
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ÎN MARI UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist ~ 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu 
12 iulie, o vizită de lucru in 
mari unități economice din mu
nicipiul Constanța.

Dialogul de lucru purtat de 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, cu 
muncitorii și specialiștii din 
sfera activității portuare, a 
construcțiilor de nave si trans
porturilor maritime, a prilejuit 
analiza îndeplinirii prevederilor 
de plan pe anul în curs și pe 
întregul cincinal, a programelor 
pentru dezvoltarea construcției 
de nave și creșterea capacită
ții portuare, a transporturilor 
maritime românești in confor
mitate cu hotăririle Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Vizita a început in zona por
tului Constanța-Sud, construit 
din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, in concor
danță cu cerințele actuale și de 
perspectivă ale economiei noas
tre naționale, ale dezvoltării 
schimburilor comerciale româ
nești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu bucurie și 
adinei recunoștință de miile de 
constructori hidrotehnicieni, de 
lucrători portuari și mecaniza
tori, de marinari ai flotei noas
tre maritime, cărora li s-au 
alăturat numeroși locuitori ai 
municipiului Constanța.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invi
tați să urce la bordul feribotu
lui „Mangalia** — prima navă 
de acest tip construită in țara 
noastră, avind capacitatea să 
preia, Ia o singură cursă, 108 
vagoane de cale ferată sau, in 
echivalent rutier, 98 de auto- 
trailerc de 15 
fiecare.

Elicopterul 
aterizat apoi 
portuară de 
unde mii ____ _
muncii au venit pentru a în- 
timpina pe "tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu deosebit respect, 
cu sentimente de profundă dra
goste. De aici, coloana de ma
șini s-a îndreptat spre ÎNTRE
PRINDEREA DE CONSTRUC
ȚII NAVALE, puternică unitate 
a industriei noastre construc
toare de mașini Are, în aceas
tă zi, a îmbrăcat haine de 
sărbătoare în intimpinarea celui 
mai iubit fiu al țării.

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
au efectuat, mărfi,

metri lungime

prezidențial a 
pe platforma 

transcontainere. 
de oameni ai

In hala dc confecții și asam
blare corp-navă, secretarului 
general al partidului i-au fost 
prezentate o scrie de tehnolo
gii moderne dc fabricație.

S-a parcurs, apoi, marea 
platformă a docurilor șantieru
lui unde se aflau in diverse 
stadii de execuție nave cu des
tinații diferite — petroliere, 
vase-feribot. barje 
transportul fluvial de 
precum și nave aflate 
de reparație.

Vizita de lucru a do- 
bindit o semnificație deosebită 8 . . -• <■

ELENA CEAUSESCU
| ANUL XLIV - Nr. 11 991 I

$

4 PAGINI - 50 BANI

S

pentru § 
mărfuri, § 
in curs §

eveni- 
va ră- | 
și con- Ș 
navali 

in pre- § 
Nicolae §

și prin marcarea unui 
ment emoționant, care 
mine întipărit în inima 
știinfa constructorilor 
constănțeni : lansarea, 
zența tovarășului 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celei mai mari sS 
nave construite vreodată in $ 
România — mineralierul „Con- 5 
mănești'* de 165 000 tdw.

Lung de peste 300 metri, § 
înalt cit un bloc cu 12 etaje, 
„Comănești** poate fi supranu- S- 
mit „nava-amiral" a flotei 
noastre maritime comerciale. § 

In aplauzele celor prezenți. $ 
tovarășa Elena Ceaușescu a § 
tăiai panglica inaugurală, dind. § 
simbolic, marelui vas, purtător § 
al tricolorului românesc, cale 
liberă spre mările și oceanele $ 
lumii.

Au răsunat ovații puternice. § 
Prelungite.

*
La încheiere* vizitei, tovarășul ș 

Nicolae Ceaușescu, tovarășa § 
Elena Ceausescu s-au ictilnit eu § 
membrii Consiliului oamenilor § 
muncii al Întreprinderii de § 
construcții navale Constanța.

Luindu-și rămas bun dc la § 
constructorii de nave constăn- 
țeni, de la muncitorii din port, § 
de la ceilalți oameni ai muncii Ș 
din municipiul Constanța pre- 
genți la această nouă întilnirc Ș 
cu secretarul general al $ 
partidului, tovarășul Nicolae Ș 
Ceaușescu lc-a adresat calde 
felicitări pentru rezultatele Ș 
obținute pînă în prezent, sub- § 
liniind, totodată, necesitatea de 
a se acționa, în continuare, cu Ș 
și mai multă hotărîre pentru 
realizarea programelor de mo- 5; 
dernizare a producției, de 5; 
creștere a eficienței economice, § 
pentru îndeplinirea, în cele 
mai bune condiții, a sarcinilor § 
de plan pe acest an și pe în- § 
tregul cincinal. Secretarul gc- § 
ncral al partidului a adresat 
tuturor urarea de noi și tot 
mai mari succese în întreaga Ș 
activitate, multă sănătate și Ș 
fericire. 8

Proletari din toate țările', uniți-v3 !

portul
ZiAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

J Miercuri 13 iulie 1988 I

în sala de festivități a hotelului „Intercontinental“ din Geneva a avut loc ieri tragerea 
la sorți a primului tur din cupele europene la fotbal, ediția 1988/89. Iată programul echi
pelor noastre (primele formații sînt gazde în 
septembrie) :
Cupa Campionilor Europeni

partidele tur, care var avea

Cupa U.E.F.A

loc la 7

SPARTA

UIUM I

FRAGA STELIH BUCUREȘTI
Cupa Cupelor

BUCUREȘTI AHUSISI LLHH

VICTORIA SLIEMA
OTELUL

BUCUREȘTI
GALAJI — JUVENTUS

a 3-a si a 4-a. ecouri

WANDERERS

TORINO
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noastre, programul complet al tragerii la sorți 
și „cărțile de vizită" ale adversarelor.

din taberele

IN PLINA VARA-OASPEȚI Al BAZELOR SPORTIVE 
DE AGREMENT DIN•> CAPITALĂ
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Aproape două duzini de 
terenuri pentru tenis !

Intri in Parcul Herăstrău, 
prin șoseaua Nordului și, du
pă vreo două sute de metri 
parcurși la umbra copacilor 
inalți, dai peste un minunat 
loc pentru odihnă actiră: Com
plexul sportiv pentru turism 
si agrement al B.T.T. Mai în- 
tii. am zice, un adevărat „car
tier al terenurilor de tenis" — 
20 la număr ! Dar, ce terenuri! 
Există aici un responsabil de 
bază ■— Gh. Constantin — pa
sionat (il știm de ani de zile) 
de pregătirea minuțioasă a 
acestora. înconjurat de oameni 
apreciați in Capitală pentru 
priceperea dovedită in întreți
nerea suprafețelor cu zgură, 
terenurile parcă rid în soare. 
Bine marcate, cu garduri 
prejmuitoare prevăzute 
umbrele divers colorate... 
activitatea ? „Non-stop — 
pune în temă șeful bazei. 
vom contracte, pînă in 1 
octombrie, cu organizații

im- 
cu

Iar 
■ ne 
. A- 
luna

ale

S-a încheiat Criteriul Național de Ninibasthct dotat cu Jupa Pionierul"

EDIȚIA A XXII-a a CRITE
RIULUI NATIONAL DE MINI- 
BASCHET dotat cu „CUPA 
PIONIERUL**, desfășurată timp 
de două săptăniîni pe cele cinci 
terenuri ale Școlii generale 
nr. 10 din Tîrgoviște, s-a în
cheiat într-o atmosferă entu
ziastă, specifică marilor com
petiții sportive si virstei fra
gede a participanților. La în
treceri au luat parte 118 echi
pe, de fapt peste 1500 de e- 
levi (între 8—12 ani), profesori- 
antrenori .și arbitri, care s-au 
bucurat de condiții de orga
nizare optime, asigurate de 
F. R. Baschet, Inspectoratul 
școlar județean, Consiliul ju
dețean al organizației pionie
rilor, C.J.E.F.S. și C.S.Ș. Tîr
goviște. Să amintim șl condu
cerile liceelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 
și 6 din Tîrgoviște, care au 
fost gazde excelente (în special 
Lie. nr. 4), din toate punctele 
de vedere.

NEOBOSIT, ca întotdeauna,

profesorul Stelian Gheorghiu 
a fost sufletul competiției, de- 
punînd o activitate pe care 
mai tinerii săi colegi o admi
ră. Bine ar fi să îi și urmeze 
exemplul de pasiune pentru 
sport. La încheierea „Criteriu
lui**, prof. Gheorghiu ne-a 
spus : „A fost o ediție reușită, 
fapt pentru care mulțumesc 
tuturor celor care ne-au spri
jinit. Mă bucur pentru mini- 
baschetbaliștii care au plecat 
cu satisfacția obținerii locu
rilor fruntașe, dar mai ales 
pentru că absolut toți au avut 
mulțumirea participării și a 
premiilor cu care au fost răs
plătiți, dc tapt amintiri de 
neuitat**.

