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Sub firma „Elcond", la Zalău

O MARE PASIUNE
A APRINS ALTE PASIUNI...
„Elcond" este astăzi o firmă 

cunoscută nu numai în Zalău, 
ci si în afara Sălajului si nu 
numai prin produsele sale — 
conductori electrici emailați —, 
ci și prin sport. Pe acest tărîm 
voleiul are, desigur, partea leu
lui. Echipa de băieți, primită 
cu citiva ani în urmă în dar 
de la Șimleul Silvaniei. acum 
cu galoane de 
„A“ (și adoptată 
în egală măsură 

de mica asocia
ție sportivă locală 
Dinamo), a de
venit la începutul 
anilor 80 (si a rămas) mîndria 
sportivă a Zalăului. Știam, fă
ră să mai fie nevoie să mi-o 
spună ing. Cornel Miclea. di
rectorul întreprinderii sau 
economistul Roman Condea.

- ÎNSEMNĂRI-

oresedintele asociației, sau di
rectorul comercial Ioan Cioran, 
„sufletul activității sportive", 
sau Mircea Ghiurco, vicepre
ședintele asociației, sau alții cu 
care am stat de vorbă, știam 
ce a însemnat echipa de volei 
în viața sportivă a acestui co
lectiv. a municipiului si a ju- 
detului. Dacă n-as fi fost mar
tor în cîteva rînduri la im
presionante asalturi ale Sălii 
Sporturilor (cît popor rămînea 
mereu afară), la meciuri de 
campionat, la turnee, la jocu
rile din „Cupa Balcanică" sol
date cu un trbfeu cu care se 
fălesc sălăjenii. poate n-as fi 
crezut si înțeles de ce, intr-un 
loc de curînd... desțelenit în 
sport, pasiunea pentru acesta 
a prins atît de multe si trai
nice rădăcini... Că. în perfor
mantă voleiul putea si acum, 
după spusele directorului. să 
stea în imediata vecinătate a

PE ECHIPE ÎNAINTEA ETAPEI A V-a
Duminică, în București si in 

alte localități se vor desfășu
ra întrecerile etapei a V-a a 
Concursului Republican de 
lupte greco-romane pe catego
rii de greutate si echipe.

In Capitală sînt programate 
două reuniuni. Prima dintre 
ele. în organizarea A.S. Turbo- 
mecanica. va avea loc în sala 
de lupte a clubului Dinamo, 
participante fiind echipele 
Electrometalurgistul Băilesti, 
Prahova Ploiești, Dinamo si 
Turbomecanica. Întîlnirea for
mațiilor din seria a Vl-a se 
va desfășura în sala Giulești. 
organizatoare fiind Rapid. Ce
lelalte competitoare sînt Fe
roviarul Buzău CESAROM 
București si Steaua. Ambele 
reuniuni încep la ora 9,30.

In tară sînt programate în
treceri cu următoarele partici
pante : la REȘIȚA : C.F.R. 
Timisoara. Metalul IURT Lu-

Oh. Const ant i n;

„STĂRTUL IMIII/IAI

la „ora bilanțului"

Divizionarele A de fotbal

(în pag. 2-3) Tinărul Șt. Stoica (Univ. Craiova) atacă fără complexe 
„obstacolul" Gino Iorgulescu (Sportul Studențesc)

(Universitatea (raiova)
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bucureștenelor Steaua si Di
namo. adică în fruntea pro
vinciei. că tenisul de masă 
fete si judo (copii) puteau să 
ofere mai multe talente, chiar 
dacă ajungeau campioni tot 
la... alții, asta-i cu totul ,altă 
poveste. „Important este că a 
existat un imbold care a con
cretizat dorința latentă de

sport a colectivu
lui. Că se întrec 
între ele, cu am
biție, secțiile, că 
prin stația de am
plificare nu con
tenesc informați

ile, interviurile și comenta
riile asupra vieții sportive in
terne... Că avem eu adevărat o 
activitate de masă, cu fotbal si 
minifotbaL cu volei, tenis de 
masă, șah, cu sute de par-
ticipanti la întrecerile din ca
drul campionatelor interne, la 
..Cupa Elcond" cu ediția de 
vară si de toamnă, la con
cursurile si crosurile din ca
drul Daciadei. organizate la 
nivelul municipiului si județu
lui la acțiuni mixte cultural- 
sportive. la activități turistice 
permanentizate 
echipei-fanion, 
prin suporterii 
focati etc."

Cam cîtl oameni din între
prindere (cu circa 1 800 de lu
crători) fac efectiv sport?, i-am 
întrebat. în cele din urmă, pe 
interlocutori. „Peste 1300 de 
persoane fizice, a fost răspun
sul. Cu ani în urmă eram 
mai tineri, acum media de 
vîrstă a urcat spre 30 de ani.

tot datorită 
cea de volei, 

ei cei mai în-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

goi. Cimentul Tg. Jiu și C.S.M. 
Reșița : la SLATINA : Electro- 
putere Craiova. Minerul Mo- 
tru Metalul București și Alu
miniu Slatina ; la CÎMPU- 
LUNG MUSCEL : I.M.U. Med
gidia, I.M.G. București. Con
strucția București si S.C. Mus- 
oelul ; la TULCEA : C.S.M.— 
T.U.G. Craiova. Carpati Sina
ia. Progresul București si Del
ta Tulcea : la BOTOȘANI : 
Dunărea Galati, Rulmentul 
Suceava. Progresul Brăila și 
C.S. Botoșani: la ȘIRET: A.S.A. 
Buzău. Metalul Rădăuți. Me
canica Botoșani și Hidrotehni
ca Șiret ; la BAIA MARE : 
A.S.A. Clui-Napoca. Someșana 
Satu Mare, St. Roșu Brasov, 
C.P.L. Bistrița si SIMARED 
Baia Mare : la ARAD : Crișul 
Oradea. Electromureș Tg. Mu
reș, L. C. Dacia Pitești și C. S. 
Arad.

Vineri 8 iulie 1988 I
Simbătă și duminică, pe Stadionul

„23 August" din Capitală

„CUPA DF VARĂ" 
LA ATLETISM

In organizarea fede:•ației de
specialitate. La sfîrșitul acestei
sâptămini se va dispu'ta in Ca-
pitală, pe Stadionul .21* August-,
Concursul Republican dota: cu
„Cupa de vară". Astfel . simbătă
ți duminică. Incepind de la o-
rele 17,45 si pină la 219,30, atle-
ții fruntași (seniori ș i juniori)
dîn țară se vor întrec'C cu so~
cundele și centimetrii <sdp râm
nu și cu canicula !). w
oomponenții loturilor reprezen-
tative avînd prin acest concurs
un prilej de a convinge selec-
ționerii înaintea mari!lor între*
ceri ale acestui sezon 
liber.

m aer O alergare de relaxare in „oaza" de verdeață de la ,,23 August" 
eite binevenită Foto: Eduard ENEA

TOT MAI MULȚI TINERI ATRAȘI DE CURAJUL 
Șl ÎNDEMÎNAREA PILOȚILOR DE MOTOCROS

• Campionatele 1988, mai bune decît precedentele 
ediții • Juniorii — in evident progres

la cele 
juniorii 

generală 
ou 

mai
mo- 
bu-

la

Așa cum era firesc. Campio
natele Republicane individuale. 
Încheiate duminică la Cîmpina, 
ne-au oferit prilejul să ur
mărim de-a lungul celor șase 
etape tot ce are mai bun mo- 
tocrosul din tara noastră, de 
la seniori con sacra ți. 
mai tinere speranțe, 
mici. Spre satisfacția 
a iubitorilor sportului 
tor, ediția 1988 a fost 
nă decît toate.

Principalele dispute, 
clasele 250 cmc și 125 
stabilit clasamente 
previzibile. Ca si în anii tre- 
cuti steliștii Ernest Millner și 
Florian Pop (antrenor, Gheor
ghe Ioniță) au luat un start 
lansat, ei devenind după pe
nultima cursă, de la Sf. Gheor
ghe. virtuali campioni la 
cmc si, respectiv, 125 
Pregătindu-se cu multă 
știlnciozitate. primul pilot 
tinuă la 30 de ani să domine 
in arena competițională. cuce-

de 
cmc, au 
oarecum

250 
cmc. 
con- 
con-

PE „TRACTORUL" SE JOACĂ, UNEORI, Șl RUGBY
Un carnet de vacanță com

pletat acum, în plin sezon es
tival, la Brașov, nu poate scăpa 
un eveniment de proporții în 
lumea celor mai mici sportivi, 
a minirugbyștijor... Am numit 
„Cupa Municipiului Brașov", 
ajunsă la a III-a ediție și des
fășurată pe Stadionul Tractorul. 
Deci, o competiție de tradiție, 
înscrisă în arena Daciadei ; o 
întrecere cu 14 formații, ale 
speranțelor din municipiul de 
sub Tîmpa, dar și din Iași si

După ce i-am văzut la lucru 
pe boxerii din lotul de juniori 
am plecat, firesc, în căutarea 
celui de seniori. La început am 
crezut că am... călcat cu stîn- 
gul din cauza caniculei.

La Centrul 23 August, de la 
cazare mi s-a spus că antreno
rul lotului, Kelu Auraș, se a- 
flă cu sportivii săi la Centrul 
de medicină sportivă de viza
vi. I-am căutat și acolo, dar 
ia-i de unde nu-s !? Se aflau 
alături, la serviciul de psiholo
gie. Pină la ora primului an
trenament al zilei mai erau câ
teva minute. Iată, mi-am zis, 
exigenta antrenorului Relu Au
raș șl a secundului său Emil 
Popa este doar de suprafață...

