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în încheiere, mai notăm că 
zilele de 20 și 21 august, 
cabana Poiana Neamțului, 
avea loc finala concursului tu- 
ristlc-sportiv — „Ștafeta caba
nelor Făgărașului", organizat de 
cercul de turism de pe lîngă 
I.M. Mîrșa, la care l-au în
scris attt echipe din întreprin
dere, cît si reprezentanți al al
tor unități din județul Sibiu 
(Hie IONESCU).
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Marginalii la campionatele nafionale de box

In aceste zile premergătoare 
marii noastre sărbători de la 
23 August, activitatea sportivă 
din întreaga bară cunoaște un 
ritm tot mai accentuat. Tată cî- 
teva din numeroasele vești pri
mite de la corespondenții noș
tri :

MÎRȘA - CONSTRUCTORII 
DE MAȘINI IN ÎNTRECERE

Paralel cu îndeplinirea sarci
nilor de producție, harnicii con
structori de mașini de la între
prinderea mecanică Mîrșa se 
întrec în entuziaste concursuri 
sportive și participă la instruc
tive acțiuni turistice. în ulti
mele zile. în cadrul căminului 
de tineri, sub genericul „Da
ciadei" s-a desfășurat o com
petiție de fotbal. „Cupa 23 Au
gust" a constituit trofeul cu 
care a fost dotat si turneul de 
tenis de masă, la finele că
ruia pe primele locuri s-au cla
sat in ordine : Ilarion Dumitra- 
che. Constantin Ciorogaru si 
Dumitru Preda. în plină desfă
șurare se află un campionat de 
fotbal intersecții, la care au 
luat startul 14 echipe împărțite 
în două serii. Finala va avea 
loc astăzi, cînd formației în
vingătoare i se va atribui 
„Cupa 23 August".

t

LIPQyA - UN ATRACTIV 
SPECTACOL DE MOTOCICLISM

la a treia ediție, 
Eliberării'’ la motoci- 

de viteză pe circuit va 
duminică alergători din 
Sebis si Lipova. De data 

întrecerile vor avea

Aflată 
„Cupa 
clism 
reuni 
Arad, 
aceasta. 
Ioc pe un traseu ales în cen
trul orașului Llpova. Și-au a- 
nuntat participarea : Ion Lăză- 
rescu. Cornel Botofan, veteran 
al sportului cu motor. Andrei 
Faur, tînărul lăcătuș de la U- 
zina de vagoane din Arad. Mir
cea Orz, cîștigătorul a două e- 
tape din actualul campionat re
publican, precum și alti spor
tivi consacrați. ceea ce ne în
dreptățește să sperăm că vom 
asista la un atractiv spectacol 
de motociclism. (O. BERBE- 
CARU).
BUHUȘI - „CUPA ELIBERĂRII" 

LA FOTBAL
Asociația sportivă Textila din 

orașul Buhuși a organi
zat un reușit turneu de fot
bal dotat cu „Cupa Eliberării". 
După două zile de întreceri viu 
disputate, trofeul pus în joc a 
fost cucerit de formația Viito
rul Gheorgheni. care a învins

(Continuare In pag 2-3)

ARIA DE RĂSPÎNDIRE A CÎȘTIGÂTORILOR
FOARTE LARGA,

Turneul final al „Daciadei" 
și al campionatelor naționale 
de box pentru seniori, găzduit 
timp de o săptămînă în Sala 
sporturilor din Constanța, ne-a 

a 
de 
la 

ora actuală. De la început tre- 
inițiativa 
speciali- 
prezența 
condiție

prilejuit trecerea în revistă 
celor mai buni pugiliști 
care dispune boxul nostru

buie să subliniem 
bună a federației de 
tate de a considera 
la „zone" 
sine Qua 
disputele 
campioni, 
cesta s-a

ca pe o
non a participării la 

pentru titlurile de 
Chiar dacă anul a- 
făcut o... derogare,

acceptindu-se in concurs și 
5 invitați, sportivi care, din 
motive întemeiate, nu au pu
tut urca pe ringul „zonelor". 
Că această hotărîre a fost în
temeiată. ne-o dovedește fap
tul că două dintre aceste ..ex
cepții" au reușit să cucerească 
titlurile de campioni.

Trecerea celor 93 de boxeri 
Drin ringul finalelor a prilejuit 
specialiștilor. între care selec
ționerii federației. să îl re-

După Finalele „Daciadei" și ale campionatelor naționale

„SE POATE ȘI LA LUPTE LIBERE! ii

DAR VALOAREA LAȘA DE DORIT
maree și să se fixeze asupra 
celor mai valoroși dintre ei, 
capabili să . ..
performante notabile pe plan 
international, 
norilor federali 
acum, bineînțeles,

dintre 
obțină in viitor

Atenția antre- 
se îndreaptă 

în primul

a depășit nivelul mediu, nivel 
considerat, in acest an preo- 
limpic, nesatisfăcător.

