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CONSULTATIV AL STATELOR
PARTICIPANTE LA TRATATUL

DE LA VARȘOVIA
La București a început, vi

ne . 7 iulie, Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
Statelor Participante la Tra
tatul de Ia Varșovia,

La Consfătuire participă :
Din partea Republicii Popu

lare Bulgaria — tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Parti- 
<. i Comunist Bulgar. pre 
ședințele Consiliului de Stai al 
Republicii Populare Bulgaria, 
conducătorul delegației; Gheor. 
ghi Atanasov, membru al Bi- 
toului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele C n-il u- 
lui de Miniștri. Dobri Djurov, 
membru al Biroului Politic a! 
C.C. al P.C. Bulgar, ministrul 
apărării p pulare. P:t r la- 
denov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistrul afacerilor externe, Di- 
mităr Stanișev. secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar.

Din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — tovarășul 
Milos Jakes, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, conducătorul delega.iei ; 
tovarășul Gustav Husak, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, Ladislav Adamec, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele gu
vernului, Jozef Lenart, mem
bru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Jaromir Johanes, ministrul afa
cerilor externe, Milan Vaclavik, 
membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, ministrul apără
rii naționale.

Din partea Republicii Demo
crate Germane — tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, conducătorul 
delegației; Willi Stoph, mem
bru al Biroului Po'itic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri, Hermann 
Axen. membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. Heinz Kessler, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., ministrul apărării 
naționale, Egon Krenz. mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Gunter . Mit tag. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C, 
al P.S.U.G.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Oskar Fis
cher. membru al C.C. al 
P.S.U.G.. ministrul afacerilor 
externe.

Din partea Republicii Popu
lare Polone — tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar 
ai Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Po
lone. conducătorul delegației 
Mieczyslaw Rakowski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consi

liului de Miniștri, Jozef Czy- 
rck, membru ăl Biroului Poli-' 
tic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Czeslaw Kiszczak, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. ministrul afacerilor 
interne, Florian Siwicki, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul a- 
părării naționale, Tadeusz 
Olechowski, ministrul afaceri
lor externe.

Din partea Republica Socia
liste România — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, condu
cătorul delegației; Constantin 
Dăscălescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim.ministru al gu
vernului, Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Milea, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale. loan 
Totu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe.

Din partea Republicii Popu
lare Ungare — tovarășul Rezso 
Nyers. președintele Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
conducătorul delegației ; Mik
los Nemeth, președi-tele C n- 
siliului de Miniștri, Gyula 
Horn, ministrul afacerilor ex
terne, Ferenț Karpati, minis
trul apărării.

Din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — to
varășul Mihail Gorbaciov, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. pre
ședintele Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, conducătorul de’ega- 
ției; Nikolai Rîjkov, membru al 
Biroului Politie a! C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Eduard Șevar- 
dnadze, membru al Biroul 'i 
Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe, A- 
leksandr Iakovlev, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Dmitri Iazov, mem
bru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.. ministrul 
apărării.

La lucrările Consfătuirii 
participă, de asemenea, general 
de armată Piolr Lușev, coman
dant șef al Forțelor Armate U- 
nite. general de armată Vladi
mir Lobov, șeful Statului Ma
jor al Forțelor Armate Unite.

în deschiderea lucrărilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat prezența la București a 
conducătorilor de partid și de 
stat ai țărilor participsct» la 
Consfătuire, ca și pe ceilalți 
membri ai delegațiilor, si a 
subliniat importanța deosebită 
a actualei reuniuni pentru im
pulsionarea procesului de de
zarmare, pace si colaborare în 
Europa și în' lume.

(Continuare in pag. a 4-a)
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FRUMOASĂ TABĂRĂ, FRUMOASE ZILE DE VACANȚĂ
Reportajul nostru la 

„Complexul Cireșaiiloi” 
de la Snagov

Dacă s-ar întocmi un top 
celor mai frumoase 
școlare de vacanță 
există acum la munte și 
mare. „Complexul Circșarilor' 
de la Snagov s-ar situa sus, 
pe podiumul de premiere. în 
fisa cu argumente menite să 
susțină ocuparea acestui loc 
fruntaș s-ar scrie, credem, o 
zi întreagă I O zi e un fel de 
a spune. Practic, se „scrie" 
cam două săptămîni, cit durea
ză o serie de aproximativ 450 
de copii, intîia — după cum 
am văzut — fiind rezervată 
pionierilor din județele Iași. 
Sălaj și Harghita.

Cei înclinați către frumos 
încep — am extras din com
punerile pionierilor păstrate 
la vedere de directorul taberei, 
prof. Lucian Cristea — cu nu
ferii gingași, scăldați în soarele 
lunii lui cuptor. „Zburdalnicii", ' 
sportivii adică, trec peste 
splendoarea decorului, intrînd 
direct in subiect : trei bazine 
de înot, cu profesori de edu
cație fizică care, in citeva zile, 
te fac mai delfin decît... delfi- 

§ nii ; terenuri de handbal și

al 
tabere 

cite 
la
>44

_------- . _
mese de tenis anume ampla
sate spre a savura și răcoarea 
pădurii; apoi campionatele de 
fotbal (pe categorii de vîrstă, 
sistem turneu), de înot, șah, 
handbal, tenis și... pescuit 
sportiv (în toate căsuțele — 
vila Cireșarii, vila Titanii, vila 
Cutezătorii.- in orice cort.

— — — - n
Inspectoratul școlar ■ al Secto
rului 4. Și, după molipsitoarea 
veselie a copiilor, după pofta 
de joacă și sport, se cheamă 
că e organizată la înălțime, 
comandamentul taberii funcțio
nând non-stop. O zi de vacanță 
aici la Snagov înseamnă o mie 
si una de acțiuni i^nonnroape

i

S
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Vacanța școlară, cu zile 
vrem să spunem, găsești 
trestie cu ață și ac !).

Tabăra e patronată 
spectoratul școlar și 
municipal București
ganizațlei Pionierilor,

de neuitat în tabăra de ia
pregătite : concursuri de 
sene pe asfalt, construcții 
nisip, drumeții, jocuri pe 
jă, lecții de învățare a înotu
lui, vizite în Capitală (la " 
tul Pionierilor, Teatrul 
dărică, Muzeul Antipa. 
dina Zoologică etc.). 
concursuri de muzică 
iară, de muzică ușoară, 
cursuri de literatură, de . 
ră. de dans, vizionări de fil
me, crosuri, gimnastică rit
mică. Are grijă comandantul 
unității de pionieri, prof. Va-

Vasile TOFAN
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Consiliul
al Or- 
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0 tradițională întrecere sportivă pionierească

HNALA CELEI DE A 33-a EDITH A IETDAIIOAOLOI
ATLETIC INTERNATIONAL „PRIETENIA"

în perioada 8—12 iulie va 
avea loc în țara noastră, la 
București, finala celei de-a 33-a 
ediții a Tetratlonului atletic 
internațional „Prietenia". Tra
dițională întrecere sportivă 
pionierească găzduită rînd pe 
rînd de către țările partici
pante, această acțiune se des
fășoară, an de an, sub semnul 
colaborării șl bunei ‘ ’
al solidarității și 
dintre copiii lumii.

La actuala finală ...... ...
copii-atlețl din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România, cîștigă- 
tori ai fazelor naționale ale 
competiției. întrecerile sportive 
la cele patru 
re (viteză și 
ca rea mingii 
ra in înălțime 
lua parte atît echipele repre
zentative (formate din cite 6 
fete și 6 băieți), cit și concu- 
renții la individual (cite o fată 
și cit» un băiat din fiecare 
țară) se vor desfășura. In zilele 
de 11 și 12 iulie, in Capitală.

România va fi reprezentată 
In concurs de echipa de fete a 
Liceului de filologie-istorie din 
Cîmpulung, județul Argeș (com-

înțelegeri, 
prieteniei

participă

probe — alerga- 
rezistență), arun- 
de oină și săritu- 
—, la care vor

pusă din pionierele Luiza Ioana 
Șușanu, Cristiana Minciunescu, 
Ioana Adriana Sîrbu, Ramona 
Daniela Nuță, Geanina Ioana 
Căpățînă și Luminița Elena 
Niță) și de echipa de băisți a 
Școlii nr. 12 din Pitești, jude
țul Argeș (compusă din pio
nierii Cosmin Bobu, Dragoș 
Stroe, Marius Diaconu, Marius 
Neacșu, Cătălin Deaconu și A- 
drian Godiac), echipe care au 
cucerit locul întîi în cadrul fi
nalei naționale a Tetratlonului, 
desfășurată la Pitești în zilele 
de 11 și 12 iunie a.c. La con
cursul individual vor participa 
pionierii Daniela Mîndru, de la 
Școala nr. 20 din Bacău, și Tu
dor Iordăchescu, de la Școala 
nr. 11 Buzău, cîștigătorii locului 
întîi în finala națională de la 
Pitești, cu 416 puncte și, res
pectiv, cu 385 puncte.

