mulțumească eu zona 
neutră a clasamentului, lipsi
tă de griji, atitudine ee nn 
stă deloc bine unei echipe ta 
care activează un triunghi va
loric internațional recunoscut 
(Klein-Gabor-Mateuț), tatonat 
de alți jucători tineri eu re
ale disponibilități tehnico-tac- 
tice, unei echipe care in toam
na anului 1982 luase primul 
contact cu prestigioasa com
petiție continentală — Cupa 
U.E.F.A." Aceste observații au 
stimulat echipa hunedoreană 
să Încerce depășirea condiției 
sale de echipă... cuminte și să 
realizeze un salt de calitate. 
Ceea ce s-a și petrecut ta 
anul competițional Încheiat

Ca să punem mai pregnant 
ta evidență plusurile din jocod

■ printre altele — re- 
că „hunedorenii au

Comparînd acest din urmă bi
lanț cu cel actual ee poate 
vedea frumosul salt de trei 
locuri In clasamentul general 
pentru formația Hunedoarei. 
Ioc situat in imediata apropi
ere a puternicului cvartet al

pasivul echipei campioane — 
Steaua, al formațiilor Sportul 
Studențesc, Universitatea Cra
iova ți Dinamo București).

Ce arată, ta esență, această 
„furie hunedoreană" ? 1. „Foa
mea de efort" a echipei, cum

a
5

2

3

5. CORVINUL 34 17 3 14 84-50 37
• Puncte realizate : 37 (procentaj S7.7 u sută) ; a obținut M 

de puncte pe teren propriu ti 3 in deplasare.
• Golgetcril echipei : Petcu 30 de goluri, Mateuț U, Gabor 

șl Cojocaru — cite 11, Văetuș 7, Dublncluo 5, Klein ă Mărgi
nean 3. Nlcșa șl Badea — cite 3. Bardao șl Tlmoveanu — rite 
L Ettimle (F. C. Olt) — autogol.
• Jucători folosiți : 31 — Petcu 34 de meciuri, Tirnoveanu 33, 

Kteto 32, Mateuț ti Mărginean — <ăte 31, Văetue 30, Gabor ZS, 
Jomlță, Dubinciuc, Ntoșa ti Cojocaru — cite 28, Stroia 33, ȘpOea 
32, Bardac 15, Bejenaru 12, Bozga I, 
Alexei șl Ștet cite 3, Nan 3.
• A beneficiat de 5 lovituri de la 

formate de Petcu.
• Cartonașe galbene : S ; eede mal
• Cartonașe roșii : Gabor (etapa a

4-a și a 7-a).

Rudlsuli *. Costăcbescu,

U m. toate fiind trane-

I
primei noastre divizii : 
puncte mal mult d"cît în s. ,i- 
pionatul anterior și 84 de go
luri Înscrise, al doilea record 
ofensiv a! competiției 1

Mărginean (tricou de culoare deschisă), asistat de Stroia, anihi
lează ^atacul ttiof al lui Plțurcă. (Fază din meciul Steaua — 
Corvinul : 1—0, disputat in toamna trecută). Foto: Iorgu BĂNICĂ

• „MENGHINA ’hUNEDO- 
——De rub

la echl- 
ofensiv 

de foc" 
echipei.

echipei trebuie să vă reamin
tim că in ediția 1982/83 * cam
pionatului termina pe locul 6 
in clasamentul general, in anii 
*83/84 „sosea" pe poziția a 12-a, 
iar ta *84/*85 a ocupat treaptă 

a 8-a cu ÎS victorii, două ega
lități, 17 tafrfngeri, dta care 
ap rezultat 82 de puncte ți un 
golaveraj de — 1 (51—52).

„VIITORUL" PITEȘTI A iNCEPUT SĂ PRINDĂ CONTUR.-
Re ent, Ja o masă rotundă 

pe tema marii performanțe ar- 
geșene de azi și de miine, fot
balul a adus o notă aparte ta 
raport cu alte discipline, ca de 
exemplu atletismul, boxul și 
luptele sporturi olimpice cu 
tradiție pe aceste meleaguri, 
sau natația ți caiacul-canoea, 
cele caie fac acum primii pași 
pe acest drum de muncă, res
ponsabilități ți satisfacții. Fot
balul argeșean a adus pe masa 
discuție: o idee generoasă *1 o 
realitate care, iată, începe să 
prindă azi conturul performan
tei de miine...
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Din toamna trecută a luat 
ființă la Pitești Centnd olim
pic de pregătire • mirilor fot
baliști „VHtorul", tmbinlnd — 
Baterea altor locuri din țară 
— ideea ti cadrul organizatoric 
sugerate de federația de spe
cialitate ea inițiativa focurilor 
locale. Și, după cum ne spunea 
prof. Mihai Georgescu — venii 
la „Viitorul" cu experiența do
bândită 1« O&S. Aripi ți ca 
purtător al aceleiași ștafete por
nită eu ani mulțl ta urmă de 
neobositul căutător de tinere 
talente care este antrenând 
Leonte Ianovschi — debutid 
noii unități de depistare, for
mare șl lansare a tinerelor ta
lente este promițător, „lărind 
să se întrevadă o formă supe
rioară, mal eficientă de erga- 
ntsare ta acest sens". 2200 de 
copii, între 15 și 16 ani, aspi
ranți la gloria balonului rotund, 
au trecut prin sita selecției, e- 
xigența admiterii fiind demon
strată de etfra promovaților : 
30 (22 din Argeș). Și acum el- 
teva zile, la » primă examinare 
ta „bloc", Viitorul Pitești a ob
ținu'. un frumos succes : locul 
I H turneul internațional de 
copii (15 ani) organizai de clu
bul Lokomotiv Sofia ți dotat 
eu „Cupa Nikola Kotkov", la 
memoria cunoscutului interna- pe plan local 
(tonaj bulgar. (Și eu acest pri
lej, facem cuvenita rectificare 
față de știrile agențiilor de pre
să care au anunțat prezența, 
ta turneul de la Sofia a echi
pei Viitorul București). în În
trecere ou echipe din Anglia, 
Bulgaria, Franța, Grecia șt U- 
■tanua Sovietică, puștii de la 
„Viitorul" (Constantin — Bîra, 
Chingu, Moise, Eane — Dula, 
Ccaaușn, Ciobanu — Albulescu,