Am plecat la sală și am aș
teptat Cind mai erau însă cî- (Continuare în pag a 4-a)

rind al 13-lea titlu, iar coechi
pierul său — un talent auten- 

ce 
de
12

tic —■. se impune pe zi 
trece. La gradul ridicat 
spectaculozitate a celor 
manșe și-au mai adus contri
buția Dorin Titilencu. Paul 
Schmidt (amîndoi aflați in 
primul an de seniorat), 
Ionel Bogdan și Peter Gagyi- 
jr, ambii promovați în ac
tualul sezon la clasa 125 
cmc, tineri care — urmînd în 
continuare, un riguros proces 
de instruire — pot deveni cu 
siguranță motocrosiști de nă
dejde.

Dacă despre purtătorii cu- 
nunei de lauri si principalii 
lor adversari se pot spune nu
mai lucruri frumoase, imaginea 
de ansamblu la clasele 250 
cmc-seniori și 125 cmc nu este 
tocmai îmbucurătoare, majori
tatea alergătorilor mergind a- 
desea cu viteză de... croazieră 
(seniorii Alexandru Ilieș. Pe- 
trisor Titilencu si alti sportivi.

Constanța, Birlad și Năvodari, 
din Municipiul București. De 
fapt, o acțiune care s-a dorit 
a fl, din capul locului, o re
plică a „Primăverii rugbyului 
bucureștean". Cum și este I 
Sigur, nu la nivelul a 6—700 
de participant ca în Capitală, 
dar, oricum, cei peste 200 de 
minirugbyști din centrele sus- 
amintite au dorit să arate „că 
au învățat bine lecția celor 
care au inițiat, in Capitală, cu 
9 ani în urmă, o competiție de 
rugby pentru cci mici la di
mensiuni republicane", cum 
foarte bine făcea remarca apre

CARNET DE VACANȚĂ
ciatul antrenor profilat pe mun
ca cu copiii, Vasile Soporan.

A învăța bine lecția înseam
nă a juca un rugby cu veleități 
de viitori performeri, ceea ce 
au și dovedit multe dintre e- 
chipe și, in primul rînd, fina
listele, Gloria Republica Bucu
rești și Tractorul Brașov. Pri
ma formație și-a adjudecat tro
feul, cu 12—8 (8—4). avînd și 
atuul unui avantaj minim de 
eseuri, 3—2. Intr-un fel, o sur
priză : pe primele locuri nu 
apar, deci, exponentele unor 
cluburi sportive cu o pondere 
deosebită în sportul cu balonul 
oval (Steaua, Grivița Roșie etc. 
rămase în serii), ci echipe mai 
de curînd intrate în circuitul 
activității competiționale. Glo
ria Republica, formația marii

REPORTAJ 
Idesezonj

teva secunde pînă la „gong" au 
apărut în monom : Nicolae A- 
liuță, Adrian Mărcuț, Daniel 
Dumitrescu, Daniel Măeran, Ion 
Cernat. Giani Gogol, Francisc 
Vaștag, Vasile Citea, Mihai Ni- 
țulescu. Rudei Obreja și Ștefan 
Drișcu. Emil Popa a primit ra-

Paul IOVAN

care în trecutul nu prea înde
părtat ne obișnuiseră cu evo
luții remarcabile). Mai anima
te. mai interesante au fost 
confruntările iuniorilor și ele 
au dat. nu o dată, nota gene
rală a curselor. Primul argu
ment în acest sens îl consti
tuie numărul mereu sporit de 
concurent! între 10 șl 17 ani 
angajați din start în disputa 
oentru un loc Pe podium. 
Cristian Ghincea, Iulian Milea, 
Mihai Feraru Andras Gags 
— la 80 cmc. Adrian Roman, 
Mihai Dinescu-jr Ciprian Stă- 
nescu — la 50 cmc, ca să 
dăm numai cîteva exemple, 
progresează văzînd cu ochii, 
formîndu-se si cîstigînd expe
riență Ia școala curajului și 
îndemînăriî. Popularitatea de 
care se bucură clasele rezer
vate celor mai mici piloti se 
datorează unor harnici căută
tori de talente ca Gheorghe

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag 2-3)

întreprinderi de țevi din Sec
torul 3 al Capitalei, construitâ 
de inimosul ei antrenor Dumitru 
Stelian, din rîndul copiilor din 
comuna Pantelimon. Trei gru
pe de „mlni“-rugby. care se 
pregătesc, zi de zi pe baza 
sportivă a Gloriei Republica, 
din incinta Complexului de a- 
grement al U.T.C. Tractorul 
Brașov, echipa altei mari în
treprinderi, modelată de un 
tehnician la fel de pasionat, 
cum este Vasile Soporan, cu 
copii din cîteva unități de în- 
vățămînt situate în vecinătatea 
gării (numerele 19. 24, 6 și 4).

Pe Stadionul Tractorul sau în 
parcul din apropiere „elevii" 
antrenorului Soporan s-au pre
gătit pentru această cupă, de- 
monstrînd prin Daniel Petrule, 
Liviu Gliță, Ionuț Cîrstea și 
prin toți ceilalți coechipieri ai 
lor că știu să fie nu numai gaz
de primitoare, ci să se și în
cline în fața unor sportivi mai 
buni decît ei. Peste mîhnirea 
de moment, aceea de a nu £1 
terminat primii competiția, a- 
casă la ei, minirugbyștil de la 
Tractorul Brașov au scos în e- 
vidență bucuria de a fi făcut, 
împreună cu invitații lor, un

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 2-3)
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...Înainte de a mai dobIndi 
UN TITLU DE CAMPION!

Intr-un cvartet reprezen
tativ de spadă, alături de 
Ion Popa, Nicolae Bodoczi 
și Sorin Saitoc, fiecare din
tre aceștia numărindu-se 
printre finaliștii unor mari 
întreceri internaționale, ca 
Jocurile Olimpice sau Cam
pionatele Mondiale, Mihai 
Popa a fost an adevărat om 
de echipă Cu brațul și cu 
sufletul, mereu un entuziast 
al planșelor, gata să-și dea 
sufletul intr-un asalt sau să 
descrețească frunțile tuturor 
prtatr-o glumă nevinovată, 
la momentul oportun. Para- 
frazindu-I pe remarcabilul 
prozator și artizan al cu- 
vîntului Făr.uș Neaga cred 
că se poate spune că spada
sinul Mihai Popa a tot si 
este — la Egurat vorbind, 
desigur — un frumos nebun 
al marilor planșe. El este un 
sportiv a cărui profesiune 
de credință rămine scrima, 
această mică lume de la noi 
a mei discipline olimpice 
cu mare pondere.

Cu destule luni înaintea 
recentelor Campionate In
ternaționale de pentatlon 
modem ale Rotnârjei am 
auzit că de pregătirea se- 
lecționabililcr noștri la scri
mă se ocopâ Mîhai Popa. Ia

tă cum trece vremea, ml-am 
spus, parcă mai ieri apărea 
in concursurile republicane 
fratele mai mic al campio
nului Ion Popa. Mihai, elev 
al antrenorului bucureștean 
Nicolae Marinescu (cu care 
a început scrima, in 1974), 
și iată-1 acum in postură de 
antrenor. Ca sportiv nu s-a 
impus cu ușurință in ierar
hia competițională internă 
și cu atît mai puțin In fața 
selecționerilor lotului re
prezentativ. Pentru flecare 
rezultat a muncit muit, cu 
modestie ți dăruire, neauzin- 
du-l niciodată (ca Pe alții, 
cu performante urzit inferi
oare) să se laude. informin- 
te-mă. tisă. capă flecare 
etapă a Diviziei A. că a în
registra; (din nou) cel mat 
mare număr de victorii din
tre toți competitorii. Un a- 
devăra: om de echipă, pivot 
al «tuli p*»!  campioane na
ționale. Steaua. Și iată-i. 
acum, la 31 de soi. pe Mi
hai Popa, la al doilea start 
cei de i.TCV"’X Un star*,  
promrțâicr. după cum mi-a 
spus Ioa Mansaaa. vice
președintele Federației ro
mâne de pentagon «ședere 
și președsne al Coc-_:teuatm 
te* -;.- dr cadrai Uniunii

dent punctajul realizat la J} 
scrimă, prin contribuția ca- J[ 
lificată și „sufletistă" a tî- j; 
nărului specialist, mereu 
prezent în rîndul elevilor •• 
săi, tadrumîndu-i la antre- »' 
namente și concursuri. Suc- S! 
cesele notabile ale penta- !I 
tloniștilor români din acest ** 
sezon internațional se leagă JJ 
si de numele lui Mihai ; 
Popa. ;;

—Iată. însă, că prezența a- SI 
cestuia în sala de scrimă, S! 
după terminarea antrena- *1  
mente lor pentatlo oiștilor, în J[ 
ore de pregătire solitară, ■; 
ți-a dezvăluit secretul: la ;; 
mijlocul lunii trecute, me- ; 
reu tinărul spadasin militar ■■ 
Mihai Popa a dobindit titlul S! 
de campion național in pro- Si 
ba individuală! Cel de al S! 
doilea start n-a venit, in a- SI 
cest caz. după un final (fie J*  
acesta și victorios), ci îna- ■; 
tata! Iar an titlu de cam- ;• 
pioc cbhgă. nn ? Inclusiv ■ 
pe mai tinerii săi cernii în- • 
tr-ale pentatlonului mo- • 
3em__ b s

OINISTII
ÎN ÎNTRECERI

In aceste zile, oiniștli de 
toate categoriile participă la 
diferite concursuri desfășurate 
în cadrul Cupei U.T.C., Cupei 
U.G.S.R. și Cupei Pionierul.

Dintre sutele de echipe ali
niate la startul acestor com
petiții, care au intrat în tra
diția sportului nostru național, 
formațiile care au mers din 
victorie în victorie s-au cali
ficat în fazele superioare, ur- 
mînd ca, în cursul acestei luni, 
să fie desemnate finalistele în
trecerilor menționate. Iată pro
gramul ultimelor jocuri: 23—24 
iulie, la Pitești — Cupa 
U.G.S.R. ; 27 iulie — -5 august, 
la Mangalia — Cupa Pionierul; 
23—24 august, la Bistrița — 
Cupa U.T.C.