Le dorim succes deplin partici- 
panților la finala internațională 
a Tetratlonului .Prietenia" !

La încheierea campionatului de rugby (III)

ÎN GRUPA A ll-a VALORICĂ, PUȚINE ECHIPE CU PERSPECTIVE
Pasionantă încă din start, în

trecerea echipelor de rugby 
cuprinse în cele două serii ale 
grupei a 2-a valorice a adus 
in prim-plan formațiile C.S.M. 
— I.M.U. SUCEAVA si RAPID 
METROU BUCUREȘTI, care au 
Si promovat în grupa de elită 
a sportului cu balonul oval.

Pentru „XV“-le sucevean (an
trenor — prof. Ștefan Ionescul 
reușita era de așteptat, lotul 
disnunînd de sportivi bine clă
diți pentru rugby, cu bune cu
noștințe tehnioe (de aici a ple
cat Dumitraș, titular la națio
nala „mare". aici activează 
Slușariuc șl Nichitean, doi 
posibili... succesori) care s-au 
străduit să aplice cu consecven
tă nn sistem de i-oc cu acțiuni 
penetrante pe înaintare, combi
nate cu altele ale „treisferturi- 
lor" Perseverînd pe acest drum 
C.S.M.-I.M.U. Suceava are 
toate șansele să facă o figură

frumoasă și în grupa I valori
că.

Calificată și ea în elita 
rugbyului, echipa Rapid Me
trou (antrenor — I. Teodores- 
cu și, alături de acesta în ul
timele etape, C. Fugigi) me 
ritâ o asemenea satisfacție, da
că ținem seama de faptul că 
are în componența sa o bună 
parte din ce a fost mai valoros 
la nivelul juniorilor de ieri 
(Ranga, Cilinca, Roșoagă, V. 
loneseu etc.). Echipa a mani
festat, din păcate, unele mo
mente de declin — vezi eșecul 
ta Tecuci — și oscilații valo
rice neîngăduite. Acum, în con- 
lițiile unei grupe de competiție 
în care orice eroare se poate 
plăti foarte scump, e de aștep
tat ca atît jucătorii, cit și con
ducerea tehnică să tragă învă
țămintele ce se cuvin.

I.A.M.T. Oradea (antrenor 
— prof. St. Sverczak) Încheie

competiția pe un meritoriu lot' 
3. Și poate că ar fi luat locul... 
Rapidului, dacă ar fi benefi
ciat de un punctaveraj maJ 
bun (—56, față de +10...). Greul 
l-au dus nu numai cor.sacrații 
Man, Țodan și Solomie, ci și 
întreg lotul echipei, cu multi 
jucători proveniți de la ju
niori. De aceștia din urmă se 
ocupă tot antrenorul St. Sverc
zak. sarcină dificilă, volum 
mare de muncă. Aceasta pen
tru că nu se înțelege că utili
zarea celuilalt antrenor din lo
calitate, D. Preoteasa, ar fi în 
avantajul rugbyului orădean.

O decepție în final — Spor
tul Studențesc T.M.U.C.B. 
(locul 4 după turneele de clasa
ment). care a ratat pasul ce

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)
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(Continuare în pag. 2-3)

CONCURS 
REPUBLICAN 

AL ATLEȚILOR
„23 

si 
____  _ . . a 
ll-a a grupei de elită din Con
cursul Republican de atletism pe 
echipe, la care vor lua parte 
numeroși atleti fruntași ai tă
rii. din Argeș. Cluj. Constanța, 
Dolj, Hunedoara. Iași și Bucu
rești. în același timp. în Capi
tală este programată și etapa 
a doua a „Cupei României", 
dotată acum cu ..Cupa Federa
ției". concurs oare, firește, va 
reuni și alți atleți de valoare, 

întrecerile vor avea loc as
tăzi (de la ora 9 și de la o-a 
17) și vor continua mîine. de 
la ora 8.30.

Stadionul bucureștean 
August" este gazda, astăzi 
mîine. a întrecerilor etapei

Astăzi, pe stadionul Ciulești, de la ora 17,

în cadrul „Cupei Internaționale INTERTOTO ’89“

RAPID - OERGRYTE GOTEBORG,
un meci de

In plină vacanță competițio- 
nală pentru fotbalul nostru, 
iubitorilor sportului cu balonul 
rotund din Capitală li se oferă 
plăcutul prilej de a asista as
tăzi la un meci de mare inte
res. Pe stadionul Giulești. de 
la ora 17, Rapid va susține cel 
de al doilea său joc în cadrul 
„Cupei Internaționale INTER
TOTO ’89“ avînd de astă-dată 
ca parteneră redutabila echi
pă suedeză Oergryte. din G6- 
teborg. fostă multiplă campioa
nă a tării sale.

După cum se știe, in partida 
de debut, disputată cu o săptă- 
mînă în urmă la Vama, ferovia
rii au fost învinși cu 3—1 de 
formația locală Spartak tn ce
ea ce o privește, echipa din 
Goteborg a luat un start in 
forță, deosebit de favorabil, in 
actuala ediție a competiției, 
obținînd victorii în cele două 
jocuri susținute pînă acum 
ambele în deplasare: 1—0 cu 
Wismut, la Aue, și 2—0 cu 
Spartak, la Vama. Suedezii au

mare atracție
dobindit astfel un mare avan
taj în disputa pentru cîștigarea 
grupei.

Rapidiștii vor încerca astăzi 
să întrerupă șirul victoriilor 
.unsprezecelui" din Goteborg și 

să realizeze un rezultat favo
rabil pentru ei. singurul care 
i-ar menține încă în cursa pen
tru unul din primele două 
locuri ale grupei, premiate de 
organizatorii competiției. Și 
vor putea reuși acest rezultat 
dacă vor evolua la nivelul ul
timelor jocuri din campionat și 
al semifinalei Cupei.

Spectatorii— care așa cum 
se deduce după cererea masivă 
de bilete, vor umple tribune
le stadionului — au. deci pers
pectiva unei partide de mare 
atracție, a unui ioc de calitate, 
spectaculos.

Reamintim că meciul de azi 
va începe ia ora 17 și va fi 
condus, de o brigadă de arbitri 
români, cu Ion Crăciunescu la 
centru. Vasile Curt si Vasile 
Angheloiu la linie. (C.F.).



Noile promovate în Divizia A de handbal feminin.............................. .................. Prima edifie a competiției pugilistice „Ring

C.F. R. CRAIOVA — IN PREMIERĂ, ÎN PRIMUL EȘALON
© Echipa se bizuie 

pe jucătoare 
formate, 

in exclusivitate, 
la C. S. Ș.

Universitatea 
din localitate 

Multe au fost Încercările 
handbalistelor de la C.F.R. Cra
iova de a promova in prima di
vizie! Și de nenumărate ori 
ele s-au aflat aproape, foarte 
aproape de atingerea telului. 
.In ediția 1984/1985 a Campio
natului Diviziei B, ne spunea 
metodistul Victor Cheiraru, 
ne-am confruntat cu Betonul 
Săvinești, avind 60 de puncte 
la activ — noi, $i 61 de punc
te — adversarele. După două 
meciuri egale, ultimul la Cra
iova (scor 0—6), acesta jucat pe 
o ploaie torențială, handbalis
telor noastre nu le-a surâs șan
sa. S-a mai intimplai ceva simi
lar Si in ediția 1980/1981, cînd, 
după un baraj al echipei noas
tre cu Confecția București, 
Textila Bubuși și Constructorul 
Timișoara la start, am ratat 
calificarea doar pentru că ne-r 
lipsit un singur gol 1 Au fost 
două lecții usturătoare, insă 
nu ne-am descurajat și am luat 
măsuri care să ne asigure pro
movarea. Și iată că am obținut-o 
acum, totalizind 56 de puncte și 
+12 la adevăr". Ce factori au 
contribuit la acest succes? Ei 
sînt multi și nu lipsiți de... an. 
tecedente. Ar fi în primui rînd 
faptul că C.F.R. Craiova 6-a 
aflat mai tot timpul pe. mina 
unor antrenori de elită ai hand
balului nostru, dintre ei ne
lipsind antrenorul emerit Con
stantin Popescu. în 1988 a re
venit la cîrma tehnică antreno
rul Gheorghe Sbora și. «din 
mers", alături de un alt arti
zan Nicolae Dumitrescu (venit 
în ediția 1985/1986). s-a dat 
startul în tentativa promovării. 
Jucătoarele „au văzut" în ei 
doi tehnicieni oapabili, s-au