IN SERIA A Il-a a între
cerii, echipa de fete I C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca a repur
tat o frumoasă victorie. Inte
resant este faptul că minibas- 
chetbalistcle respective sînt e- 
leve ale profesoarei Marilena 
I*op, soția apreciatului antre-

nor Horia Pop, care a ridicat, 
de-a lungul anilor, cîteva ge
nerații de jucătoare valoroase, 
ultima fiind a internaționale
lor Aurora Dragoș, Ildiko Ma- 
nasses. Margareta Vereș, Simo
na Morar și Tunde Eayedi. A-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
Federația Română de Handbal a stabilit ca tragerea la sorti pen

tru „Cupa României” — feminin și masculin —, etapa I și a Ii-a, 
să aibă loc la sediul C.N.E.F.S.. etaj 8, marți 19 iulie, ora 13.

Sînt invitați să participe reprezentanții echipeilor divizionare A 
(feminin și masculin).

pe apă. 7 ambarcațiuni pentru 
yachting, bărci de agrement. 
Mai mult: două școli de invi
tare a yachtingului și wind- 
surfing-ului.

Multe ar mai fi de adău
gat ia legături eu această ba
ză. Am refine, de pildă: Sta

„Flotila-școală" de yachting iese în larg...

cuți, de 7—10 ani, membri ai 
cursului de învățare condus 
de Monica Radu și Ovidiu Bi
ciușca. Apoi, în plină activita
te, un centru de gimnastică 
de întreținere, din programul 
căruia nu lipsește 
aerobică. Profesoarele de e- 
ducafie fizică Mioara Ven șl 
Stela Lăutaru „au ore" aici 
atit dimineața, cit și după-a- 
miaza.

Interesant, complexul dis
pune de o foarte solicitată ba
ză nautică. Șalupă pentru schi

gimnastica

ții de amplificare pentru dife
ritele zone ale complexului; 
centre de închiriat articole 
sportive; un bufet; un bar de 
zi; grupuri sanitare cu dușuri 
si saună; sală de masaj. Totul, 
la umbra unor arbori imenși. 
Am adăuga, in fine: în cinte- 
eul păsărilor, intr-un adevărat 
concert continuu...

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2—3)

STEAUA, ÎN C. C. E. LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
Federația Internațională de Hochei pc gheată a procedat, la 

Viena, la tragerea la sorti a grupelor pentru Cupa Campionilor 
Europeni. Campioana României, Steaua, urmează să joace. în 
grupa B. împreună cu TJ VSZ Kosice (Cehoslovacia). Valerengens 
IF (Norvegia) și SIJ Nijmegen (Olanda).

Jocurile vor avea loc pe patinoarul campioanei Olandei. între 
18 și 20 noiembrie.

Divizionarele A

la ora bilanțului

F.C.M. BRAȘOV:
3 PUNCTE ÎN MINUS,
4 LOCURI ÎN PLUS!

(in pog. 2-3)
Doi apărători brașoveni — Sulea 
și Bălan — intervin în disputa 
pentru baton cu dinamovistul 
Mateut (tricou de culoare închi
să) asistați de coechipierul lor 

Avădanel.
Foto: Aurel. D. NEAGU



Noile promovate in Divizia A de rugby

PETROCHIMISTUL PITEȘTI
AMĂNUNTE DELOC NEGLIJABILE • Victorii în 18 meciuri consecutive !

întâlnire inopinată cu antrenorul emerit Ion Puică, cel 
care pregătește tandemul Mariciea Puieă — Paula Ivan, 
adică pe campioana olimpică ’84 la 3000 m și pe dubla 
campioană mondială universitară ’87 la 1500 și 3000 m. 
„Ce vești ?“. îl întreb pe reputatul tehnician al atletismu
lui românesc, dorind să mai aflu cîte ceva dincolo de vic
toriile internaționale recente ale Paulei sau da discreția 
care o înconjoară pe Mariciea. „Muncim, adică nc pregătim 
cu seriozitate și responsabilitate, trecînd peste toate im
pedimentele, dintre care uzura marilor si repetatelor so
licitări nu este pe ultimul Ioc...". „Un răspuns cam prea 
general...", insist. „Vezi dumneata — preia imediat iniția
tiva interlocutorul, în stilul său personal — există trei 
categorii de selecționabili: unii care apreciază că și-au 
atins scopul după ce au fost incluși în lot si au beneficiat 
de un calendar compeUțional adecvat ; alții care se mul
țumesc cu participarea la o mare întrecere — olimpică, 
mondială sau europeană ; și, in sfîrșit, dar nu pe ultimul 
Ioc, cei ‘ care nu consideră că și-au făcut datoria decît 
atunci cind au izbutit un rezultat înalt, adică o medalie li 
marea întrecere. Puică si Ivan fac parte din ultima ca
tegorie ! Acestea sînt amănuntele. Deloc neglijabile—-.

Trebuie să recunosc că nu l-am putut contrazice pe an
trenorul celor două atlete și că i-am credita; — pe bazi 
faptelor anterioare — pronosticul pentru sezonul inter
national actual. Desigur, fiecare tehnician are laboratorul 
lui personal unde pregătește performanta elevilor săi. De 
aici si încrederea în forte’e proprii, dar * _ -* «:
capacitatea competitivă a sportivilor pe care-i antrenează, 
încredere care la unii. insă, se manifestă mai mult in 
vorbe, acoperirea prin fante rămirdnd doar m> deziderat. 
Recent, am luat* cunoștință de deefantuie puMsce soper- 
optlmiste ale antrenorului unei tinere atlete si care, 
pornind de la rezultatele de excepție ale ac 
(aflat in plină derulare), se ai vede cu — 
in buzunar. Dar cum realitatea este toarte eaosatexâ si 
candidații la podium tot mai atrati ta AP»OFIE*EA VDt- 
FULUI DE FORMA, iată că peste seria de excepție a 
elevei sale, aflată — duoă ana zicea andrtnortE — ine-rîi 
pentru un record mondial, a venit a-mori perfarsaaat* 
de pe alte meleaguri. Ce să-i tac. se mai intimpiA. In 
sport planificarea are si mt coefioent de nrobabiucate 
mai ales, atleta noastră am st-a apos iacă —tazazl ravint. 
Ce vrem noi să aaMinteae este ponderea de care irtbaie 
să dea dovadă aram eei edem Hi să-i pr*rl - ts-:*ă pe sper 
tivii noștri fruntași, arcentoi trebeind să radi. apâsaS. pe 
muncă ți nu pe vorbe. Peasru că. vorba —v.erbta u. ro
mânesc: „Toamna se ■ emiri bibedF !

cor

sezx

au

Cîștigătoare a întreceri din 
seria I a Diviziei B, echipa 
PETROCHIMIS'l’UL Pitești tră
iește satisfacția promovării in 
primul eșakm al rugbyului 
nostru (grupa a II-a). Compor
tarea în ansamblu a petnochi- 
miștilor argeșeni in campiona
tul recent încheiat justifică in
tegral o asemenea reușită. Iată 
— sintetic — concretizarea su
periorității acestei echipe intre 
partenerele de întrecere :
1< 18 • « 1 184-73 54

Așadar. 13 meciuri jucate, 
nici unul pierdut! Mai mult, 
un esaveraj care atestă apeti
tul de ofensivă al Petrochi
mistului Pitești, intr-o con
fruntare sportivă cu alte for
mații avînd o bogată experien
ță cvmpetițională : I.O.R. Bucu
rești (care a totalizat numai 42 
de puncte». Dunărea Giurgiu 
(de multe ori pretendentă la 
___________ „A", cu 39 p) 
ți Kulmeatul Alexandria (35 p_).

Aatmc-J formației, I. Vî- 
șaa (fast jucător al echipei, 
crea ce exp!\i desigur și ata- 
țanta.-tai față de culorile Pe- 
troctum.-s :ulu:) consideră că 
succesele in lanț ale rugbyț- 
t.Zc* pe care i-a pregătit se 

ității su- 
Ce*-șu a j» âtorUor, seriozi
tății șt amb.„ei dovedite ta 
antrer^amer.te si măriuri, cit și 
spr'-.-nmot prim.t din partea 
taarâro.- robita rita-r de sport din 
juoer— Argeș, aici induzind, 
pe tacvxii direct intere-
sata. pasicnapi sportului di." 

vpriaderii, ac- 
tavi CJE-FS. Argeș șâ soț: 

r-gby. care

au mai încercat, de-a lungul 
anilor, să facă acest pas atît de 
mult dorit și așteptat.

Autorii lor? Florea (fundaș), 
Corbca și M. Popa (aripi), Fu
sca și C. Ionescu (centrik Co
jocarii („uvertură"), Velcea 
(mijlocaș la grămadă), Bădilă 
(Închizător de grămadă), Cîr- 
naru și Gheorghe Ion (flan
ker!), Răcășanu și Stănescu 
(linia a Ii-a), K, Sandu și Ion 
P. (pilieri), Tudor (taloner), Fi. 
Luca, Tuță și Alexescu.

Președintele secției de rugby 
de la Petrochimistul Pitești, 
ing. Ilie Chiliment, consideră 
că prezența în Divizia A a e- 
ehipei argeșene „nu va fi doar 
simbolică, existind toate pre
misele unei prestații de bună 
calitate și în noul eșalon va
loric în care a promovat".

Ceea ce, firește, îi și dorim !