Paul SlAVESCU

ÎNDEMÎNAREA PILOȚILOR DE MOTOCROS
(Urmare dis psfl I)

loniță, Paul Milner, >teta« 
Chita, Dumitru Pop Teodor 
Bălănoiu. Eduard Laub leo 
Ștefan, decanul de vtrsU al 
antrenorilor, care. In mod evi
dent Si constant. îs consoli
dează secțiile cu elemente în
zestrate ta practicarea spirtu
lui cu motor. Si intrudt -che
ia**  succesului e. desigur pi
lotul. dar izbinda e în exală 
măsură si a mașinii, care tre
buie să răspundă cu orccnpn- 
tudine la toate comenzile. să 
recunoaștem că tehnuneni:

rewectree deoc o — arte 
defgbtte. de dtaatA. ee “t- -

încercări ta formarea cac-păe- 
rztai are-—;-,?oci«A $c daed 
masln-e mrTtcr fcataon «■ 
funcțknat ca ceasomăcoL *-  
sea<a s-a dasceat uncr râes- 
gțj mecanici ca Valeris K-

Merroci Peter Lacaei a; Im 
Masei, rare peeeărese 
tpasmile cocxnzr» S
tară au detahu cră-ter : ni-

-4--~ ea Mihai Dinescu. Ion 
Ctaarea. lost Venturini. Eduard 
Lscso. Im Pasca. Peter Gagyi, 
Maria Ferara sau Vasile Cîr- 
rr-j- fca Însoțesc copiii aproa
pe etacâ de etaoă pe diversele

i - .•- --ci —
saa puțin
12

larwerOoc. 
Ia sflrtaL

ă listă de cei mai ttaeri 
■noaccroaăai. precum și opci- 
— ■—u- «si»-3d viitorul lor se 
banzră pe wjmenrn otaee- 
ztt al burse seâectii sâ ca
atare eu p-tec: deoc să stx - 
rtez râ antrenor*  li aer an irit 
sectulor var stă să kscreae peu- 
tm ea ol—idueate de ax să

CARiXtT DE VACANȚĂ

{Urmare din pag. I)
nou pas spre împliniri în spor
tul îndrăgit.

Foarte frumos remarca ing, 
Octavian Căpitanu, directorul 
întreprinderii Tractorul Brașov 
(fost jucător, divizionar A), 
prietenul micilor sportivi dim 
localitate, deseori aflat în mij
locul lor, la antrenamente și în
treceri, iar acum spectator ne
lipsit (și emoționat) al meciu
rilor din turneul final : „Co
pii. lucrul cel mai important 
este să iubiți sportul, să-l prac
ticați respectindu-vă adversarii, 
să stăruiți in muncă, în pre
gătire. Numai așa, satisfacțiile, 
bucuriile nu vă vor ocoli...**,

O frumoasă filă de vacanță, 
Ia Brașov. Alta, avînd drept 
personaje tot mir.irugbyști, va 
urma, in curind. pe Litoral, la 
Năvodari. Un trofeu, de ase
menea, tradițional inițiat de cei 
de la Chimia, elevii altui an
trenor împătimit, cum este Pe- 
trică L««gu. Deci, la revedere, 
ta uhzna decadă a Panii iulie, 
pe ptaja i-soritâ a Mării!_

NESTINSA DORINȚA DE
De bună seamă că orice victorie e I 

chiar și atunci cind ea pare să tină ăq 
poate mai ales intr-o asemenea împrejuri 
ce noua izbîndă. dintr-un concurs sau a 
sau alta, vine să completeze imaginea d 
care lumea a luat aminte mai înainte vremi 

Sînt însă succese cu semnificații apart! 
zultatele întrecerii de la Falun, spre pi] 
sista asupra curselor victorioase ale jr 
mureșeanca continuă, pur si simplu, re- 
nibilitătile. încă mai mari decit înregistrl 
eleva lui Gheorghe Dimeca avînd chiar i 
superiori, in toate probele cu pricina, 
înotului, cu adevărat semnificative apar 
orice discuție asupra valorii în sine a ca 
— cifrele trecute în dreptul celeilalte băimă

La practic, primul ei start internațional 
bourg. unde devenea cea dinții campioq 
notației românești, Noemi Lung oprea q 
2:19,08 si 4:48,25, intrind în topurile ani 
zultat fiind chiar al cincilea din întregul] 
deul-procedeelor. Se întîmpla la finele l\ 
lonia. Pentru ca zilele trecute, în Suediq 
urce o treaptă-două in topurile 
nu-i a sa ?, le-a dominat atît de

4:45 înseamnă o spectaculoasă 
unde, nimeni nu se îndoiește, si - .
locul unui mare talent. Loc cistigat cu 
ambifie, dăruire și o nespusă dorință de 
rință care nu m-a părăsit nici o clipă i 
dificile clipe", spune Noemi si urcă din n 
pentru încă o lungime de bazin, si încă 
că mai are multe de făcut pentru înottl 
sportul românesc,

Pină în vîrful ierarhiei, pînă acolo undi 
e convinsă, va mai fi, a rămas ceva drun 
greu. Cine o cunoaște cu adevărat pe 
numită Noemi Lung nu se poate îndoi 
ment de izbînzile ei de miine. Dintre cele m

pe care, 
autoritar.! 
reintrare! 

este, de

VARĂ FIERBINTE

,,Cupa Torpedo Zârnefti" la alpinism

ORGANIZAREA, EGALATĂ (doar) DE„ PERFORMANȚĂ
Cea de a V-a ediție a „Cu

pei Torpedo Zărnești" la alpi
nism a fost, pentru cei peste 
100 de concurenți de la 15 du
huri și asociații sportive, una 
dintre cele mai interesante și 
mai reușite întreceri din acest 
an. Frumusețea perimetrului 
competițional — munții Piatra 
Craiului, zona refugiiior din 
Prăpăstiile Zărncștilor —, fe
lul în care au fost alese și 
pregătite traseele, faptul 
pentru prima dată la noi 
țară a fost încercat un nou gen 
de concurs — cățărarea spor
tivă —, grija manifestată de 
organizatori pentru buna des
fășurare a competiției pot fi 
cîteva dintre argumentele ca
re, credem, susțin afirmația de 
mai sus. Dincolo de bunele rea
lizări ale gazdelor, mereu pri
mii la toate categoriile, dar 
care — conform uzanțelor — 
nu au contat în clasamente, 
concursul de cățărare contra- 
cronometru a relevat, în pri
mul rînd, excelenta pregătire a

că 
în

sportivilor de la A^.A. Brașov, 
ciștlgâtori la individual și pe 
echipe, atit la seniori, cît și la 
tineret. Întrecerea de cățărare 
sportivă — aflată din acest an 
și în atenția federației inter
naționale — a ilustrat, pe de 
o parte, că dispunem de bune 
condiții și de specialiști pen
tru pregătirea unor astfel 
trasee, iar pe ’ 
acest mod de 
antrenamente 
vate.

în peretele 
nizatorii au pus la punct, pen
tru cățărarea contra-cronometru 
(cu asigurare de sus), trei tra
see, cu grade diferite de difi
cultate : 5 pentru senioare. 6 
pentru tineret și 7 pentru se
niori. Primii care le-au ..ata
cat**  au fost sportivii gazdă (an
trenor, Valentin Gardner). Reu
șitele lor au contat doar pentru 
viitorul Campionat Republican, 
pentru care au și primit punc
te. nu și pentru competiția 
propriu-zisă. Cum însă cele mal

1 de
de altă parte, că 
escaladă necesită 
temeinioe, adec-

Mălinilor, orga-

ttxmitumn t> tl*,

■IO IULIE
trumaxcHUtuli

PRONOEXPRES

UNI.AUTOTURISME.EXCURSH
PESTE HOTAAI

poate 
cițtiga
F 
ci» 
numai
3
numere I

Ultima

procurare 
a 
biletelor 
cu 
numerele 
favorite 
este 
simbâtâ 
9 
iulie

bune rezultate ale lor p < 5 
și repere pentru Ir teecerie ce 
au urmat, le vom merpana : la 
senioare. Maria MeviSeaM 3-M, 
la tineret. Claudio Faros 2:41 
și Daniel Ogra 3J3, la seniori. 
Constantin Cojanu 2J9.

La senioare, dintre ceîe 33 
de concurente (patru abandc- 
nuri) au ieși: 
tocită unor 
bune, adică ur.or 
buni 
trei alpiniste, clasate pe prime
le trei locuri : 1- Georgeta Os
ce seu (Confecția) 2^>. 2. Besa 
Vizitiu (Sănătatea Deva) 2:4K 
3. Teodora Truță ~IG<X Bra
șov) 259. La echij.-'. podiumul 
a fost ocupat de : L Steagul 
Roșu Brașov 366.,. j p. 1 GIG CL 
Brasov 235.133 p, 1 L T. Bucu
rești 2223H Pl

La tineret, doar U alpânri-ti 
(die 23) au reușit să depășeas
că greutățile trasectai. dar, să 
precizăm, cină au reprezentat 
gazdele. Nottad punctajele pri
melor trei echipe, toate din 
Brașov — A-S.A. 3-4JS3 p. Di
namo 8X91Î p. Steagul Roșu 
64.143 p — a.ețl și imaginea 
concursului indiridual. unde 
pe primele trei locuri stat spor
tivii de la A S-A ; L Lauren- 
țiu Voiculas 2. Nicolae
Mușteaua 3 26. X Mirrea Ivă- 
•escu 4:40. După cum se vede, 
nici unul nu a izbutit să-și în
scrie ta palmares un timp mai 
bun deci; ..gazda" Ctaudiu Far- 
caț.