în picioare (de la stingă) : Gh. Sbora — antrenor, Nicole ta 
Sandu, Carmen Papa, Gabriela Tarea, Ileana Bălăci, Floarea 
Ionișcu, lulia Trifănescu, Elisabeta Marinescu, Victorina Stoe- 
nescu, Nicolae Dumitrescu — antrenor; rindul din față : Ileana 
Manolescu, Ana Stăncuțâ, Aurelia Cioc, Daniela Muntean», 
Nicoleta Cițu — căpitanul echipei, Victorina Simion ți Mimi 
Văruț. Foto : V. POPOVICI — Craiova
angajat total la antrenamente 
și în meciuri, s-au întărit disci
plina si coeziunea între jucâ- 
toare. s-a muncit mult mai 
mult pentru apărare (elastică 
dar fermă), s-au asigurat bine 
toate posturile și, în ansamblu, 
a crescut vizibil eficacitatea. E- 
chipa a atras din ce in ce mai 
mulți suporteri și spectatori 
pentru că juca un handbal mo
dern. cei doi antrenori pregă- 
tindu-și elevele la parametri 
înalti din punct de vedere can
titativ și calitativ. Pe de altă 
parte, conducerea asociației spor
tive (președinte de onoare — 
ing. Valeri u Neacșu : președin
tele asociației — Ștefan Costa- 
che; președintele secției — 
ing. Gheorghe Lazăr) a creat bu
ne condiții echipei și a făcut-o, 
între altele, motivat de faptul 
că cei doi antrenori se bizuie 
în exclusivitate pe jucătoare 
formate la Craiova chiar de N. 
Dumitrescu și Gh. Sbora, la 
C.S.Ș. Universitatea. .Debu- 
tînd in prima divizie — oonchi. 
dea metodistul secției — do
rim să ne sporim forțele, ast
fel incit să nu fim simpli pa
sageri de un an, să zicem, 
ci... călători permanent! ai tre

nului Diviziei A — pentru * 
mă exprima in termeni speci
fici nouă, ceferiștilor".

Ion GAVRILESCU

FINALELE DE MlINE - AȘTEPTATE CU MU
Vineri seara, pe terenul de 

handbal din Complexul spor
tiv Dinamo au fost programa
te oele două reuniuni semifi
nale ale primei ediții a corn- 
petiției pugilistice „Ring 
București". Spectatorii, mai 
numeroși decît în zilele pre
cedente, au avuj din nou mo
tive de satisfacție, competito. 
rii oferindu-le multe me
ciuri frumoase, viu disputate, 
la majoritatea categoriilor 
de greutate.

Prima gală a Început cu 
disputele „semimuștelor", care, 
prin dinamism și viteza exe
cuțiilor, au „încălzit" tribune
le. în prima semifinală a ca
tegoriei, Li viu Boețeanu (O- 
lirnpia), mai înalt și cu brațe 
mai lungi, a punctat mai clar 
de la distanță, faivingîndu-1 
pe Mitică Vrînceanu (Meta
lul). în cealaltă semifinală, 
în urma unui meci mai puțin 
spectaculos. Florin Dumitru 
(Mașini Unelte) a primit deci
zia de învingător în fața fflus- 
celeanului Ion Ciobanu. Mult 
mai deciși să obțină victoria 
au început lupta pentru ca
lificarea în finala catego
riei pană sportivii Aurel Fie-

raru (Steaua) și Costică Bitcă 
(Progresul Brăila). Și dis
puta lor a fost Plăcută, antre
nantă, cu schimburi frumoa
se de lovituri. Cu o mai mare 
precizie în acțiunile ofen
sive, Fieraru a cîștigat la 
puncte. în celălalt meci, Io
nel Tănase (A.E.M. Timișoara) 
l-a depășit dar la puncte pe 
Adrian Dinulescu (Metalul 
Buc.).

La „semiușoară", se pă
rea că stelistul Iustin Antonie 
va cîștiga fără probleme 
partida cu Dumitra Creștin 
(A.E.M. Timișoara), atacu
rile lui Antonie lncheindu-se 
de cele mai multe ori cu fru
moase reușite. Dar o contră 
de dreapta expediată de 
timișorean în . ultimele se
cunde ale reprizei a doua l-a 
zdruncinat vădit Pe bucu- 
reștean, caro a fost și numă
rat. în ultimul rund, Creștin 
și-a valorificat din plin for
ța loviturilor, cîștigînd prin 
oprirea meciului de către 
arbitru. Meci cu... seîntei în 
semifinala a doua, între 
Alexandru Favei (Mecanică 
Fină) și Florin Dumbravă

FRUMOASE ZILE DE VACANȚĂ
(Urmare din pag. 1)

sile Mihalache, să nu se,., 
plictisească nimeni.
• Cum e in tabără ? • For

midabil I (Diana Onciul, cla
sa a IV-a, Școala nr. 26 din 
Iași ; Ozana Porumb, tot cla
sa a IV-a, Școala din comuna 
Mirșid — Sălaj) O Cum e in 
tabără ? • Țară scumpă, floa- 
re-albastră l Libertate. cer 
senin / Tu, copilăria noastră / 
Ne-o înveselești deplin I (loan 
Ilieș, clasa a VIII-a, Școala 
din comuna Zalha—Sălaj). Zile 
de neuitat aici, in tabără, la 
Snagov I Dimineața, cînd apa 
incă mai păstrează răcoarea 
nopții, 452 de copii cuminți și 
silitori salută soarele, care se 
ridică peste cimpia bogată a 
Siliștei : cu brațele ridicate, cu 
zîmbetul în priviri — e întîiul

punct din programul zilei, 
care începe cu gimnastica de 
înviorare. In fața școlarilor în 
șorturi, profesorii de educație 

fizică ai taberii, Mircea Ște- 
fănut și Constantin Vuia, cei
lalți profesori de sport din ju
dețele Iași, Sălaj și Harghita.

Seara, mare carnaval, mare 1 
(administratoarea taberei, Ma
ria Bălăceanu. a pregătit de 
mult costumele). Vor fi și invi
tați de onoare. Prof. Stavru 
Teodorof. antrenor emerit, și-a 
pregătit și el „expunerea" 
despre frumusețea caiacului și 
canoei, a sporturilor nautice, 
in general, in tabăra de la 
Snagov se lucrează cu pers
pectiva, și in perspectivă I

in tabăra de la Snagov, mesele de tenis sint amplasate anume, 
spre a savura și răcoarea pădurii

(Metalul 
verin), în 
spus cui 
nai dispi 
sa, Pavel 
învingător 
curat, ci 
„seni in/' 
neri care 
derașcu 
Bădescu 
brul de 1 
i-a pus i 
decători.
b.p. A. ' 
meci al i 
ru (Timp 
canu (U. 
prima st 
riei mi 
Costică G 
lentin J 
căutat în 
decisivă, 
nici unul 
punctînd 
declarat 
în celăla 
(Progresul 
Profir (U 

în gala 
muscă, FI 
zul) a ci: 
decît ne 
tî nărui 
(Metalul 
Marian I 
și-a valoi 
oară de 
la pun' 
(Victork 
mai înalt 
Leondraliu 
Costin Sta 
vingător 
colegului 
lae Iancu.

Ion Stai 
campion 
evOluînd 
perioară, 
tîmpinat 
din par 
Vasile Gi 
bine făci 
categorie, 
riența și 
Stan rișt 

Gala t 1. 
mineața (< 
foarte ini 
te meciuri

UN CONCURS INEDIT DE
CU MULTE REUȘITE, LA

Nimic mai spectaculos declt 
escaladele de dificultate. Intro
duse în acest an. In calendarul 
F.R.T.A.. dc baza reglementări
lor internaționale (U.I.A.A.) S- 
ceste întreceri relevă cu deose
bită Dregnantă că si la noi astfel 
de concursuri sînt bine primite 
de sportivi si de iubitorii disci
plinei. cel mal bun exemplu 
ne-a fost oferit de curînd. la 
Zarnestl de .Cupa Torpedo". 
Aici au luat startul 96 de alpi
nist! si 23 de alpiniste (cam tot 
ce are mai bun la ora actuală 
escalada noastră! iar in fiecare 
din cele două zile eît a durat 
competiția eu toate că vremea a 
fost Instabilă (a si plouat), au 
fost înregistrat! nnroane 1000 
sneetatori. Nu-1 mai puțin ade
vărat că si asociația sportivă 
Tornedo conducerea el (preșe
dinte ■ Vlad Ene). dar si a între
prinderii de care aparține. „6 
Martie" (director : ing. Tratau 
Bărbat), se bucură In rindurile 
specialiștilor d? bune aprecieri 
nu numai datorită Îndelungatei 
experiențe In organizarea unor 
astfel de competiții, ci si pentru 
numărul mare (dar si valoros) 
de alpinist) care s-au afirmat 
de-a lungul a 36 de ani de exis
tentă a asociației.

dor Hurbean, prezent la concurs, 
sublinia că „traseele pentru fi- 
nala fetelor si a băieților a« 
grad mare de dificultate (VI. 
respectiv. IX). au stil, personali
tate si clasă, ele nurtînd si am
prenta trasatorilor — N. Sctnteie 
și maestrul sportului I. Coianu 
pentru fete. I. Torok si maestrul 
sportului FI. Mihăescu la băieți".