Amăzăreanu, Priseceanu î Eanc 
provenind de la F.CJ4. Giur
giu, Dula de la FXL Constanța, 
Olobanu fi Albulescu de la 
FX. Argeș, iar restul de la 
CJSJS. Aripi) an Încheiat pe 
primul loc, arin « linși, grupa 
preliminară (golaveraj: 19—21), 
tatretfnd apoi ta finală echipa 
sofiotă Vitoșa (2—1, prin golu
rile marcate de Albulescu ți 
Amăzăreanu). Trofeului astfel 
dobindit 1 s-au adăugat ti dis
tincțiile acordate celui mal bun 
portar (Constantin) ți mijlocaș 
(Dula). In urma frumoasei e- 
voluții a micilor fotbaliști ro
mâni, „Viitorul" a fost invitat 
la ediția 1987 ■ turneului tater- ... - " la

reanA- de acasă. 
liniat, ta primul rind, 
pa Iui Klein spiritul el 
de acasă, forța „gurilor 
demonstrată In Jocul 
care pare ca o „menghină" ce 
II stringe pe adversar pină la... 
sufocare.
primare 
ceea ee 
«norma 
curgînd 
vom vedea că din totalul lor 
(17 la număr) doar două au 
fost realizate la un punct di
ferență (eu Sportul Studențesc,
4— 3 și Dinamo, 2—1), una ia 
două goluri (3—1 eu Steaua), 
tar restul succeselor a purtat 
cifra de la 3 goluri ta sus 
(cele mai substanțiale fiind a- 
ceiea cu A-S.A. șl Petrolul :
5— 0, cu F.C. Bihor ți Gloria 
Buzău : 6—1. eu F.C. CHt s
6— 0 ți eu Rapid : 9 -0 I). Să 
notăm ca susținuta ofensivă 
de acasă este relevată și de 
alte riteva cifre elocvente, 
care vorbesc de la sine : 293 
de șuturi expediate Ia poartă, 
din care 169 au nimerit spațiul 
porții! 163 de lovituri de colt, 
din care au rezultat 71 de go
luri (12 dintre de tatrtnd ta

Din acest mod de ex- 
s-a născut ta teren 
cronicarii au numit 
hunedoreană". Par- 
tabloyl victoriilor.

eu f.c.

I 

wwsiom*8 
plastic numește antrenorul 
Ion V. lonescu atitudinea fot
baliștilor la programul de an
trenament 2. Randamentul 
constant bun al coloanei ver
tebrale aCorvinului: Ioniță — 
Tirnoveanu — Mateuț — Klein 
— Gabor — Văeiuș, fără a fl 
diminuate șl meritele celorlalti 
coechipieri ; 3. Aplicarea ri
guroasă a planului tactic do 
Joc.
• + 3 LA ADEVĂR 

PROBLEME DE VIITOR. 
dent că In evoluția echipei și 
după unele rezultate din par
tidele susținute ta deplasare, 
0—0 cu Dinamo, la București, 
1—1 la Pitești, 2—2 la Bihor, 
e-au Întrevăzut unele semne 
Încurajatoare. Chiar și la jo
curile pierdute : 0—1 cu Stea
ua, 2—3 la F.C. Olt (rind an 
și condus cu 2—0 !), 1—3 la
Cluj-Napoca ti chiar la acel 
1—6 la Sportul Studențesc; 
hunedorenii au lăsat o fru
moasă impresie. Șl, totuși, 
acestea nu schimbă cu nimic 
formularea cronicarilor, cum 
că „alb-albaștrii" arată ta de
plasare o altă fată, mai timidă,' 
a jocului lor. Motivațiile con
ducerii tehnice : obișnuită ca 
„Jocul de atac", echipa nu mal 
reușește “ .
marcajul se face defectuos, a- 
par mai multe greșeli perso
nale ți astfel se explică pri
mirea celor 38 de goluri din 
totalul celor 50. Cit privește 
momentul de atac, Corvinul 
acuză lipsa unor Jucători care 
să tișnească spre poartă pe 
timpul unu", nemaiașteptind 
ea rezolvările ofensive să a- 
pară doar dta învăluirile tac
tice. Și se mai aduce ta dis
cuție ti un anume fond de» 
boemie Ia unele partide, ge
nerat de ideea că locurile 
din fată ar fi neabordabile. 
Acestea tint problemele de vi
itor ale Corvtaului. nu impo
sibil, insă, de depășit dacă m 
fa ta considerație că echipa, 
in ansamblu, este mai matură' 
acum (a dovedit-o ta foarte 
multe jocuri), că pe Ungă cei 
mai competitivi jucători ai 
săi au apărut cîteva «demente 
foarte talentate și dornice de 
a veni în „prim-plan", cum ar 
fi Bejenaru, Stroia, Bozga. 
Costăchescu $1 alții.