La seniori am înregistrat, pen
tru început, 44 concurenți și 
11 escalade ale torpediștilor, 
după care, nu mai puțin de opt 
abandonuri. Primul oaspete ca
re a reușit cățărarea a fost 
Victor Șerban (A.S.A.), în 5:51,1. 
După el, alte cinci insuccese, 
apoi o nouă izbîndă — Dragoș 
Ghițoc (Dinamo Brașov), ta 
5:18. Au urmat, din nou, cinci 
abandonuri, ca apoi, unul după 
altul, trei succese: Levente

in prim-plar 
ezultate 

timpi 
decit a „deschizătoarei'*.

Ioane

i oel mai bac 
ri» — 2J2 -

T.3- 
taxsal Dara, rare a
bătsz recordul „deschizătoro- 
tar*  C. Ovjaoc. Clwamental pe 
echipe: 1" .VSJL 161.447 p. 2. 
IMAMUS l«tSC p. 1 ELectrc- 
xareș Tg. Mareș 60,7© p.

Ir aceeași aocă. Prăpăstiile 
ZârceșzUor. dar ta «eretele Ck>- 
«•*■!  șpcicte spălat, co ușoare 
—rpf., 1.1 olși prize extrem de 
fca) gazdele (mai exact. 
Gbeorghe Crac) au amenajat, 
ca piaoane de asigurare, un tra
seu l-mg de 22 m, avînd pa
saje de gradele 6—7, pentru 
premiera națională: concursul 
4e cățărare sporirii. Deplasa
rea ta acest gen de competiție 
are loc numai pe prize natu
rale, parcurgerea traseului se 
face numai în cap de coardă, 
ou asigurare de sus, cîștigător 
fiind declarat cel ce ajunge cît 
mai sus și in oed mai scurt 
timp. în cazul nostru, dintre 
cei 21 de temerari înscriși, doar 
doi (in afara „deschizătorului" 
Gheorghe Cioc) au reușit per
formanța de a escalada cei 22 
m ; Dionisie Daro, în aproape 
5 minute și Gheorghe Vizitiu 
(Sănătatea Deva), în 7 minute, 
clasați, ta această ordine, 
primele locuri. Pe treapta 
treia, urcind insă numai 7 m, 
Dragos Ghițoc. A fo6t un în
ceput pe care F.R.T.A., dar și 
sportivii îl doresc conti
nuat, cu atît mai mult cu cît, 
din acest an, federația inter
națională a decis organizarea 
primului Campionat Mondial.

loan NOVAC

zster

pe 
a

într-adevăr, o „vară fier
binte*  este si acest sezon 
șahist estival, in plină desfă
șurare. Punctele sale de vîrf 
pot fi situate între acea pri
mă ediție a Campionatului 
European de șah-rapid, dis
putat luna trecută la Gijon 
(Spania), apoi cel de-al doi
lea tu.-neu pentru Cupa 
Mondxa ă. încheiat acum cî- 
teva zile la Belfort (Franța), 
pentru a continua cu Cam- 
p cnatul Mondial pentru co
pii. pe care țara noastră îl 
va găzdui Jn premieră", la 
finele acestei ltxiL

De Ia competiția continen- 
alâ a sahului-rapid mai 

sus menționată era și instan
taneul prezentat cititorilor 
i rubrica trecută (alb — 
RM, De5, Td4, NdS, 
ftZ f5, g2. h3; negru — 
Rgl, DbX Tc8, Cc5, Pf7, g7, 
b®|. în partidele de acest 
gen. în care flecare jucător 
dispune de maximum 30 mi
nute, „criza de timp-1 este, 
ca să spunem așa, perma
nente. Mutările trebuie efec
tuate fără întirziere, sub 
presiunea ceasului de con
trol One găsește soluțiile 
cele mai rapide și adecvate 
are toate șansele de a ter
mina învingător. Și iată-1 
pe reprezentantul țării noas
tre la marea competiție, 
maestrul internațional Mihai 
Ghindă, procedînd întocmai, 
pentru a culege un punct 
prețios în fața leningrădea- 
nului Leonid Iudasin, cam
pionul U.R.S.S. După 1. Nf6!, 
acesta cade brusc sub ame
nințarea Td8+, trebuind 
să-și apere dama. O regulă 
a șahului (mai ales a celui

rapid...) spl 
tuații greld 
plific^ftiozil 
ludasiff*  joj 
urmat 2. U 
și presiune 
mărește. Sq 
decisă, ceea 
și ultimele 
4. N:g7 h5 
Nd4l! (exd 
6... ~ “
Cd6
1—0. 
rie
care 
puncte (dil 
carea peni 
continentala

C:g5 7.
9. g4 
O p 

pentru 
la I

7

b
5

1
a b c

Și acum, 
cițiu de vad 
tăm o poziț 
par a avea 
tor, începîn 
sacrificiu dd 
(!?). Ce urni 
fi rezultatu 
dei, așteptă 
analizele d\l

■AVAWriV>VAWAY.V,*. ’.,IV.',‘.*, ,,-.‘t*

O MARE
(Urmare din pag. 1)

dar lumea e parcă mai dor
nică să facă sport... Și tot am 
putea face ceva in plus, mai 
ales pentru cele circa 600 de 
fete si femei — prea puține 
dintre ele fiind angrenate în 
activități sportiv-recreative — 
pentru introducerea gimnasticii 
la locul de muncă, pentru care 
condițiile sînt reduse, dar no
xele nu-s de neglijat...,< Ce 
surprinde plăcut la Eloond este, 
insă, grija fată de copiii lu
crătorilor întreprinderii. „Cu 
ei. alăturați părinților, numă
rul persoanelor fizice care fac 
sport la noi depășește pe cel 
al anga.îatilor !**.

PAȘI
Nu-i putij 

spune că 73 
sonal face e| 
prin adițiun 
„Elcond“ ari 
ticanti ai si 
spnalul. prod 
acestea a q 
doial^țsi eq 
si onorează 
Dinamo“ ; ., 
tuturor sălaj

I
b

I
SPORTIV

BUCUREȘTI 
cu data de 15 
cabinetul de 
de tatreține-

CLUBUL 
VOINȚA 
redeschide, 
iulie a.c., 
gimnastică 
re, complet renovat, in 
str. Colței nr. 42. Infor
mații la telefon 14.17.88.

^'iiiiiiiiHiuiimimnunnniunnnHnnninimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii/i  
g ANUNȚ g

Ii
Administrația sălii de 

sport Floreasca, din str. 
Av. Popa Marin nr. 2, 
seatorul 1, telefon 79 37 85, 
încadrează :
• amenajator teren

calificat în vederea cali
ficării la locul de mun
că.

încadrarea se face cu 
respectarea condițiilor

I

I
*

I
b

I
__ 5*

g sport sau muncitor ne- Legii 12/1971.
^iinHuninnimiînnuuniHniniiiniHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiih^i

întreprin 
de Admîn 
Sportive. 
Muncii 351 
telefon 2q 
încadrează
• magaq
• mercq 
încadra r

pectarea 
12/1971.

I
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8 3. Tg4 I 
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confirmat 
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Ce4 6.
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. h:g4 și 
să victo- 
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și care va 
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Divi zionarclc A la „ora bilanțului"

Gheorghe Constantin : „STARTUL ÎNTÎRZIAT
NE-A COSTAT.
— Tovarășe Glicorghe Con

stantin, iat-o pe Universitatea 
rămasă, după mul ți ani, în a- 
fara cupelor europene !

— Din acest punct de vede
re, bilanțul nostru nu e pozitiv. 
Lucrurile, însă, pot și trebuie 
privite și altfel.

— Cum ? Cu îngăduință ? De 
ce ?

— Nu cu îngăduință — cine 
a cerut așa ceva ? — ci cu o- 
biectivitate, fără să se creadă 
că, prpluînd eu conducerea teh
nică din iarnă, încerc să trag 
spuza pe turta mea. Vă invit, 
însă, să judecați creșterea din 
a doua jumătate a campionatu
lui : de la locul 7, cu 17 puncte 
și golaveraj 25—28, la locul 5, 
cu 19 puncte și golaveraj 36—23. 
Ba încă în condițiile in care, 
în meciurile din retur, cu Vic
toria și Dinamo, ambele pier
dute acasă, nu l-am putut folosi 
Pe Lung și Negrilă, respectiv 
pe Lung. Adrian Popeseu și 
Ghiță 1

— Asta vrea să însemne...
— S-a ratat Intrarea într-o 

cupă continentală datorită mai 
ales startului întîrziat. în plus, 
ca element concret, „explozia" 
și constanța Oțelului ne-au 
scos din cercul „europenelor". 
Asta e, însă, ca să zic așa, ju
mătatea goală a paharului.

— Care ar fi cca plină?
— Faptul că echipa a început 

să joace, să-și formeze un stil 
și să cîștige puncte, cite a cîș- 
tigat, ca urmare a unei prestații 
mai bune decit în tur. Dar 
reconstrucția unei formații, o- 
perație în care am fost și sin- 
tem angajați noi, durează, nu 
se face cit ai bate din palme.

Universității o 
' ’ 1974,

ani.

însăși istoria 
probează : campioană în 
ea a avut nevoie de 5 
pentru a recuceri, în 1980, titlul 
național.

— Vă cerem scuze, da si nu, 
pentru că în 1978 și 1979 Uni
versitatea a dobindit Cupa 
României !

— Vedeți, chiar și d 
voastră trăițl nostalgia sup r- 
terului craiovean !_  ? ț

— La Craiova, tocul se ra
portează la Universitatea ma
xima, care a fost, cu Ștefânes- 
cu, cu Cămătarii, cu Boiaci, cu 
ceilalți, la un pas de finala 
Cupei U.E.F.A. ! Asta stimu
lează, nu neg. dar și nedrep
tățește !

n<

O CUPA«CB

— De cc nedreptățește ?
— Pentru că, vorbind deschis, 

iotul de azi nu are nici expe
riența, nici valoarea celui 
vechi. Mai mult: fiind restric
tiv, afectînd, cred eu, și pro
gresul unor tinere talente, re
gulamentul ne-a împiedicat să 
legitimăm jucătorii de care am 
fi avut nevoie, fie ei și de 
.,B“ I Or, echipa noastră a dus 
bine fazele pină în fața porții 
adverse, dar acolo s-a ratat i- 
mens ! Ca să fiu și mai expli
cit : s-au fructificat două, trei 
ocazii din zece, douăsprezece, 
nepermis de puțin I

— Bine, dar antrenorii, ei 
ce-au păzit ?!

