
Sub președinția fovnrdșuhri

NICOLAE CEAUȘESCU

roletarl din toate tăvile.
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unde se desfășoară 
tovarășul Nicolae 

tovarășa Elena 
au fost iutimpinați 

eele

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Consiliului Național a! Oa
menilor Muncii, miercuri, 12 
iulie, au început lucrările Ple
narei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

La sosirea in Sala Pliatului 
Republicii, 
lucrările, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu_ _____
eu deosebită căldură, cu 
mai alese sentimente do stimă 
și prețuire de participanții la 
plenară.

In aplauzele celor pre
sent!. în prezidiu au luat 
loc. împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, membri șl 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al Partidului, membrii 
Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.

La lucrări iau parte, ca in
vitați, cadre eu munci de răs
pundere din ministere, centra
le și întreprinderi industriale, 
activiști de partid $1 do stat, ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești.

Plenara a aprobat, in unani
mitate, următoarea ordine de 
Ei :

1. Raport cu privire la reali
zarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socialâ șl 
a programelor de perfecționare 
a organizării și modernizarea 
proceselor de producție pe se
mestrul I; măsurile ce se im
pun pentru îndsplinirea planu
lui Ia toți indicatorii pe semes
trul II și întregul an 1989.

2. Raport cu privire la pro
iectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-so- 
cială a României pe anul 1990.

3. Programul-Directivă a! 
Congresului al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea economi- 
co-socială a României in cinci
nalul 1991—1995 și orientările 
de perspectivă pînă in anii 
2000—2010.

S-a trecut, apoi, la dezbateri.
In cursul după-amiezii, lu

crările s-au desfășurat în ca
drul consiliilor pentru : baza 
de materii prime, combustibil 
și energie; industria meta
lurgică și construcții de mașini; 
Industria chimică, petrochimi
că și ușoară ; construcții indus
triale și materiale de construc
ții, consiliile populare, coopera
ție ; transporturi și telecomu
nicații ; problemele activității 
economico-financiare, aplicarea 
consecventă a noului mecanism 
economic și autogestiunii.

In mod unanim, parilclpanții 
la lucrări au exprimat ade
ziunea lor față de Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. pri
vind propunerea de realegere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului, în suprema func
ție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

In timpul dezbaterilor, des
fășurate în plen și în comisii, 
* fost subliniat rolul hotăritor 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborare» și înfăptuire» 
politicii interne și externe a 
partidului și statului, în fun
damentarea științifică, în de-

ATLETELE ROAAANE AU CIȘTIGAT TETRATLONUL „PRIETENIA
Căldură mare, realmente ca

niculară, deci un advercar ex
trem de dur nentru acești co
pii de 12—11 ani, participanta 
la cea de-a 33-a ed.ție a Te- 
tratlonului atletic international 
„Prietenia1*. Cu toate acestea, 
pionieril-sportivi care gi-au dis
putat șansa in a două zi a 
întrecerilor au trecut cu brio 
respectivul examen, cursele de 
800 m fiind alerga**/ într-un 
ritm rapid, acesta fiind im
primat de sportivii mongoli, 
adepți ai unei tactici tranșante. 
De ia început ei s-au instalat 
în frunte, alergînd ca la... 200 
m, cu intenția de a „sufoca" 
pilutonul. Tactică za două tă
ișuri, căci numai în proba re
zervată fetelor, Miadagasgiin

superioară, 
multilateral

sentimen- 
stimă și

dezbaterii Congresului

litica interni și externă

plină concordanță cu inte
resele și cerințele obiective ale 
societății noastre, a strategiei 
dezvoltării generale a patriei, 
în etapa actuală și tn perspec
tivă, strălucit prefigurată in
documentele programatice pen
tru Congresul al XIV-lea al
Partidului Comunist Român, 
care asigură intrarea României 
intr-o etapă nouă, 
de țară socialistă 
dezvoltată.

S-a dat expresie 
telor de deosebită 
considerație față de tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru aportul 
de mare însemnătate la sta
bilirea și transpunerea in viață 
a planurilor șl programelor de 
dezvoltare a țării, la afirmarea 
susținută a științei, invățămîn- 
tului și culturii românești, ca 
factori esențiali ai progresului 
multilateral al României.

Vorbitorii au evidențiat im
portanța documentelor înscrise 
pe ordinea de zi a acestui larg 
și reprezentativ forum al cla
sei muncitoare, expresie a pro
fundului democratism ai orîn- 
duirli noastre socialiste, care a- 
sigură participarea oamenilor 
muncii la stabilirea ș> adopta
rea deciziilor ce privesc unită
țile în care i$i desfășoară ac
tivitatea, dezvoltarea generală 
a economiei naționale. înflori
rea continuă a societății româ
nești.

A fost exprimată deplina 
aprobare față de documentele 
programatice ce vor fi supuse 

al 
XIV-lea al P.C.R., față de po- 
Z22_ ______ 2 __ 2 a
partidului și statului care co
respunde in cel mai înalt grad 
intereselor și aspirațiilor de 
progres, bunăstare și pace ale 
întregului nostru popor.

Rolul hotăritor al conducerii 
de către partid in edificarea 
socialistă a patriei, acțiunea de 
zi cu zi a organizațiilor de 
partid pentru îndeplinirea ma
rilor obiective ce stau în fața 
întregii națiuni, au constituit 
explicația succeselor de seamă 
pe care vorbitorii le-au rapor
tat de Ia tribuna plenarei.

A fost reafirmată voința 
oamenilor muncii de a acționa, 
strîns uniți în jurul partidului 
— forța conducătoare a socie
tății noastre —, al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru în
deplinirea, la un înalt nivel 
de calitate și eficiență, a sar
cinilor pe anul în cura și tre
cerea cu succes la înfăptuirea 
planului pe 1990, ultimul an al 
actualului cincinal, care, prin 
prevederile sale, asigură ridi
carea patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Lucrările Plenarei continuă.+
In cadrul unei solemnități, 

desfășurate in deschiderea lu
crărilor Plenarei Consiliului 
National al Oamenilor Muncii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, a în- 
mînat înalte distincții ale Re
publicii Socialiste România, 
conferite prin Decret preziden
țial, unor organizații județene 
de partid, consilii populare ju
dețene, întreprinderi industri
ale și institute de cercetare șl 
proiectare, care au ocupat locul 
I în întreeerca socialistă pe 
anul 1988.
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Kroumov (80,32 m) și Miklos 
Eszenyi (Ungaria), cu 76,80 m.

La înălțime fete au dominat 
reprezentantele U.K.S.S. : Na
talia Simon (1,66) m) și Oksa
na Kuzi (1,63 m), pe cea de-a 
treia treaptă ureînd Daniela 
Mîndru (tot cu 1,63 m).

Ce ar fi de remarcat 7 în 
primul rând, evoluția foarte 
bună a fetelor noastre, cîști- 
gătoare ale întrecerii pe echi
pe și individuale (prin Daniela 
Mîndru), „dubla" (singură din 

... „. concurs) reușită de sovietica
Proba de aruncarea mingii

. a fost 
Mehas 

i rezultat 
. L-au 

Krasimir

Otgontuyia a reușit să condu
că pînă la capăt (2:20,85), pe 
locul secund Olga Kotik 
(U.R.S.S.), în 2:24,78, iar pe 
trei Oana Sîrbu, cu 2:25,28. în 
schimb, la băieți. Batsunrin 
Erdenebat a „căzut" pe ulti
ma sută, 
(2:11,33) 
tă, spre 
factie.
(2:09,23), 
Pomietlo ,__ ,__ ,, ___
și de sovieticul Evgheni Li- 
sov, în 2 40,75.

ajungînd al patrulea 
înlr-o probă cîștiga- 
marea noastră satis- 
de Cosmin Bobu 
urmat de Marek 
(Polonia), în 2:10,15

de oină — băieți — 
adjudecată de Matej 
(Cehoslovacia) cu un 
foarte bun (84,68 m): 
urmat - polonezul
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in spiritul ideilor, orientărilor și indicațiilor cuprinse

in Mesajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU adresat

Conferinței pe țară a mișcării sportive

DEPLINĂ ANGAJARE, PUTERNICĂ Șl UNANIMĂ M0RIII7ARE
PENTRU INDtPLINIKEA SARCINILOR ÎNCREDINȚATE DL PARTID
Mișcarea noastră sportivă a trăit, zilele 

trecute, un eveniment de maximă impor-
tanță pentru înscrierea et pe coordonatele 
calități superioare, de continuă afirmare tnunei _____  ___ .

viața societății noastre, precum și tn competițiile 
interne și internaționale.

Desfășurată în deplină rezonanță cu puter
nicul ecou al documentelor recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R. — proiectul Programului—Direc
tivă și proiectul Tezelor pentru Congresul al 
XIV-lea —, în atmosfera de înalt și unanim en
tuziasm cu care comuniștii, întregul nostru 
popor au primit hotărirea plenarei privind re
alegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în suprema funcție de secretar general al parti
dului, Conferința pe țară a mișcării sportive 
a prilejuit o amplă și profundă dezbatere a 
problemelor de ansamblu, esențiale, din acti
vitatea complexă a acestui domeniu, adînc im
plicat în îndeplinirea marilor obiective eco- 
nomico-socîale pentru continua propășire a 
tried, mersul ei înainte pe drumul edificării 
cialismului și comunismului.