Stelian TRANDAFIRESCU

multe : Văetuț 5.
4-a) ți Nlcșa (etapele a

rf-

replieri ia timp,

național pentru copii de 
Saint Marcel (Franța).

„Fină atunci, insă, — este de 
părere antrenorul pdteștean — 
ee resimte nevoia unui sistem 
competițional adecvat acestor 
nou înființate centre olimpice, 
diferit de cel al campionatului 
republican do juniori. Numai 
astfel, cred eu, vom putea a- 
sigura la nivelul întregului e- 
șalon al micilor jucători pro
movarea acestora, gradată, pină 
la echipele divizionare, tace- 
pind, firesc, eu cele care ac
ționează ta județele care găz- 
dtrfeuc respectivele centre. Iar 

__ * 1 — unde toate di
vizionarele ar trebui să aibă 
asemenea echipe de copii pini 
la 15 ani — „Viitorul" nu va 
avea— viitor, dacă m iși va 
asigura • colaborare perma
nentă cu F.C. Argeș, și o acti
vitate de sine stătătoare. Deo
camdată, punctul nostru de 
pornire I constituie prezența 
a 4 fotbaliști Ptteștenl ia totul 
U.E.F.A. *88",

Paul SLÂVESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Ail, vineri, 11 Iulie, are 

loc în București, în raia clubu
lui din etr Doamnei nr. 1, tra
gerea obișnuită LOTO, toceplnd 
oe la ora 15,50. Transmisia radio 
a desfășurării tragerii se va tace 
pe programul L la ora 15,15. 
Numerele extrase vor fi radiodi
fuzate, de asemenea, în reluare, 
M ora 13 precum *1 mltne, «Îm
băta, la ora 835, pe același pro
gram. După efectuarea tragerii 
va rula filmul artistic «Legenda 
călărețului*. Intrarea liberă. Re
amintim partlclpanțllor ci Infor
mații in legătură cu numerele 
extrase pot fi obținute și din 
presa centrală de a doua zi, pre
cum ți la serviciul telefonic ML 
la scurt timp după tragere.
• LOZUL IN PLIC continuă 

să se afle In atenția marii mase 
de participant, eonflrmlnd astfel 
că este unul din cele mat popu
lare sisteme promovate de *5. 
LOTO-PHONOS PORT. De acest 
lucru s-au convins șt numeroși 
dștlgătorl din întreaga tară, care 
au avui satisfacție de a-ti vedea

șansele realizate. Dintre cel mal 
iccențl etștlgătorl ia LOZ IN 
PUC, care s-au prezentat la se
diul AS. LOTO-PRONOSPORT 
pentru a-șl ridica actele de pro
prietate, menționăm pe: Duță 
Victor Qcom Movillța, Vranoea), 
A. Ștefănd (corn. Gdceacia, Ba
cău), Măuescu Nicolae (Pucioa
sa, Dîmbovița), Plntlcan Teofll 
(Tg Mureș) etc.

• C1ȘTIGUBJLE TRAGEMI 
LOTO DON 4 IULIE 1555. Cat. 1 : 
3 variante 100% — autoturisme 
Dacia 1300 țl 1 variantă 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 5,50 variante 
a 15.213 lei ; cat. 1 : 20 variante 
a «.153 lei : cat. 4 : 43,50 varian
te a 1.523 iei ; cat. 5 : 200,50 va
riante a 417 lei ; cat. 5 : 393,25 
variante a 213 lei ; cat. X : 
3.177,25 variante a 100 lei. Report 
la eat. 1 : 384.034 lei. Autoturis
mele «Dacia 1300“ au revenit par- 
«dpanților ZAMFIR CONSTAN
TIN din corn. Ștefâneștl ți LA
ZAR ION din București.



TINERII LUPTĂTORI ROMÂNI

ÎNAINTEA STARTULUI LA C. M.

Se apropie startul Cam
pionatelor Mondiale de lupte 
rezervate juniorilor, care se 
vor desfășura la Schifferstadt 
(R.F.G.). Programul compe
tiției este următorul : ta zile
le de 17 și 18 Iulie vor avea 
loc întrecerile de libere, iar ta 
zilele de 19 și 20 îșl vor di«- 
puta tatîietatea tinerii concu- 
renți de la greco-romane.