— Asta e problema ! Cum să-1 
înveți pe un atacant, pe Biță 
sau pe Bicu, să marcheze?! 
Cum sâ-1 pui tu, antrenor, în- 
tr-o situație posibilă de gol.

EUROPEANA!“
mijloc. N-ați menționat, însă, 
nici un atacant, cu toate că. 
în retur, golaverajul Universi
tății s-a îndreptat. Am înțeles 
exact că atacul v-a nemulțumit?

— Nu atacul, ci faza de fi
nalizare. Care are — nu-i așa ’ 
— implicații mai largi...

— Clar! Care vi s-a părut 
cel mai bun meci al Craiovei, 
in sezonul trecut ?

— Unul pierdut. 0—3 cu 
Steaua. în Captalâ N-am jucat, 
insă, rău și am ratat mult De 
altfel, dacă Biță. care a irosit 
și pe „Ghencea \ la 0—1, o o- 
oazie cit roata carului, ax fi 
înscris 70 la sucă din situațiile 
de gol avute, el ar C f st noua 
„Gheată de Aur- a Europei !

— Dar cel mai slab?
— Cel de la Suceava
— Unde Universitatea a ciș- 

tigat cu 1—0 ! Vi plac para-

Ol

5. UNIV.CRAIOVA 34 16 4 14 61-51 36

• Puncte realizate pe teren propria : 27 (a 
!a Steaua Victoria si Dinamo, 1 p la -U“ 
puncte obținute in deplasare : » (cite 3 n la 
Argeș și C.S.M. Suceava, cite I p la S.C. 
Sportul Studențesc).
• Golgeterii echipei : Gh. durea ÎS (8 <1 

9 : Bicu * O din 11 m) : Biță 7 : St. Stoic 
4 ; Vancea. Guiță. Irimescu — cite 1 : E. S 
N. Zamfir. Ad. Popescu. Mănăilă — cite L
• Jucători folosiți : H — Gh. Curea. P. 

meciuri ; E. Sândol M : Ai Popeseu. St 
Lung. Negrită, Geolgău — eae TT : Măa. 
Ghiță. Bicu Z2 : Biță 1« ; Gh Popeseu 14 : 
ca IZ ; Vances. N. Zamfir — cite : WeS 
l ; Crișan 7 ; Mateescu. Neagoe — cite 3 : 
— cite 2 : Dumitra 1-

a Media notelor echipei : «.S3.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza 

jocuri) : I. Geolgău t,f7. i. E. Sândo: «.«.
• Cartonașe galbene : 32 Ol suspendări) 

mai multe : Negrită t).• Cartonașe roșii : Ai Popeseu (in et. a XH-a). Negr 
ei. a IX-a).

a A beneficiat de • lovituri de le 11 m. toate car. si trenate 
(Gh. Clurea *.  Bicu 13 : a fost saneoonatâ eu 5 peaaJtyur- - 
3 transformate. 1 ratate.

• A expediat «a*  de serjr1 OM -acasă*.  IC*  ta d«£asarej 
Un care 2SS pe poartă <rn .acasă*.  ■ ta deplasare*.
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Turneul final al juniorilor II

BACAU, 7 (prin telefon). 
Ziua a doua a turneului final 
al Campionatului Republican 
al juniorilor II a programat 
partida Chimia Găiești — 
I.M.U. C.S.Ș. Medgidia, o în- 
tîlnire cu caracter decisiv pen
tru formația din Găiești, ca- 
re-și juca ultima șansă în 
disputa pentru primul loc. Ea 
a reușit să și-o valorifice, ob- 
ținînd o victorie incontestabi
lă, cu 2—0 (1—0), impunîn-
du-se printr-o riguroasă dis
ciplină tactică și valoriflcîn- 
du-și situațiile create. • După 
o primă repriză săracă in faze 
de poartă, majoritatea timpu
lui acțiunile derulîndu-se In 
zona centrală, spre finalul pri
mei părți, juniorii din Găiești 
au un sprint irezistibil, irosind 
prin G. Ilie (mim. 32) și Ghe- 
nu (min. 35) două bune ocazii 
și izbutind în min. 39, deschi
derea scorului prin G. ILIE, 
care a avut o execuție de ex
cepție (un „lob" violent, din 
întoarcere, la „vinclu").

La reluare, juniorii din Med
gidia dețin o superioritate te-

PREGĂTIRILE

lă prcfcntiim noile promovate in Divizia A

INTER - 1988 (după Locomotiva-Șoimii din 1950),

CU DORINȚA FERMĂ

C.S.Ș. MEDGIDIA 2-0 (1-0)
ritorială, forțează egalarea. în 
contul lor figurînd trei situa
ții favorabile ale lui Rusu 
(min. 50 și 54) și Nicolae (min. 
56 — enormă ratare). Pe con
traatac, G. Ilie are o impe
tuoasă cursă la care se opune 
însă bara, care, în min. 66, nu 
mai poate... interveni, același 
G. ILIE finalizînd cu un șut 
plasat o fază lucrată 
Ghenu. Și astfel echipa 
Găiești face un mare pas 
primul loc.

Arbitrul A. Gheorghe 
Neamț) a condus foarte bine.

CHIMIA: Floricică — Nea- 
gu, Gh. Stoica, DUMITRESCU. 
Moise — Volnea (min. 75 
Ilie), CIOBANU, GHENU 
C. Stoica, G. ILIE, Ștefan.

I.M.U. C.S.Ș.: V. Vasile 
Bereș, Catrina, Căpitan, Mun- 
teanii — MIDIȘAN, Șerban 
(min. 41 Matei), HIJ, Chirică 
— Nicolae (min. 62 Gologan), 
Rusu.

Vineri, în ultimul meci, 
Cuprom Baia Mare și I.M.U. 
C.S.Ș. Medgidia.

Adrian VASILESCU

ARBITRILOR

de 
din 

spre
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I> 4 dm
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iN VEDEREA SEZONULUI DE TOAMNĂ
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Colegiul central al arbitrilor 
a stabilit programul de pregă
tire pentru noul sezon al „ca
valerilor fluierului" din loturile 
A, B și C. Pregătirea arbitrilor 
din loturile B și C va avea loc, 
in zilele de 16 și 17 iulie, și se 
va desfășura în opt centre : 
Arad, Bistrița, Brăila, Bucu
rești, M. Ciuc, Km. Vîlcea, Su
ceava si Tîrgoviște. Arbitrii 
din zonele geografice învecina
te acestor oentre se vor reuni 
în orașele menționate spre a 
susține testele fizice și teore
tice prevăzute de regulamentul

de funcționare a corpului arbi
trilor.

„Cavalerii fluierului" din lo
tul A se vor reuni in perioada 
27—31 iulie la P. Neamț. Pro
gramul prevede trecerea teste
lor fizice și scrise și o serie de 
expuneri, mese rotunde, cu 
subiecte privind principalele 
probleme ale arbitrajului. La 
cursul de la P. Neamț au fost 
invitați și arbitri de peste ho
tare, care vor prezenta, de a- 
semenea, referate despre subiec
te de actualitate.

denrile, tovarășe Constantin ?
— M-ați întrebat, v-am răs

puns. atita tcL
— Ce va urma ?
— Un campionat în care vom 

căuta să d- monstrăm că ne a- 
Eăm pe un drum ascendent. 
Pentru asta. insă, va trebui să 
muncim mai mulL cu toții, și 
să fim mai responsabili. De la 
primul pină la uiumul jucător.

— S-o luăm ca o promisiune?
— Da.

Oridiu IOANITOAIA

Startul a fost, ezitant. Echipa 
n-a rezistat iureșului noii pro
movate Electromureș. a pierdut 
(0—2) după care, pe teren pro
priu. cu I.C.I.M. Brașov, abia 
in min. 83 a reușit să înscrie 
prin Gingu. din penalty. Și de- 

va reuși, în etapa a 3-a, pri- 
mult punct in deplasare la 
Caracal (0—0), echipa ră- 
mine pe același loc : 12. Sal- 
j. v:ne brusc și surprinzător 

in etapele 4 și 5, 2—0 cu Spor- 
j _3v Decembrie" și 2—1, la 

București, cu Metalul. victorii 
in ma cărora Inter urcă pe 
prima treaptă a clasamentului. 
Unii și-au zis, probabil, că e 
doar un... foc de pale. Așa șl 
sărea din moment ce după eșe
cul de la Craiova (3—1 pentru 
E’.eeroputere). echipa coboară 
pe locul 4. Iși îmbunătățește 
mereu .adevărul” (2—1 la Rm. 
VCcea. 1—0 la Autobuzul), dar 
Jiul și Pandurii mențin tem- 
po-'u— In etapa a 16-a, pierde 
la Drcbeta Tr. Severin (să no- 
tăaa U data. 6 decembrie), după 
care ciștigă derbyul cu Pandu
rii (* —<). insă tot Jiul va ter
mina turui pe locul 1. golave
rajul a»—15 țață de a—14 al 
«MadtoO depaitajind ex-divi- 
zionara a de echipa abia venită 
din .C” (la lta6).