Tiberiu STAMA
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OASPEȚI Al BAZELOR SPORTIVE SI DE AGREMENT
(Urmare din pa<. I)

Oază a muncitorilor 
feroviari

O străduță din cartierul 
Bucureștii Noi, aproape de po
dul de la Străulești, ne-a con
dus Ia Baza de sport și agre
ment „Constructorul Feroviar*. 
Aparfine Centralei Antrepriză 
Generală Construcții Căi Fe
rate. De la început trebuie 
spus: condiții naturale exce
lente. Arbori inalți, vegetație 
bogată, eu mulți trandafiri ți 
alte specii florale, diferite te
renuri sportive. Toate, am
plasate pe malul lacului Gri- 
vita. _ Pretutindeni, diagrame 
indicind sportul ce se poate 
face in zonă: înot, baschet, po
pice, volei, tenis.

Această veritabilă cază 
feroviarilor este dotată 
plajă (pe iarbă), spații de joa
că cu aparatură adecvată pen
tru copii, trei terenuri de te
nis, unul de handbal, două de 
baschet, două de polei, mese 
de tenis. La această bază vin 
eu plăcere oamenii muncii din

fi 
din

frx O» 
n ec. C 
dz h.’J
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însemnări de vacanță

LA PERIȘ, ACTIVITĂȚILE SPORTIVE 
CELE PRACTICE-SE ÎMPLETESC cu

o 
eu

centrală ți minister, dar 
cetățeni, tineri mai ales, ___
cartier. Și terenurile de sport 
tint mereu foarte căutate.

Frumoasa bază descrisă mai 
sus ne-a prezentat-o adminis
tratorul acesteia, Dumitru Un- 
tu. venit aici la începutul lu
nii mai, eu multe pinduri bn-

Vacanță estivală in cijl* .— 
elevilor de la Școala ar. 8S1 
din comuna Peris — Sectorul 
Agricol Ilfov. Cum si-o petrec? 
Intr-o diversitate de term : 
prin acțiuni p liti; >-eduzata-e 
ți cultural-sportive, toate fa 
cadrul clubului de vacarță 
constituit ad-boc. Paralel, de
vii din Peris pot fi fctUrăbL m 
corpcre. ta ample arțari 
practice, patriotice, de strfc*e- 
re a recoltei, la săpat și piivăt. 
alături de părir.ți si râde, fc- 
tr-un efort colectiv de tonă 
lauda, spre bucuria ioc, dar și 
a celor care ti cresc și fi e- 
ducă. Hărnicia eiarffestatâ

1■WAVA^^WW^AVAWAWWA’A^•A’.■.W1■.'^AW>,
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LOZUL 
VACANTEI

TOATE
AGENȚIILE Șl 
V1NZATORII

AUTOTURISME.  DACIA 1300.
TBUEVIZOARE COLOR. BQ.OOOLEI, 
■0.000 LEI,10.000 LEI, S.OOO LEI rit

NOV!

VOLANȚI DIN

REȚEAUA

LOTO-

PRONOSPORT

VA STAU LA

DISPOZIȚIEI

NU UITAȚI,

INSA, CĂ

EMISIUNEA

ESTE

LIMITATĂ!

din .
are decît categoria I, 
Sasu-Ducșoară a fost 
printre jucătoarele de 

superioare, ca un an-

finala se- 
iuna septembrie.

iu-a : 1. Emanuela 
Caransebeș) 6 p. 
maeștri și candidați 

1. Romeo Milu
2. Octavian Pușca-

I.T.B.)

3.

ju-

A. MOSCU

HIPISM

Și 
ge-

în plină vară caniculară, ac
tivitatea competițională la fot
bal a intrat, ca de obicei, in 
vacantă. Cea oficială, dar nu 
și cea de masă, care cunoaște 
o frecventă de virf la Curtea 
de Argeș, unde am surprins 
această imagine.

• Este vorba, după cum ne-a 
relatat președintele Consiliului 
Orășenesc pentru Educație Fi
zică si Sport, prof Emanuel 
Sterescu. despre o competiție 
aprig disputată intre echipe ale 
unor întreprinderi și instituții 
din oraș, ca si din comunele

SAH: LITORAL ‘88
Atracția Litoralului românesc 

șl dragostea pentru sportul min
ții au adunat in stațiunea Saturn 
aproape 275 de jucători, de la 
categoria a ni-a, a începătorilor, 
pînă la experimentării maeștri. 
Pnntre combatanți s-au numărat, 
de asemenea, mulți juniori și co
pil care ne vor reprezenta în 
curind la Campionatele Mondiale 
de la Timișoara, un ultim * ‘
înaintea examenelor atît de 
portante de la sfirșitul lunii

Iată și clasamentele celor 
grupe valorice :

FEMININ’, maestre și candidate 
*e maestre : 1. Mariana Duminică 
(Mecanică Fină București) 6.5 p 
(ttn 11 partide). 2. Daniela Po- 
povlet (CLS^. Brașovia) 3 P. 3. 
MM Kozma (Tricotajul Miercu
rea Crac} U p. L Leila Savîn 
(LT. Buc-ureștî) 7 P. 5. Luiza Io- 
z-ese-u (C-S^. 1 București) 6,5 p, 
C. Ota_s Ionescu IC.S.Ș. 1 Bucu
rești CJ p.

De reaarcat rezultatul foarte 
ben obținut <3e Daniela Popovic!. 
tact țuăxnră. ea Îndeplinind pen
tru a treta cară norma de maes- 
ttă. AMat3m că Mariana Dumi

test 
im- 
lu-
opt

nică și Edit Kozma sînt proas- 
. păt calificate pentru

nioarelor *" * 
Deși nu 
Andreea 
acceptată 
categorii __ ____ __ .
trenament util pentru „mondia
lele" de copil, la startul cărora 
se va prezenta. Andreea a totali
zat 6 p, peste 50% din puncta- 
jul~maxim.

Categoria I : 1. Victoria Săndu- 
lescu (Universitatea Craiova) 9 p, 
2. Rozalia Acs (C.F.R. Arad) 8,5 
p, 3. Florica Sederlaș (Voința 
Rimnicu Vîlcea) 7.5 p. 4. Ana Ma
ria Osiceanu (12 ani )
6.5 p. 5. Corina Peptan (10 ani — 
Metalurgistul Sadu) 6,5 p.

Categoria a n-a ; 1. Rozeta Vă- 
caru (E.G.C.L. Caransebeș) 9 p.

Categoria a 
Bota (Voința

MASCULIN, 
de maestri ; 
(I.T.B.) 9 p, 
șlv (Danubiana București) 8 p. 
* Francisc Tdrok (I.P.A. Sibiu) 
7." p, 4. Gheorghe Bozaru (O- 
limpia Iași) IA p, 5. Ion Glodea-

dimprejur 
partite in 
tatea de 
bază, diu
nu numai 
născută a 
bal, el și 
sită dep 
toare, ei 
timp.

Echipa 
bitri cu
scor, trib 
— iată at 
petiții 
COSTEA).

nu (Litora 
cea Radu 
7 n.

Victoria 
rat în ulti 
s-a despri 
adversar, 
tru bucur

Categoria 
(Crișul O 
Mlles (Voi 
Horia Nuț 
șov) 8 p.

Foarte b 
Nuțiu, o
hului juve

Categoria 
lovan (ă 
9,5 p, 2. 
Oradea) 9
(Universita

Istra
2. v 
8 D 
Beiuș) 7 p.

Au arbi 
Daniel C 
hal M'ihocî

Organizat 
rai Maasa 
Niou^lrg 
lent de sa 
revenit c 
mari de ju

dfcafind d âtn echipa clujeană 
a făcut parte ți ur-a din fiicele 
ctior ă.i a**..'e-7n — Romana 
(cea mare, Dariana, avînd a- 
* *vfrsta junioarelor cat. a 
ni-â), constatăm că avem de-a 
face ca • familie IOC, bas- 
cbethihstă. încă o mențiune: 

a primit premiul

acordat celei mai tehnice 
câtoare a .Criteriului".

CU TOTUL MERITORIE 
performanța echipei Școlii 
r.erale nr. 10 (clasată pe locul 
secund la fete I) și a Școlii 
generale nr. 6 (cîștigătoare la 
băieți II), ambele din Tîrgo
viște. Amintind că o altă for
mație din fosta „Cetate de 
scaun" — a Școlii generale nr. 
10 — a cucerit locul I la fete

se mindreascâ

Silviu Corodi. câștigătorul „Trofeului SPORTUL
Foto : prof. Ion MARCULESCU — Tîrgoviște

ASTRU A CiȘTIGAT „PREMIUL DE ÎNCERCARE"
9

Oxt dscig de cauză hd Astru. 
Pmeota: in oea mal burtă formă, 
..elevul- antrenorului D. Toduță 
• Învins tntr-ua final de -------
spectacol pe Lanterna și Vadu. 
ambii avînd Insă circumstanțe 
atenuante : prima s-a handica
pa*. suplimentar eu un lung ga
lop luat In start, iar cel de al 
doilea, după performanța de la 
Berlin, a fost puțin întrerupt 
din lucru. Cei doi vor putea însă 
Întoarce soarta Derbyulmi din a- 
cest an în favoarea lor. ca de 
altfel și alțl concurenți, cum 
sînt : Melania n, Ager sau chiar 
Stei erei, ceea ce dă o notă de 
deosebit interes pentru marea 
cursă de duminică.