Pe ringul finalelor au apă
rut prea multi pugiliști cu 
modeste mijloace tehnice de 
exprimare. încercînd să su-

„Cocoșii" Georgel Oprișor (dreapta) și Nită Robu au oferit o 
partidă electrizantă, cu frecvente

S-au incheiat, așadar, și fi
nalele „Daciadei” și ale Cam
pionatelor naționale Ia lupte li
bere, care au stabilit „ierar
hia ’83“ în această disciplină a- 
flată. după cum se știe, intr-o 
prelungită încercare de reve
nire în plutonul sporturilor 
fruntașe din țara noastră. De 
aceea, desigur, actuala ediție a 
campionatelor a însemnat — 
dincolo de bucuria firească a 
învingătorilor, dincolo de satis
facțiile sau insatisfacțiile antre
norilor — un examen gene
ra! al luptelor libere. Un 
men a cărui importantă a 
fără îndoială, amplificată 
susținerea lui cu numai o
înaintea campionatelor mondiale 
de la Kiev. Să vedem. însă, 
cîteva din răspunsuri...

Multe din cele peste 300 (!) 
de întîlniri au oferit spectacole 
snortive de calitate, de ridicat 
nivel tehnic, ceea ce eviden-

exa- 
fost.

de 
lună

Una din intilnirile de mare atracție ale campionatelor, cea dintre 
Costin Dănăilâ fin acțiune) și Octavian Dușu, încheiată cu victo
ria primului Foto : Vasile BAGEAC

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. 2-3)

Înaintea Campionatelor

europene de notație
PATRU FETE ÎNOATĂ DE ZOR 
SPRE... FINALELE DE LA ROMA

Cea mai importantă competiție preolimpică a natației de pe 
continentul nostru — Campionatele europene de la Roma — de
butează sîmbătă. Printre participanții la marea întrecere se află 
și sportivi din tara noastră, care urmează să fie prezenți la 
disputele de la înot, polo și sărituri în apă. Cine vor fi repre
zentanții natației românești ? Cum s-au pregătit ? Ce aspirații 
au ? Iată întrebări la care vom încerca să răspundem în cîteva 
reportaje, astăzi ocupîndu-ne de .înot.

Sint patru tete. Una e din 
București, de la Dinamo — 
Carmen Bunaciu, două sînt din 
Baia Mare — Anca Pătrășcoiu 
si Eniko Palencsar, a patra fiind 
din Reșița — Gabriela Baka. 
De ce ele ? De ce numai ele ? 
Simplu : au hotărît... cronome- 
trele, în sportul acesta cu rea
lizări atit de concrete cifrele 
spunînd totul sau aproape to
tul. Or. cele patru sînt singu
rele care, cel puțin în acest mo
ment al înotului românesc, pot 
orivi la un loc în elita conti
nentală a seniorilor... Carmen 
înseamnă, de regulă, certitudine, 
inseamnă valoare confirmată 
>" 1 mai adesea, înseamnă prima

medalie — de bronz — pentru 
România la un campionat mon
dial si încă două, tot de bronz, 
la „europene" (a treia fiind a- 
dusă. cu ani în urmă, de Cris
tina Balaban-Sopterian, antre- 
noarea marii noastre campioa
ne). Anca. Gabriela și Eniko, 
mai tinere cu cîtiva ani, repre
zintă speranța, primele două a- 
firmîndu-se la „europenele" 
juniorilor de anul trecut — pa
tru medalii de argint stau ca 
frumoasă mărturie ! — a treia 
mareînd un salt spectaculos, ea 
o veritabilă „campioană a am
biției".

Doar Gabriela Baka a prefe
rat să se pregătească în... apa

PROGRAMUL ÎNOTĂ
TOARELOR ROMANCE : 
22 august : Anca Pă
trășcoiu, Gabriela Baka — 
400 m mixt ; 23 august :
Anca Pătrășcoiu, Eniko 
Palencsar — 200 m liber ; 
24 august : Eniko Palenc
sar — 400 m liber, Carmen 
Bunaciu, Anca Pătrășcoiu 
— 100 m spate ; 25 august: 
Gabriela Baka — 100 m 
fluture. Anca Pătrășcoiu, 
Eniko Palencsar — 800 m 
liber ; 26 august : Gabriela 
Baka — 200 m mixt : 27
august : Anca Pătrășcoiu, 
Carmen Bunaciu — 200 m 
spate, Gabriela Baka — 
200 m fluture.

de acasă, cu antrenorul emerit 
Ioan Schuster (interesant și 
deloc intimplător e faptul că șl 
Cristina Șopterian, și Gheor-