Federația de specialitate a 
hotărît ca la flecare stil a* 
participe cite 5—6 sportivi, a- 
preclati cu mai multe șan
se de a Se clasa pe locuri 
fruntașe. După o serie de 
concursuri de selecție („Cupa 
16 Februarie®, Campionatele 
Naționale la ambele stiluri. 
Turneul Internațional al 
României), sportivii care s-au 
remarcat au participat la o 
serie de turnee internaționale, 
mulți dintre el probîndu-șl 
capacitatea de a se impune ta 
disputa cu colegii lor de ge
nerație din majoritatea țărilor 
europene și din alte conti
nente. «•

In aceste ultime zile dinain
tea startului, lotul național de 
lupte libere se pregătește sub 
îndrumarea antrenorilor Ale
xandru Geantă și Alexandra 
Motorga. Dintre sportivii asu
pra cărora s-au oprit cei doi

TURUL FRANȚEI,
CHERBOURG. Finișul celei 

de a șasea etape, pe ruta de 
200 km. de la Villiers sur Mer 
la Cherbourg (în Nordul Fran
ței) a fost angajat între cinci 
rutieri, care au inițiat „evada
rea® decisivă, deoarece a mai 
fost una. foarte importantă. 
Este vorba de „evadarea® tal 
Bernard Hinault, pînă acum cu 
o evoluție foarte ștearsă, ani
hilată Insă de pluton, doar du
pă o urmărire de peste 70 km, 
pasionantă, foarte rapidă (me- 

JOCURILE SPORTIYț INTERNATIONALE DE LA FIOSCOTA
(Urmare din pag. I)

ropene ale atleților sovietici : 
38,19 s la 4X100 m (Evgheniev, 
Iușmanov, Muraviev, Brizghin) 
și 46:00,27 pe 10 km manj al 
sportivei Aleksandra Grigorieva.

Iată. însă, un panoramic al 
rezultatelor înregistrate pe ra
muri de sport :

ATLETISM : femei : disc : 
Tvetanka Hristova (Bulgaria) 
69,54 m, Martina Hellmann 69,04 
m, Diane Sachse (ambele din 
R.D.G.) 68,46 m ; 400 m : Olga 
Vladîkina 49,96, Maria Pi- 
ginina (ambele din U.R.S.S.)
50,29, Lillie Leatherwood
(S.U.A.) 50,47... 6. Cristieana Ma
tei (România) 51,57 ; 1500 m :
Tatiana Samolenko 4:05,50, Ra- 
villa Agledtinova 4:06,14, Svet
lana Kitova (toate din U.R.S.S.) 
4:07,21, Margareta Keszeg 
4:08,34, Mitica Junghiata (am
bele din România) 4:08,34 ;
4X100 m : S.U.A. 42,12, U.R.S.S. 
42,27 ; bărbați ; 100 m : Ben 
Johnson (Canada) 9,95 (cel 
mat bun rezultat al anului), 
Chidi Imoh (Nigeria) 10,04, Cari 
Lewis 10,06, Lee McRae 10,12, 
Michael Morris (toți din S.U.A.) 
10,21; 10 000 m: Domingos Castro 
(Portugalia) 28:11,21, Gerard 
Donakowski (S.U.A.) 28:11,87,
Dioniso Castro (Portugalia) 
28:12,04 ; 4X100 m : S.U.A.,
(McRae, Heard, Glance, Lewis) 
37,98, U.R.S.S. 38,19 — record 
european, Columbia 40,22 ;
400 mg : Edwin Moses (S.U.A.) 
47,94 — cel mai bun rezultat 
mondial al anului, Aleksandr 
Vasiliev (U.R.S.S.) 48,24, 3. Da
vid Patrick (S.U.A.) 48,59 ; tri
plu : Michael Conley (S.U.A.) 
17,69 m, Hristo Markov (Bul
garia) 17,35 m. Nikolai Musi- 
enko (U.R.S.S.) 17,33 m, Charles 
Simpkins (S.U.A.) 17.23 m. Alek
sander Iakovlev (U.R.S.S.) 
17,00 m ; inăltime : Doug Nord- 
quist (S.U.A.) 2.34 m. Igor Pak- 
lin (U.R.S.S.) 2.32 m. Sorin Ma
tei (România) 2.32 m. Serghei 
Malcenko (U.R.S.S.) 2,29 m, Jan 
Zvara (Cehoslovacia) 2.29 m, 
Rudolf Povirnițin 2,25 m. Ghe- 
nadi Avdeenko (ambii din 
U.R.S.S.) 2.25 m ; ciocan : Iuri 
Sedih 84,72 m, Serghdi Litvinov 
86,04 m, Benjaminas Viluckis 
(toți din U.R.S.S.) 80,04. Ralf
Haber (R.D.G.) 78,50 m. Iuri
Mkulln (U.R.S.S.) 78,50 m.

tehnicieni. din rîndul cărora 
vor fi aleși participant!! la 
Campionatele Mondiale da la 
Schifferstadt. Ii amintim pe 
ItomlcA Rașovaa (48 kg). 
Rada Ana (53 kg). Dumitru 
Prefit (56 kg). Cătălin B&jena- 
ru (60 kg). Entire Elekes (65 
kg), Ștefan Vizitiu (75 kg) șl 
Petrișor Cruceam, (+87 kg).