Revenind la reuniunile din 3 
și 10 Iulie, vom consemna cele 
4 victorii obținute de formația 
destoinicului G. Solcan, care a 
obtinut cîștig de cauză cu Sone- 
tist, condus fără greșeală de S.

mare

Arsene, Pitoresc, lntr-un nou șl 
valoros record al carierei (1 -XS.w 
km). Găman, prezentat în frumos 
progres de formă, și Solemn, 
oare, achlmbînd antrenamentul 
lui G. Suditu (ocupantul ultimu
lui loc în clasament), șl-a mo
dificat și stilul de mers, reali
zed și el un nou record al ca
rierei (1’32,4,'km). Vicecampio- 
nul anului 1987, N. Nicolae, nu 
s-a lăsat nld el mal prejos șl a 
obținut 3 victorii : cu Orac, în- 
tr-un nou record pe hipodromul 
din Ploiești, cu Mellnte, revenit 
la o formă mai bună, și cu Crai
nica, care confirmă valoarea ară
tată în ultima vreme. Cu aceste 
victorii, N. Nicolae și-a conso
lidat locul secund, avînd mari 
posibilități de a ataca tricoul gal
ben deținut de campionul nos
tru, G. Tănase. care a cîștigat 
la rîndul său două alergări, cu 
Recrut, al cărui stil de mers a 
entuziasmat asistenta, și eu Ori
ca, beneficiara galopului dat pe 
ultima sută de metri de Datina. 
Noacomodindu-se cu „lanterna

roșie-, u. Dumitru și-a conaus 
pensionarii cu brio, cîștigînd 
două curse, cu Salva, in mare 
formă, dar beneficiară a galopu
lui luat pe ultimii metri de Sa- 
vol condus cam încrezut de T. 
Marinescu, care însă a Învins cu 
Hrean, fiu.l Hrwbiiței, eonfirmîn- 
du-și clasa. învingătoare a mai 
fost și Hangița, in seria a n-a a 
„Premiului de încercare". M. Ște- 
fănescu arătînd că a rămas ace
lași driver specialist al curselor 
de fond. Din aceeași formație a 
mal învins Varbița, fiica lui Ba- 
vari, avînd în față o frumoasă 
carieră. Cel mal bun ajutor de 
antrenor, N. simion, a dat o 
reușită lecție de dozare, a efor
tului cu Cușma, realizatoarea u- 
nui nov -acord al carierei, Iar 
Verbi’ , din aceeași formație a 
Iul K I. Nicolae, a arătat mari 
resurse de secunde.

Pentrv Derbyul de duminică, 
pronosticul pentru : Lanterna,
Vadu, Age*

cat. a II- 
palmares 
chetul jut 
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După tragerea la sorfi de ieri, de la Geneva

PRIMELE ECOURI DIN TABERELE

Divizionarele A /a ora bilanțului

REPREZENTANTELOR NOASTRE
C. DANILESCU (Steaua): „AVEM DATORIA SA RECON
FIRMAM PERFORMANȚELE NOASTRE Șl SÎNT CONVINS 

CĂ VOM REUȘI!"

3 PUNCTE ÎN MINUS, 4 LOCURI ÎN PLUS!

lui Horia 
rtă a șa-

p, 6. Mir- 
ucuresti)

le-au 
afluente!

ntar, ar- 
elă de 
ntuztasm 
ei com- 
(Mircea

idr. im- 
opulari- 

ă are la 
-a ipus, 

binecu- 
tru fot- 
u nece- 
costisi- 
are de

I
I

De la reîntîlnirea cu primul 
eșalon, cu patru sezoane în 
urmă, „unsprezecele" de sub 
Tîmpa a avut o viață destul 
de agitată, finalurile de sta
giune fotbalistică afiîndu-i pe 
brașoveni mai mereu implicați 
în lupta pentru supraviețuire. 
Trima tentație a cronicarului 
a fost să pună fată în față La

I

-a contu- 
n care el 
aiul său 
1 maes- 

cașiu.
r Kovacs

2. Vaier 
8,5 p, 3.
șu Bra-

9. F.C.M. BRAȘOV 34 11 7 16 47-51 29
0 Puncte realizate pe teren propriu : 24 (a pierdut cite 2 p 

la Dinamo, A.S.A. Tg. Mureș și Steaua, cite 1 p la Rapid, Cor- 
vinul, F.c. Argeș și S.C. Bacău) ; puncte obținute in deplasare : 
5 (2 p la S.C. Bacău, cite 1 p la „U“ CIuj-Napoca, Petrolul și 
A.S.A. Tg. Mureș).

0 Golgeterii echipei : Terheș, M. Barbu — cite 9 goluri. Avă- 
danei, Cigan —cite 6 ; Andrași, C. Ioan (1 din 11 m) — cite 4 ; 
Șulea 3 (2 din 11 m) ; V. ștefan 2 ; Kiss, E. Moldovan, Drăgan, 
Selimesi — cite 1.

0 Jucători folosiți : 26 — Polgar, M, Barbu — cîte 32 de me
ciuri ; șt. Bălan 30 ; I. Naghl, Terheș — cîte 28 ; Andrași 27 ; 
Avădanei 26 ; Șulea, Mărgărit — cîte 25 ; E. Moldovan 20 ; V. 
Ștefan 18 ; C. loan 16 ; Pătru, Cigan — cîte 15 ; Mandoca. Kiss 
— cîte 13 ; C. ștefănescu. Filip, Selimesi — cîte 12 : Lucian Pe
tre 10 ; Bucur 8 ; Berteanu, Fîșic — cîte 7 ; Drăgan 6 ; Șanta 
3 : Dumitriu 1.

0 Media notelor echipei : 6,21.
0 Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. I. Naghi 6,71, 2. Avădanei 6,55, 3. M. Barbu 6,46.
0 Cartonașe galbene : 30 (10 suspendări) — 17 jucători (cele 

mai multe : Șulea. Avădanei — cîte 4).
0 Cartonase roșii : Mandoca (în et. a XH-a).
0 A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, transformate (Șulea 

2, C. loan 1) ; a fost sancționată cu 6 penaltyuri : 5 transfor
mate, unul ratat.

0 A expediat 389 de șuturi (257 „acasă*4, 132 in deplasare), din 
care 196 pe poartă (133 „acasă**. 53 în deblasare).
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I Marilena

I

timele cifre de bilanț. Și întîia 
constatare : zestrea adunată in 
acest sezon este cea mai să
raci! în comparație cu celelal
te trei ediții. Numai că — șî 
aici intervine, haideți să-i spu
nem, paradoxul : cele doar 29 
de puncte agonisite acum le-au 
adus brașovenilor cca mai bu
nă clasare de la revenirea în 
Divizia A! Dacă vreți, una 
din curiozitățile campionatului 
nostru. Saltul F.C.M.-ului, de 
patru locuri, față de ediția 
1986/87, este însă o realitate și 
se cere a fi subliniat Bineîn
țeles că ați putea obiecta vi
zavi de această remarcă, gîn- 
dindu-vă că, cu un deceniu și 
ceva în urmă, Pescaru și 
Gyorffi așteptau cu nerăbdare 
telexurile cu tragerile la sorți 
din cupele europene. Da, pe 
atunci emoțiile brașovenilor 
erau de o cu totul altă na
tură...

Și astfel am ajuns la o idee 
pe care am dori să o dezvol
tăm puțin. S-a spus nu o dată 
că echipa lui Naghi are multe 
disponibilități nevalorificate și 
fiu credem că afirmația este 
prea departe de realitate. în 
analiza din iarnă, atunci cînd 
divizionarele se aflau la jumă
tatea întrecerii (Brașovul ter-

I
I

„STELUȚELE STELEI—ÎNVINGĂTOARE 
ÎN CEL MAI LUNG CAMPIONAT...
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— Carol Haidu, de cînd ești an
trenor în Centrul de copii șî ju
niori al clubului Steaua 7

— De 12 ani, din 1976...
— Deci, de cînd ai pus ghetele 

în cui.
— Exact. Adică după ee-am a- 

părat buturile echipei Steaua 
timp de zece ani (1964—1974) și 
apoi tacă doi ani de activitate 
la divizionara din Tîrgovlște 
(1974—1976).

— Și cum e ca antrenor al ce
lor mici 7 Există satisfacții?

— Cum să nu existe 7 Dar nu
mai dacă al preocupare, dacă ai 
răbdare, dacă al dragoste față 
de copii. Eu, de exemplu, m-am 
bucurat mult cînd unul dintre 
jucătorii mei, Sertov, a ajuns să 
cîștlge medalia de bronz a cam
pionatului mondial de juniori din 
Australia, acolo unde s-a numă
rat printre cei mal buni. Un alt 
jucător, descoperit și pregătit 
într-o grupă de-a mea este Pitu
lice. devenit titular la Petrolul. 
Asta numai așa, ca să dau două 
exemple de jucători. Dar există 
ș' altfel de satisfacții. Colegul 
meii. Florin Marin, a cîștigat 
campionatul municipal cu grupa 
de copil născuți în 1976 șl cu ju
niorii născuți ta 1971. Eu am 
reușit aceeași frumoasă perfor
manță cu echipa de juniori mici, 
ce, de 15 ani și jumătate, ta cel 
ma< lung campionat care se des
fășoară în tara noastră...

— Cum cel mai lung ? Mal 
lung ca Divizia A ?