Geo RAETCHI

(Continuare in pag 1-3)

Cei 
orașe 
Cîm- 
Iași, 

Neamț și Timișoara 
Revăzînd lista învin- 

constatăm 
ei se situează 
dată Steaua si 

doi campioni 
tradiția

rînd asupra campionilor. 
11 au dus centurile în 6 
ale țării : București (6), 
pulung Muscel, Galați. 
Piatra Neamț și 
(cîte 1). 
gătorilor, 
fruntea < 
această 
cu cîte 
pentru 
nice secții de box. care — am 
putea spune — dispun da ser
viciile unora dintre cei mai 
buni antrenori din 4a.ră). Au 
mai cucerit doar cîte un singur 
titlu sportivii de la Metalul 
Si Rapid București, Muscelul 
Cîmpulung. Box club Galați, 
Nicolina Iași. Ceahlăul Piatra 
Neamț si A.E.M. 
Iată, deci, o arie i 
re a campionilor 
am mai putut-o 
foarte 
fără 
dacă 
forte .
o valoare ridicată a sportivilor 
respectivi. Și vorbind despre 
aceasta, trebuie să consem
năm că actuala competiție nu

că
Și

Dinamo, 
(putini

acestor puter-

în 
de

Timișoara. 
de răspîndi- 
pe care nu 

înregistra de 
Faptul ar fi 
Îmbucurător 

de

multi ani.
îndoială 

această dispersare 
pugilistice ar reflecta și

schimbări de tituații
Foto : Dragoș NEAGU

această lipsă prin 
demnă de îau- 

fără în- 
.... ____ perfor-

Boxul este un sport 
în care tehnica,

înving

plinească 
combativitate 
dă. dar insuficientă, 
doială. pentru marea 
mantă.

și gindirea 
întotdeauna 

suportul cu-
tactică 
forța rămasă fără —,------- —
noștințelor. Băieți curajoși și 
bine dotati fizic ca Eugen 
Preda, Vanghele Bacs, Gigei 
Didiță, Nicolae Radian. Dănuț 
Călin, Dănilă Bumbac, Nicolae 
Balaban, Fedea Pamfil, Dănuț 
Gontariu ș.a. nu vor reuși să 
obțină performante valoroa
se fără însușirea unui bogat 
bagaj de cunoștințe tehnice, 
fără o pregătire serioasă șl 
permanentă, nu în salturi, așa 
cum se întîmplă. de multe ori. 
Antrenorii lor (și nu numai ai 
lor) sînt primii care poartă 
răspunderea cunoștințelor mo
deste de care dispun elevii lor 
și tot ei. antrenorii, se pot 
mindri cînd aplauzele din tri-

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in vag 2-3)

De miercuri pînă duminica, în sala Floreasca

„CONCURSUL PRIETENIA1
Din nou o săptămînă plină 

pe agenda baschetului. După 
cele două Balcaniade de ju
niori găzduite de Sala sportu
rilor din Rm. Vîlcea, iată a 
venit și rindul spectatorilor 
bucureșteni să urmărească o 
atractivă competiție de am
ploare — „Concursul Priete
nia", rezervat reprezentati
velor de junioare din u- 
nele țări socialiste, care se va 
desfășura, de miercuri pînă 
duminică, în sala Floreasca 
La întreceri vor fi prezente 
speranțele acestui sport din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba. 
Polonia, R. P. D. Coreeană, 
Ungaria. U.R.S.S. ți România 
(prezentă cu două formații).

Iată loturile noastre repre
zentative : ROMÂNIA I (an
trenori : Mihai Fleșeriu și 
Bogdana Diaconescu) — Ga
briela Mărginean (1,76 m înăl
țime — provine de la C.S.Ș. 
Sibiu), Mihaela Farcaș (1,64
— Comerțul Tg. Mureș). Ro- 
dica Jugănaru (1,80 — C.S.Ș. 
Constanta). Paula Misăilă 
(1,70 — C.S.Ș. Chimistul Rm. 
Vîlcea). Gabriela Catrina (1,70
— C.S.Ș. Timișoara). Iulia 
Sandor (1.83 — C.S.Ș. Clui-Na- 
poca), Nicoleta Cristea (1,78 —