Lucrările acestui larg forum al sportului 
țara noastră au fost puternic stimulate 
strălucitele idei, orientări și Indicații cuprinse 
in Mesajul adresat de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tuturor celor ce își desfă
șoară activitatea pe tărîmul educației fizioe și 
sportului, document de o excepțională însemnă
tate pentru evoluția mereu ascendentă a miș
cării sportive. Investigînd cu realism și clar
viziune fenomenul sportiv din țara noastră, sub
liniind rolul important pe care trebuie să-1 de
țină în formarea omului nou, în călirea lui fi
zică și morală, contribuția pe care trebuie să 
și-o aducă la creșterea continuă a performanțe
lor sportivilor români în arena internațională. 
Mesajul s-a constituit într-un veritabil instru
ment de lucru, într-un îndreptar călăuzitor

pa- 
so-

din 
de

atît pentru lucrările Conferinței, cit și pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor șl mobiliza
toarelor obiective ce revin mișcării sportive tn 
contextul procesului general de dezvoltare mul
tilaterală a națiunii noastre.

tn lumina și spiritul acestui document progra
matic, Raportul și celelalte documente prezen
tate, dezbaterile din plenul Conferinței, precum 
și oole pe federații sportive au ourtat ampren
ta unor analize exigente și responsabile asu
pra stadiului actual al mișcării sportive, asu
pra realizărilor Și, mal ales, neimplinirilor oe 
s-au manifestat deopotrivă tn sportul de masă 
și cel de performanță. Au fost relevate și eva
luate rezultatele înregistrate in dezvoltarea 
activității de masă, tn afirmarea tot mai vi
guroasă a marii competiții naționale „Daciada", 
pe drept cuvlnt definită ca o adevărată Olim
piadă a sportului românesc, întrecere de largă 
cuprindere, izvorîtă din gîndirea novatoare a 
secretarului general al partidului nostru. Au 
fost evidențiate, totodată, progresele notabile 
ale unor discipline sportive, performanțele ade
seori de răsunet internațional obținute de re
prezentanții noștri tn arena mondială. Dar au 
fost subliniate cu pronunțat spirit critic și auto
critic și cauzele unor neîmpliniri — nu puține la 
număr — care au grevat asupra celor două la
turi ale mișcării sportive. In această ordine de 
idei, au fost dezbătute deficiențele semna
late în organizarea acțiunilor și competițiilor 
de masă, marcate uneori de formalism, în ne- 
cuprinderea tuturor tinerilor, a oamenilor mun
cii în practicarea consecventă a exercițiului 
fizic, sportului și turismului (specificindu-se 
faptul că in multe localități, Îndeosebi din mediul 
sătesc, dar și în unele întreprinderi și instituții 
de la orașe, activitatea sportivă este sporadică

(Continuare tn pag 2-3)

ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE iN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Cupa Campionilor Europeni 

STEAUA BUCUREȘTI - FRAM REYKJAVIK 
Cupa Cupelor

DINAMO BUCUREȘTI - CERNOMOREȚ 
BURGAS sau DINAMO TIRANA

Cupa U.E.F.A.
F.C. PORTO - FLACĂRA MOREN I 

VALENCIA - VICTORIA BUCUREȘTI

Citiți alte amănunte in pagina a IV-a

Ieri, pe Ciulești, in cadrul „Cupei INTERTOTO '89"

VICTORIE NETĂ A RAPIDULUI: 5-0 CU SPARTAK VARNA
Șl ieri tribunele stadionului 

Ciulești au fost aproape pline, 
peste 15 000 de spectatori ur
mărind cea de a doua partidă 
pe care Rapidul a susținut-o pe 
propriul teren in cadrul „Cupei 
Internaționale INTERTOTO '89“. 
De această dată, adversara e- 
chipei feroviare a fost forma
ția bulgară Spartak Varna, care 
obținuse victoria cu 3—1 în 
meciul direct, de acum zece 
zile, disputat pe litoralul țării 
vecine.

Natalia Simon (înălțime șl 60 
m), dar și evoluția mai palidă

Paul ZAHARIA
(Continuare tn pag, â 4-a)

Giuleștenii aveau, deci, de 
luat o revanșă după înfrîngerea 
suferită in deplasare, în prima 
etapă a competiției și au reali
zat-o cu brio, intrecindu-și par
tenerii cu categoricul scor de 
5—0 (2—0). tnsă nu numai pro
porțiile scorului i-a satisfăcut 
pe entuziaștii suporteri ai Ra
pidului, ci și evoluția in an
samblu a echipei lor favorite, 
tntr-adevăr, „unsprezecele" fe
roviar, care il are acum ca an
trenor principal pe Gheorghe 
Mulțescu, a făcut ieri un ioc 
bun, in unele perioade chiar 
foarte bun, detașîndu-se cu re
lativă ușurință de echipa oas iConttntutr» na o

Constantin FIRĂNESCU

Mingea respinsă de portarul Stancev Za pe,naltyul din min. 17 
va fi trimisă de această dată in plasă de către Goănță

Foto : Aurel D. NEAGU

pete, a cărei replică s-a situat 
— este adevărat — la un nivel 
modest.

Rapidul a forțat victoria încă 
din start și a reușit să des
chidă scorul destul de repede, 
tn min. 10, cînd Ursică a pă
truns în careul advers și a fost 
faultat de portarul Stancev, pe- 
naltyul corect acordat de ar
bitru fiind apoi transformat do 
GOANȚA. După alte șapte mi
nute, lucrurile aveau să se re
pete parcă la indigo: o nouă



DEPLINĂ ANGAJARE, PUTERNICA Șl UNANIMA MOBILIZARE
(Urmare din pag. 1)

sau limitată la numai citi va pasionați ai spor
tului), in timp ce în sportul de performanță re
zultatele n-au fost pe măsura potențialului 
uman și material de care dispune mișcarea 
sportivă pe măsura cerințelor impuse de parti
ciparea la marile competiții sportive interna
ționale. S-a relevat că procesul de selecție și 
pregătire este afectat de o rămînere în urmă 
față de nivelul internațional, ceea ce a influen
țat asupra rezultatelor unora dintre ramurile 
de sport, la acest capitol al neimplinirilor în- 
scriindu-se îndeosebi iocurile sportive. unele 
discipline individuale, sporturile de iarnă. 
Astfel, intr-un mare număr de secții din clu
buri șl asociații volumul pregătirii nu atinge 
cotele cerute, multe cadre tehnice neurmărind 
permanent obiectivele de Instruire și promovare 
a elementelor valoroase sau cele privind marea 
performanță.

Mișcarea noastră sportivă dispune în clipa de 
față de orientări clare, magistral expuse în 
Mesajul secretarului general al partidului, de 
un program concret de acțiune, de obiective și 
sarcini precise pentru toți cei ce-și desfășoară 
activitatea In acest domeniu, drept pentru care 
important este să se treacă la îndeplinirea 
lor cu o angajare fermă și responsabilă, cu 
toată energia. Realizarea obiectivului fundamen
tal al mișcării noastre sportive — cuprinderea 
întregului tineret, a maselor de oameni ai mun
cii în practicarea exercițiului fizic — impune o 
muncă susținută, la nivelul nucleelor de bază, 
lărgirea permanentă a ariei competiționale și 
diversificarea acțiunilor și întrecerilor din ca
drul „Daciadei". Este, de altfel, una dintre 
prețioasele indicații cuprinse în Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Pe primul 
plan trebuie situată desfășurarea unei ample

activități de masă, in care să fie antrenați toți 
tinerii, toți cetățenii Ia practicarea exercițiilor 
fizice, a sportului și turismului". De asemenea, 
va trebui să se aibă în vedere ca activitatea 
sportivă să fie tot mai strîns legată de pro
cesul de producție sau învățătură, de viața și 
odihna cetățenilor, întrecerile „Daciadei" să se 
îmbine tot mai armonios cu manifestările din 
cadrul Festivalului Național „Cîntarea României".

In virtutea ideilor, orientărilor și indicațiilor 
cuprinse în Mesaj, a conținutului documentelor 
adoptate în cadrul Conferinței pe țară, sarcini 
deosebite și de mare răspundere revin tuturor 
tehnicienilor și activiștilor din sportul de per
formanță. Este nevoie de un climat de muncă 
asiduă, de exigență, ordine și disciplină, de o 
calitate nouă în activitatea politico-educativă la 
nivelul tuturor unităților și organizațiilor spor
tive. O atenție prioritară se cuvine a fi acor
dată selecției și inițierii în rîndul copiilor și 
juniorilor, precum și pregătirii sportivilor frun
tași la parametrii impuși de cerințele actuale și 
de perspectivă. Numai astfel se pot obține, la toate 
disciplinele sportive, performanțe constant com
petitive pe plan internațional.

Pentru traducerea neabătută în fapt a tu
turor acestor importante obiective pe care con
ducerea partidului și statului nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, le încredințează 
mișcării sportive, atmosfera mobilizatoare în 
care s-au desfășurat lucrările Conferinței tre
buie să cuprindă întreaga masă de sportivi, 
tehnicieni și activiști, determinînd o angajare 
plenară a acestora, eforturi susținute și conju- 
gate_ din partea tuturor factorilor cu atribuții 
și răspunderi, astfel îneît sportul românesc să 
se ridice in viitor la nivelul celorlalte domenii 
de activitate, să înregistreze rezultate pe mă
sura condițiilor de care se bucură în societatea 
noastră. îndeplinindu-și integral înalta sa 
misiune socială.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• La Timișoara, în sala Ca

sei Tineretului (unde s-a des
fășurat și Campionatul Mondial 
de copii de anul trecut), se de
rulează rundele turneului in
ternațional masculin dotat cu 
„Trofeul A.E.M.". Aflat la a 
V-a ediție, concursul a reunit 
la start 14 șahiști din Grecia, 
Iugoslavia. Polonia. U.RS.S. și 
România Media Elo este de 
2338 puncte, oferind posibilita
tea realizării unei norme de 
maestru internațional jucătoru
lui care acumulează 9 n (din 
13 posibile). Iată cîteva rezul
tate din primele 6 runde: Eer- 
kovici (U.R.S.S.) — Buio-eanu
1—0. Kuporosov (U.R.S.S.) — 
Zielinski (Polonia) remiză Mo- 
zeș — Cosma remiză. Alici (Iu
goslavia) — Vratonici Iugosla
via) remiză. Pandavos (Grecia) 
— Dovzsik 'U.R.S.S.) remiză. 
Zctocha — Mozes 1—0 Griin- 
berg — Alici 1—0 Mărășescu - 
Moise remiză. Bujoreanu 
Kuporosov remiză.

Conduc în clasament Zctocha, 
Berkovici și Alici cu cite 3,5 p. 
Ultima rundă este prevăzută la 
18 iulie.