ÎNAINTE DE START

Calificările fîn prima zi), ca si 
finalele (în a doua) s-au deslă- 
surat după un anume tipic. Con- 
curentii. instalat) lntr-o zonă de 
așteptare si încălzire, de unde 
nu au putut vedea traseu] (pe 
care nici nu-1 cunoșteau) au 
fost chemați, pe rînd. unul cite 
unul la locul de start, in ordi
nea tragerii la sorti. Odată sosit, 
sub privirile arbitrilor si asis
tentei. sportivul a avut la dispo
ziție un timp limitat de studiere 
a traseului, dar si de pregătire : 
schimbatul încălțămintei, ajusta
rea echipamentului, punerea căș
tii de Drotectie. legarea corzii 
(frânghiei- de alpinist) de centura 
de siguranță. Apoi... START I...

TRASEE ATRĂGĂTOARE, 
SOLICITANTE

Cum însă, dincolo de buna 
desfășurare si Dregătire a sporti
vilor. succesul unor astfel de 
reuniuni constă si în alegerea si 
amenajarea traseelor pe care e- 
voluează competitorii, iată si ne
cesarele detalii. In zona refugii" 
lor din Prăpăstiile Zărneștilor, 
în oereti fspălati) de sttaeă. de 
o verticalitate anroane perfectă, 
avmd Drize naturale extrem de 
fme alninisti cu experiență au 
ales centru început linia fiecă
rui traseu în lungime de DÎnă 
la 25 m Anoi L> circa 0.5 m. In 
dreanta liniei de cătărare au 
fost bătute coliniar oitoane de 
asigurare în care au fost mon
tate carabiniere (de fapt bucle) 
iar limitele laterale de aproxi
mativ 2 m au fost marcate cu 
benzi albe Traseele începeau la 
10—15 m de sol punctele de ma
re dificultate erau situate spre 
finalul urcușului asa că au re
zultat pasaje. deopotrivă. de 
mare frumusețe sî cu rigori at
letice atrăgătoare si solicitante. 
De altfel secretarul Comisiei 
centrale tehnice a F.R.T.A., Teo

...SPRE CIT MAI SUS

în calificări, fetele au dispus 
de ș minute pentru a urca circa 
20 m. Nici una nu a reușit a- 
coastă performantă. dar s-au 
detașat Simona Simon (G.I.G.C.L. 
Brașov) si Elena Oncescu (Con
fecția București), care au ajuns, 
totuși oină la 11.40 m respectiv. 
11 m. Traseul de 25 m pentru 
băieți a fost parcurs insă de 27 
alninisti in numai 1 minute. 
Timpii cel mal buni : 1:22 —
Dionlsie Daro (A.S.A. Brașov) Bl 
1:41 — Ion Scinteie (Torpedo).

Intîlnlrile decisive s-au desfă
șurat în același timp $1 pe trasee 
alăturate, astfel că... un ochi pu
tea privi la evoluția celor 1# fi
naliste iar celălalt, spre ascen
siunea celor 30 de finalist). Din 
cauza oloi! căzute cu o zi înain
te. dar si peste noapte, fetele au 
concurat pe același traseu (us
cat) însă startul s-a dat cu 5 m 
mai sus Nici în situația dată, 
acesta nu a fost narcurs în to
talitate far peste granița de 
11.40 m atinsă de Simona Simon 
în calificări a trecut... tot ea 
(cu 10 cm mai mult) dar si ad
versara ei directă Elena On
cescu (cu 65 cm peste).

ALPINISM, 
ZÂRNESTI■> 

SOLITARUL

La băieți, după evoluția a 1? 
alninisti. se părea că este impo
sibil de atins cota celor 24 m în 
maximum 10 minute. înălțimile 
la care ajuseseră experimentați! 
Constantin Cojocaru (Torpedo) 
— 15.80 m în 7:37, Gabriel Tofan 
(„U" Brasov) — 15.90 m in 5:12 
si Gheorghe Pop (Mecanică Fină 
București) — 16,56 m In 7:17 erau 
cele mai evidente probe, la aces
te cote ei pierzînd controlul 81 
desprlnzîndu-se de stlncă. Or 
traseul nu era bine ales si ame
najat. ori „cheia" lui nu fusese 
găsită. A urmat însă Dionisle 
Daro. singurul care reusise cu 
un an în urmă, la primul con
curs organizat în tara noastră, 
tot la Zărnesti. dar pe un alt 
perete de stîncă. să atingă. ta 
timpul propus. înălțimea stabili
tă. Cu o tehnică perfectă cu un 
stil si o viteză ce numai armo
nia dintre cățărător si mediul 
natural le poate crea. Daro a 
ajuns cu ușurință, după numai 
6 minute, la 16 m. de unde, cu 
un mic efort, n mai săltat un 
metru. Recordul de pînă atunci 
fusese denășit. dar el nu oferea 
garanția obținerii primului loc.

Asa că urcușul a fost reluat. Cu 
o mobilitate extraordinară cu 
o forță și o îndemînare ce nu
mai un mare alpinist le poate 
avea. dUDă încă două minute și 
42 secunde. în aplauzele unui 
public entuziast. Dionlsie Daro a 
atins cota celor 24 m. A fost, 
de altfel, singurul din concurs 
care a înregistrat această perfor
mantă de ea anropiindu-se cel 
mai mult Sorin Ionel (A. S. Re
tezat). care în 9:16 a ajuns la 
19.80 m.

DRUMUL CONTINUA

Neîndoielnic „Cuca Torpedo" 
a oferit o evaluare corectă a ac
tualului nivel al cățărătorilor 
prezent!, dar sl un moment de 
referință ta alpinismul nostru. A 
fost doar un început, pentru că 
agenda escaladelor de dificultate 
din acest an cuprinde concursuri 
ta Cheile Taia (.Xluna Minerul". 
29—3o iulie în Cheile Bioazului 
(..Cupa Universitatea Brașov". 
3—6 august). in munții Gutîi 
(„Cuca Pitonul de Aur" 25—27 
august). Si. spre bucuria iubito
rilor alpinismului, in zilele de 22 
sl 23 septembrie, ta zona Bicazu- 
lui. se va derula prima finală a 
Campionatului Republican la a- 
cest nou gen de întrecere. la 
care vor fi admiși (pe baza re
zultatelor Ia etapele nominali
zate) doar primii 25 de sportivi.

loan NOVAC

ACTUALITĂȚI DUS
3

CU CÎTEVA Zile în urmă, pe 
terenurile de la Tenis Club din 
Capitală s-au încheiat întrecerile 
din cadrul Campionatelor muni
cipale ale seniorilor si senioare
lor. Din nou (ca de flecare dată 
in ultima vreme) concursul fe
minin a fost ta prim-planu) a- 
tentlei. fiind prezente (cu o sin
gură excepție. Diane Samungi. 
care îsl pregătește examenul de 
admitere la facultate) cele mai 
bune senioare si iunioare din 
tară. Au fost multe meciuri de 
mare luptă, de nivel tehnic bun, 
în care au impresionat plăcu*, 
dîrzenia cu care si-au apărat 
șansa unele dintre sportive. Au 
fost însă si meciuri ta care au 
displăcut lipsa de vigoare sau 
indisciplina de ne teren a unor 
jucătoare (cu pretenții de altfel). 
Au fost, de asemenea, si mo
mente de spectacol. Cu precădere 
acest lucru s-a tatîmplat in fi
nala feminină, unde s-au lntîl- 
nit Isabela Martin (Politehnica 
București) si Loredana Bujor 
(Progresul Energomontaj). două 
iunioare de 17 ani care aspiră 
la selecționarea în echipa pentru 
apropiatele C.E. A învins nri- 
ma (6—3. 6—1), pe eît de clar, 
de lejer si de frumos ne atît de 
surprinzător. Surprinzător nu 
Dentru că nu ar fi fost scontată 
victoria Isabelei. ci pentru că 
era de așteptat ca meciul să fie 
cit de eît echilibrat. Amîndouă 
îucaseră foarte bine nînă atunci. 
Loredana le învinsese fără drept

Iubitori ai muntelui!