— E așa cum spun, pentru că 
are 36 de etape. Echipele în
scrise au fost numai zece, dar 
s-au jucat două tururi și două 
retururi, Steaua termintad pe 
primul loc cu cu 25 de meciuri 
cîștigate. opt egale șl trei înfrîn- 
geri Am marcat 88 de goluri si 
am primit 19... 

minase turul pe poziția a ze
cea), se sublinia inspirația 
transferării lui Terhcș, un 
„vîrf* care nu mai necesită, 
credem, nici o prezentare. Ex- 
bucureșteanul lăsase impresia 
că și-a regăsit pofta de gol, 
cele 8 puncte la activul său 
fiind o dovadă in sprijinul a- 
firmației. Returul ne-a oferit.

însă, un Terheș care a părut 
că și-a pierdut busola în ca
reul de 16 m. un Terheș care nu 
a mai găsit drumul spre gol 
decît o singură dată !... Dar 
veți spune că fotbalul actual 
aduce în fața buturilor adver
se pe componenții tuturor li
niilor și că, astfel, lista mar
catorilor este mal bogată. Ne 
vine însă să afirmăm, pornind 
de la cazul Terheș, că F.C.M.- 
ul a prestat în tur un fotbal... 
clasic, iar în retur unul mo
dern.

S-a făcut, de asemenea, re
marca potrivit căreia linia me
diană ar fi punctul nevralgic. 
Greu de înțeles la prima ve
dere, am spune, atîta vreme 
cît îi are în componență pe 
Avădanei și Rarbu (oricum, ul
timul rămîne un mijlocaș), doi 
jucători pe care si i-ar dori 
multe formații de primă divi
zie. Și, cu toate acestea, pro
blema conducătorului de joc 
rămîne deschisă, pentru că, 
bunăoară, rafinatul Barbu este 
și va fi, după opinia noastră, 
omul ultimei pase, cea deci
sivă, iar Avădanei a rămas în
drăgostit de propriile „șer- 
puiri" încheiate, e adevărat, 
cu de-acum cunoscutele sale 
șuturi puternice din preajma

— în fața căror formații ați ce
dat ?

— Dinamo (antrenor L. Nun- 
wedller) ne-a învins de două ori 
și Rapid (antrenor I. Pop) o 
dată. De altfel, echipele divizio
narelor A au fost cele mai bune, 
îp rindurile fiecăreia existind 
două-tre' mari talente.

— Care ar fi talentele deosebite 
ale Stelei pregătite de carol 
Haidu ?

— în primul rînd portarul Paul 
ștefănescu. Are 1.74 m înălțime 
(dar sigur va crește pînă ta ju
rul lui 1,80 m). e calm între 
buturi, are priză șl stăplndre de 
sine...

— Lucrezi cu el în mod deose- 
bit ?

— Sigur că da, e și firesc să-l 
destăinui multe lucruri din ex
periența mea de fost portar. 
Dună ei, într-un grup restrîns, 
se înscriu atacantul Valentin 
Dumitru (tehnicitate bună șl șut 
foarte puternic) șl mijlocașul 
Llviu Marcu (un coordonator 
lucid și inteligent în joc). De 
altfel, nu stat singurii. Vreau să 
spun că meritul eîștigări! cam
pionatului e al întregii echipe, 
al tuturor jucătorilor.

— Si care a fost echipa stan
dard ?

— Ștefănescu — Dima, Atudo- 
rel. Burcă, Varteniuc — Marcu, 
Pătrașcu, Ene, Ganea — Codo- 
reanu, Dumitru. Plus rezervele : 
portarul Lungu, fundașii Varghl- 
da. lordăchescu și Drăghicescu, 
mijlocașii Soare și Dona șl ata
cantul Roșea ; rezerve fără apor
tul cărora nu se poate cîștiga 
un campionat atît de lung și atît 
de folositor acestor tineri jucă
tori.

Laurențiu DUMITRESCU 

careului, care însă n-au mai 
avut (în reur un singur gol) 
eficacitatea de altădată.

Intr-un reportaj publicat cu 
cîteva zile in urmă în ziarul 
nostru și avînd-o în prim-plan 
pe noua promovată F. C. Bi
hor. arădenii se declarau foar
te mulțumiți de schimbul Man
doca — Cigan. Credem însă că 
ți reversul medaliei este vala
bil, și brașovenii avind toate 
motivele să se arate satisfăcuți 
de prestațiile lui Cigan. Și fa
cem observația fără a avea în 
vedere numai cele șase goluri 
ale ex-orădeanului. toate în 
retur (cît Avădanei intr-un în
treg campionat), ci și prospeți
mea adusă de acesta în „avan
posturi-*. (O dovadă în plus, 
dacă mai era necesară, pri
vind utilitatea schimburilor de 
jucători efectuate cu mult dis- 
cemămint. după necesități).

Prin abnegaț și constanța 
apărarea a rămas punctul for- 
te al brașovenilor. Spune, cre
dem, destul de mult faptul că 
media cea mai bună aparține 
lui Naghi, cel care a preluat 
postul și locul de lider în 
„topul** mediilor de la Costică 
Ștefănescu. purtătorul, in iar
nă (cu media de 6.77). al „tri
coului galben** și care, în re
tur, cu o singură excepție, a 
îmbrăcat numai treningul de 
antrenor.

Sigur, rindurile de față nu 
au pretenția de a constitui o 
analiză amănunțită a sezonu
lui, care acum face mai mult 
obiectul statisticienilor, și cu 
atît mai puțin a unui reportaj 
din perioada de pregătire pre- 
competițională. Simțim însă 
nevoia să adăugăm că Barbu, 
Naghi și ceilalți au putința de 
a urca cîteva trepte în clasa
ment astfel ca locul 5, cu care 
cocheta acum un an, să nu 
mai fie, cum se scria atunci, 
ca și acum de altfel, doar 
un vis frumos.

Mihai CIUCA

l • ASTĂZI, PE STA- J 
l DIONUL DINAMO, CU IN- 1 
i CEPERE DE LA ORA 18, l 
1 va avea loc meciul amical / 
i de fotbal dintre formațiile ) 
l de juniori Dinamo Bucu- l
1 rești și Ruda Hvczda Praga. ’

ECHIPE CARE AU PROMOVAT ÎN DIVIZIA B
METALUL MIJA (Seria a V-a)

• Asociația a Tost înființată în anul 1945 și 
activează pe lingă întreprinderea Mecanică Mija 
0 Echipa a evoluat în Divizia B în edițiile 

1973—1976 Si în Divizia C în edițiile 1971—1973 
și 1976—1988 • Președinte de onoare al aso
ciației : Vasile Dumitrescu; președintele aso
ciației : Ion Trandafir 0 Președintele secției de 
fotbal: Petrică Nicolae 0 Antrenori: Marin 
Olteanu și Ion Păunescu • Are stadion pro
priu ; capacitatea tribunelor: 3 000 locuri • LO
TUL : portari: Vlădulescu, Scîmbău, Lazăr; 
fundași: Despa, Năstase, Pîrșe, Cioglea, Borde- 
ianu, Anghelache, Fumea, Neacșu, Ichim ; mij
locași : Glăvan, Pitaru, Ion Ioniță, Gabriel Io- 
niță, Principu, Dumitru, Chivu ; înaintași : Stoi- 
ciu. Rus. Preda. Leonida, Trandafir. Andrei. 
Ciobanu 0 GOLGETEKII echipei: Rus — 17 
goluri, Stoiciu — 8 0 Media de virstă a echi
pei : 23 ani și 2 luni 0 Revenirea în eșalonul 
secund este rodul unei activități mai îndelun
gate de formare și pregătire a echipei. Atît 

în locurile disputate acasă, cît și în cele din 
deplasare s-a pus accentul pe ofensivă, fără 
însă să se neglijeze apărarea. în acest sens me
rită să amintim că echipa a primit 20 de go
luri <14 în tur și doar 6 în retur!). în acest 
lot tînăr apar cîțiva jucători cu experiență: 
Pîrșe Vlădulescu, Năstase, Stoiciu și Rus.

DACIA PITEȘTI (Seria a Vi a)
0 Asociația a fost înființată în anul 1953 și 

activează pe lingă întreprinderea de autotu
risme Pitești 0 Echipa a evoluat în Divizia C 
în edițiile' 1969—1975 și 1976—1988 0 Președin
tele asociației: Ilie Fețeanu 0 Președintele sec
ției de fotbal: Constantin Stroie 0 Antrenori: 
Constantin Cîrstea — principal și Viorel Moi- 
ceanu — secund 0 Are stadion propriu ; capa
citatea tribunelor : 5 000 locuri 0 LOTUL : por
tari : Băcescu, Vasilescu, Ciobanu, Bratu; fun
dași : Cazan, Mușat, Năstase, Manolache. Dirna, 
Petrescu ; mijlocași : Tunaru, Oiță Tudose, Bobu, 
Toma. Băbărie, Gheorghe; înaintași : Preda, 
’linca, Dogan, Coman, Stuparu 0 GOLGETEKII 
echipei: Dogan — 17 goluri, Gheorghe — 7, 
Tunaru — 6, Stuparu — 5 0 Media de virstă 
a echipei; 23 ani și 4 luni 0 După 35 de 
ani s-a reușit mult dorita promovare în Divi
zia B. deși a avut de întrecut eehine cu o mai 
bogată experiență competițională, foste divizio
nare B (Muscelul Cimpulung, Rova Koșiori. Chi
mia Tr. Măgurele, Constructorul Craiova, Auto
matica Alexandria). în finalul campionatului, 
Dacia s-a impus deoarece a avut o apărare 
bună, cu o linie de mijlocași echilibrată, cu 
toate că înaintașii au irosit numeroase situații 
de marcare.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
0 Astăzi, miercuri, 13 iulie, 

are loc TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES, lncepînd de la 
ora 15 50. Tragerea va avea loc 
în București, in sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, unde pot 
să asiste toți cei interesați, intra
rea fiind liberă. Operațiunile de 
tragere vor fi transmise la radio, 
pe programul I, la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fi retransmise 
lr radio, pe același program, la 
ora 23.05 și joi, 14 iulie, la ora 
8.55.