• Aflată în trecere or:n țara 
noastră, sportiva chineză Xie 
Jun, componentă a echipei o- 
limpice (considerată la ora ac
tuală cea mai bună șahistă a- 
siatică. coeficient Elo 2310), a 
susținut două meciuri de an
trenament cu marea maestră 
Margareta Mureșan (la care a 
cîștigat cu 1,5—0,5) și cu maes
tre F.I.D.E. Luminița Radu 
(1—1; Luminița, campioana ță
rii la junioare mari, a obținut 
o victorie de prestigiu în a 
doua partidă). Intîlniri'e s-au 
disputat la Clubul Central de 
Șah și au fost arbitrate de Ga
briel Georgescu.

O în București, ,a notei 
Parc, s-a încheiat recent Finala 
Campionatului Național al ne
văzătorilor. Iată clasamentul 
primilor clasați: 1. Alexandru 
Piroșca (Electromureș Tirgu 
Mureș) 11 p (din 13) 2. Nicu- 
lae Vîtcă (Voința-Munca Bucu
rești) 10,5 p, 3. Constantin Fo- 
dor (F.O.B. București) 10,5 p, 
4. Viorel Crăciun (F.O.B. Bucu-
nești) 9 p, 5. Teodor Lepădata
(F.O.B. București) 8,3 p. Mihai 
Irimia (Speranța Cluj-Napoca)
8 P-
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La sfîrșitul acestei sâptămîni, în Ca

CEI MAI BUNI BOXERI, ÎN DOUĂ ATI
Deși în plină vară, când 

mercurul termometrelor urcă 
spre gradații îngrijorătoare, 
bucureștenii au do ’edit, din 
nou. că sînt mari iubitori ai 
boxului. Exemplu concludent, 
numeroasa asistență care a ur
mărit zilele trecute. întreceri
le dotate cu trofeul „Ring 
București".

Organizatorii, comisia muni
cipală în colaborare cu federa
ția de specialitate, au decis ca 
la sfîrșitul acestei săptămîni 
să ofere amatorilor de specta
cole pugilistice un nou prilej 
de a se reuni în jurul ringu
lui montat pe arena de hand
bal din Complexul sportiv Di
namo din Capitală. De data a- 
ceasta este vorba de două reu
niuni pugilistice de măre a- 
tracție, care vor avea loc sim- 
bătă și duminieă, de Ia ora 19. 
Este, credem, ora cea mai po
trivită. la care răcoarea „oazei" 
din Șos. Ștefan cel Mare va 
atrage spectatorii ca un mag
net, mai ales că printre spor
tivii ce vor urca treptele rin
gului se vor afla cei mai buni 
boxeri ai țării, membrii lotului 
national, care cu aceasta oca
zie, vor lua startul pregătirilor

pentru Campionatele Mondiale 
de box pentru seniori de la 
sfîrșitul lunii septembrie, de la 
Moscova. Este suficient să a- 
mintim că vor evolua printre 
alții, campionii naționali Adri
an Mărcuț (Metalul Salonta), 
Daniel Dumitrescu, Franeisc 
Vaștag și Rudei Obreja (Dina
mo). Mihai Vasilache (IMGB). 
Acestora li se vor adăuga, fi
rește. alți pugiliști valoroși 
care vizează selecția în echipa 
reprezentativă pentru C.M. Iată

cîteva 
(Rapic 
Talpoț 
Dumit 
(Dinar 
(CFR 

țfesi. 
vil, 
progra 
de m; 
evolua 
bun b 
oră.

Astdzi, pc stadionul nctain

St REIA CAMPIONATUL DE DIRT-
După o scurtă întrerupere, 

cauzată de participarea unor 
sportivi fruntași la întreceri 
peste hotare. Campionatul Re
publican de dirt-track pe pe
rechi, rezervat seniorilor, va fi 
reluat astăzi, cu et. pa a 3-a, 
programată pe pista stadionu
lui Metalul din Caoilală. își 
vor disputa întâietatea, în for
mula clasică de 16 alergători în 
20 de manșe, cuoiuri reprezen- 
tînd secțiile I.P.A. Sibiu, Voin
ța Sibiu Steaua, Metalul Bucu

rești, 
Brăila. 
Ia ora

In ci 
va ave 
vidual

’ H I P I S M
Desfășurat in fața unei asis- 

tente record. Derbvul din acest 
an a dat cîstig de cauză celui 
mai bun fondist al generației. Si- 
noe. ..Elevul" antrenorului D. 
Toduță. aflat într-o formă re
marcabilă și-a dominat cu auto
ritate adversarii în finalul cursei, 
mai ales că a fost și beneficia
rul unui start excelent, pe care 
l-a valorificat cu promptitudine 
driverul său. același D. Todută 
la primul succes de acest gen 
din prestigioasa sa carieră. Re
marcabilă. de asemenea, perfor
manta lui Galu sosit De locul 
secund în fata lui Sebese] si a 
Tufănelei. ambii handicapați su- 
blim^tar de starter cu multi 
metri (poate era cazul unui start 
fals). De altfel dacă startul ar 
fi fost egal cu siguranță că am 
fi asistat la cel mai frumos Der
by din ultimii 20 de ani si la un 
record de valoare internațională 
Si așa. însă timpul realizat 
(1:23.9/km) este cel mai bun ob
ținut vreodată într-un derby ne 
distanța de 2800 metri la noi în 
țară, timp cu care crescătoria 
română de cai trăpași se poate 
mîndri.

Trecînd în revistă alergările din 
ultimele două reuniuni, remarcăm 
cele 6 victorii realizate de forma
ția lui N. Nicolae. în care si-a 
făcut reintrarea tînărul său elev 
si~ fiu N. T. Nicolae (revenit du
bă satisfacerea stagiului militar). 
Acesta a învins cu Rizoriu și 
Hughenot talentul său fiind de
terminant la succesul realizat, 
avînd în vedere că l-a întrecut la 
cravasă. în ultimul fuleu. pe ma
rele nostru campion G. Tănase. 
învingător — la rîndul 
altă cursă, cu Trandaf 
final specific. Celelalte 
N. Nicolae le-a obținut 
zoriu Song, cu care a 
șl realizat o frumoasă 
așteptare. Corcodel.

lui — în 
într-un 
victorii 
cu Ri- 

concebut 
cursă de 

în frumos
progres de formă sl Fler un 
mînz care promite o fructuoasă 
cameră.

M. Dumitru, care nu a vrut să 
rupă contactul cu Dlutonul. a mai 
eîstieat două curse cu Riveran, 
în totală transformare, si Val, 
în cursa rezervată amatorilor. 
S. Demidov reușind acest succes 
dună mal bine de 2 ani. T. Ma-

NUMAI ALE SALE?
Avem, scriam nu de mult, 

ră de tenismani care promite __ ____
ca ei sâ reușească total este nevoie. înainte 
toate, de multă muncă, de o pregătire asiduă 
(întotdeauna sportul de mare performanță a 
cerut efort susținut, sacrificii, hărnicie și dă
ruire). de participarea efectivă și afectivă, de
zinteresată. în orocesul instructiv-cducativ. ma< 
ales din partea antrenorilor, de unirea tuturor 
forțelor implicate în tenisul românesc și 
subordonarea tuturor intereselor celui co
mun : de a descoperi elementele cele mai 
talentate și a le călăuzi, în mod rea
list și obiectiv. lucid, echilibrat și în 
deplină cunoștință de cauză, spre marea perfor
mantă. Subiectivismul, patima, refuzul (îndeo
sebi) de a vedea adevărul. în ciuda evidente' 
nu trebuie să facă obiectul discuției în cazul 
antrenorului și nu trebuie să-și găsească de
fel loc în acest larg și complex proces de 
educare.

Cu puțin timp în urmă. însă, am fost sur
prinși să auzim că antrenorul secund de la Io
tul de senioare (care are în componență și ce
le mai bune junioare din țară). Radu Bădin, 
într-o ședință a colectivelor tehnice ale loturi
lor reprezentative s-a opus cu vehemență che
mării jucătoarei timișorene Andreea Vane la 
pregătirea comună dinaintea definitivării echi
pei (doar două sportive) care va reprezenta ța
ra la Campionatele Europene de juniori, catego
ria „pînă la 16 ani". Motivul ? După opinia sa, 
două dintre componentele lotului lărgit, Irina 
Spîrlea și Ruxandra Mățăoanu, sînt și cele mai 
bune. Numai că — și Radu Bădin a uitat oare ? 
— Andreea Vane este tocmai cea situată pe lo
cul 1 în clasamentul intern actual la categoria ei 
de vîrstă, aceeași cu a celorlalte două. Iar evolu
ția și rezultatele ei de la începutul acestui se
zon au impus-o atenției specialiștilor noștri-

o generație tînă- 
mult. Dar pentru 

de
mai puțin, culmea, tocmai a antrenorului de 
lot ! în plus. în calcul mai intră și reșițeanca 
Simona Petru.

Nu ne rămîne decît să ne întrebăm, nu fără 
mirare, unde este logica antrenorului Radu 
Bădin ? Nu cumva este vorba, mai degrabă, 
de o supraapreciere a propriilor eleve, precum și 
a propriilor păreri, pe care R.B. ie consideră 
tabu ? Acesta nu poate, oricum, să anuleze ceea 
ce toată lumea vede si știe. Firesc este, deci, ca 
nu numai Irina Soîrlea și Ruxandra Mățăoanu 
(jucătoare de reală perspectivă de altfel) să 
intre în vederile antrenorului, ci și Andreea 
Vane, și Simona Petru. Este o situație De care o 
impun valoarea și rezultatele de moment.

Se teme oare antrenorul R.B. că vreuna din
tre acestea va lua locul uneia dintre bucures- 
tence ? Și ce dacă ? Important este să avem de 
unde alege, pentru a nutea culege mai anoi. Pi 
mai important este ca. Ia ora Campionatelor 
Europene, să avem în concurs cele mai în 
formă jucătoare, indiferent de distribuția victo
riilor și înfrîngerilor de ne nlan intern, din ul
timii cinci ani ! CONTEAZĂ VALOAREA AC
TUALA. nu cea trecută, știut fiind că la a- 
ceastă vîrstă salturile se pot produce și peste 
iarnă, și peste vară, tocmai de aceea conduce
rea federației pro^nvînd ideea ..porți deschise 
în permanență la loturile naționale.“

Progresul nu înseamnă doar obținerea rezul
tatului în sine, imediat, ci o perfecționare con
tinuă tehnico-țactică. luciditate mai mare în te
ren. o idee mai clară de joc. care, împreună, 
vor face să apară, ulterior, valoarea, stabili
tatea rezultatelor înalte. Salturile calitativ** 
apărea orieînd. Trebuie doar sesizate si aprecia
te. Mai ales de către un tehnician investit cu 
funcția de antrenor de lot !