CABANELE VĂ AȘTEAPTĂ
Amatorii, de drumeții montane sînt lntîm- x 

pinați cu o caldă ospitalitate ia cabanele de ț 
pe traseele turistice. X

O odihnă plăcută, o vacanță reconfortantă y 
în peisaje fermecătoare X

LA CABANELE MONTANE |

In această perioadă se pot obține locuri X 
la cabane adrestadn-vă oficiilor județene Y 
de turism și ITII.R Bucureștii X

Rețineți ! v
CABANA - punct de plecare în drumeții > 

montane X
CABANA — locui de întîlnire al tuturor X 

celor care îndrăgesc natura y
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Flacăra Moreni a avut o ca
rieră originală in fotbalul nos
tru. Veche și constantă repre
zentantă a diviziei secunde, a 
îndrăznit, acum trei ani, să-și 
depășească condiția, promovînd 
pe prima scenă. Pasul putea să 
pară convertirea unui centru 
fotbalistic mai mărunt la gustul 
aventurii, ambiția de a figura, 
fie și o dată, între „primele 18“, 
sfidarea... posterității printr-o 
imortalizare statistică a More- 
nilor în cadrul Diviziei A. Lu
crurile păreau să ia chiar a- 
ceastă turnură, scuzabilă, ori
cum, dacă ne amintim cum de
butul în elita fotbalului nostru 
a fost timid, lipsit de forță, cu 
numai 9 puncte acumulate la 
consumarea turului de campio
nat 1986—87. Să răscolim puțin 
in colecția ziarului și să evo
căm o formație a proaspetei 
debutante care. în etapa a 7-a. 
deci după parcurgerea unei 
perioade de rodaj, dădea re
plica Oțelului Galați pe teren 
propriu, realizînd un simpto
matic 0—0. Iat-o: Nedea —Pre
da (Ștefănescu), Badea, Dumi
trescu. Nistor — C. Cojocaru, 
Călin. Paraschlv — Stoiciu, 
Gîngu, Marcu (Aelenei). Veți 
recunoaște că fotbaliști în ge
nere anonimi, lipsiți de suflu] 
necesar unui sprint prelungit la 
altitudinea primei divizii, tn- 
mănuncheau simbolul perioa
dei romantice în viața acestei 
echipe care, mobilizată puter
nic în a doua parte a campio
natului, a reușit, pînă la urmă, 
n salvare spectaculoasă, cu ur
mătoarea linie de clasament : 
15. 14 4 16 40—55 32.

Cu rădăcini oricît de firave 
în solul Diviziei A, Flacăra, 
pusă pe roate de un antrenor 
cu dovedită capacitate profe
sională ca Ion Nunweiller, nu 
face în al doilea sezon decît 
să continue ceea ce începuse 
cu emoții, cu incertitudini, cu 
eforturi, după promovare. Fla
căra intra, deci, în perioada de 
consolidare. O altă formulă de 
echipă, tot după 7 etape din al 
doilea campionat al său (0—3. 
cu Steaua, la București, scor 
normal, la urma-urmei) demon
strează cu prisosință că Flacă
ra s-a dovedit o echipă grăbită 
conștientă că trebuie să reno- 
veze masiv. Ea arăta astfel : 
Dohot — G. Radu (Nica). Butu- 
fei. Ene. Nistor — D. Sava 
(Tirchineci). Dragnea. Beldie. 
C. Pană — Văidean, Lala. Bi
lanțul : 6. 13 7 14 40—48 33. Un 
important pas înainte, o can
didatură străvezie pentru un 
loc într-o cupă europeană, chiar 
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mentele generale, ceea ce ne 
îndreptățește să sperăm că vom 
așista la curse viu disputate 
pentru un loc pe podium. Pri
mul start se va da la ora 11.

----------  / ■ nur»
tinuare negativ, vorbea de la 
sine despre o anume fragilita
te a compartimentului defensiv, 
sonă în care antrenorii Nun- 
weiller și Niculescu au făcut 
retușuri vizibile in cel de al 
treilea sezon al echipei în pri
ma divizie, dnd, depășindu-se 
și etapa de tranzit, se intra în- 
tr-una a afirmării depline. Iată 
o ultimă formație a 

4. FLACĂRA 34 16 4 14 63-47 36
pe teren propriu : 28 (a pierdut cite 2 p 
„U" Cluj-Napoca) ; puncte obținute

• Puncte realizate 
la Steaua Dinamo șl „U* Cluj-Napoca) ; puncte obținute în 
deplasare : 8 (cite 3 p la A.S.A. Tg. Mureș șl F.C. Bihor, cite 
1 D la Rapid, „U- Cluj-Napoca. F.C. Olt și Victoria).

• Golgeterii echipei : Lala — 21 de goluri (4 din 11 m) j Văl- 
dean 13 (1 din 11 m) ; Marcu. C. Pană ni (1 din 11 m) — cite 
6 ; D. Sava 4 ; Beldie, Dragnea <2 din 11 m) — cîte 3 ; Movilă, 
Stere — cîte 2 ; N. Bucur (F.C.M. Brașov). Mathe (A.SA. 
Mureș). Clrstea (Rapid) — cîte un autogol.

TE.

• Jucători folosiți : 24 — Marcu 34 de meciuri ; Dragnea 33 ; 
Beldie 32 ; Purdea, Butufel, C. Pană m — cîte 31 : Văidean 30; 
Lala 26 : Movilă 23 ; D. Sava 21 : Chlrlță 20 ; M. Pană 16 ; Tene, 
Stere — cîte 14 ; Zlotea 13 ; Dumrtrașcu, Timiș — cîte 12 : G13- 
van 11 ; Dohot, G. Radu — cite 3 ; Balaur I 7 ; N. stănescu 5; 
Ciobănlcă Nistor — cite umil.
• Media notelor echipei î 6,51.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. C. Pană in 6,90, & Dragnea 6,81, 3. Beldie 6,57.
• Cartonașe galbene : 26 (11 suspendări) — 9 Jucători (cele 

mai multe : C. Pană IU 5).
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 11 lovituri de la llm: 8 transformate

(Lala 4 ; Dragnea 2 ; C. Pană TU, Văidean — cîte una), s ra
tate (C. Pană HI, Văidean, Dragnea) ; a fost penalizată cu 10 
penalty-uri (7 transformate, 3 *ratate).

cu care ea s-a impus în cam
pionatul recent terminat, fi- 
xîndu-se pe un merituos loc 4 
(16 4 14 63—47 36), performan
tă care, acum trei ani, la des
cinderea pe prima scenă, pă
rea, să recunoaștem, o himeră: 
Tene — Purdea, Butufel, Bel
die, Balaur — D. Sava, Drag
nea, C. Pană, Marcu — Văi
dean (Timiș), Lala (Chiriiță). 
Această formație a evoluat în 
meciul F.C. Bihor — Flacăra 
1—2. Cu o linie de fund rema
niată, echipa standard a Flă
cării nu mai păstrează din pri
ma sa variantă decît o mostră 
(Marcu) destinată parcă să dea 
autenticitate energicului pro
ces de construire a unui „11" 
forte, competitiv. Debarasîn- 
du-se si de alii jucători utili 
doar la momentul respectiv, 
suportînd și permutări care să 
confere echilibru și stabilitate 
(deduse lesne la simpla compa

rare a echipelor aliniate în di
feritele faze ale bătăliei). Fla
căra a devenit știuta echipă de 
astăzi, cu exprimare matură, 
elaborată. în care antrenorii au 
limitat la maximum spațiul ha. 
zardului, al improvizației iefti
ne. O'ntr-un efectiv de jucă
tori totuși refuzați de alte echi
pe, socotiți consumați, valorifi
ci nd tocmai rutina lor și re
ceptivitatea tactică dezvoltată

LOTOPRONOSPOR1 INFORMEAZĂ

I: M
52; Extra-
74 66 47 18

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 1 
IULIE 1989. Extragerea 
59 40 «3 24 5 77 50 “ 
gerea a Il-a : 15 27 
39 25 1.

Fond total de
648 714 lei, din care report la 
categoria 1 : 36 316 iei.

cîștîguri :

• TRAGEREA LOTO 2 de inli
ne. 9 iulie, va avea loc în Bucu
rești în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. începînd de la 
ora 16.30.

A Menționăm că rezultatele 
concursului PRONOSPORT de 
astăzi, sîmbătă 8 iulie, vor fi

CUPĂ U.E.F.A.
într-o carieră plină (vezi Drag
nea, Văidean, Lala, Butufei, 
Beldie, Purdea), îmbinînd-o cu 
energia explozivă și dorința de 
afirmare a tinerilor (Tene, C. 
Pană, D. Sava, Timiș), Flacăra 
a obținut un „unsprezece" rea
list. care trudește pe gazon 
pentru ca „schemele" exersate 
la antrenamente să prindă via
ță. Este tocmai impresia pe 

33 ;

care ți-o dă văzînd-o la joc : 
trasee premeditate ale jucăto
rilor și ale mingii, eu atacuri 
în bloc, pregătite asiduu la 
mijlocul terenului, unde D. Sa
va și Dragnea țes metodic 
pînă la apariția culoarului fa
vorabil. pe care izbucnesc din 
poziții aparent pasive C. Pană 
sau Marcu. Văidean, abil, teh
nic, poate rezolva totul pe spa
ții mici, Lala îl completează cu 
calitățile clasice (detentă, pu
tere de a se demarca continuu) 
ale „vîrfului" autentic. Funda
șii au rezerve de a trata faza 
de atac pe poziții avansate, de 
unde replierea se face fără e- 
moții, cu combustia unei pre
gătiri fizice adecvate. In spa
tele tuturor, portarul-spiriduș 
Tene, revelația campionatului.