Viitorii noștri reprezentanți 
ta competiția mondială la uti
lul greco-romane se pre
gătesc, de asemenea, intens. 
Antrenorii Cornel Petrescu, 
Ion Dragomir și Carol Badea 
au selecționat un număr 
mal mare de tineri sportivi, 
dintre care au bune șanse de 
a fi titularizat Radu Strubert 
sau Iile Minciună (48 kg), 
Vasile Sberea și Petre Ondn 
(52 kg). Ender Memet (60 kg). 
Constantin Alexandraehe (85 
kg). Gabriel Bivolarn, Nico- 
lae Croitoru (81 kg).

Antrenamentele' din zilele 
următoare, ta cadrul cărora 
vor avea loc șl ctteva me
ciuri de verificare, vor fi 
decisive In alcătuirea lotu
rilor care vor face deplasarea 
Ia Schifferstadt, antrenorii 
fiind hotăriți să-4 prezinte 
la competiție pe cel mal ta 
formă sportivi.

Mihai TRANCA

ETAPA A 6-a
dia orară a etapei a fost de 44 
km!). Sprintul final de la Cher
bourg a decis victoria italianu
lui Guido Rontempî cu 4.47:01.

„Tricoul galben® nu si-a 
schimbat deținătorul, astfel că. 
in continuare, conduce olan
dezul Joan van tier Velde cu 
un total de 23.49:47.

Etapa prolog a Turului Fran
ței feminin. desfășurată la 
Granville, pe 2,2 km. s-a În
cheiat cu succesul itaHencei Ma
ria Canin* (3:03).

PENTATLON MODERN : te
mei: Tatiana Cernețka (U.R4S.S.) 
5280 p, Sophie Moresse (Franța) 
5232 p, Lory Norwood (S.U.A.) 
5175 p ; echipe: Polonia 15183 p, 
U.R.S.S. 14913 p, R. f. Germa
nia 14882 p ; bărbați : Vahtang 
IagorașvRi*5581 p, Anatoli Av
deev 5522 p, Igor Svarț (toți din 
U.R.S.S.) 5495 p,; echipe :
U.R.S.3. 16607 p, Polonia 15557 
p, Ungaria 15294 p.

GIMNASTICA RITMICA : Ta
tiana Drujinina 40,00 p, Marina 
Lobach 39,90 p, Galina Belo
glazova (toate din U.R.S.S.) 
39,85 p, Cvetomira Filipova 
(Bulgaria) 39,50 p. Florentina 
Butaru (România) 39,35 p.

BASCHET : femei : S.U.A. — 
Bulgaria 67—58 (35—33), Iugo
slavia — Cehoslovacia 65—61 
(38—31), UJI.SJS. — Brazilia 
77—72 (36—43).

CICLISM. Pe velodromul de 
la Complexul „Krilatskoe®, ta 
proba de 4 000 m urmărire pe 
echipe, reprezentativa U.R.S.S. 
a realizat miercuri un nou re
cord mondial (14:12,83), pentru 
ca a doua zi (joi) recordul să 
fie doborît din nou, de aceeași 
echipă, cu 14:12,41.

VOLEI : femei : Peru — 
R.F.G. 3—0 (3, 1, 12), U.R.S.S.
— R.D.G. 3—0 (4, 9, 7), Japonia
— R.P.D. Coreeana 3—0 (5, 6, 
6), S.U.A. — Cehoslovacia 3—1 
(—11, 14, 10, 4)

POLO : S.UJL — Olanda 
12—5, R.F.G. — Ungaria 10—10, 
U.R.S.S. — Grecia 10—2.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Concurs la Cork 

(Irlanda): 5000 m : Jose Abascal 
(Spania) 13:17,71, John Walker (N. 
Zeelandă) 13:19^8, Eamon Cogh. 
lan (Irlanda) 13:22,52 ; o milă : Steve Scott OS.U.A.) 3:52,09.

TENIS • In Cupa Galea, la 
Ankara, primele locuri au fost 
ocupate de Monaco și Belgia (ca
lificate pentru turneul final), ur
mate de Turcia și Algeria » Cu
pa Annie Soisbault (competiție 
feminină pe echipe) la Le Tou- 
quet (sferturi de finală) : 
U.R.S.S. — Australia 2—1, Ceho
slovacia — Polonia 3—0, Argen
tina — Olanda 3—0. R.F. Germa
nia — Iugoslavia 2—1 a Turneu 
la Bordeaux : Leconte — Mâsso 
6—3 6—2. Tulasne — Derlin 6—3, 
6—4, Plmek — Mazza dri 6—3,

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

I» turneul masculin de volei 
de la Sofia, selecționata orașului 
București a Întrecut eu scorul 
da »—1 (ÎS—10, 10—15, 18—15.
15—7) echipa orașului Berlin. 
Alte rezultate 2 Varșovia — Bel
grad 5—0 ; Sofia — Selecționata 
Braziliei 5—0 : Praga — Mosco
va 5—5 — meciul a durat 3 ore 
Ci 17 minute.

★
Intre 55 șl » iulie. te Buda

pesta va avea loc cea de-a 4-a 
ediție a turneului feminin de 
fotbal. „Cupa Femlna*. la care 
vor lua parte S echipe din 7 
țări.

Formația F.C. Oradea va Juca 
ta grupa A, împreună eu echi
pele Sosnowlee (Polonia) Leuwe 
Graz (Austria) șl SHC Femlna 
(Budapesta). tn grupa B vor 
evolua Napoli, A.C. Lugano, 
Slavia Kolln si Karlovy Vary.