Doina STANESCU

SINOE A CÎȘTIGAT DERBYUL
rinescu a devenit si el realizato
rul unei victorii frumoase cu 
Cordon, care se pare că se îm
pacă m^i bine cu N. Sandu, mo
dul cum acesta l-a condus do
vedind măiestrie. Remarcabile e- 
volutiile cailor de 2 ani (mînji).

în încheiere. să remarcăm 
faptul că organizarea — care a 
ținut seama de cele mai mici 
amănunte — a contribuit la to
tala reușită a Derbyului din a-

ȘI SPORT nr. 6/1989, apărută | 
cuprins : TEORIE—STUDII— »

A. MOSCU
cest an.

Turul de onoare al învin
gătorilor — calul Sinoe și an
trenorul D. Toduță.

Foto : Aurel D. NEAGU

i A APĂRUT UN NOU hilIMĂU 
j AL REVISTEI EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT
J Revista EDUCAȚIE FIZICA I în aceste zile, are următorul 
' CERCETĂRI : Reconsiderări și reevaluări conceptuale în I I știința educației fizice și sportului (I) (prof. univ. dr. Leon ;

Teodorescu); Construcții teoretice și practice privind selec- , 
» ția si orientarea psihologică a copiilor si juniorilor (psiho- I I log Maria Șerban). EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN o J INVĂȚĂMINT: Perfecționarea continuă a sistemului de ve- I 
Irificare și apreciere a nivelului de pregătire fizică a stu

denților — sarcină permanentă a educației fizice din în- ' 
o vățămîntul superior (conf univ. Octavian Bănățan) ; Stra- | 
Itegiile și funcțiile examinării și notării elevilor la educație .

fizică (prof. Valeriu Fărcaș). MEDICINA SPORTIVA: Patolo- | J gia tendinoasă la sportivi (III) (dr. Gheorghe Dumitru) ; Ob- I I servații privind variațiile greutății corporale în perioada pre- J 
’ mergătoare unor mari competiții la un grup de luptători I 
|(dr. Nicolae Ploeșteanu). OPINII—CONSULTAȚII: Refacerea J 

în performanța sportivă (Elena Dobincă) ; Orientarea spor- > 
' tivă — activitate accesibilă tuturor, indiferent de vîrstă I 

I (prof. Dumitru Zaharia, prof. Viorica Zaharia); Aprecieri » 
' asupra evoluției recordurilor mondiale la înot (XII) (prof. I I Mircea Olaru) ; Dinamica atletismului feminin românesc (ing

Alexandru Boriga) ; Noi cărți de specialitate (prof. Virgil J 
» Ludu). I
I . w * ' MW • MW g WM g BgHg g WW # MM g gggU g g WM g .
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AP

care prin Răsunet si Dafina au 
doi exponent! de marcă. în zi
ua Derbvului. aceștia s-au între
cut pe ei. realizînd noi recorduri 
victoria revenind Dafinei.

Dintre ■ ceilalți învingători îi re
marcăm pe Dcditel. în cursa tic 
mare fond. în care a fost con
dus cu măiestrie de antrenorul 
său. V. Moise, si Valter, care, 
într-un final de calitate, a spul
berat speranțele adversarilor, deși 
printre aceștia se găsea si 
campioana genera+iei. Orica. Prin 
valoarea arătată. Valter se anun
ță. de altfel, ca principal concu
rent în Derby ui de anul viitor.

ăbministhatia ol sin
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 12 IULIE 1989
Extragerea I : 1 33 44 6 19 9 ; 

extragerea a II-a : 15 11 12 3 27 
31. Fond total de cîștiguri : 
504.983 lei, din care 34.503 lei, 
report la categoria 1.

C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 2 IULIE 1989. FAZA 1. Ca
tegoria 1 : 2 variante 109% a
34.206 lei șl 5 variante 25% a 
8.552 lei ; cat. 2 : 3 variante
100% a 7.941 lei, din care o 
excursie de 2 locuri In U.R.S.S. 
și 9 variante 25% a 1.985 ; cat.
3 : 10,50 var. a 3.970 lei ; cat.
4 : 34 var. a 1.226 lei ; cat, I :

10Î0-PB0N0SP0BE INEOBMEAZĂ
79 var. a 528 lei ; cat. 6 : 440,25 
var a 100 lei, cat. 7 : 5.997 var. 
a 40 lei.

faza A II-a. Categoria A : 2 
variante 100% a 13.374 Iei ; cat. 
B : 5 variante 25% a 5.350 lei ; 
cat. C : 1 var. 100% a 6.294 lei și 
13 vat. 25% a 1.573 lei ; cat. D : 
5,50 var. a 530 lei ; cat. E : 82,25 
a 100 lei ; cat. F : 2.466,25 a 
40 lei.

Cîștigurllc de la categoria 1 
— variante 100% — au revenit 
particlpanților : Marlș Traian din 
localitatea Dobra, jud. Hune
doara și Popescu Simion din loc. 
Hișeștl, jud. Suceava, cîștigînd 
fiecare suma de 34.206 lei.
• Astăzi începe perioada destinată depunerii bule

tinelor la cel de al patrulea 
concurs PRONOSPORT cu 
partide din competiția INTER
TOTO. Redăm mai jos parti
dele respective, cu mențiunea că 
vineri, 14 iulie, este termenul 
limită pentru depunerea buleti
nelor la concursul de sîmbătă: 
I. Rapid Buc. — Wismut Aue ; 
n. Karlsruher S.C. — F.C. Lu
cerna ; III. F.C. Den Bosch — 
R.F C. Liăgeois ; IV. F.C. Hansa 
Rostock — Malm8 F.F. ; V. 
Admira Wacker — Grasshoppers. 
VI. Tatabanya Banyasz — I.F.K. 
GOteborg ; VII. Stuttgarter Kic
kers — Stal Mielee VIH. Nae- 
stved I.F — Djurgardens ; IX. 
Slavia Praga — Wettingen: X. 
Banik Ostrava — Hannover 96 ; 
XI. Grazer A.K. — Vejle Bold- 
klub ; XH. R.K.C. Waalwijk — 
F.C. Carl Zeiss Jena ; XIII. 
Kaiserslautern — Vienna F.C.
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Divizionarele A

PRIMELE ECOURI DIN TABERELE
ECHIPELOR NOASTRE

La puține momente după cc telexurile au comunicat rezul
tatele tragerii la sorti dc Ia Geneva, privind meciurile forma
țiilor noastre am solicitat patru opinii autorizate asupra pers
pectivelor din partidele primului tur.

la „ora bilanțului

UN RETUR MAI APROAPE ADEVAR

;ior, situați
1, organiza- 
iplome și

I
r, coresp. I

între care și o destul de proas
pătă remiză cu reprezentati
va U.R.S.S., in preliminariile 
C.M.. pe terenul acesteia, ca 
și caracteristicile sportului 
nordic, luat in general: ambi
ție, viteză, vigoare, 
însă cont de o cartea 
de vizită», va trebui 
cern tot ce ne stă in 
pentru a trece de turul I, iar 
apoi să ne reconfirmăm pozi
ția fruntașă in elita fotbalului 
european."

Ținind 
noastră 

să fa. 
puteri

„NU NE VOM SUBESTIMA PARTENERA**
CRISTIAN GAȚU (vicepreșe

dinte al clubului Steaua): „Fără 
ca partenera noastră de întrecere 
din turul I al C.C.E. să re
prezinte un nume arhicunoscut, 
meciul nostru cu Fram Reyk
javik se anunță ca fiind di
ficil, ca de altfel oricare con
fruntare programată la înce
put de sezon internațional. Și 
cînd fac această afirmație, am 
în vedere rezultatele anteri
oare ale fotbalului islandez,

,-JOM PREGĂTI CU MINUTIOIITAIE PARTIDELE 
CU DINAMO TIRANA SAU
N. MUREȘAN (vicepreșe

dinte al clubului Dinamo) ; 
„In așteptarea deciziei parti
delor de baraj, trebuie să ne 
gîndim la ambele variante. 
Desigur, Dinamo Tirana este 
o formație mult mai cunos
cută decît finalista Cupei din 
Bulgaria. Pare a avea prima 
șansă in fața lui Cernomoreț 
Burgas. Amindouă sînt echipe 
solide, cu forță 
nice, desigur, 
bună figură în 
nentale. Știm 
lucru și ne vom pregăti 
toată seriozitatea, 
grija, spre a lua un start fructuos. 
Formația noastră a ajuns la o

de joc. dor- 
să realizeze o 
cupele conți- 
perfect acest 

cu 
cu toată

CERNOMOREȚ BURGAS*’
maturitate competițională care 
îi dă dreptul si privească 
plină de încredere meciurile 
din primul tur al Cupei Cupe- 
lor. Sperăm, deci, din toată 
inima, ca bunele evoluții din 
trecuta ediție a aceleiași în
treceri să fie confirmate de 
rezultatele cu deținătoarea 
trofeului albanez sau cu fina
lista competiției k.o. din 
Bulgaria (n.n. Cernomoreț 
Burgas a disputat finala în 
compania campioanei, Sredeț 
Sofia). Pregătim — cum men
ționam — cu 
debutul în ediția 
Cupei Cupelor."

minuțiozitate
1989/1990 a

PRIMUL J0€ IA ÎAIENCIA - 0 ȘANSĂ ÎN PLliS" 
dispun de reale calități tehnico- 
tactice cu care sînt capabili 
să facă față oricărui adversar. 
Nu le rămîne decît ca prin- 
tr-o pregătire exemplară și, 
mai cu seamă, printr-o mobi
lizare totală, să demonstreze 
că Victoria București, astăzi 
bine cotată pe plan european, 
este capabilă să se califice în 
faza superioară a competiției. 
Faptul că vom susține prima 
întîlnire în deplasare. cred 
că reprezintă o șansă in plus 
pentru noi, șansă care poate fi 
valorificată în meciul de 
București".