Iată că după un debut greoi, 
în numai trei sezoane, Flacăra 
Moreni devine o echipă solidă, 
un edificiu în care fiecare că
rămidă. așezată la locul ei. dă 
impresia de soliditate și armo
nie. împingerea unui centru 
fotbalistic micuț în circuitul 
internațional, onorantă, trebuie 
însă argumentata cum se cu
vine. Trecînd peste toate ob
stacolele. Flacăra a ajuns, a- 
bla acum, în fața celui mal 
înalt. După cum o cunoaștem, 
credem că îl va birui și pe te 
cesta...

lon CUPEN

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
Pentru orice fotbalist — șl cu 

attt mal mult centru un jucător 
tln-ăr. dornic, firește, să se afir
me — eonvdearce la unul din 
loturile reprezentative constituie 
un moment de mare bucurie, de 
supremă satisfacție. 99% dintre 
fotbalist! asa gîndesc si asa ac
ționează. Am spus 99% sl nu 
190%. fiindcă lată. Ovîdiu Han
ganu (Corvinul Hunedoara) face 
o surprinzătoare excepție. Con
vocat la o acțiune a lotului de 
tineret, el n-a dat curs acestei 
chemări aseunzindu-se în spa
tele unor explicații trimise de 
conducerea clubului hunedorean. 
cum că Hanganu ar fi acciden
tat si n-ar nutea să se prezinte

publicate sl în rubrica de spe
cialitate din ziarul ..Sportul" de 
luni. 10 Iulie, precum si în Pro
gramul Loto-Pronosport. Avînd 
însă în vedere că vînzarea pen
tru concursul intermediar de 
miercuri. 12 iulie începe deja de 
astăzi, consemnăm mal Jos Par
tidele concursului respectiv : I. 
Rapid Buc. — Spartak Varna : 
n. Oerfiryte I.S. — Wismut Aue : 
m. F.C. Lucerna — F.C. Den 
Bosch : IV. Karlsruher S.C. — 
R.F.G Liăgeois : v. 1903 copen
haga — Malmo F.F. : VI. F.C. 
Tirol — A.c. Bellinzona: BrBndby 
LF. — Grasshopper : VIII. Lyn- 
gby B.K. — I.F.K. Goteborg : IX. 
Stuttgarter Kickers — Diurgar- 
dens : X. Slavia Praga — Ocre- 
bro S.K. : Xi Hannover 96 —
Veile B.K : XII. R.K.C. Waal- 
wlik — Kaise-lautern : XIII.
F.C. Carl Zeiss Jena — Viena F.C.

POVESTEA UNU! TROFEU

...cîștigat, la Sofia, de juniorii piteșteni
• 12 echipe ta startul competiției • După trei ani, 
cupa revine in vitrina jucătorilor de la Centrul Olim
pic • O finală cîștiga'.ă la scor • Danei Zamîit - ce' 

mai bun mijkcaș ci turneuiui

Mihai Georgescu este antre
norul echipei de speranțe a 
clubului F.C. Argeș. Laurențiu 
Iordache este antrenorul echi
pei de juniori a Centrului O- 
limpic Viitorul Pitești. Amîn- 
doi ne-au vizitat la redacție, 
punîndu-ne pe birou CUPA din 
imagine. După care, firește, 
ne-au spus cu multe amănunte 
povestea frumosului trofeu.

Clubul bulgar Lokomotiv So
fia — campion al țării în 1940. 
1945, 1964 și 1978 — organizea- 
Xă. de 9 ani. o foarte intere
santă competiție dotată cu 
«Cupa Nikola Kotkov". un fost 
mare jucător al clubului sofiot 
(322 de meciuri și 163 de go
luri în prima ligă. 59 de parti
de si 33 de goluri la echipa na
țională). dispărut, împreună cu 
celebrul Asparuhov, într-un 
tragic accident de automobil. 
La ediția din acest an a -Cu
pei" au participat 12 echipe de 
juniori: patru din Bulgaria 
(Sredeț. Vitoșa, Slavia și Loko
motiv) și opt străine (Partizan 
Belgrad — Iugoslavia, Wismut 
Aue și Union Berlin — R. D. 
Germană, Agrotekos Asteras și 
Mikti Nikeas — Grecia Was- 
auchal — Franța, Djaliara — 
Kuweit și Viitorul Pitești, o 
combinată formată din jucători 
de la C.O. Viitorul și de la spe
ranțele lui F.C. Argeș, care 
provin de fapt tot de la Vi
itorul). -De-a lungul anilor, a- 
firmă antrenorul M. Georges
cu, întrecerea — excelent orga
nizată — a fost ciștigată de 
T-S.K.A. Moscova, Vitoșa, Sre- 
det. Fortuna Dusseldorf, Parti
zan Belgrad. Anul trecut au în
vins juniorii clubului gazdă, iar 
în 1986 trofeul a revenit echi
pei noastre: 2—1 în finală cu 
Vitoșa".

Cum a fost acum, la ediția a 
9-a ? Ne spune antrenorul L. 
Iordache: „în grupa B am ob
ținut două victorii: 5—1 eu 
Sredeț (golurile au fost mar
cate de Prisăccanu, Hapaină, 
Zamfir, Barbu și Duță) și 2—1 
cu Union Berlin (Prisăccanu 
— 2). In semifinală am jucat 
cu Wismut Aue. Scor 2—0, go
lurile fiind marcate de Zamfir 
și Prisăccanu. In finală am în- 
iîlnit pe Lokomotiv Sofia și 
am cîștigat cu 4—1 (an înscris 
de cite două ori Zamfir $1 Bar
bu). A fost un meci foarte bun, 
băieții jucind cu o mare ambi
ție și o dăruire exemplară. In 
general, am aliniat formala 
CONSTANTIN — Albuleseu. 
Gheorghe, Mocanu, Eane — 
PRISĂCEANU, GILCA, ZAM
FIR. Duță — Hapaină, BAR
BU. Rezerve au fost Atanases-

la lot. Atît de grav accidentat. 
Întrebăm noi. îneît să nu la con
tact cu medicul lotului, singurul 
în măsură să se Dronunte asu
pra stării de sănătate a lui Han
ganu 7 Faptele arată însă că a- 
cest Jucător nu se află la crima 
manifestare de acest gen. de ati
tudine superficială fată de convo-

LOZUL VACANTEI
tentixlune speciala limitata >
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FELE VIZOARE COL.OF! 

AUTOTURISME .DACIA 1300 
și numeroase cîștîguri in bani

cu, Teleleu, Bucuroiu, Petrescu 
și Dragu •••**•

Să revenim însă la CUPA di 
imaginea alăturată. Ea a nev 
nit echipei Viitorul Pitești si va 
rămîne definitiv în vitrina în
vingătoarei. Este „puiul" celei 
mari, care se află și ea la Pi
tești, dar care este transmisi
bilă și, fiind transmisibilă, 

obligă (ce frumoasă obligație!) 
formația cîștigătoare si se ali
nieze și la startul ediției vi
itoare. a zecea. Și încă ceva, 
poate cel mai important lucru: 
la Sofia, pe terenurile clubului 
Lokomotiv si cele ale Comple
xului studențesc Viitorul Pi
tești a practicat cel mai spec
taculos fotbal — cum au scris 
ziarele bulgare — iar Daniel 
Zamfir a fost declarat cel mai 
bun mijlocaș al turneului. Bra
vo. Daniele, te așteptăm la 
toamnă pe marea scenă a fot
balului nostru, sub culorile lui 
F.C. Argeș!

Laurențiu DUMITRESCU

cărlle F.R.F. Sl în anul trecut a 
procedat la fel. fiind suspendat 
atunci pe două etape. De data 
aceasta. Hanganu a fost suspen
dat pe șase etape, iar clubul din 
Hunedoara, ca sl antrenorul Oc
tavian Cojocaru au primit cîte un 
avertisment pentru linsă de preo
cupare în vederea trimiterii a- 
cestui jucător la lot.

Jack BERARIU

țiile 
torii 
din
Loto

De vînzare, 
la toate agen- 

s și vînză- 
volanți 

rețeaua 
Prono- 
• In-
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sport 
semnate sur'
prize cu pri
lejul sezonu
lui estival • 
Singura cheie 
a reușitei: par
ticiparea con
stantă I
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DL LA VARȘOVIA
(Urmare din pag. 1>

Ia cadrul ședințelor, desfășu
rate în cursul dimineții și du- 
pă-amiezli, au luat cuvin tul 
conducătorii țărilor participan
te la Consfătuirea Comjtetului 
Politic Consultativ 
Participante 
Varșovia.

Lucrările 
noă.

al Statelor 
la Tratatul de ia
Consfătuirii conti-

șef al Forțelor Armate Unite, § 
general de armată Vladimir § 
Lobov, șeful Statului Major al 
Forțelor Armate Unite.

De asemenea, au luat parte 
șefii misiunilor diplomatice ale 
țărilor respective La București.

în timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov au rostit

LA TRATATUL în finala feminină de la Wimbledon Întrecerile SPARTACHIADEI
DE VARAMILITARE

(Agerpres). 
călărie din

tnactwi.