.Pi li dan*  etape ale retu- 
ruta. *■  f*xx  pentru noi mai 
uaporUBtc deeit întreg turul, 
afirmă Geta Leicu. președintele 
etutmhxL Pentru că de startul 
primăverii depindea soarta 
enraeL $i seara cursei depin
dea de erotwtia noilor veniți”. 
Ia- dai dintre noii veniți apar 
•:■ MbbA tx-
pnestennuL revenit acasă după 
destui ani laser.e golurile din 
asee- _J cu Eectromureș. iar Ra
da n pe cele ea IC.I M de la 
Brașov, taatâ lumea lateleglnd 
<Se arum că Inter nu mai e o 
«rrpr-i. ei o certitudine. Adi
că o formație care nu se mai 
poate Juca de-a promovarea, ci 
ur.» care joacă tăios pentru pro
movare. La 2» martie, cind In
ter d- -ine lider, campionatul a- 
junsese la etapa a lă-a. De a- 
eum și oină în Tinal echipa va 
accelera continuu ; ciștigă clar 
derbvurile cu Electroputere și 
Jiu! se distanțează mereu, ne- 
main erzlnd nici un meci pină 
in etara a 34-a. la Tg. Jiu (1—2), 
Dar obiectivul era de acum rea
lizat promovarea devenise un 
fapt împlinit.

Și astfel. Sibiul, frumosul o- 
ras de pe Clbin. revine printre

OE A SE MENȚINE
Armenean. Este vorba, în a! doi
lea rînd, de sprijinul eficient al 
orașului și județului, al tuturor 
factorilor, preocupați și dornici 
de a vedea, în sfirșit, Sibiul pe 
prima scenă a fotbalului româ-

• Lotul de jucători
Portari : Vasile Marcel 

(30 ani, 184 cm înălțime. 
82 kg). Radu Chir lac (24 
—1,84—73), Cristian Ilie 
(23—1,96—82).

Fundași : Lucian Cotora 
(19—1,80—72). Alexandru 
Boar (26—1,86—85 kg), Ml- 
hal Zamfir (33—1,86—74). 
Constantin Cosma (30—1,81 
—73), Vasile Armenean 
(27—1,66—60), Daniel Măr- 
gineanu (24—1,72—68), Vic
tor Șișoie (19—1,86—80).

Mijlocași î Lucian Cio- 
banu (20—1,80—76), Gheor
ghe Șoarece (32—1,68—68) 
Dumitru Bolborea (31— 
1.70—67), Mihăiță Stănes- 
cu (27—1.77—70), Emil 
Bozdoc (18—1.82—70). Ga
briel Năstase (18—1,72— 
62). Ion Niculcca (27—1,72 
—70).

înaintași : Cezar Zamfir 
(22-1.66—60), Adrian Vă- 
«ii (24—1.84—76), Marin 
«Tadu II (32—1,72—70). Vi
orel Jurcă (31—1,80—76), 
Emil Bîrsan (27—1,81—74), 
Dan Iștvan (30—1,69—63).
• F.C. Inter a fost în

ființat în 1986, an în care 
a promovat în Divizia 
B. preluînd ștafeta în 
disputa pentru promova
re de la F.C. Șoimii. 
Clubul are o pepinieră 
proprie (140 de copii și 
juniori) e . Șapte dintre 
jucătorii lotului sînt sibi- 
eni : Boar, Cosma, Ar
menean. Mârgineanu, Vâ
sli. Istvan și Birsan. Iar 
unul. Jurcă. revenit aca- 
-ă după ce a jucat multi 
ani la Steaua și F.C. Ar
geș.• Antrenorii echipei 
sint acum Constantin Ar- 
deleanu și Viorel Hizo«

nesc. Sigur, a fost greu, promo
varea n-a fost așa, ca o cursă 
solitară. Și sintem conșticnți că 
in „Au va fi și mai greu. Spe
răm, însă, ca, printr-o pregătire 
deosebită (antrenor principal va 
fi Constantin Ardeleanul și o

OTELUL GALAȚI, UM MOU AMSUGR
Pe caniculă, in plir.â vacanță, 

o oarecare fierbere, totuși, la 
Oțelul Galați. In ziua de 5 iu
nie, secția de fotbal a fost reu
nită de președintele clubului. 
Victor Vasilache, pentru insta
larea noului cuplu de antrenori. 
Cornel Dinu — loan Sdrobis 
(fostul „principal". C oști că Ra
dulescu, a plecat la Timișoara, 
chemat de probleme familiale'. 
Jucătorii, dintre care nici unul 
nu și-a exprimat dorința să 
plece la altă echipă, se găseau 
în acele momente la Eforie, 
unde urmau un tratament in
tensiv de refacere. Sfîrșitul 
vacanței : 12 iulie, cind va avea 
loc reunirea lotului.

O primă măsură concretă ir. 
vederea participării echipei 1 
prestigioasa Cupă U.E.F.A. : 
renovarea stadion-al ui ..Dună
rea", cu mărirea capacității tri
bunelor.

l'stÂ lotul rerelcti^i campionatului Diviziei B, proaspăta divi-
z.onard A din Sibiu
fruntașele fotbalului românesc, 
după W le ani (atunci. In »A“ 
juca Locomotiva — Șoimii), 
două fiind atu urile revelației 
Diviziei B. ed.ția 1987 1988. Ni le 
dezvăluie același interlocutor, G. 
LeiC-i președintele clubului. 
_ Inte»- se va prezenta în WA“ 
ca echipă robustă și ambiți
oasă. elanul unor jucători ti
neri foarte dornici de afirmare 
— Vâsli. Cotora, Șișoe, C. Zam
fir. Năstase — imbinlndu-se cu 
marra experiență a celorlalți, 
V. Marcel, Radu II, M. Zamfir, 
Jurcă. Șoarece, M. Stănescu,

Foto : V. C1RDEI — Sibiu 
mobilizare exemplari meet de 
meci. Inter să demonstreze eă-țl 
merită locul printre cele mai 
bane echipe ale țării“.

Așadar, Sibiul se desparte 
de... Mediaș, de Tg. Jiu, de Rm. 
Vîlcea. de Caracal etc., pentru 
a străbate de-acum drumurile 
Diviziei A. spre Craiova, Bacău, 
Cluj-Napoca, Pitești, spre Bucu- 
reștiul Rapidului, Sportului Stu
dențesc. Victoriei și. mal ales, 
al lui Dinamo și Steaua...

Lourențiu DUMITRESCU

ADMINISTRAȚIA DE
• CIȘTIGUKILE TRAGERII 

LOTO DIN 1 IULIE 1988. Cat 
1 : 2 variante 25% — Autotu
rism Dacia 1300 (70.000 lei) ; 
cat. 2: 6,50 variante a 11.053 
lei ; cat. 3 : 27,25 variante a 
2.636 lei ; cat. 4 : 37,00 variante 
a 1.942 lei : cat. 5 : 156.25 va
riante a 460 lei; cat. 6 : 295,50 
variante a 243 lei ; categoria X: 
1.734,25 variante a 100 lei. Re
port la categoria 1 : 146.269 lei. 
Autoturismele Dacia 1300, de 
la categoria 1, jucate pe vari
ante 25%, au fost cîștigate de 
participanții Jivcovici Ioan 
din Arad și Mihu Ncculai 
din Sibiu.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• Tragerea LOTO obișnuită 
de astăzi, vineri, t lube, va a- 
vea loc în București, în sala 
clubului 410 str. Doamnei nr. 2, 
incepi d de la ora 1S.50. Opera
țiunile de tragere vor putea fi 
urmărite in transmisiune radio, 
pe programul L la ora 16,35. 
Numerele extrase vor fi radio
difuzate din nou, pe același pro
gram la ora 23.05, șl sîmbătă, 
9 iulie, la ora 8,55. După efec
tuarea tragerii, va rula un film 
artistic. Accesul fiind liber, sînt 
invitați să. asiste, atit la trage
re, cit șl la spectacol, toți cel 
interesați.
• ASTAZI șl MlINE sînt UL

TIMELE ZILE pentru a vă pro

cura bilete cu numerele favori
te la TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES, progra
mată să albă loc la sfirșitul 
săptăminii, adică duminici. 14 
iulie. Reamintim că se distribu
ie o largă paletă de cîștlgurl, 
constind in autoturisme, impor
tante sume de bani, de diverse 
valori, precum șl excursii în 
Republica Demon Germană.
Printre avantajele deosebite ale 
tragerii poate fi enumerat șl a- 
cela de a se putea ciștigă și 
numai cu 3 numere. Reținem a- 
tențla particioantilor că pentru 
a putea lua parte la toate cele 
6 extrageri (in total, 42 de nu
mere), cu acces la toate cate
goriile de cîștlgur' 'deci, șanse 
maxime I), este necesară procu
rarea biletelor de 25 de Iei (în
tregi sau fractionate). Mline este 
ultima zl de participare 1



PARIS, 7 (Agerpres). — 
Etapa a patra a Turului ciclist 
al Franței, disputată pe traseul 
Le Mans — Evreux (158 km) 
a revenit rutierului portughez 
Acacio da Silva, in 3.25:14 (me
die orară 46.191 km), urmat cu 
același timp de olandezul Ste
ven Rooks si irlandezul Scan 
Kelly. In clasamentul general 
individual continuă să condu
că Teun Van Vliet (Olanda), 
urmat de Eric Vanderaerden 
(Belgia) la 18 s Henk Lubber-

REPORTAJ DE SEZON
(Urmare din pag 1)

portul și s-a intrat b> tema 
lecției. Fotoreporterul ..pr.r.oe* * 
primele imagini. Iar Relu Au- 
raș îmi dă primele amSaOBte 
decpre noii săi elevi Cit a la- 
crat cu lotul de juniori, spor» 
tivii săi an cucerit numeroase 
medalii la ^m plenarele mon
diale sau europene. Nu de mult, 
a luat... In primire boxerii se
niori și constatările — an do- 
mai ale noastre — sini dintre 
cele mai bune

M Meciurile tur din cadrul 
primii manșe a competițiilor 
europene lntercluburi se vor 
desfășura la 7 septembrie. De
oarece ta perioada respectivă 
vor “>*ea toc Jocurile Olimpice, 
returul este programat la 5 oc
tombrie 1
• La Kyoto (Japonia), în pre

liminariile campionatului asia
tic rezervat echipelor de tine
ret Japonia a Învins cu scorul 
le 7—4 selecționata Singapore, 
eallflclndu-se pentru turneul 
final al competiției.
• tatr-un meci Internațional 

amical disputat la Durbach (R.F. 
Germania), formația F.C. NUrn- 
oerg a terminat la egalitate ț 
2—2 (2—0) cu echipa elvețiană 
Neuchâtel Xamax.
• în orașul austriac St. Pol- 

ten. formația locală VSE St. 
Pol—n a întîlnit echipa Dyna- 
mi Dresda, într-un meci amical. 
Fotbaliștii din R.D. Germană au 
obținut victoria cu scorul de 
2-’ (0—1).
• Clubul Real Madrid inten

ționează să facă apel la Uniu
nea Europeană de Fotbal. în .e- 
gătură cu sancțiunile aplicate 
jucătorilor Michel șl Hugo
Sanchez, suspendați pe 9 șl 
respectiv 3 jocuri din cupele 
europene, tntrucît sancțiunile au 
fost date pentru proteste la 
deciziile arbitrilor conducerea 
echipei spaniole consideră că 
acestea ar putea f! reduse. Ră- 
mîne să decidă comisia de dis
ciplină a U.E F.A.