Explicabil sau nu, echipa din 
„Regie" a luat startul campio
natului recent încheiat cu po
vara complexului determinat 
de locul ocupat la sfîrșit'jl edi
ției precedente. Atunci, Spor
tul Studențesc a terminat, cu 
emoții pe poziția a 15-a. lă
doi pași de două dintre retro
gradate („Poli" Timișoara și 
Petrolul Ploiești): 28 de puncte, 
față de 26 ale acestora din ur
mă. Dar, în ediția actuală, stu
denții bucureșteni au făcut un 
salt de-a dreptul spectaculos, 
ascensiunea lor oprindu-se în 
dreptul locului 6. la (tot)... doi 
pași de Cupa U.E.F.A.

Urcușul s-a produs in retur, 
cînd echipa a acumulat nu mai 
puțin de 20 de puncte, față de 

, numai 14 în turui campionatu
lui. Un plus, deci. în Condițiile 
în cane a susținut numai 8 par
tide pe teren propriu și 9 în 
deplasare (raport invers decît 
în tur). „Acasă", echipa din 
„Regie" a reușit un adevărat 
tur de forță, cedînd un singur 
punct (cu o... altă formație stu
dențească: 0—0 cu „U‘ Cluj; 
Napoca), iar la capitolul goluri 
primite a înregistrat numai 
două, ambele din lovituri de la 
11 m !

în răstimpul dintre prima și 
a doua parte a campionatului, 
noua conducere tehnică (Ton V. 
Ionescu și V. Kraus) a reasam- 
blat piesele de bază ale „alb- 
negrilor", revitalizînd jocul e- 
chipei în așa fel îneît noul re
gistru tactic impus a început 
să-și arate roadele. Vale; ifi-

la integrarea noilor veniți (în 
iarna). Trîmbițaș, Buțerchi și... 
necunoscutul FI. Stancu. Con
comitent. l-a titularizat pe Do- 
bre. punîndu-1 „la respect" (a- 
dică în postură de rezervă) pe

fata porților adverse (inclusiv 
a „libero“-ului Cristea, dornic 
să-și valorifioe statura și de
tenta. aflat și el pe lista gol- 
geterilor echipei).

Potențialul „alb-negrilor“ nu

S. SPORTUL SIUDLHESC 34 15 4 15 52-59 34
propriu : 26 (a pierdut cite 2 p

Dinamo și steaua, cite 1 p la Vic-......................... - . 8
la

• Puncte realizate pe teren
la Universitatea Craiova. _ t____ „____________ - „ „
torla șl „U“ Cluj-Napoca) ; puncte obținute în deplasare 
(cite 2 p la „U“ Cluj-Napoca, Otelul și A.S.A., cite 1 p 
F.C. Olt și Rapid).
• Golgeterii echipei : Ș. Răducanu 11 goluri ; Cristea 8 ;

lea 6 (2 din 11 m) ; Stănlei. Buțerchi — cîte 5 ; Țicleanu 
din 11 m). Iorgulescu I (2 dln 11 m) — cîte 3 : Lucaci, Mir
cea Popa Dobre — cîte 2 ; Munteanu n. C. Pană I. Pologea, 
Olteanu — cîte 1 : S. Drăgan (F.C.M. Brașov) 1 autogol.
• Jucători folosiți : 29 — Stanici 31 de meciuri ; C. Pană I, 

Cristea — cîte 30 ; M. Mihail 29 ; Mânu, Lucaci — cîte 28 ; Mir
cea Popa 26 : Țicleanu 24 : S. Răducanu 22 ; Pologea 21 ; Ol
teanu 20 ; Tîrlea, Iorgulescu I —r cite 17 ; Clucă 15 ; Munteanu 
H. Dobre — cîte 14 ; Buțerchi w ; Achim. Iorgulescu n — cîte 
9 ; Trîmbițaș, FI. Stancu — cîte 8 ; R. Lucescu. Motroc n — 
cîte 7 ; Burchel 4 ; Bondoc 3 ; Volcllă, Șumudică. Necula, A. 
Popa — cîte unul.
• Media notelor echipei : 6,25
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 dc 

jocuri) : 1. C. Pană I 6,78 ; 2. Cristea 6,73 ; 3. Țicleanu 6,68.
• Cartonașe galbene : 35 (14 suspendări) — 16 jucători (cele 

mai multe : Iorgulescu I, Cristea — cîte 4).
• Cartonașe roșii : S. Răducanu (în et. I). Ciucă (în et. 

a Vin-a și a xn-a). Trîmbițaș (în et. a XXl-a).
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m : 5 transformate (Țîr-

lea 2. Iorgulescu I 2, Țicleanu), ~
sancționată cu 8 penalty-url (7

Țîr- 
(1

una ratată (Trîmbițaș) ; a fost 
transformate, unui Tatat).

talentatul, dar capriciosul Sta
nici.

Cu un ..spate" mai solid și 
mai ferm (ce-i drept, nu și în 
deplasare), mijlocul a tuncțio-

RADU MATEI (vicepreședinte 
al A. S. Victoria) : „Este bi
necunoscută valoarea fotba
lului spaniol. Tocmai de aceea, 
confruntarea noastră cu C.F. 
Valencia este una dintre cele 
mai grele, dat fiind că adver
sara noastră dispune de mulți 
jucători valoroși, are experi
ență internațională. practică 
un joc modern, ofensiv și efi
cace. Cu toate acestea, eu mă 
declar optimist în privința 
calificării în turul al 11-lea al 
Cupei U.E.F.A. Și cînd afirm 
acest lucru mă bazez pe fap
tul că jucătorii 
pro’mt în atitea

noștri 
rînduri

au 
că

„ESTE DINE
€U

s-a impus prea convingător în 
meciurile din deplasare, la ca
pitolul înfrîngeri înregistrin- 
du-se același număr (6) în tur 
ca și în retur. De alt Iei, com- 
parînd totalul eșecurilor (indi
ferent de teren) între ediția re
centă și cea anterioară, con
statăm aproape o egalitate (15 
în campionatul actual. 16 în 
precedentul). îndeosebi pe ulti
ma parte a cursei, defensiva a 
devenit mai penetrabilâ (1—6 
cu Dinamo, 0—3 cu Universita
tea Craiova și Flacăra Moroni 
și chiar... acel atît de frumos 
4—4 din Giulești cu Rapid).

Viitorul campionat va trebui 
să probeze dacă ascensiunea 
menționată la începutul acestor 
rînduri a fost una mai mult 
conjuncturală, în situația . în 
care plutonul clasamentului a 
rulat etape în șir, pînâ spre 
final. în mod compact, cînd au 
început departajările si cînd 
echipa antrenată de cuplul I.V. 
Ionescu — V. Kraus, cu mai 
multă „intransigență" și deci
zie. mai putea urca eu cel pu
țin un loc.

Frumoasa revenire a echipei 
în partea a doua a competiției 
(cu condiția ca și jocurile din 
deplasare să fie tratate cu, a- 
ceeași rigoare ca în „Regie") 
poate constitui o premisă pen
tru ediția următoare. în care 
Sportul Studențesc are datoria 
(de fostă „europeană") să ani; 
me întrecerea și 6ă-și propună 
un obiectiv peste cota atinsă. 
Credem că este cu putință, ati- 
ta timp cît componenții lotului 
(cu două reale promisiuni, Șu- 
muriică și A. Popa, dar și cu 
Stănici „scos la lumină"), care 
dispun de calități oerte,, pot re
lansa echipa din „Regie" în 
lupta pentru un loc pe podiu
mul clasamentului.

VOil MĂSURA FORȚELE 
ADVERSAR PUTERNIC*

Iată de ce avem 
tul să 
tră. 
noștri 
că la prima prezență 
competiție europeană ne 
mobiliza exemplar, ne 
dărui culorilor clubului 
tru a lăsa o cît mai frumoasă 
impresie. $i cine știe, 
cum s-a mai întîmplat 
atitea ori în fotbal, dacă bu
turuga mică nu va răsturna 
carul mare,.."

NE

(căpita- 
Moreni): 

in față 
i puter- 
continent, 

, printre 
de 

bine, totuși, 
ne vom măsura forțele cu 
adversar de prim calibru, 
nu uităm. însă, că : 
portugheză nu mai

CĂ
IN

MARIN DRAGNEA
nul echipei Flacăra 
„Sorții ne-au adus 
una dintre cele mai 
nice echipe de pe < 
F.C. Porto, care este, 
altele, campioana Europei 
acum doi ani. E 
că 
un 
Să 
ția .
astăzi ceea ce a fost... 
mulți dintre jucătorii de bază 
transferîndu-se la alte echipe.

forma- 
[ este 

ieri,

și noi drep- 
șansa noas- 
suporterilor

credem in 
Promitem 
și iubitorilor fotbalului 

intr-o 
vom 
vom 
pen-
așa 
de

Dobre. debutantul revelație al formației din „Regie", se pregă
tește să centreze balonul in fața porții echipei F.C. Olt 

Foto : Eduard ENEA
cînd mai bine și mai exact ex
periența unor jucători M. 
Mihail. M. Popa și (mai ales) 
C. Pană, trecîndu-1 pe Cristea 
în rol de „libero" și creditîn- 
du-1 pe Țicleanu conducător de 
joc (revenit în multe meciuri 
la forma de odinioară), forma
ția din .Regie" a procedat gi

**

nat ca un mecanism tot mai 
bine pus la punct, ceea ce a 
permis ca și faza de atac, im
plicit momentul finalizării, să 
aibă mai multe reușite. Așa se 
explică creșterea eficacității lui 
S. Răducanu (8 goluri marcate 
î-n retur, față de numai 3 în 
tur), ca si a noii achiziții Bu- 
țerchi (5 goluri în sezonul de 
primăvară), care l-au suplinit, 
pe rînd. pe vîrful Țîriea. acci
dentat vreme îndelungată.