S) Rețineți că au mai rămas 
NUMAI DOUA ZILE ptaă la tra
gerea obișnuită LOTO de vineri, 
15 iulie. Desigur că, și de data 
aceasta, rămîne valabil adevărul 
incontestabil și binecunoscut po
trivit căruia mai multe variante 
jucate Înseamnă și mai multe 
șanse de ciștlg I

„Sorții ne-au repartizat o adver
sară redutabilă, una dintre cele 
mai cunoscute și mal puternice 
formații ale fotbalului cehoslovac. 
Sparta Praga este unul dintre 
cele mal vechi cluburi din Ceho
slovacia, iar -cartea la de vi
ată» cuprinde multe performanțe 
notabile, ca, de pildă, cele 15 
titluri de campioană și 6 Cupe 
ciștigate de-a lungul anilor. Nu
meroșii titulari internaționali ai 
formației de bază reprezintă un 
punct forte al viitorilor noștri 
adversari. Știind toate acestea, 
vom pune toată seriozitatea, 
competența și dorința de succes

V. IANUL (Dinamo) : „O PREGĂTIRE EXEMPLARA NE 
POATE ADUCE MULT DORITA CALIFICARE"

„Iată că ne reîntîlnim cu un 
adversar cunoscut nouă. Atît din 
meciul direct, din ediția 1983/84 
a Cupei Campionilor, apoi din 
partidele România — Finlanda, 
din preliminariile C.M., și. în 
fine, Gin partidele Steaua — 
Kuusysi, tot din întrecerea cam
pionilor din Europa, ediția 
1985 86. Din aceste succesive în
treceri s-a putut vedea progresul 
înregistrat de fotbalul finlandez. 
Kuusysi a ajuns o formație de 
calibru internațional, și-a îmbo

D. DRAGOMIR (Victoria) : „VOM ABORDA CU TOATĂ 
ATENȚIA DUBLA PARTIDĂ CU ECHIPA MALTEZA"

Aflind numele adversarului din 
primul tur al Cupei U.E.F.A.. 
Dumitru Dragomir, președintele 
clubului Victoria, a ținut să ne 
declare: «Deși considerăm că am 
căpătat o anumită experiență în 
această prestigioasă competiție 
europeană, deși știm că Sliema 
Wanderers nu are o cotă prea ri
dicată, vom pregăti eu toată a- 
tenția dubla partidă cu echipa

C. DINU (Otelul) : „CU JUVENTUS VA FI FOARTE GREU, 
DAR NE VOM JUCA CU ARDOARE ȘANSELE"

Cornel Dinu, noul antrenor al 
echipei Oțelul Galați, aștepta cu 
sufletul la gură tragerea la sorți 
în cupele europene. După ce te
lexul ne-a furnizat știrea, l-am 
sunat la Galați și l-am spus că 
adversara din Cupa U.E.F.A. se 
numește... Juventus Torino. „Nici 
că se putea un adversar mai pu
ternic, a exclamat C. Dinu. 
Acum, ce să mai zic...?". După 
o scurtă pauză, fostul interna
țional a reluat firul primelor 
sale observații: „Juventus, se 
știe, este o echipă în plină trans
formare. Ea a parcurs, cum au 
spus ziariștii italieni, o perioadă 
de criză, declanșată de retra
gerea lui Platini și a lui Scirea, 
neadaptarea lui Jan Rush la fot
balul peninsular. Deci, ea se pre
zintă ca o formație avidă de a 
reveni în prim-planul fotbalului

0 Continuă să se afle în plină 
vinzare LOZUL VACANTEI, cu 
bogata suită de cîștiguri. din 
care nu lipsesc autoturismele, 
importantele sume de bani și 
numeroase TELEVIZOARE CO
LOR. Reamintim că se atribuie 
și etstiguri suplimentare din fon
dul special al sistemului. Agen
țiile și vlnzătorii volanțl din în
treaga rețea Loto-Pronosport vă 
stau la dispoziție. Inclusiv în sta
țiunile de odihnă si alte locuri 
de agrement unde partlcipantil 
obișnuiesc să-și petreacă vacan
țele in aceste zile estivale. Nu 
uitati, Insă, că emisiunea, fiind 
limitată, se poate epuiza în orice 
moment !

r Desigur că, în afară de emi
siunea specială limitată, vă pu
teți încerca șansele și la cele
lalte emisiuni, intrate deja în 

în pregătirile care demarează ta 
aceste zile. Turneul internațio
nal dotat cu «Cupa Steaua» va 
ff o primă luare de puls a for
mei echipei noastre. Vor urma 
și alte verificări ta compania u- 
nor adversari puternici.

Steaua are datoria să confirme 
performanțele ei notabile in com
petiția campionilor din Europa 
și stat convins că va reuși. Vor 
ti două Intitairi dificile — mare 
Importanță va avea primul meci, 
de Ia Praga —, dar cred 
m calificare**, a încheiat C. Dăni- 
lescu, șeful secției de fotbal 
SSeaua.

gățit considerabil palmaresul și 
experiența. Sperăm ca, știindu-i 
bine stilul, din amintitele me
ciuri, să realizăm o pregătire e- 
xemplară a echipei noastre, ani
mată de dorința de a juca un 
rol cît mai pregnant în noile e- 
diții ale cupelor continentale.

O pregătire exemplară a celor 
două meciuri ne poate aduce 
mult dorita calificare" — sub
linia V. lanul, șeful secției de 
fotbal Dinam a.

malteză. Fotbalul din țările mici, 
vezi Ciprul, Islanda și altele, 
tinde să țină pasul cu acela din 
țările mai evoluate în acest do
meniu și, ca atare, ne așteptăm 
la o replică dîiză. Ne vom pre
găti de o asemenea manieră in
cit opțiunea calificării să fie 
luată chiar în primul joc, de la 
București".

italian, alături de Milan și Na
poli. Sint sigur că noii ei antre
nori, Zoff și Scirea, vor folosi 
întrecerile din Cupa U.E.F.A; ca 
trambulină pentru renașterea e- 
chipei lor. Adeseori se spune că 
în fotbalul zilelor noastre nu e- 
xistă echipe mări și mici. De pe 
această poziție privim dublele 
jocuri cu formația italiană. Si
gur, avenf o misiune foarte grea, 
mai există și lipsa de experiență 
internațională, dar eu și colegul 
meu I. Sdrobiș știm că Oțelul 
este în plină creștere și își va 
juca șansele cu ardoare. Sperăm 
ca în meciul de debut, de la 
Galați, să ne prezentăm cu lotul 
complet cu care echipa a par
curs frumosul ei drum în tre
cutul campionat, sperăm chiar 
să fim ajutați pentru fortifica
rea echipei".

obișnuință (ide 6 și, respectiv, 10 
lei). Astfel de lozuri se găsesc 
nu numai în rețeaua proprie, ei 
și la unități comerciale si turis
tice. debite de tutun, unitățile 
poștale si C.E.C. ș.a.m.d. Singura 
condiție pentru fructificarea șan
selor dv. rămîne PARTICIPA
REA !

CLUBUL SPORTIV 
VOINJA BUCUREȘTI 
redeschide, cu data de 15 
iulie a.c„ cabinetul de 
gimnastică de întreține
re, complet renovat, în 
str. Colței nr. 42. Infor
mații la telefon 14.17.81.



BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
• Turneul preolimpic de 

box de la Bangkok a fost 
dominat de DUgiliștii sovietici, 
care s-au clasat pe locul întîi 
la 7 categorii. în limitele ca
tegoriei superarea Aleksei 
Prianicinikov l-a întrecut prin 
k.o. pe G. Harisanov (Bulgaria). 
La categoria mijlocie mică 
Aleksandr Levziak a cîstigat 
la puncte în fata lui Manolov 
(Bulgaria), iar la categoria 
mijlocie Viktor Karpukin l-a 
întrecut prin k.o. în prima re
priză pe danezul Hang. Boxe
rii thailandezi s-au situat pe 
primul loc la trei categorii :

• PE SCURT •
BOX, • In primul tur al tur

neului de la Berlin, competiție 
la care participă peste 200 de pu
gilist! din 21 de țări. în limitele 
categoriei mijlocie-mică. pugills- 
tu’ român Rudei Obreja a obți
nut o victorie rapidă. învlngin- 
du-I prin k.o.. In rundul secund, 
pe ehanezul Ashia Lauyae,

CICLISM • CJ4. de juniori la 
Odense in Danemarca. Cursa de 
1009 m a fost clstmată de Kei 
Me'cher (R-D.G.l in 1 Jtn.

FOTBAL • în r.oaia turneului 
de la Auxerre. Olympăque din 
Marsilia a întrecut eu 4—• fi—•> 
pe S.C, Auxerre. Pentru tocul 1 
Dmamo Zagreb a dispus cu S—1 
(după barajul oenaltmr^om de 
Herfolge (Danemarca) ■ La Am
man. Kuweit — Tr—rfa-'A 1—g.

iiocnn pe iakba • Piuate 
. Cupei Intercontinentale* : Japo
nia — R. P. Chineză I—a.