Comenzile stat dare, execu
țiile pe măsură, iar efortul tu
turor este demn de luat ta 
seamă. Cronometreie stat ne
iertătoare. Telul se execută ia 
s. cu n dă, iar cei care as 
tit de ..butoaie de transpirație*  
nu au exagerat cu nimic. ti pri
vesc pe boxeri H curs-: de 
multă vreme, l-am urmărit io 
destule meciuri Dar. per.tra ea

ATLETISM • ta cadrul cam
pionatelor U.R.S-S. la Harkov, 
proba feminină le SSS a a tos 
ciștigată de Nadejda OUra-enlco. 
in 1:3S.oo — cea mai bacă per
formantă mondială a seudaM- 
Cu un rezultat foarte boa s-a încheiat ti oroba de aruncarea 
greutății, ta care Natalia U- 
sovskaia s-a situat pe primul 
loc. cu 22.55 m la numai I ca 
de recordul mondial, ce 0 »■
parține. Alte rezultate : femi
nin : «Mm: Olea Mazarova
50.09 : 100 m garduri s Natalia 
Grigorieva 12.46 : aruncarea dacului : Gallna Murasova ti.K 
m : masculin : «M m : Aleksaadr 
Kuroșkln 46.06 : HO m garduri t 
Vladimir Șișkin 13.42 ; săritura 
în lungime : Leonid Volosln — 
8.46 m. 

dina .(Olanda) la 22 s. Guy 
Nulens (Belgia) la 23 s.

„MUIlOUlflb Of PENUTION MODERN HE POLONIEI
VARȘOVIA. 7 (Agerpres). — 

Probe de Ur din cadrul Cam- 
pionatelor internaționale de 
Dentation modern ale Poloniei 
a fost cistiaatâ de sovieticul 
Andrei Smirnov, cu 1 066 txinc- 

tatre corzile negului să evolue
ze cu dezinvoltura pe care 
îe-o știm, dte eforturi trebuie 
să facă la antreoamente. pe o 
căldură de 40 de grade L_

Antrenoru. azond ctad au 
luat ta primire kxuL erau 
sceptiâ. Acum 5-aza găsii op
timiști și tnereriMri ta îndepli
nirea obiectivelor. Cum s-a 
reușit această metamorfoză ? 
Răspunszd l-am prtm t de la 
prof metodist Mlba- Cojocar o 
— etEXMctK om de sport atașat 
pe ttagă loon de box -Bo
xerii cavstitrit si wratra 
miae. o plăcstă sarpriză Tre-

iapresâe despre ei Ia realitate 
siaz «este băieți aiaaaau A»- 
treaorii stat nmrpeteați si. ceea 
ce este foarte toiae. extrem de

te. exemple petra ■ 
del Obreja si Damei M&eraa. 
Fraacisc Vastag și Dnairl D»-

• PE SCURT •

Becker »26» oo=r» : i- Le-- 
(Cehoslovacia) IMS pucta. A*- 
dr« Agassi (S.HJM ZOO penrie. 
Yacriek Noih (Franța) 1 MB 
puncte Henri Leso-ate (Frazița»

ofca Utpoc.il S—U t—t : Darrea 
Caii - CAustri—al — Maro» Oo- 
toja ff—iwrîti O—*- «—2-

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦

TURNEUL PREOLIMPIU UE BASCHET
ROTTERDAM, 7 (Agerpres). 

tn turneul de calificare pentru 
Jocurile Olimpice, la Rotter
dam echipa masculină de 
baschet a U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 121—92 (66—41) 
selecționata R.F. Germania. 
Alte rezultate : Grecia — 
Franța 89—79 ; Italia — Spania 
91—90.

te, locul trei fiind ocupat de 
Lucian Țintea (România), cu 
1044 puncte. Pe echipe condu
ce formația Poloniei 12 994 
puncte, selecționata României 
aflindu-se pe locul 6.

mitrescu abia au terminat cu 
junioratul, așa că ei au rămas 
aceiași copii cuminți dintot- 
deauna"

Iată aprecieri care l-au im
presionat plăr-t pe reporter, 
oi ales că ș-—a el ce știa—

Atmosfera esie destinsă. Efor
tul susținut, iar turneele de ve
rificare. care au fost și vor 
mai fi, vor dmer.ia ceea ce s-a 
clădit ptaă acum.

Muncă. muncă ! Dar pentru 
relaxare? Relu Auras zimbește 
și spune: »Am o echipă de 
fotbal alcătuită din Vasîag. O- 
breja, Mteran, Aliuță. Dumi- 
trescw si Citea cu care as putea 
evoloa io Divizia B“. Și. trebu
ie să mărturisesc că cei numiți 
de astrecor. dar ți ceilalți, 
-asrood" atingea ca adevărați 
■urători dirizăocari.

Am plecat de la lotul de box 
ai eanvtatieraa că sportivii se 
află pe un drum bun; cu 
frzr-r*ase  promisiuni pentru

• paaeen. Pat Caa» tA astra-
* ’«. O Ia ta-

BREVIAR • BREVIAR
MARATON MONDIAL DE CANOTAJ

Se află într-o stare avan
sată proiectul de organizare 
a unui maraton mondial de 
canotaj. Ideea aparține ame
ricanului Herbert Schaum
burg și se bucură de între
gul sprijin ai lui Thomas 
Keller, președnitele Federa
ției Internaționale de cano
taj. Este vorba de o cursă 
de mare fond al cărei start

„TRANȘAT"

♦

t♦♦♦♦ ♦♦ ♦
:
♦♦ ♦♦♦♦

Slnt cițlva ani buni de ctad 
la modă se află traversarea 
Atlanticului. așa numitul 
„Tranșat”. Este vorba de o 
cursă pentru navigatori soli
tari, de la Plymouth de pe 
coasta de sud a Angliei pînă 
la Newport, pe coasta de est 
a Statelor Unite. Itinerarul 
măsoară aproximativ 3000 de 
mile marine, adică cca 5565 
kilometri. Primul învingător 
a fost navigatorul britanic 
Chichester, la bordul lui 
„Gipsy Moth". El a parcurs 
distanța ta 40 zile, 12 ore, 30 
minute, ceea ce a însemnat 
un record al competiției. 
După patru ani, francezul 
Tabarly („Pen Duick II") 
realizează 27 zile, 3 ore, 56 
minute. După alți patru ani, 
englezul Williams, pe „Sir 
Thomas-Lipton" este înregis

O PERFORMANȚĂ NEOBIȘNUITĂ I
Un eopll din Calais, Vin

cent Lenoir, in vârstă de nu
mai io ani, este autorul unei 
performanțe cu totul remar
cabile. La bordul unei am- 
barcații simple din clasa 
„Optimist", folosită cu precă
dere pentru Învățarea a.b.c,- 
ulul yachtingulul. tlnărul na
vigator a pornit din portul 
englez Dover șl după o că
lătorie de cinci ore a ajuns 
ta orașul său, Calais, lăsind 
tn urmă un drum de 25 km. 
tn călătoria sa a fost supra-

SPRE POLUL
La M iulie de la Resolute 

Bay. de pe țărmul Canadei, 
rtav-gasorol francez Stephane 
rtyreq va porni tatr-o că
lătorie. să-l zicem doar— cu
rioasă 1 La bordul anei sim
ple planșa eu pinze. Peyron 
și-a propus »ă parcurgă cca 
CM tea ptaă va atinge polul 
oiagaeti» al Păir totalul. S
tati-ră. de ua vas avtod la 
bord cSfcva apedabsti ti un— 
r TrV'-~d~rr eart st>e cei mai 
tee zn.de se află... polul 
magnetic 1

Strotarte Pe yren erie >4o- 
ral. ia IMÎ. al unei traver

să fie dat la 10 ianuarie ’80, 
la Palm Beacn, sosirea ur
mând să aibă loc, după cinci 
zile, la Miami. Parcursul de 
122 km ar urma să fie exe
cutat ta șase etape zi'nice, 
de cca 20 kilometri. Se scon
tează pe participarea a cel 
puțin 30 dintre cele mal bune 
echipaje de 8+1 din mai 
multe țări.

trat în 25 zile, 20 ore, 33 mi
nute. Tabarly revine, in 1076, 
cu un nou vas, „Pen Duick 
VI" cu care realizează 23 
zile, 20 ore, 12 minute. Toate 
ambarcațlile folosite au fost 
monococ. In 1972 insă, un alt 
francez. Colas, utilizând un 
trimaran, .Pen Duick IV", 
proiectat de Tabarly parcurge 
distanța ta numai 20 zile, 13 
ore, 15 minute. Acest nou re
cord, pentru trlmarane, este 
întrecut. In 1980. de america
nul Weld („Moxlel", înregis
trat ta 17 zile, 23 ore, 11 mi
nute. Dar șl acest record a- 
vea să fie depășit de fran
cezul Fauconîer („Umupro 
Jardin"), care traversează 
Atlanticul ta numai 16 zile, 
6 ore, 25 minute. In med cert. 
lupta pentru record nu se în
cheie aici

vegheat de o vedetă, dar mi
cul navigator n-a apelat ni
ciodată la vreunul dintre în
soțitori. „Am avut cu mine 
un compas și am urmărit cu 
atenție capul, indicind direc
ția cea bună a declarat 
micul „lup de mare". Aceas
tă traversare insolită a fost 
pregătită șl organizată de 
Yachting Club din Calais 
care a dorit să demonstreze 
(cui 7) că o astfel de traver
sare a „Minerii" este și la 
indemtaa unul copil...