O altă idee care s-a desprins 
în evoluția echipei studențești, 
în partea a doua a campionatu
lui, este aceea referitoare la ac
celerarea vitezei de joc. ceea ce 
a permis apariții mult mal 
frecvente si mai periculoase în Gheorghe NERTEA

e tactică, 
>rl, cere

1 COLECTIVA Șl GRUPELE SEMIMOBILE

A RAPIDULUI
te- 
co-

nesupra- 
de e- 

adversă) 
neochiți 

linia ae 
Continu-

echipei 
mingii, 
la cea 

defensi- 
intrați In 
apărarea

m ocupat de 
duală, unul 

tehnice cele 
ale 

ala" 
■eferi 
îă a

oinistul cu nr. 6 va Intra în 
teren pe cont propriu sau 
cînd îl va indica antrenorul. 
A doua repartiție are avan
tajul câ în caz de descomple- 
tare a grupelor prin „prin
derea unui jucător la mijloc", 
capitol la care ne vom re- 

următor, 
va com- 
respecti- 
Jucătorii 
se vor 
care vor

VICTORIE NETA
(Urmare din pag. 1)

pe 
o 

reacție, coor- 
lor în teren, 
prijin între 
rictă respec- 
p indicate de 
ilvar ja situa- 
, tithyul 
tpă de 
m de i 
ea fac 

, unul 
ia, cu 
tire în

! în- 
apă- 

efica- 
parte 

sau 
o te- 

__  „„ prin- 
i ambele mîi- 
ietermine ad- 
mcentreze a- 
or pentru a 

coechipieri- 
să treacă 

1 culoarul de 
>rin cel de

apă- 
două 

la

i constă
Ea are 

hipa de 
se împarte în 

la 1 la S șl 
iar jucătorul 
țlona singur ;
de la 1 la S 

i 7 la 11, Iar

feri în episodul 
sportivul cu nr. 6 
pleta locul în seria 
vă. La rîndul lor, 
din fiecare grupă 
împărți în subgrupe,___ ____
acționa separat numai în cu
loarul de ducere. Să exempli
ficăm. După ce jucătorii cu 
nr. 1 și 2 au efectuat „bă
taia" mingii cu bastonul 
(bineînțeles, străduindu-se să 
obțină puncte suplimentare) 
și au parcurs culoarul de 
ducere, așezîndu-se în spate
le liniei de întoarcere, așteap
tă evoluția subgrupei a 
doua. Executînd loviturile 
respective, coechipierii cu 
nr. 3 și 4 se îndreaptă apoi 
spre linia de plecare, de 
unde urmăresc mișcările ju
cătorului cu nr. 5. Cind a- 
cesta „bate" mingea (vezi fi
gura 1), căutînd ca lovitura 
lui să fie cît mal lungă și 
aducătoare de puncte supli
mentare. sportivii cu nr. 1 și 
2, aflați în spatele liniei de 
întoarcere, ies în teren, pri
mul oprindu-se In triunghiul 
I, iar celălalt în careul n. 
Față de dispozitivul nou creat, 
adversarii de la .prinderea" 
mingii Își vor concentra a-

tacul asupra ju
cătorilor cu nr.
1 și 2, în timp
ce oiniștii cu nr. 
3, 4 și 5 por
nesc pe culoarul 
de ducere și (a- 
desea 
vegheați 
chipa 
ajung 
peste

sosire,
înd să se apere 
ermetic, prin- 
zînd mingea în 
palme sau res- 
pingind-o In 
stingă lor, jucă
torii cu nr. 1 și
2 atrag tot dis
pozitivul atacu
lui formației de 
la „prindere", 
dînd posibilitate

coechipierilor cu 
(nr. 5 rămîne pe ___
figura 2), să Înainteze ___
nici o opoziție. Și nu o dată, 
această tactică ne-a oferit 
faze deosebit de spectaculoa
se în ultimul triunghi la în
toarcere, unde, la un moment 
dat, ajung cei patru olniști 
șl, răsfirați in formă de e- 
vantai, se apără cu strășni
cie. iar la cea mai mică gre
șeală a adversarilor trec îm
preună, neochiți, linia de 
scăpare. Aceeași schemă va 
aplica șl a doua măre grupă 
formată de la « la 10 sau de 
la 7 la 11, Insă tn timpul

S-A tr&S ÎN ADVERSAR ’ 
X OUCĂWfl D/N APAHARE

■--- -s SCHIMBAREA LOCUL UI DE CĂTRE dUCĂTORII
• DIN ATAC (ORGANIZAREA BLOCAOUI.UI).

nr. 3 șl 4 
loc, ca In 

fără

partidel mai apar și alte va- 
riante, în funcție de jocul 
practicat de formația aflată 
la „prinderea44 mingii.

învățarea apărării indivi
duale și colective, elemente 
tehnice de mare însemnătate 
în stabilirea rezultatelor, 
trebuie dublată de o muncă 
suplimentară, după antrena
mentele făcute în condiții de 
joc, oiniștii trebuind să repete 
exercițiile pentru perfecțio
narea diferitelor poziții de 
defensivă, în așa fel îneît să 
nu aibă nici un moment tea
mă de adversarii care trag 
cu precizie și in forță.

pătrundere a aceluiași impetuos 
Ursică în careul oaspeților, din 
nou portarul Stancev îl agață 
clar pe atacantul giuleștean, ar
bitrul acordă iarăși fără ezitare 
penaltyul care se impunea și 
GOANȚĂ își face din nou da
toria; dar, de această dată, el 
nu va înscrie direct din lovi
tura de la 11 metri, ci din re
luarea mingii respinse inițial de 
goal-kecpcrul echipei Spartak. 
La 2—0, soarta partidei pare 
deja decisă, dar jucătorii din 
Varna nu se arată copleșiți de 
situația creată. Ei răspund prin 
cîteva contraatacuri deosebit de 
periculoase, fiind la un pas de 
gol în minutele 30 (Toader are 
o intervenție de mare efect, 
plonjînd la picioarele lui Stoia- 
nov, pătruns singur în careul 
rapidist) și 31 (șut în bară al 
lui Iankov).

Repriza secundă va aparține 
și mai clar giuleștenilor, care 
domină teritorial, atacă susți
nut, dar nu finalizează în ace
eași măsură. Totuși, după două 
mari ratări ale lui Ilie (min. 
51) și GOANȚĂ (min. 61), a-

cesta din urmă va reuși un nou 
gol, creat însă dc Vameșu, care 
a făcut o cursă frumoasă pe 
partea stingă și a pasat apoi ca 
Ia carte, căpitanul echipei fe
roviare neavînd altceva de fă
cut decît să reia mingea in 
plasă. Jocul trenează apoi un 
timp, rapidiștii par mulțumiți 
de rezultat, dar ei vor mai 
avea un forcing în finalul par
tidei, cînd vor mai înscrie două 
goluri aplaudate, prin DUMI- 
TRAȘCU (min. 88) și CON- 
STANTINOVICI (min. 90).

Arbitrul M. Salomir, ajutat 
la linie de Ad. Moroianu și N. 
Stanca, a condus formațiile :

RAPID : Toader (min. 63 
Barba) — Aprodu (min. 46 Bă
lan), CÎRSTEA, CONSTANTI- 
NOVICI, VAMEȘU — DRĂ- 
GHICI, Ilie, GOANȚĂ — Ml- 
noiu (min. 46 Dumitrașcu), Ciol- 
ponea (min. 32 Damaschin II), 
URSICA.

SPARTAK: Stancev — Penev 
(min. 46 Hristov), MIHAILOV 
(min. 74 Jeliazkov), Mirtcev. 
Diev — Filkov, Spasov (min. 60 
Iordănov), IANKOV — Stoi»- 
nov, Trandafilov, Gospodinor 
(min. 46 Stoikov).



CONFIRMĂRI DAR
ZAGREB, 12 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Ceea 
ce era de prevăzut să se în- 
tîmple, s-a întîmplat, iată, în 
proba de pistol viteză. Victoria 
a revenit singurului mare spe
cialist al momentului. Rail 
Schumann din R. D. Germană. 
El s-a impus într-o manieră 
clară, dominîndu-șl partenerii 
de întrecere chiar dacă, în con
cursul propriu-zis, cîțiva dintre 
ei se ținuseră scai.„ Totuși, în 
semifinală și apoi în finală, 
Schumann s-a impus grație 
marii sale experiențe de con
curs care l-a ajutat să treacă 
peste inconvenientul unei lumi
nozități mal slabe, fenomen că
ruia i-au căzut victimă toți cei
lalți adversari. Din cei trei 
parteneri de finală, elvețianul 
Kuechler și ungurul Palinkas

Șl ELEMENTE INEDITE LA C.E. DE TIR
au tras o serie de 46 p, iar bul
garul Milev, chiar două.

Cu 49+50 Schumann a deve
nit noul campion european, la 

diferență cam rar întîlnităo
în această probă. Rezultate: 1. 
Ralf Schumann (R.D.G.) 887 p, 
2. Kuechler (Elveția) 882 p, 3. 
Palinkas (Ungaria) 879 p, 4. 
Milev (Bulgaria) 878 p; echipe: 
1. Ungaria 1756 p, 2. Polonia 
1755 p, 3. U.R.S.S. 1753 p.