înot ■ în conrursul de ia 
Santa Clara, la IM m E>rr. re
cordmanul lumii Matt Băooffi 
(5164). a fost Întrecut de Tiu» 
DalTev SlJl s ! AKe reznJtase: 
femei : tas m bber : M tm Kre
mer 5t.lt. a* m spate : Kriss» 
Linenan (Canada) Î1L15 : blr- 
batf : too m bras : stenea Best
ie/ 23A2L 2M m spate: Seaa 
Mu roily (Canada) fK M

TEXIS • ncala de ta Cite: 
Darren CaMH (AtetrriM — Ja
kob Hlasek (Elveția) •—X •—4, 
7—6 • La Basnad. iu tri-i-A : Isa
bel Cueto (R-F.Gj — Safes 
Ceccbiai (Italia) T—i. 6—4 • 
Steffi Grat ffiT.Gj a căstîgat 
turneul de la Osaka. Intrecmd-o 
cu 6—• *—• oe Manuesa Maăe-
eva (Bulgaria).

YACnnSG • Campioaatat 
european la clasa a fost
cistieat de francez.: Tti.crry Pep- 
ponet. Luc Pillot. Competiția s-a 
disrutat la Quîbcron (Franța).

Chatchai Sasakul (semimuscă) ; 
Vichai Khadpo (muscă); Pai 
Kongram (semi ușoară).
• Federația Internațională

de Baschet a efectuat tragerea 
la sorti a grupelor turneului 
olimpic, care vor avea urmă
toarea componentă : MASCU
LIN : grupa A : U.R.S.S.. Co
reea de Sud. Republica Cen- 
traficană. Porto Rico. Austra
lia, Iugoslavia : grupa B : 
S.U.A.. R.P. Chineză. Egipt. 
Brazilia, Canada. Spania : FE
MININ : grupa A : U.R.S.S.,
Coreea de Sud. Australia. Bul
garia ; grupa B : S.U.A., Iu
goslavia. R.P. Chineză. Ce
hoslovacia.

• Echipa olimpică de fotbal 
a Guatemalei și-a confirmat 
participarea la Jocurile O- 
limpice.
• Președintele Federației 

Internaționale de Atletism 
(IAAF). Primo Nebiolo, a 
anunțat că. la cererea unor 
federații naționale, se va mo
difica programul întrecerilor 
de la Jocurile Olimpice, schim- 
bindu-se datele de desfășurare 
a probelor de 290 m și sări
tura in lungime, atit la mas
culin. cit si la feminin, pen
tru a da posibilitatea unor 
sportivi si sportive să parti- 
ripe la ambele concursuri.

MARATON DEOSEBIT!
ăfocz o-gnizirii de cos- 

cx'iBri ie utaratoa. căci este. 
Mr-aderir. o ia sari
di* urară a caprina tot im> 
Mafie localități de &e glob. la 
startul waore dhafre aceste 
curse fuad prezent; asii si «H 
de clerpâtori. iar reestieteie 
baregîstsfe — pe sinn tarere- 
n!M ejara-neatâor. Le LaWre. 
Nea» Trc*. RcCir-icre. Tokio. 
Bariz. Beij.zg eiri» e4c_ aa loc. 
sa de ax. carat deosebite.

1sire acestea exisei na des
pre care, ea «c-i-nîâ. ca as 
refl fi axezi. • Lari ecc.1 e la 
care aMa de it* szsrtal ritena

sute trecut a co^aetitiei. rr~e 

de encăresri. datre care €1

în Turul Franței SE VA RETRAGE TYSON ?!
ACELAȘI UDEI?
PARIS, 12 (Agerpres). — Cea 

de-a 9-a etapă a -Turului ci
clist al Franței, desfășurată pe 
traseul Nancy — Strasbourg 
(160,500 km), a revenit rutie
rului francez Jerome Simon în 
3.47 :31, urmat la 7 secunde de 
italianul Bruno Leali.

în clasamentul general in
dividual se menține lider ca
nadianul Steve Bauer, urmat 
de Simon la 14 secunde și o- 
landezul Breukink la 43 se
cunde. Irlandezul Sean Kelly, 
unul dintre favoritL care face 
eforturi să reducă din timpul 
pierdut la contracronomctru. 
a urcat pe locul 8. la 1:34 
tată de lider.

c. ferm.aaf cursa. rezultatele 
imgâtnte fiind cu mult mai 
aodeate deci! cefe consemnate 
ia majoritatea. daci aa chiar 
ia toate celelalte maratoane 
organizate pe glob.

Si elitei, prin ce este oare 
deosebită această cursă ? Ei 
tz.ve. este vorba de »s ma
raton care «re loc is fiecare 
Ionel ta Nepal, la o slfita- 
diae e* total aeobitaaUi. de 

m ! La ultima ediție a 
corset, eistigttoral. aosericnssl 
Datfielă. abia de a înregistrat— 
Lit H. Dar la o asemenea 
altifadise. aceasta este ca a- 
devirat o performantă deose
bită!

Romeo V1LARA

■ I
■ I
■ I
■ I
■ I
■ I

Chtar în ziua în , care a 
;; împlinit 22 de ani, joi. 30 
;; iunie, campionul mondial de 
;; box al „greilor" (sau. dacă 
ji vreți. la toate categoriile)
• I Mike Tyson — al cărui nu-
• ! me e tot mai des scris Iron 
îi (de fier) Mike Tyson — a 
;; invitat la domiciliul său din
■ i Bernardsville (New Jersey) 
«i 12 ziariști. Avîndu-l in 
•i dreapta pe Josă Torres, și 
£! el cindva campion al lumii 
!l (la „semigrea"), însărcinat 
îi acum (după ce a
;; demisionat din pos- 
■; tul de președinte
■ i al Comisiei de box
■ ! a statului New 
!! York) cu redacta-
S'i rea_ biografiei lui Tyson, cel 
•; mai precoce și (după unii) cel
■ | mai redutabil as din istoria 
;j „nobilei arte", a declarat:
■ i ..Ringul mi-a adus multe, 
U numai că. după ce l-am in
ii viris și pe Michael Spinks. 
Ji cred că a venit timpul să 
■j mă opresc, să schimb. To-
■ j tul s-a sfîrșit. de aceea vă 
; i rog să mă considerați retras 
i! din activitate. Cel mai bun 
11 lucru pe care-1 am de făcut 
îi e ?ă abandonez boxul și îmi 
j; asum acest sacrificiu pen- 
; i tru a mă putea dedica fa- 
; i miliei" (n.n. Mike s-q căsă- 
!■ torit, recent, cu actrița de 
ii culoare Robin Givens, lân
ii sată de serialul ..Head oi 
Ji Class").
;; Inutil să vă spunem că 
• ■ vorbele lui Tyson, tipărite 
J; chiar in edițiile de seară ale 
;• ziarelor, au stirnit senzație,
■ ■ dar la fel de adevărat e că
■ ! multi finire cure și eonfi- 
S; dental tău. Jose Torres : 
îi .Nu vă îngrijorați. Mike va 
;; lupta la 3 septembrie, la 
•; Londra, cu Frank Bruno!”) 
;; au fost tentați să le pună 
•! pe seama „teribilismului"
■ ! eatnpioaalui mondial. Dacă

Tyson se va tine de 
cuvînt, vom vedea. Pină 
atunci insă. ingăduiți-ne 
să vă reamintim că spul- 
berindu-l (în numai 91 
de secunde după unii, în 
numai 94 după alții) pe Mi
chael Spinks în meciul de 
la Atlantic City, cînd a avut
— după un martor ocular
— „piciorul ușor și pumnul 
greu“, Tyson și-a mai tre
cut in cont cîteva recorduri. 
El era deja cel mai tlnăr

campion din isto
rie al categoriei, 
dobîndind centura 
cu diamante la 20 
de ani, 4 luni și 
22 de zile, intreeîn-

du-l astfel pe Floyd 
Patterson (21, 10, 26).
Numai că, apărîndu-și cu 
succes titlul pentru a S-a 
oară, Tyson a depășit și 
performanța (socotită limită) 
lui Rocky Marciano, care 
s-a retras după 7 victorii. 
De-acum, palmaresul lui e, 
fără exagerare, unic, ceea 
ce i-a și permis lui Michel 
Rouet să titreze în „l’Equi- 
pe“ : ..Tyson răstoarnă is
toria boxului" : 35 de me
ciuri. 35 de izbinzi, dintre 
care 31 prin k.o. ! Ba mai 
mult: 17 victorii in prima 
repriză (procentaj 48,57% !) 
și 5 intr-a doua (14.2S0/o), de 
unde și calculul că el n-a 
petrecut in rina decit 3, 4 
reprize Pe meci, deși dis
putele pe care le-a susținut 
au fost programate, fiecare, 
pe durata a 15 runduri!