TRAGEREA LA SORȚI IN CUPELE EUROPENE 1986/87
Ieri, la ora amiezii, întreaga 

Europă fotbalistică aștepta, de
sigur, cu foarte mult interes re
zultatul tragerii la sorți pentru 
cupele europene rezervate echt- 
pelor de Club, ediția 1986/87. ta 
sala de festivități a hotelului In
tercontinental din Geneva, sub 
egida U.E.F.A., in prezența u- 
ntd mare număr de delegați al 
celor 137 de echipe angajate ta 
competiții (31 ta „C.CJt,*, « ta 
„Cupa Cupelor* și M tn „Cupa 
U.E.F.A.*), a numeroși ziariști, 
tragerea la sorți a stabilit pen
tru primul tur (17 septembrie șl 
1 octombrie) .perechile* de mai 
Jos. De subliniat faptul că la edi
ția următoare a „Cupei Campio
nilor Europeni*, spre exemplu. 
Iau parte cinci dintre deținătoa
rele trofeului acestei competițti 
continentale eu numărul 1. Este 
vorba da Bayern MOnchen, Cel
tic Glasgow, Real Madrid, Juven
tus Torino șl Steaua București. 
Demn de reținut că viitoarea 
„C.C.E.* te reunește șl pe toate 
cete trei cîșttgătoare ale trecu
tei ediții ale Cupelor Europene: 
Steaua București — C.C.E., Di
namo Kiev — Cupa Cupelor șl 
Real Madrid — Cupa U.E.F.A.

Iată ce au decis sorții.
„CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI®
PSV Eindhoven (Olanda) — 

Bayern Mttnchen (R. F. Germa
nia) Porto (Portugalia) — Ra
bat Ajax (Malta), Avenir Beggen 
(Luxemburg) — Austria Vlena 
(Austria), Juventus Torino (iS- 
11a) — Valur Relkjavfk (Islanda). 
Steaua Roșie Belgrad (Iugosla
via) — Panathînalkos Atena 
(Grecia), Beroe Stara Zagora 
(Bulgaria) — Dynamo Kiev 
(UJLS.S.), Young Boys Berna 
(Elveția) — Real Madrid (Spa
nia), Anderlecht (Belgia) — Gor-

17 NENTORI TIRANA
Cea mal cunoscută formație de 

club a Albaniei, 17 Năntori (17 
Noiembrie) se află la cea de a 
șaptea participare tntr-o compe
tiție continentală. Dacă, tn ulti
mii ani, fotbalul albanez se gă
sește pe un drum ascendent, a- 
ceasta se datorează foarte mult 
acestei echipe, care constituie, de 
vreo trei ani, nucleul de bază al 
reprezentativei țării. Iată 11-le de 
bază : Duriml (Internațional la 
tineret). Baci, Hodja (lot. A), 
Bimo Nacl — Muca (Int. A), Ltti 
(Int. tin.), Omurt (int. A) — Josa 
(lnt. A), Mlnga (int. A), Kola 
(Int. A). Practic, deci, 17 NSntori 
este o echipă de jucători Interna
ționali I Punctele ei forte slnt : 
linia de mijloc șl valorosul cuplu 
de atacanți Mlnga — Kola. Pe 
Ungă dtrzenla caracteristică, fot
baliștii albanezi etalează șl un joc

7—5, Agenor — Sundstrom 7—5. 
3—6. 6—3, Karlsson — Arrese 
6—4 6—2 a tn competiția femi
nină de la Baastad (Suedia) An
nika Karlsson — Olga Tsarbo- 
ooulou 6—1, 7—5, Karolina Kar
lsson — Anna Krina Olsson 6—1,
6— 3. Helena Dahlstrom — Alexia
Dechaume 7—5, 6—1 • Turneu
feminin la Perugia : Ivana Ma- 
druga — Sandra Cecchlnl 6—3,
7— 6. Sabrina Goles — Tellas
Terriet 6—2. 6—2, Bettlna Fulco — 
Pascale Etchemcndy 6—3, 6—1 • 
Concurs masculin la G3taad (El
veția) : Schapers — Gunthardt 
6—3. 6—7. 6—3, Srejber — Nys- 
trom 2—6 6—3, 6—1, Pernfors —
Ostoja 6—2, 6—1, Sanchez — SIo- 
zil 5—3. 6—2. Gunnarssoti — Mau
rer 6—4. 1—6, 6—4.

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET
MADRID. Rezultate. totuși, 

așteptate formează „grosul® la 
Campionatul Mondial măscuita 
de baschet In ziua a etatea, 
spre exemplu, favorițl! s-au 
impus clar, cu o singură ex
cepție, tasă. S.U.A. care a ob
ținut cu greutate decizia ta 
partida sa cu Porto Rlco.