S-a încheiat și întrecerea de 
pistol sport a junioarelor. Pri
ma porțiune a clasamentului 
sugerează o anumită schimbare 
în ierarhia internațională pen
tru viitorul apropiat. Două tră
gătoare cehoslovace pe primele 
locuri, deci și victorie la echipe, 
iată o premieră greu previzibilă 
chiar cu numai o zi înaintea 
concursului, iar prezența a trei

Spartachiada de vară a armatelor prietene

5 VICTORII ALE CAIACIȘTILOR 
Șl CANOIȘTILOR ROMÂNI

SOFIA. 12 (Agerprea). — 
Concurstfl de caiac-canoe din 
cadrul Spartachiadei militare 
de vară s-a desfășurat Ia Plov
div și a fost dominat de spor
tivii români, care s-au compor
tat excelent în majoritatea pro
belor. Vasile Condrat a repur
tat două victorii la canoe sim
plu pe distantele de 500 m șl 
1000 m. De asemenea, echipajul 
român de canoe dubl i Lehaei

CONCURS PENTATLON 
MODERN h BULGARIA

Ia localitatea bulgară Pazard- 
jik a avut loc un concurs in
ternațional de pentatlon mo
dern pentru juniori la care au 
luat parte sportivi din Bulgaria 
(4 echipe), Finlanda. Grecia, 
Olanda. România și U.R.S.S., 
întrecerile contînd și pentru 
cea de a II-a ediție a „Cupei 
Balcanice". Sportivii noștri 
s-au remarcat în proba de înot 
pe care au dominat-o atît la e- 
chipe (Adrian Toader. Gabriel 
Samoilă Marian Stoidc) cît și 
la individual (Adrian loader). 
Concursul. a fost ctștigat de 
Dimităr Kiniu (Bulgaria) cu 
5489 p. iar pe echipe de Bulga
ria I cu 15903 p, formația noas
tră situîndu-se pe locul 4 cu 
14060 p. In Cupa Balcanică vic
toria a aparținut acelorași con
curent!. în timp ce la echipe 
reprezentativa română s-a cla
sat pe locul secund.

— Andriev s-a situat pe locui 
I pe ambele distante. învingă
tori au fost și cunoscuții caia- 
ciști Stoian și Volea. clasați pe 
primul loc în proba de caiac 
dublu pe distanța de 1 DOG m. 
La caiacul de 4 formația remâ- 
nă s-a clasat pe locul al 3-lea.

In concursul de parașutism, 
la saltul în grup, au terminat 
victorioși sportivii din U.R.S.S., 
urmați de cei din R.D. Germa
nă si Cehoslovacia.

în competiția de tir, proba 
de pușcă cu aer comprimat a 
fost adjudecată de Iuri Fedkln 
(U.R.S.S.), cu 689 puncte, ur
mat de bulgarul Gheorghiev cu 
677 puncte. Iată și ultimele re
zultate din concursul de înot: 
400 m liber: Valentin Kocianov 
(U.R.S.S.) 3:58.04; 100 m bras: 
Andrei Brikiakov 1:03 39 : 4/200 
m liber: U.R.S.S. 1:39.32.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 12 (Agerpres). — Tu

rul ciclist al Franței a pro
gramat miercuri etapa a 11-a. 
Luchon — Blagnac (158,500 
km), adjudecată de olandezul 
Mathieu Herman în 3.37:47, ur
mat cu același timp de ita
lianul Fidanza și belgianul 
Planckaert. In clasamentul ge
neral nu au survenit modifi
cări : conduce francezul Lau
rent Fignon, urmat de Lcmond
(S.U.A.) — la 7 s. Mottet
(Franța) — la 57 s, Delgado
(Spania) — la 2:53. Hampsten
(S.U.A.) — la 5:18 etc.

TETRATLONUL
(Urmare din pap. 1)

a băieților noștri, care in 
afara victoriei 'ui Bobu, nu 
se mai pot lăuda decît cu lo
cul 3 ia individual al lui 
Tudor iordăehcscu.

Rezultate finale : individual:
1. Daniela Mîndru 388 p, 2. Na
talia Simon 379 p, S. Jana Fron- 
kova 360 p. Individual băieți : 
l. Marek Fomletlo 397 p, 2.

„PRIETENIA"
Evghenl Lisov (U.R.S.S.) 394 p, 
3. Tudor Iordăchesou 382 p. 
Echipe fete: 1. România 1 642 p, 
t. U.R.S.S. 1 633 p, 3. Ceho
slovacia 1 539 p. Echipe băieți : 
l. Polonia 1733 p. 2. Mongolia 
1 728 p, 3. Cehoslovacia 1 694 p... 
8. România 1 372 p. Clasament 
genera! : 1. U.R.S.S. 3 299 p, 2. 
Mongolia 3 292 p, 3. Cehoslovacia 
3 283 p. 4. România 3 214 p, 3. 
Bulgaria 3 087 p, 8. Polonia 2 996 
p, 7. R.D. Germană 2 813 p, 8. 
Ungaria 2 632 p.

PE SCURT • PE
ATLETISM •' tn concursul de 

la Donețlc, atletul sovietic Mak- 
siaa Tarasov a sărit 5,75 m la 
prăjină îmbunătătindu-si recor
dul mondial de juniori.

BASCHET * Clasament final 
al Balcaniadei junioarelor, des
fășurată în orașul Kastoria (Gre
cia) : 1. Iugoslavia, 2. Grecia, 3. 
România, 4. Bulgaria, 5. Al
bania.

BOX • In gala de la Swan 
Lake fostul campion mondial la 
cat super-ușoară James Mc- 
Gulrt (devenit semlmijlociu) l-a 
întrecut la puncte, în 10 repri
ze. pe Tony Baltazar. Este cea 
de-a 44-a victorie repurtată de 
McGulrt.

SCURT • PE SCURT
CICLISM • Etapa a 6-a a Tu

rului Rhenania—Palatinat. con- 
tracronometru individual, a fost 
ciștigată de rutierul polonez. 
Zenon Jaskula. înregistrat cu 
22:34 pe 16,200 km. La o secun
dă a terminat Uwe Ampler 
(R.D.G.) Liderul competiție! se 
menține Joachim Halupczok 
(Polonia), urmat, la 20 secunde 
de francezul Richard Vivien.

TENIS • în urma rezultate
lor înregistrate în turneul de la 
Wimbledon în clasamentul 
Circuitului internațional feminin 
se menține lideră Steffi Graf cu 
4 480 puncte, urmată de Martina 
Navratilova 2 270 puncte. Ga
briela Sabatini 2138 puncte, 
Arantxa Sanchez 1 920 puncte etc.

trăgătoare bulgare între primele 
șapte clasate atestă un serios 
progres al acestei probe în tara 
vecină. în sfîrșit, locul trei ocu
pat de echipa Italiei este și el 
un eveniment inedit.

Rezultate : 1. Kusalikova 580 
p, 2. Fitkova (ambele Cehoslo
vacia) 579 p, 3. Skripnik 
(U.R.S.S.) 578 p; echipe: 1.
Cehoslovacia 1 725 p, 2. Bulga
ria 1 722 p, 3. Italia 1 701 p.

Miercuri, după-amiază. s-au 
executat și seriile primei manșe 
la pistol sport senioare, probă 
la care au fost prezente si trei 
concurente din țara noastră. 
Nici una dintre ele n-a evoluat 
însă la nivelul așteptat sl în 
concurs au adunat, la partea de 
precizie, următoarele punctaje: 
Matei 235 p, Kaposztai 280 p și 
Buțu 279 p. Ele trebuie să se 
mobilizeze în mod exemplar 
pentru ca. la partea de viteză, 
să recupereze din handicap și 
să conteze, astfel, în lupta pen
tru un loc pe podium, la e- 
chipe. Pînă acum, în fruntea 
clasamentului individual se află 
Agnes Ferenc (Ungaria) cu 297 
p și Eino Salukvadze (U.R.S.S.) 
cu 296 p.

Rodu TîMOFTE

CURSA DE 0 MiLÂ...
Despre cursele de 1500 m șt o 

milă (1609.32 m) se saune că 
sînt probele gemene ale semi- 
fondului. deși n-au cltuși de 
puțin o origine comună. Proba 
de 1500 m, spre exemplu, este 
creația tehnicienilor europeni, 
în Ultimul deceniu al secolului 
trecut, cînd a figurat ș. pe pro
gramul primei Olimpiade. în 
timp ce mila a fos imaginată 
de anglo-saxoni prin anii 1800, 
bucurindu-se de o extraordina
ră popularitate. De aceea mi
la și este cea mai reprezenta
tivă și prețuită dintre cursele 
medii anglo-saxone.

Apreciate ca fiind proba de 
virf într-un concurs atletic, a- 
devărați „monștri sacri“ ai a- 
lergărilor, aceste curse au fost 
oficializate însă pentru femei 
abia în 1987, an în oare, la 3 
iunie, la Chiswick, alergătoarea

4:23. 8 Natalia Andrei
4:22.09 Natali» Andrei
4:17,44 Maricica Puică
4:15,61 Paula Ivaa

Celelalte recorduri au fost 
realizate de: Maria Goi timers 
(Olanda) 4:36.8 în 1970, Ellen 
Tittel (RF.G.) 4:35,3 in 1971, 
Paola Pigni-Caechi (Italia) 
4:29,5 în 1973, Mary Decker 
(S.U.A.) 4:21,7 în 1989 4:18 08
în 1982 și 4:16,21 în 1983 și 
Ludmila Veselkova (U.R.S.S.) 
4:20,89 In 1981. Așadar, între 
recordmanele mondiale au fos* 
trei alergătoare române, dcuă 
anglo-saxone (una britanică șl 
alta americană) și cîte una o- 
landeză, vest-germană, italian
că și sovietică.

Apropo de ultimul, deocam
dată, dintre recordurile probei.

PROBA ROMÂNEASCĂ!
F i șier —
britanică Anne Smith a stabi
lit. în aceeași cursă, recordu
rile ambelor probe, tu 4.17.3 și 
respectiv 4:37,0 (fiecare distan
tă a fost însă cronometrată se
parat!). Ulterior. recordul 
mondial la 1500 m a fost co
rectat de 11 ori de către 5 a- 
tlete, cel de la o milă a fost 
îmbunătățit de 10 ori. dar de 
9 alergătoare.

Si pentru că veni vorba de . 
faptul că mila este cursa cea 
mai anglo-saxonă dintre toate, 
îngăduiți un calambur (adevă
rat).In fapt mila feminină este 
o probă... românească! Nu. nu 
este deloc o glumă, căci 4 din
tre recordurile ei mondiale au
fost realizate de alergătoare 
române :
București 
Auckland 
Rieti 
Nisa

21.7. >977
26.1.1980
16.9.1982
10.7.1939

Performanța de La Nisa a Pau
lei Ivan a fost pur si simplu 
programată de antrenorul Pui
că. încă din iarnă el a prezen
tat Federației Române de A- 
tletism plănui de pregătire al 
Paulei în cane, negru pe alb. 
scrie că la „Nikaia". |a ln iulie, 
aceasta va îmbunătăți recordul 
lumii în proba de o mită. Sim
plu pronostic? Nu. căci antre
norul emerit Ion Puică a mai 
„ghicit" și altă dată astfe de 
pronosticuri. Este vorba de cu
noașterea atletei, a „secretelor" 
pregătirii î...