E limpede că Tyson, cu 
cel mai bun procentaj de 
reușită din toate timpurile 
(la categoria prea), a făcut 
uitat „mitul" numit Cassius 
Clay. Dar se va retrage el 
cu adevărat ? Clay a făcut-o 
de atitea ori.„

Ovidiu IOANIȚOAIA
I ■

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU CEPELE ELROPENE

JUVENTUS TORINO (Italia)

„CĂRȚILE DE VIZITĂ"
ALE ADVERSARELOR ECHIPELOR NOASTRE

SPARTA PRAGA
Titlul de campioană dobîndit 

recent a fost cel de al 15-lea 
din istoria clubului praghez, 
întemeiat în 1893. El a fost 
realizat de garnitura Ste- 
jskal — Bielik. Straka. Chova- 
nec. Bilek — Hasek. Nemecek 
(Lavicka). Cabala, Vrabec — 
Griga, Skuhravy, pe care an
trenorul Vaclav Jezek a 
schimbat-o rareori. Nouă dintre 
jucătorii dc mai sus (mai puțin 
Nemecek. Lavicka si Vrabec) 
evoluează în ..națională", 
ceea ce pledează, firește, des
pre valoarea deosebită a echi
pei. La cîrma căreia a rămas, 
după plecarea lui Jezek la VfB 
Stuttgart, fostul secund. Jozef 
Jarabinski (45 de ani). Totoda
tă, Sparta s-a despărțit și de 
fundașul central Straka. trans- pe Real Madrid și W idzew Lodz.

KUUSYSI LAHTI (Finlanda)
Echipă tînâră (înființată în 

1974) șl, totuși, reputată pe 
plan internațional, mai ales 
datorită prestației din Cupa 
Campionilor 1985'86. cînd a iz
butit să elimine, surprinzător, 
pe F.C. Sarajevo și Zenit Le
ningrad ! In ..sferturi" însă, a 
cedat în fața Stelei, după 0—0 
la București și 0—1 la Lahti. 
Dublă campioană națională, în 
1982 și 1984. cîștigătoare a Cu
pei în 1983. Kuusysi e o mai 
veche cunoștință a lui Dina
mo : în turul 1 din C.C.E., edi
ția 1983/84. formația bucureș- 
teană a învins-o în ambele man
șe. 1—0 în d?plasare, 3—0 pe 
teren propriu. în perspectiva 
întîlnirilor din toamnă ea de

(Cehoslovacia)
ferat la Borussia Monchenglad- 
bach, legitimînd însă pe Orgo- 
nik, Jarolim, Novotny și Siegl, 
jucători foarte tineri, fără re
nume.

în ediția anterioară a C.C.E., 
formația cehoslovacă (al cărei 
palmares trebuie completat cu 
6 victorii în Cupă) a eliminat 
pe Fram Reikjavik (2—0 și 
8—0), pierzînd insă, in turul 
II, la Anderlecht (1—2 șl 0—1). 
Stadionul ei se cheamă „Letna" 
și are 36 000 de locuri. Culorile 
tradiționale ale Spartei Praga 
sint alb-roșu. In 197273, viitoa
rea adversară a Stelei a pă
truns oină în semifinalele Cu
pei Cupelor, pentru ca, in edi
ția 198384 a C.C.E.. să elimine 

finind. deci un ascendent moral. 
Cum in Finlanda campionatul 
se joacă pe sistemul primăvară 
— toamnă, el e în curs de des
fășurare. Kuusysi aflîndu-se 
(după 11 etape) pe locul 5, cu 
12 puncte (4 victorii). Anul 
trecut, ea a terminat pe locul 
2, după H.J.K. Helsinki.

Reprezentînd Un important 
centru al sporturilor de iarnă. 
Kuusysi este o echipă plină de 
internaționali A : Korhonen,
Hannikainen. Tornvall. Remes, 
Annunen, Lius, cel mai reduta
bil fiind „vîrful" Lius, care a 
fost recent testat de Ajax Am
sterdam I Stadionul din Lahti, 
numit „Urheilukeskus", are o 
capacitate de 10 000 de locuri.

SLIEMA WANDERERS Malta)
S-ar părea că. scoți.-. da-I în 

cale o echipă malteză. sorții 
au fost darnici cu Victoria 1 
Da și nu. căci se cuvine amin
tit că, in evidentă ascensiune 
valorică, fotbalul maltez a fur
nizat, în preliminariile pentru 
„Euro ’88", o surpriză de pro
porții : 2—2 cu Portugalia in 
deplasare !

Sliema Wanderers datează 
din 1909, iar palmaresul ei e 
grăitor: 21 de titluri de cam
pioană (ultimul în 1976 însă) și 
17 succese in Cupă (1987). Cla
sată, anul trecut, a doua în 
campionat, după Hamrun, echi
pa „albaștrilor" posedă nume
roși internaționali maltezi — 
cei mai cunoscuți fiind Tbeu- 
ma. Losco. Buttigieg. Gregar»

PROGRAMUL COMPLET AL PRIMULUI TUR
CUPA CAMPIOMILOd EUROPFNJ CJPA J E.F A

Bekescsaba
— meci prelimtaULT 
Fram Reykjavik 
Omonia Nicosia 
Floriana (Malta) 
F.C. Malines 
DINAMO BUC.
S.C. Anderlecht 
Glenavon (Trl N.) 
Flamurtari 
Norrkopinff 
Grasshoppers
Carl Zeiss Jena 
Derry City Gri.) 
Borac Banla Uuka 
Roda Kerkrade
Inter bratislava 
Sakarijaspor (Turcia) 

preliminar

(Xerr-J

— Br? nc (Narvj
— F.C. Barcelona
— Pana: hinaikos
— DunJee United
— ATennir Bexțen (Lax.)
— KUUSYSI LAHTI
— F.C. Meu
— Aarhns
— Lech Po’naa
— Sampdori-t
— Eintracht Frankfurt M.
— Krems (Austria)
— Cardiff City
— Met-»list Harkov
— Guimaraes
— Sredet Sofia

— cu invingătoarea din meciul

Ofeial Galați era dintre tns-
Jincstas Torino d-- 

și E. Farrngîa — și dci făcători 
englezi, atatanții Walker ți 
Doyie. Dte. cele ciuto In presă. 
Sliema Wanderers prart-ră aa 
fotbal mai degrabă de tp an- 
g!o-saxon (logic), cu un soare 
angajament fizic, car ș c* o 
tehnicitate — Ia comparație ea 
anii anteriori — in evidentă 
creștere.

în duda unu! po-mares in
tern foarte bogat. formația 
mal teză n-a străiudt niciodată 
in Europa, ea părăsiri de re
gulă, competițiile cocunentale 
după prinsele Ejeduri. Nxi aerai 
trecut nu s-a iat-mpiat altfel. 
Sliema Wanderers ieșind tdâa 
Cupa Cupelor) din -turul I: 
0—4 $i 9—2 cu VHaznia SLko-

Grtmincen « L) 
.Aaraa (Dr.) 
St. Patrik’< (lrL) 
Jalxhiris Viiaias 
Sporting Lisabona 
Real San Sociedad 
Union Luxemburg 
VJJJ. Stuttc; rt 
Brace (Nerv ) 
Antwerpen 
Ujpeni Dersa 
Glasgow Rangers 
Aberdeen
Dnepr 
Oester Vlxjo 
PaUoseura (FinL) 
Motale (Norv.) 
Bayern Munchen 
Torpedo Moscova 
Vienna
Bayer Leverkusen 
OTELUL GAL-AT1 
Apoel Nicosia 
A.EJL Atena
Montpellier 
VICTORIA BUC. 
Napoli
SUvia soli
Roma
Servette Geneva 
Trakia Plovdiv 
Besiktas

Cupa UE.F.L C.977), Cupa Cu- 
c-e=oc (1964). Cupa Campionilor 
Enrapcnl (1935) și Cupa Inter- 
râotinentalâ (1935) I Numai că, 
ia ultimele s:z?ane, .bianco- 
■sfi" a-*u strălucit. Din acest 
motiv, eebipa încheind campio-
nat ci <5->ar pe locul 6, antrenorul 
Manbesi a fost demis, in lo
cul lui Gird convocați doi foști 
celebri internaționali italieni, 
ZcS (ca princ^taî) și Scirca.

Față de garnitura folosită în 
prin 1 ,-i, T..c. u.i — Iav.ro,
Brio, Tricella, Cabrini — Bo
emi. Magrio. De Agostini — 
Maure, Kush, Laudrup, ale ci
rri .primadone" an fost italie- 
nfl TOceoai și De Agostini (ain- 
bâ Iu lotul de la „Euro ’88"), 
galeznl K«M> (fost la Livcr- 
pool) și danezul Laudrup (și 
el la turneul final al C.E.), sint 
posibile — daca nu sigure — 
cBeva mortificări Se zice că 
Laudrup va pleca (în Anglia), 
ce și Magrin. A și semnat pen
tru „Juve" internaționalul Al- 
fobelli (32 ani), de la Inter, 
unui dintre golgeterii lui „il

— Atletico Madrid
— Lokomotive Leipzig
— Midlothian
— Austria Viena
— Ajax Amsterdam
— Dukla Pr^ga
— F.C. Lidge
— Tatabanya
— Internai ionale
— F.C. Koto
— Akranes (Isl.)
— G.K.S. Katowice
— Dynamo Dresda
— Bordeaux
— Dunajska Streda
— Linfield (Irl. N.).
— Ware gem
— Legia Varșovia
— Malmfi F.F.
— Ikaast (Dan.)
— Belenens^s
— JUVENTUS
— Velez Mostar
— Athletic Bilbao
— Benfica
— SLIEMA WANDERERS
— P.A.O.K. Salonic
— Partizan Belgrad
— F.C. Nurnberg
— Sturm Graz
— Dinamo Minsk
— Dinamo Zagreb
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