Iată rezultatele de miercuri : 
grupa I : Spania — Panama 
125—70 (58—43). Brazilia — 
Grecia 115—95 (56-45), Fran
ța — Coreea de Sud 101—84 
(43—49); clasamentul: L Spania 
9 p. I Brazilia 7 p, 3. Grecia 
6 p, 4. Franța 0 p, 5. Panama 
5 p, (. Coreea de Sud 4 p; 
grupa B s U.R.S.S. — Uruguay 
111-62 (58—33), Cuba — Ango
la 81—53 (46—23), Australia — 

nlk Zabrze (Polonia), Brondby 
(Danemarca) — Honved Buda
pesta (Ungaria), Beșlktaș Istan
bul (Turcia) — Dinamo Tirana 
(Albania), Apoel Nicosia (Cipru)
— HJK Helsinki (Finlanda), Ro
senborg (Norvegia) — Linfield 
(Irlanda de Nord), Oergryte (Sue
dia) — Dynamo Benin (R. D. 
Germani), Shamrock Rovers (Ir
landa) )— Celtic Glasgow (Sco
ția), Paris SG (Franța) — Vlt- 
kovlce (Cehoslovacia). Steaua 
București — nu joacă In primul 
tur.

„CUPA CUPELOR®
Rapid Vlena (Austria) — Bru

ges (Belgia), Roma (Italia) — 
Real Zaragoza (Spania), Benfica 
Lisabona (Portugalia) — Lllle- 
strom (Norvegia, 17 Nentorl Tirana 
(Albania) — Dinamo București 
(România), Aberdeen (Scoția) — 
Slop (Elveția), Girondina Bor
deaux (Franța) — Waterford Ubd. 
(Irlanda), Malmoe (Suedia) — 
Apollon Limassol fOlipru), Burea- 
spor (Turela) — Ajax Amsterdam 
(Olanda), Wrexham (Jara Gali
lor) — Zurrieq (Malta), Valkea- 
kosken Haka (Finlanda) — Tor
pedo Moscova (U.R.S.S.), Ollm- 
piakos Pireu (Grecia) — Luxem
burg OLuxemburg), VfB Stutt
gart CB. F. Germania) — Spartak 
Trnava (Cehoslovacia), Katowice 
(Polonia) — Fram Relkjavik (Is
landa), Botdklubben 1903 (Dane
marca) — Vltoșa Sofia (Bulga
ria) , Glentoran (Irlanda de Nord)
— Lokomotive Leipzig (R. D. 
Germană), Vasas Budapesta (Un
garia) — Velez Mostar (Iugosla
via) .

„CUPA UJE.F.A.-
Lens (Franța) — Dundee utd 

(iScoțla), GrO ninge» (CXLanda) — 
Galway Uud (Irlanda), Sporting 
Lisabona (Portugalia) — Akranes 

ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE - - - - - - - - - - - - - -
cu multe valențe tehnice, In spe
cial prin talentatul Muca.

Acest med este, în fapt, • a- 
devărată... avanpremieră a parti
dei România — Albania, din pre
liminariile Campionatului Euro
pean din 1988.

La trecuta ediție a campionatu
lui național N6ntor< s-a clasat pe 
locul trei, dar a disputat Anala 
„Cupei Albaniei- cu Dinamo Ti
rana (1—2), campioana țării. In 
1982/83 Nentorl s-a calificat tn tu
rul doi al C.C.E,

OMONIA NICOSIA

Cea mai populară formație ci
priotă este, fără îndoială, Omonia 
Nicosia. După numai cinci ani de 
evoluții. în categoriile interioare — 
a fost fondată în 1948 — Omonia 
promovează în prima divizie ci
priotă, pe care nu a mai pără
sit-o. Și nu numai atît, în 1961 ea 
a cucerit pentru prima oară titlul 
de campioană, performanță pe 
care avea să o reediteze de încă 
13 ori. De notat că între 1974 și 
1985 Omoniei i-a scăpat o singură 
dată (în 1980) titlul național î 
Totodată în vitrina clubului s-a 
aflat in patru rînduri șl „Cupa 
Ciprului- (edițiile 65, 30, 81, 82). 
Este un nume familiar pe tablou
rile cupelor europene, ea parti- 
cipînd de nu mal puțin de 14 
ori în „Cupa Campionilor Eu
ropeni". *

In ediția trecută a „C.C.E. “ 
Omonia a trecut cu destulă ușu
rință, în primul tur, de formația 
malteză Rabat Ajax (5—0 și 5—0), 
pentru ca în turul doi să dea 
multă bătaie de cap campioanei 
Belgiei, Anderlecht, în fața că
reia a pierdut, la Bruxelles, la 
limită. In retur, însă, experiența 
lui Anderlecht și-a spus - cuvîn- 
tul (3—1). Acum două sezoane, 
tot în „C.C.E.-, Omonia a Intîl- 
hît pe Dinamo Buctirești, forma
ția noastră calificînclu-se, nu fără 
emoții (4—1 și 1—2).

Israel 98—91 (40—48) ; clasa
mentul : 1. U.R.S.S. 8 p, 2. Is
rael, Australia și Cuba cîte « 
p, 5. Uruguay și Angola cite 5 
p: grupa C : S.U.A. —- Porto 
Bico 73—72 (42—40), Italia — 
R.P. Germania 85—76 (39—38).’ 
R.P. Chineză — Coasta de Fil
des 84—72 (48—35); clasamen
tul : L S.U.A. 8i Italia cite S 
p. 1 R.P. Chineză 6 p, 4. R F.GL 
și Porto Rico 5 p, 6. Coasta de 
Fildes 4 p; rrupa D : Iugosla
via — Argentina 87—68 (40—41), 
Canada — Olanda 96—79 (41— 
41), Noua Zteelandă — Malae- 
zia 77—75 (43—35) ; clasamentul! 
1. Iugoslavia si Canada cile 8 
p, 3. Argentina 6 p. 4. Olanda 
si Noua Zeelandă 5 p, 6. Mala- 
ezia 4 p.