Romeo V1LARA

TRAGEREA LA SORTI ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

F.C, Tirol
A.C. Milan
Glasgow Ranger, 
Inter Milano
Rosenborg Trondheim 
Olympique Marsilia 
Spora Luxemburg 
STEAUA BUCUREȘTI Kucn cnorzow 
rsv Eindhoven
Derry City (Irlanda) 
Dynamo Dresda 
sparta Praga
Dnepr Dnepropetrovsk 
suema wanderers (Malta) 
Ilonved Budapesta

— Omonia Nicosia
— HJK Helsinki
— Bayern Munchen
— Malmo FF
— KV Malines
— Brondby IF
— Real Madrid
— Eram Reykjavik
— Sredcț Soria
— F.c. Lucerna
— Benrica Ltsaoona
— aek Atena
— Fenerbahce Istanbul— Linrieid
— 17 Nentorl Tirana— vojyoama novi sad

CUPA CUPELOR
Admira Wacker
F.C. Barcelonă 
ueșiutaș Istanbul 
union Luxemburg
Celtic Glasgow 

Dynamo Berlin 
Panathinaikos Atena 
Ballymena Utd (Irl. N) 
Brann Bergen 
Slavia Bratislava 
Belenenses Lisabona 
Real Valladolid 
DINAMO BUCUREȘTI
F.C. Groningen 
Ferencvaros Budapesta 
Torpedo Moscova

— all Limassol
— Legia varșovia
— Borussia Dortmund
— Djurgaarden IF
— Partizan Belgrad
— Valur Reykjavik
— Swansea (Țara Galilor)
— Anderlecht
— Sampdorla Genova
— Grasshoppers ZGrich
— Monaco
— Hamrun (Malta)
— Cernomoreț Burgas sau 

Dinamo Tirana
— Ikaast FS (Danemarca)
— Haka valkeakoskl (Fin.)
— Cork City (Irlanda)

CUPA U.E.F.A.
F.C. Aberdeen —
Austria Viena —
F.C. La Valetta —
Twente Enschede —
F.C. K«ln —
Sochaux —
F.C. Karl-Marx-Stadt — 
VtB Stuttgart —
Dinamo Kiev —
F.C. Wettingen (Elveția) — 
Gornik Zabrze —

Rapid Viena 
Ajax Amsterdam 
Vienna
F.C. Bruges 
Plastika Nitra
Jeunesse d’Esch 
Boavista Porto 
Feyenoord Rotterdam 
MTK Budapesta
F.C. Dundalk (Irlanda) 
Juventus Torino

Hibernians Edinburgh 
Oergryte GSteborg 
F.C. Ltege
Jalghiris Vilnius 
Dundee Utd
Hansa Rostock 
Kuusysl Lahti 
Lilies trom
Tunin Palloseura 
Zenit Leningrad 
Apollon Limassol 
Atalanta Bergamo 
Olympiakos Pireu 
Vitoșa Sofia 
F.C. Porto 
Fiorentina 
PAOK Salonik 
Auxerre sau 
Dinamo Zagreb 
Galatasaray Istanbul 
F.C. Valencia 
Sporting Lisabona

Meciurile primei 
septembrie. Pînă
pronosticuri plăcute !...

— Videoton (Ungaria)
— Hamburger SV
— Akranes (Islanda)
— IFK Gttteborg
— Gleotoran Belfast
— Banik Ostrava
— Paris St. Germain
— Werder Bremen
— GKS Katowice
— Nastved If (Danemarca)
— Real Zaragoza
— Spartak Moscova
— Rad Belgrad
— F.C. Antwerpen
— flacAra MORENI
— Atletico Madrid
— F.C. Sion (Elveția)
— ApoIonia (Albania)

— Steaua Roșie Belgrad
— VICTORIA BUCUREȘTI
— Napoli 

faze vor avea toc Ia 13 si 27 
atunci, calcule, comentarii și

PE SCURT, DESPRE ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE
FRAM REYKJAVIK

Clubul Front Reykjavik a luat 
ființă în 1908, adoptlnd culorile 
alb-albastru. Stadionul propriu 
se numește „LaugardalsvOUur“ 
și are o capacitate de 15 000 de 
locuri.

Multiplă campioană națională 
și deținătoare a Cupei, Fram a 
evoluat anul trecut in C t, pier- 
zlnd ambele manșe cu F.C. Bar
celona : 0—2 și 9—j. Deși n-a
strălucit, lesne de dedus, pe 
plan internațional, a ciștigat to
tuși la pas campionatul Intern, 
cu S puncte avans față de Valur 
și cu linia de clasament 18 18 I

I 38-8 49 p.
De regulă, echipa a jucat tn 

formula Krlstinsson — Thorsteins- 
son, K. Jonsson. Ormstev, Thork- 
elsson — R. Jonsson. Amthors- 
son, Steinsson, Margelrsson — 
Torfasson, Bjarnasson, cei mai 
cunoscuți fiind Ormstev șl Mar
geirsson, foști la Fortuna Dus
seldorf și, respectiv, Lucerna. 
Majoritatea componcnților lotului 
sînt internaționali A. dar la re
centul meci U.R.S.S. — islanda, 
1—1 !, n-au intrat tn „naționali“ 
declt Torfasson șl Arnthorsson, 
cel dinții fiind socotit unul din
tre cei mai buni de pe teren l 
Redutabil pare și mijlocașul o- 
fensiv Steinsson.
CERNOMOREȚ BURGAS 

DINAMO TIRANA
Abia după disputarea baraju

lui dintre Cernomoreț Burgas 
(Bulgaria) și Dinamo Tirana (Al
bania) vom ști exact pe cine va 
tntîlnt Dinamo București tn Cu
pa Cupelor, asa că slntem obli
gați să le prezentăm, foarte pe 
scurt, pe amlndouă.

Nou promovată tn „A" (de pe 
locul 2), Cernomoreț a pierdut 
net, 0—3 (0—1), finala Cupei Bul
gariei, numai că, la ora aceea 
campioană, Sredeț va evolua tn 
C 1. fn finală, antrenorul Ev
ghenl tanclovski, fost internațio
nal. a folosit „ll“-le : Șeitanov— 
Iucev, Pumpalov, S. Sloianov. 
Kostov — lankov, Petkov (mtn. 
St Kelepov). Manușev (rnin. 68 
Llubenov), V. Stolanov — Rusev, 
Celibonov.

Mai cunoscută tn Europa, 1< 
titluri de campioană, 12 Cupe. 
înființată tn 1950, formația alba
neză a tncheiat campionatul pe 
locul 3, cu 42 p (I. 17 Mentori 
48 p, 2. Partizani 43 p), dar și-a 
adjudecat Cupa după 0—0 șl 3—1 
cu Partizani, fn finală, pentru 
Dinamo Tirana au tnscrts Abazl 
(mtn. 4) și Demollari (mtn. 4» 
șt 90), acesta din urmi, reputat 
internațional, șl golgeterul echipei.

F. C. VALENCIA
Valencia Club de Futbol (1919, 

culori roșu-galben. stadion „Luls 
Casanova', cu S0 000 de tocuri) a 
terminat ultima ediție a campio
natului Spaniei pe locut 3. după 
Real șl „Barca', cu linia de 
clasament 38 18 13 7 39-28 49 p. 
Gotgeterii echipei au fost Fer
nando (14 goluri) șl Etop (8). iar 
formația-standard Ochotorena — 
Quiauc. Arias, Bossio, Nando — 
Arroyo. Fernando, Flores, Alea- 
niz — Zurdi, Eloy. Ca șl antre
norul Victor Esparrago, Bossio e 
Uruguayan, tar Flores mexican 
Internaționali spanioli : Quique. 
Arias, Nando șt Eloy.

O echipă, după opinia comen
tatorilor, agresivă, nu doar tn 
sensul bun al cuvlntulul. căci Va
lencia a avut, tn sezonul tnche
iat. 5 jucători eliminați st 86 de

cartonașe galbene (10 pentru 
Arias) I

tn 1988/89, n-a evoluat in cupe
le europene, dar deține o fru
moasă carte de vizită : dubli 
cîștigătoare a Cupei U.E.F.A.,
1962 (6—2 și 2—1 cu Barcelona) șt
1963 (2—1 și 2—0 cu Dinamo Za
greb). de-'nătoare a Cupei Cupe
lor 1980, după S—4 (11 metri) cu 
Arsenal, la Bruxelles, și a Su- 
percupei (1—2 și l—o cu Not
tingham Forest).

F. C. PORTO
tnci de la debutul ei tn C3, un 

superadversar pentru Flacăra mo- 
rent 1 Pentru că, de 10 ori cam
pioană a Portugaliei (și tot atttea 
victorii tn Cupă), F.C. Porto e 
fosta finalistă a C 2 (imw st 
multipla laureată a sezonului 
1988/87 : ctștigătoare a C.C.E. 
(2—1 cu Bayern. Viena), a Super- 
cupei (1—9. l—o eu Ajax) si a 
Cupei Intercontinentale (2—1 cu 
Penarol, Tokio).

Artur Jorge (revenii de la Ma
tra Paris) a folosit, tn ultimul 
campionat, formația Mlynarczyk 
(international polonez) — p<nto, 
Branco (brazilian). Inacio Ge- 
raldao (brazilian) — Magalhaes, 
Andri, J. Pacheco, sousa (Domin
gos) — Rut Aauas. F. Gomes. 
Recent. lotul (din care au mat 
făcut parte zairezul N’Konnola 
Si brazilianul Everton) a fost în
tărit cu încă un brazilian. Raud- 
nei (de la Coruna), st cu Moral 
to (de la Rnortinr, Lisabona). A 
plecat, la Beira Mar. Sousa.

Anul trecut, tn C.C.E.. după 
3—0 șl 0—2 cu H.J.K. Helsinki, a 
fost eliminată de P S V Flndho- 
ven. 0—5 și 2—0.

Grupai reafizat de 
Ovidiu lOANITOAIA
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