MAGNETIC
sări solitare a Atlanticului, la 
bordul unei astfel de ambar- 
cațil atlt de fragile. De data 
aceasta. Insă, ta tentativa sa 
el are de rezolvat o serie de 
probleme mal dificile (dislo
carea ghețurilor polare și fri
gul pătrunzător, intre zero șl 
minus 2S grade, ceea ce il 
poate tace să nu navigheze 
mal mult de 4—5 ore zilnic 
etc). Dar. deși Peyron și-a 
luat măsurile necesare, to
tuși aventura sa tot aventură 
se cheamă a fi !...

Rubricâ reclizatâ de 
Romeo VILARA
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' .REABILITAREA” GOLULUI
Intre problemele cu care 

se confruntă fotbalul inter
național se numără, tot mai 
acută, și cea a eficacității, 
numărul de goluri fiind cel 
care atrage spectatorii șl, 
implicit asigură spectacolul. 
Cum acesta a continuat să 
scadă, media golurilor de 
meci într-un campionat a- 
tlngînd cote îngrijorătoare 
în unele țări (2.01 ta Polo
nia, 2,10 în Italia, 2,12 în 
Uniunea Sovietică, 2,24 în 
Franța etc., 2,97 ta Româ
nia, un remarcabil loc 5 în 
clasamentul continental al 
sezonului 1987'88), o serie 
de federații naționale au 
schimbat sau schimbă siste
mul de punctaj, eăutînd — 
dar și găsind ? — cea mai 
bună soluție pentru capaci- 
tarea publicului.

Se știe că. pe acest drum. 
Anglia a făcut primul pas. 
acordînd (din campionatul 
1981/82) 3 puncte pentru un 
meci ctștigat, indiferent ta 
ce condiții. „Noutatea" a 
fost preluată și de alții sis
temul fiind ta vigoare, bu
năoară, în Turcia și Irlan
da. Alte federații, precum 
cea poloneză, au operat mo
dificări în liga poloneză o- 
ferindu-se 3 puncte pentru 
un succes la (cel puțin) 3 
goluri diferență, retrăgîn- 
du-i-se însă unul echipei 
învinse cu handicapul res
pectiv. tn Uniunea Sovietică 
un alt exemplu, au ajuns să 
fie „sancționate" rezultatele 
de egalitate. în sensul 
care, după 10 „drawuri" 
tr-un sezon, formației
cauză nu i s-a mai conferit 
nici an punct tn Norvegia, 
s-a mers chiar mai departe 

tn 
în-
în

departajările fiind (tn cam
pionat) obligatorii, recurgîn- 
du-se, tn caz de egalitate 
după 90 de minute. Ia lovi
turile de la 11 metri, per- 
danții primind, Insă, un 
punct (față de două ale în
vingătorilor).

Greu de spus dacă toate 
aceste experimente au adus 
revirimentul scontat. Jude
cind obiectiv, adică făctad 
apel la raportul dintre me
dia golurilor și numărul 
spectatorilor, ele mai degra
bă au dezamăgit, la ambele 
capitole. Pentru că. tn cam
pionatul englez, de pildă, 
dacă eficacitatea s-a men
ținut cam la fel (2,62 în 
1986'87 față de 2.65 in 1980/ 
81, înainte de instaurarea 
regulei celor 3 puncte), pu
blicul s-a împuținat : de la 
24 659 la 19 793 (raportări 
la aceleași sezoane). Cu toate 
astea, tendința de a amelio
ra eficacitatea și. implicit, 
spectacolul nu slăbește și. 
pentru toamnă, alte două 
federații au anunțat schim
barea regulamentului. tn 
campionatul Franței, victoria 
va fi recompensată cu 3 
puncte, tn vreme ce. ta cel 
iugoslav meciurile termina
te nedecis vor recurge la 
penaltyuri. cu un singur 
punct pentru învingător. 
Deși orice concluzie riscă să 
fie pripită, se poate constata 
lesne, pe planul fotbalului 
internațional o „reabilita
re" a golului, cel mai tn 
măsură — nu-i așa7 — să 
dăruiască jocului cu balonul 
rotund frumusețe și magne
tism.

Ovidiu IOAN1TOAIA
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Se apropie ziua trageri; la 
sorți a meciurilor din prusol tar 
al noii ediții MB*-M  a căprior 
europene. La 12 iulie. La Z-rri. 
va avea loc această operapo. la 
care, după cum se știe, stat 2b- 
scrise ti patru tortooftt dBa țoi 
noastră : Steaua (C£XJ. Dma- 
mo (CUPA CUPELOB). Vîcseeia 
și Oțelul Galați (CUPA U JJ’-A-J. 
Iată celelalte formații :

CUPA CAMPIONILOR
EUROPENI

s P.S.V. Eindhoven — detinătoa- 
rs-a trofeului câștigătoarea cam
pionatului ti B Cupei din OLAN
DA ; 12 Neateei CAlbaalai. Bapid 
Viena (AUSTBLA*.  B. C. Bruges 
(BELGIA) Viteșa (BULGARIA). 
Sparta Fraga (CZ8 OSLO VACUA’ 
Limassol ICTPBU’. Brtndbv 
(DANE3B.ABG.A). Urnii Neo- 
rhatel /ELVEȚIA). HJ.K. (FIN
LANDA) . Monaco OTLANTA) 
Dyname Berlin (B-D.G.l. Werder 
Bremen <R.F.G.|. Larissa rGBE- 
CIA), Dundalk (TBL.ANDA). 
Glentoran Belfast fIBCANDA DE 
NORD). Valor Revkjavik (IS
LANDA). K. C, Mila- /ITALIA). 
Steaua Rosie Belgrad fTUGOSi A*  
VIA), Jeunesse d’Esrh /LUXEM
BURG). Hamrun (MALTA). F. C. 
Moss (NORVEGIA), Gornik 
Zabrze (POLONIA). F. C Porto 
(PORTUGALIA). Celtic Glassow 
(SCOTIA). Real Madrid (SPA
NIA), Malmo F F. (SUEDIA), 
GMatasarav (TURCIA), Honved 
Budapesta (UNGARIA). Soaitak 
Moscova (U.R.S.S.l.

CUPA CUPELOR
F, C. Malines — deținătoarea 

trofeului șl R.S.C. Andertecht 
(BELGIA), Flamurt:.ri (ALBA
NIA). F. C. Krems (AUSTR’A). 
Sredeț (BULGARIA). Inter Bra-

I91LISI9

Fecaaa (POLO.NLA). Guimaraes 
(PORTUGALIA), Dundee United 
(SCOTIA). F. C. Barcelona 
fSP.ANLA). L r. K. Goteborg 
(SUEDIA), Sakarya (TURCIA), 
Cardiff City (TARA GALILOR), 
Bekesesaba (UNGARLA). Mrtalisl 
Harkov (U-R-S^-l.

CUPA U-E.FJL

Bayer Leverkusen — ciștigâ- 
toarea trofeului. Bayern Mun- 
cheta, F. C. K6tn. VJ.B. Stutt- 
eart și F. C. Nurtiberg (R.F.G.), 
Vlaznia (ALBANIA), Austria 
Viena, Sturm Graz, Vienna 
(AUSTRIA), F. C. Liege, Ant
werpen, Waregem (BELGIA), 
rrakia Plovdiv. Slavia Sofia 
(BCLGAR1A). D ilk la Pr. ga, Du- 
najska Streda (CEHOSLOVA
CIA), Ikaast (LANEMARCA), 
Servette Geneva, Aarau (ELVE
ȚIA), Turun Palloseura (FIN
LANDA), Bordeaux, Montpellier 
(FRANȚĂ), Lokomotive Leipzig, 
Dynamo Dresda (R.D.G.), A.E.K., 
P.A.O.K. (GRECIA). St. Patrick’s 
(IRLANDA), Linfield (IRLANDA 
DE NORD). Akranes (ISLANDA), 
Napoli, Roma, Internazionale, 
Juventus (ITALIA), Partizan Bel
grad. Velez Mostar. Dinamo Za
greb (IUGOSLAVIA). Union 
(LUXEMBURG), Sliema Wan

derers (MALTA), Molde (NOR
VEGIA), Ajax Amsterdam, Twen
te Enschede, Willem Tilburg IO
LANDA), GJt.S. Katowice. Legia 
Varșovia (POLONIA), Benfica
Sporting, Belenenses (PORTU
GALIA), Hearts Midlothian, 
Glasgow Bangers, Aberdeen
(SCOTIA), Beal Sociedad, Atle
tic» Madrid, Athletic Bilbao 
(SPANIA). Norrkoping (SUE
DIA), Besiktaș (TURCIA), Tata- 
baaya, Ujpesti Dozsa (UNGA
RLA), Dnepr, Jalghiris, Tor
pedo Moscova, Dinamo Minsk 
(U.B.S^.).
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