(ttâLanda), Athletic Bilbao (Spa
nia) — Magdeburg fR. D. Ger
mană), Atletico Madrid (jSpan-la)
— Werder Bremen (R.F. Germa
nia), Jeunesse Esch (Luxemburg)
— La Gantoise (Belgia), Peca
Munkacs (Ungaria) — Feyetnoortl 
Rotterdam (Olanda), S parta Fra
ga QCehoslovacia) — Vitoria Gui
maraes (Portugalia). Dulriia Praga 
(Cehoslovacia) — Hearts Midlot
hian (Scoția), Torino (HtaTia) — 
Nantes /•Franța), Bayern Lever
kusen (iR. F. Germania) — Kal
mar (Suedia), Dinamo Mlnsls 
(U.R.S.S.) — Raba Eto Gy&c
(lUngaria). Gdteborg (Suedia) — 
Sigma Clem oue (Cehoslovacia). 
Kdtn (iR.F. Germania) — S-baba 
Brandenburg (R,D. Germană), 
Legi a Varșovia (Polonia) — DuLepc 
Dniepropetrovsk (U.R.S.S.). Glas
gow Rangers (Scoția) — lives 
Tampere (Finlanda), Bayer Uer- 
dingen (IR. F. Germania) — Ctadl 
Zedss Jena (R.D. Germană), 
Linz (^Austria) — Wbdzew Ixxiz 
(Polonia), Neuchăbed Xamas (El
veția) — Lyngby (Danemarca), 
Beveren (Belgia) — Valerengen 
(Norvegia), OFI Creta OGrecta) — 
Hajduk Split (Jugoslavia), Fla- 
mubari Vlora (’Albania) — Bao- 
celona (Spania), Fiorentina (Ita
lia) — Boavista Porto (Portuga
lia), Hibernians (Malta) — Trakia 
Plovdiv ^Bulgaria), Swarkowski 
Tyrol (Austria) — Siredeț Sofia 
(Bulgaria), Inter Milan (Italia)
— ASK Atena (Grecia), Borus
sia Mdnchengladbach (R.F. Gen
mania) — Partizan Belgrad (Ju
goslavia), Sportul Studențesc 
București (România) — Omonia 
Nicosia (Cipru), Universitatea 
Craiova (România) — Galatasaray 
Istanbul (Turcia), Rijeka (JT.igo* 
slavia) — Standard Liege
gia), Napoli (Kalla) — Tou
louse (Franța), Lucerna (Elveția)
— Spartak Moscova (U.R.S.S.)

GALATASARAY ISTANBUL

Cu toate că a încheiat neîn
vinsă (22 de victorii și 12 ega- 
luri) ultima ediție a campionatu
lui Turciei, totuși Galatasaray 
Istanbul nu a cucerit titlul de 
campioană (!) care a luat drumul 
rivalei locale Beșiktaș. Titlul a 
fost decis la golaveraj» noua cam
pioană înscriind cu 7 goluri mal 
multe decît principala șa urmări
toare, Galatasaray.

Unul dintre cele mai vechi clu
buri din Turcia — a fost fondat 
în 1905 — Galatasaray a reușiit- să 
cîștige . de 7 ori titlul de campi
oană (în sezoanele 57, 63, 69, 71, 
72, 73, 83) și de 7 ori „Cupa Turciei- 
(63, 64, 65, 66. 7?, 76, 82). în edi
ția trecută a „Cupei Cupelor-, 
„unsprezecele- din Istanbul a tre
cut în primul tur de puternica 
formație poloneză Widzew Lodz 
(1—0 și 1—2), fiind însă obligată 
să părăsească competiția după o 
dublă confruntare cu Bayer Uer- 
dingen (0—2 și 1—1).

Din toamna lui 1984 de pregă
tirea echipei se ocupă un tehni
cian binecunoscut, vest-germanul 
Jupp Derwall, care timp de S ant 
s-a aflat la cîrma reprezentativei 
R. F. Germania. Să reamintim că 
în 1980, sub conducerea lui Der
wall, Rummenigge et comp, aa 
cucerit la turneul final din Ita
lia. titlurile de campioni conti
nentali. Lotul actual are tn com
ponență doi jucători străini, iu
goslavii S im o viei și Prekazi. 
Mulți dintre ceilalți component 
au fost convocați sub culorile e- 
chipei naționale : Yusuf, Cuneyt» 
Erhan, Tuncay și Erdal Keser. 
Ultimul, însă, din sezonul urmă
tor va activa la Borussia Dort
mund. In schimb, a fost transfe
rat internaționalul Șefei, de la 
Fenerbahce. Formația standard 9 
Simovici — Ismail, Yusuf, Erhan^ 
Semih — Ilyas, Raslt, Ugyjr< 
Cuneyt — Tuncay, Prekazl.
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