Nicolae Ceaușescu,Tovarășul 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, vineri. un dineu o- 
ficial in onoarea delegațiilor 
prezente Ia Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al 
Statelor Participante la Tra
tatul de la Varșovia

Au luat parte tovarășii Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, Mi
los Jakes, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, Erich Honecker, secretar 
general, al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane Wojciech 
Jaruzelski, prim-sccrctar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Polone, Rezso Nyers, pre
ședintele Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, Mihail 
Gorbaciov, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Sovietului 
Suprem al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste precum 
și membrii delegațiilor parti
cipante Ia Consfătuire.

Au participat membri și 
membri suplcanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai Comite
tului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți general de ar
mată Piotr Lușev, comandant

*
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
intilnit, vineri seara, cu tova
rășul Mihail Gorbaciov, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al V- 
niunii Sovietice, președintele 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și tovarăța Raisa Gorbaciova.

In timpul întrevederii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov au 
exprimat satisfacția de a se 
rcintîlni și de a avea împreună 
un schimb de păreri in proble
me de interes comun.

Cei doi conducători de partid 
și de stat s-au informat reci
proc in legătură cu preocupări
le partidelor, țărilor și popoa
relor noastre, eu mersul <en- 
sirucției socialiste in România 
și Uniunea Sovietică.

Au fost abordate o serie de 
aspecte ale relațiilor bilate
rale, care se dezvoltă in baza 
înțelegerilor convenite la ni
vel înalt, exprimîndu-se hotă- 
rîrea de a se acționa pentru 
amplificarea continuă a prie
teniei și colaborării româno- 
sovietice, în interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialis
mului, al înțelegerii și păcii în 
lume.

In cadrul întîlnîrii a fost rea
firmată necesitatea de a conlu
cra tot mai activ pe arena in
ternațională în vederea întări
rii păcii, securității în Europa 
și în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit un dineu in onoarea 
tovarășului Mihail Gorbaciov 
și a tovarășei Raisa Gorbaciova.

Întâlnirea și dineul s-au des
fășurat intr-o atmosferă de cal
da prietenie, de stimă si tnte- 
legere reciprocă.

Ceaușescu, 
Partidului

Pentru a treia oară consecu
tiv. în finala turneului de te
nis de la Wimbledon se vor 
întîlni Șteffi Graf și Martina 
Navratilova ! La prima lor con
fruntare directă pe iarba de la 
All England Tennis Club a cîș
tigat Navratilova (7—5, 6—3). 
anul trecut Graf și-a luat însă 
revanșa (5—7. 6—2. 6—1). A- 
dăugăm, pentru amatorii de sta 
tistici. că Navratilova se află 
pentru a zecea oară în finala 
acestui mare turneu. în timp 
oe Graff va juca cea de-a ze
cea sa finală consecutivă a 
unui turneu de Grand S’em.

în prima semifinală, vest- 
germana Steffi Graf a dispus 
de americanca Chris Evert cu 
6—2, 6—1. Paradoxal, deși mai 
lung cu un ghem, prirrul set a 
durat doar 28 de minute, față 
de cel secund, încheiat, după al
tele 40. A fost o luptă pentru 
fiecare punct, la sfârșitul me
ciului Evert declarind: «Șteffi 
este extrem de puternică și ra
pidă. E mereu mai bună. Cred 
că încă nu a ajuns in vîrful 
carierei sale. Este cea mai bu
nă jucătoare pe care am văzut-o 
vreodată*. La rândul ei, Graf 
a spus : „Nu a fost un meci ma
re, însă Chris s-a mișcat foar
te bine în teren. Sint într-o 
bună formă sportivă".

A doua semifinală le-a adus

7 ----------- ă- -------- -  - ------
față în față pe Martina Na
vratilova și Catarina Lindquist. 
Disputa dintre ele a dat cîștig 
de cauză celei dinții, nu însă 
fără emoții. In primul set. Na
vratilova a făcut eforturi vizi
bile pentru a contracara jocul 
în forță al adversarei sale, reu
șind să și-l adjudece abia la 
tie-break, si acesta cîștigat in 
extremis (7—5). Scor final : 
7—6, 6—2.

Finala feminină este aștep
tată cu deosebit și justificat 
interes. (Navratilova anticipea
ză: .Va fi un meci mire, pen
tru că amindouă dorini enorm 
victoria.*). Se vor întîlni, așa
dar, două jucătoare de excep
ție ale tenisului mondial, si
tuate în momente diferite ale 
carierei lor: Șteffi Graf, nr. 1 
în lume, 20 de ani, aflată în 
plină glorie, și Martina Navra
tilova. nr. 2. 33 de ani, exem
plu de tenacitate, care are de 
partea sa experiența competi- 
tională. (D.S.).

SOFIA, 7 
concursul de 
drul Spartachiadci militare 
vară de la Sofia, proba 
obstacole (1,30 m) a fost cîs-
tigată de sportivul sovietic 
Timoșenko, urmat de românul 
Mircea Neagu și bulgarul 
Pavlov.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
CICLISM • Etana a doua a 

Turului Boemlel. încheiată Ia 
Slusovice după 133 km a reve
nit rutierului Bert Diez (R-D.G.). 
în 3.13:07. tn clasamentul general 
conduce sovieticul Vedernikov, 
urmat de Diez — Ia 4 secunde.

HOCHEI a în cadrul ..Cupei 
Intercontinentale* la hochei pe 
iarbă masculin ce se desfășoară 
la Madison (S.U.A.l reprezenta
tiva Olandei a învins cu scorul

de 3—« CI—0» formația Irlandei. 
Iar selecționata S.U.A. a dispus 
cu 4—3 (0—1) de echipa Zim
babwe.

RUGBY • tn primul med al 
turneului pe care 11 întreprinde 
în Noua Zeelan-dă. echipa Argen
tinei a întîlnit. la Taupo o se
lecționată locală. Victoria a re
venit rugbvstilor argentinieni cu 
scorul de 9—4 (3—4).

TENIS DE MASA « Tradițlo-

In 
ca.
do 
cu

TURNEUL DE TENIS
DE LA VARNA

SOFIA, 7 (Agerpres). în se. 
nifinalele turneului de tenis de 
la Varna, jucătorul român Flo
rin Segărceanu l-a întrecut cu 
6—7, 6—4, 6—0 pe danezul 
Soerensen. în finală. Segărcea
nu îl va întîlni pe olandezul 
Osting. care a cîștigat cu 6—0. 
6—3 partida cu tenismanul bul
gar Pelkov.

în Turul Franței

MARI SCHIMBĂRI IN CLASAMENT
DUPĂ NOUA ETAPĂ DE CONTRATIMP

ATLEȚI IN CONCURSURI
• IN CONCURSUL de la Ber

lin. Ulf Tlmmermann (R. D. 
Germană) a cîștigat proba de a- 
runcarea greutății, cu 21.84 m 
iar americanul Tonle Campbel! 
s-a clasat primul la 110 m gar
duri. în 13.48.
• CURSA DE MARATON RE

DUS de la Sapporo (Japonia) a 
fost cîstigată de atletul tanzanian 
Juma Tkangaa, cronometrat pe 
21,097 km tn 1.02:56.

| „EUROPENELE" DE TIR
§ ZAGREB, 7 (Agerpres). — 

La Campionatele Europene de
Ș tir ce se desfășoară în aceste 

zile la Zagreb, proba de pis- 
toi liber, rezervată juniorilor, 

§ s-a încheiat cu victoria spor- 
§ tivului sovietic A. Danilov, cu 
§ 557 puncte. Pe echipe a cîș- 
§ tigat U.R.S.S. — 1 650 puncte, 
§ urmată de Polonia — 1 634 
§ puncte.

SCURT • PE SCURT
nalele meciuri dintre selecționa
tele Asiei si Europei vor avea 
Ioc anul acesta în perioada 12—18 
decembrie, la Atena Roma 
Barcelona.

Faptul că la ediția din acest 
an a «Marii bucle" cum este 
denumit Turul Franței, trei 
dintre primele cinci etape, că
rora 11 se adaugă și prologul, 
au fost de contratimp, exprimă 
cît se poate de dar noua ten- 
dință din ciclismul profesionist 
de mare performanță. Chiar 
dacă o etapă de contratimp nu 
este tot atît de spectaculoasă 
ca o etapă în ..bloc", organiza
torii Turului ’89 și-au mani
festat preferința pentru prima 
(mai cu seamă individuală), în 
ideea că, din punct de vedere 
sportiv, ea exprimă mult mai 
fidel adevăratele posibilități fi
zice, tehnioe și chiar tactice ale 
unui concurent.

Joi, de exemplu, în Turul 
Franței a avut loc etapa a cin- 
cea de contratimp, la Rennes 
o cursă de 73 km, în care com
petitorii au aruncat în luptă 
totul! Realizând o medie orară 
de 44,599 km. americanul Greg 
Lemond a cîștigat etapa în 
1.38:12. Timpii său. excelent, 
coroborat cu cel al purtătorului 
tricoului galben, portughezul 
Acaclo Da Silva (la 6:30) și cu 
alte rezultate, au produs o bul
versare teribilă în clasamentul 
general, care a suferit modifi
cări însemnate. Astfel, lider a

devenit Lemond (cu 17.58:17) 
urmat de Fignon (Ia 5 s), Ma
rie (la 20 s), Breukink (la 1:51), 
Yaitcs (la 2:18), Simon (la 2:39). 
Da Silva (la 3:02)... 28. Delgado 
da 6:53).

Etapa a eincea a adus în 
prim-plan pe trei dintre ultimii 
câștigători ai Turului Franței : 
1. Lemond (câștigător în 1986), 

, 2. Delgado (1988) — Ia 21 s și 
3. Fignon (1983 si 1984) — la 
0,56 s.

Pînă la încheierea competiți
ei va mai fi și o altă etapă de 
contratimp, dar, să nu uităm, 
vor fi și cîteva de maximă duri
tate. în munți... Cine va ajunge 
la Paris cu tricoul galben?

Romeo VILARA

PARIS, 7 (Agerpres). — E- 
tapa a VI-a a Turului ci
clist al Franței, Rennes — 
Futuroseope (259 km), a reve
nit concurentului francez Joel 
Pelier, în 6h 57:45.

în clasamentul general con
duce Greg Lemond (S.U.A.), ur
mat la 5 s de francezul Fig
non. Fostul lider al cursei, 
portughezul Da Silva, se află 
pe locul 7. la 3:02.

3
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§
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CAMPIONATUL MONDIAL
Pe circuitul de la Assen (O- 

tanda) s-au desfășurat întrece
rile unui concurs contând pen
tru Campionatul Mondial de 
motocitiism viteză.

La clasa 250 cmc. a terminat

PUȚINE ECHIPE
(Urmare din pag. I)

mare spre grupa 1 acolo und 
foarte mulți tehnicieni o ve
deau. O explicație: indisponi
bilitatea (dintr-un motiv sau 
altul) a. cel puțin trei piese de 
bază: Piti, Vereș și Perneș. Fa
tă de condițiile excelente de 
care dispun. „alb-ncgrii“ pot 
repeta (cu mai multi sorti de 
izbîndă) tentativa.

De Ia locul 5 în jos nu mai 
întîlnim. deocamdată, aspiran
te la grupa de elită. Petro- 
lul. Arad a avut unele scli
piri (mai ales prin câțiva din 
valoroșii ei jucători — S. Rus 
Si L. Șugaru), la fel ca șî Ma- 
șlni Grele care s-a debuso-

DE MOTOCICLISM VITEZĂ
învingător sportivul vest-ger- 
man Reinhold Roth (.Honda"), 
eu o medie orară de 162.633 
km. iar la clasa 500 cmc pe 
primul Ioc s-a situat america
nul Wayne Rainey (.Yamaha*).

CU PERSPECTIVE
lat după meciul (cu... cintec) 
cu Constructorul Constanța. 
Evoluție modestă, tn schimb, a 
Metalurgistului Cugir docul 7) 
cu o prestație ștearsă în de
plasare. la fel ca și Hidroteh
nica Iași docul 8). care n-a de
pășit un anumit prag de me
diocritate. încărcătura de efort 
a antrenorului P. Vizitiu (și 
la echipă și la juniori) poate 
fi _o explicație. La Iași, unde 
există destui antrenori, se im
pune o mai echitabilă reparti
zare a acestora, în sprijinul ca
lității șl al tradiției.

Petrochimistul Pitești docul 
9) trăiește doar cu satisfacția 
de a fi rămas în „A*. Lotul de 
care dispune este însă redus 
ca valoare (și mai ales ca ga

• A.C. MILAN va continua să 
rămînă una dintre forțele fotba
listice ale cluburilor Europei și 
pentru următori! doi-tre! an! — 
opinează observatorii soccerulu! 
Italian. Se are în vedere nu nu
mai faptul că dubletul olandez 
Gullit — Van Basten (al doilea 
dintre el a primit oferte gene
roase de la F.C. Barcelona, dar 
(a mal ezitat) va rămîne în conti
nuare .milanez*, e! s! acela că

barit), detaliu ce nu trebuie 
să scape conducerii secției. în 
cazul Energiei București, locul 
10. poziția e cu totul inexpli
cabilă. Cu ambiții pentru su
praviețuire Hidrotehnica Foc
șani docul 11) și Constructorul 
Constanța docul 12). Prea puțin 
pentru echipa pe de Litoral !n 
contextul unei puternice miș- 
eări rugbystice. Blazarea și lip
sa de sprijin, ca și „dispari
ția" unor jucători valoroși (Ră- 
cean. Rațiu. Sugar. Oroian (,.U“ 
16 Februarie Cluj-Napoca). 
bascularea între seniori și ju
niori (C.FR. Bra=ov) n-opătl. 
nea în salturi (C.F.R. Constan
ta). indisciplina în procesu' de 
antrenament și discontinuita
tea conducerii tehnice (I.R.A. 
Tecuci) au plasat toate aceste 
echipe pe uVimele poziții ale 
grupei.

Silvio Berlusconi procedează la 
noi achiziții. între care tinere 
speranțe ale Iul !1 calclo. pre
cum Carobbi. Pazzagll Simone. 
Massaro sau Borgonovo. Ultimul 
sosit este Diego Fuser 21 de 
ani, mijlocaș de la Torino ; a- 
nroaoe retrogradat în Divizia B 
lată-I într-o echipă din fruntea 
Ierarhie! europene... Ma! este vi
zat si Vlerchowod de la Samp- 
dorla. Cum s-ar sDune. o echipă 
cu 20 de titulari sl poate că nici 
nu este o exagerare în a-ti dori 
un astfel de lot 1 « maradona 
supralicitează 1 Mal tntîl. tn mod 
poetic, declarind agențiilor de 
presă : „Mi-ar place enorm sa 
ioc Ia Marsilia, un oraș superb 
semănind foarte mult cu Napoli" 
Ano!, anunță sl suma pentru 
care ar fi dispus să colaboreze 
ma! ..strtns* cu Bernard Taple 
patronul lu! Olympique lansat 
cit se poate de serios în con
struirea unei echipe franceze 
comnetitive Ia nivel european : 
oe contractul său trebuie să 
stea scris .,11 milioane de do
lari* plus suma — si ma! mare ! 
— datorată clubului Naooll... • 
N-AR FI EXCLUS ca. din toam
nă. RInat Dasaev transferat în 
sezonul trecut ia Sevilla, să ace
re culorile clubului portughez 
Sporting Lisabona, cu atît ma! 
mult, cu cit — se anunță din 
capitala lusitană — iumătate din 
suma contractului a sl fost clă
tită. Să fie aceasta calea urcării 
tn clasament a clubului din Li
sabona. ocupant doar al locului 
4 în trecutul campionat t
• S-au desfășurat alte meciuri 

din „Cupa Internationals Inter
toto*. grupa I : F.C. Den Bosh 
— Lucerna 1—3 F.c. Llăge — 
Karlsruher t—1 : grupa a 2-a : 
Hansa Rostock — B 1903 Copen
haga 3—3. F.F. Malmfl — plasti- 
ka Nitra 0—0 : grupa a 3-a : Etăr 
Tîrnovo — F.C. Tirol 2—1 Izzo 
Vac — Bellinzona 1—0 ; grupa a
4- a : Brondbv — Admira Waoker
5— 0. Raba Eto Gyor — Gras
shoppers Zurich 1—0 : grupa a 
3-a : I.F.K. Goteborg — Lyngby 
I.F. l—o. Lokomotive Leipzig — 
Tatabanya 0—0 ; grupa a 6-a s 
Djurgarden Stockholm — Stal 
MIelec 1—4 : grupa a 7-a : Wct- 
tingen — Siofok Banyasz 3—1. 
Orebro — Slavla Praga 2—0 : 
grupa a 8-a : Beitar Tel Aviv — 
Sparta Praga 0—1 Hapoe) Petâh 
Tikva — Wisla Cracovia 1—2 ; 
grupa a 9-a : Velie bk - GAK 
1—1, Hannover *96 — Banik Os
trava 1—1 î grupa a 10-a : Soar- 
tak Varna — Oergryte Goteborg 
0—2 ; grupa a 11-a : RKC Waal- 
wijk — Vienna 3—4.
• MOSCOVA. 7 (Agerpres), tn 

meci restantă din Campionatul 
unional, echipa Sahtior Dor.etk 
a întrecut. în declasare cu sco
rul de 1—0. formația Torpedo 
Moscova. Lideră a clasamentului 
»e menține Spartak Moscova — 
24 puncte, urmată de formația 
Torpedo Moscova — 21 puncte.
• PARIS. 7 (Agerpres). tn 

turneul de la Paris eehioa Mo-'- 
pellier a întrecut cu scorul de 
1—0 (0—0) formația portugheză 
F.C. Porto. în finala comoetiiiei. 
fotbaliștii de la Montpellier vor 
întîlni echloa St Germain paris.
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