LA BASCHET JUNIOARE
Olimpia București). Melania 
Marina (1,85 — C.S.Ș. Cluj-
Napoca), Suzana Grunwald 
(1,81 — Voința Brașov), Edith 
Mathe (1,77 — Voința Tg. Mu
res). Elena Vasile (1,70 —
C.S.Ș. 2 București). Roxana 
Ștefan (1.80 — C.S.Ș. 2 Bucu
rești) ;• ROMÂNIA II (antre
nori : Dorin Leabu și Adrian 
Ioan) — Mariana Cotabitu 
(1,68 — C.S.Ș. Constanța),
Erszebet Bernad (1.72 — C.S.Ș. 
Carpati Sf. Gheorghe). Anto- 
nela Boyte (1,85 — C.S.Ș. Bra- 
sovia). Adina Horea (1.72 — 
C.S.Ș. 4 I.E.F.S: București), 
Enyedi Tunde (1,73 — C.S.Ș. 
Cluj-Napoca). Aurora Dragoș 
(1,83 — C.S.Ș. Cluj-Napoca),
Gabriela Petre (1.80 — C.S.Ș, 
Chimistul Rm. Vîlcea). Ana- 
maria Gera (1,82 — Voința
București). Daniela Popa (1.82 
— Olimpia București). Gabriela 
Naghi (1,82 — C.S.Ș. 1 Ora
dea). Aurora Cristoiu (1,82 — 
C.S.Ș. 4 I.E.F.S. București), 
Gabriela Divoiu (1,76 — Pro
gresul București). Gabriela 
Pandrea (1,82 — C.S.Ș. Con
stanta).

La întrecerile acestei compe
tiții elevii vor avea Intrarea 
liberă.



ADUNAREA FESTIVA CONSACRATA
ZILEI PRESEI ROMÂNE

Prii, tradiție, la 15 august, 
ee sărbătorește „Ziua presei 
române". Cu acest prilej si 
cu ocazia celei de-a 52-a ani
versări a ’ aparitiâ primului 
număr al ziarului „Scânteia", 
în Capitală a avut loc. luni la 
amiază, o adunare festivă or
ganizată de Consiliul ziariștilor.

Au luat parte membri ai 
C.C. al P.C.R., redactori-șefi, 

redactori si corespondenți 
ai presei centrale si periodice 
ai Agenției române de presă — 
Agerpres. Radioteleviziunii, ac
tiviști de partid si de stat, ai 
unor organizații de masă si 
obștești, muncitori tipografi.

Despre evenimentul aniversat, 
semnificațiile lui si sarcinile 
ce revin presei in lumina re
centei cuvântări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea pe problemele muncii 
organizatorice si politico-edu
cative de la Mangalia a vorbit 
Nicolae Dragoș, prim redactor- 
șef adjunct al ziarului „Scin- 
teia“. membru al Consiliului 
ziariștilor.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, de nețărmurită dra
goste față de partid, de se
cretarul său general. tn în

cheierea adunării festive par
ticipanta au adoptat o tele
gramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. în care se spune: 

„Sărbătorind Ziua presei in 
aceste zile in care Întregul po
por cinstește prin fapte de 
muncă si de dăruire revoluțio
nară Împlinirea a ÎS ani de 
eind destinele patriei si ale 
partidului au in dumneavoastră 
conducătorul și ctitorul eare a 
Înălțat România pe culmi ne
asemuite ale muncii și creației, 
ale socialismului multilateral 
dezvoltat, noi, slujitorii presei 
eomuniste, ai Radioului si Te
leviziunii, vă adresăm, in at
mosfera vibrantă a adunării 
festive din Capitală consacrată 
Zilei presei române, expresia 
prețuirii profunde, a devota
mentului nețărmurit Pe care vi 
Ie purtăm.

Sînt neuitate în inimile noas
tre aprecierile si orientările 
primite cu prilejul adunării

AMPLE MANIFESTĂRI
(Urmare din pag. 1)

în finală pe Partizanul Bacău 
cu scorul de 4—1, după execu
tarea loviturilor de la 11 m. 
(Ion VIERU).

FĂGĂRAȘ - O FRUMOASA 
COMPETIȚIE DE HANDBAL

Orașul Făgăraș a găzduit un 
interesant turneu de handbal 
feminin, la care au participat 
echipe din Sibiu, Ploiești, Sf. 
Gheorghe și Făgăraș. Handba
listele și-au disputat intîieta- 
tea cu multă dîrzenle, avind de 
înfruntat o ploaie rece si deasă. 
Cu un plus de superioritate 
tehnică, formația C.S.M. Sibiu 
a ocupat primul loc în clasa
ment. datorită golaverajului 
mai bun față de Vulturul Plo
iești. care a totalizat același 
număr de puncte — 7. (V. LA
ZAR).

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

bune răsplătesc cunoștințele 
tehnice bogate ale pugiliștilor 
pe care i-au crescut. în fond, 
nu este un secret pentru ni
meni, cheia marilor succese se 
află în mina lor. a antreno
rilor I

Ca și anul trecut dealtfel, 
ediția aceasta a campionatelor 
nu a impus atenției nici un 
pugilist de excepție, nici un

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAZA
AȚI JUCAT NUMRRRT.lt PRE

FERATE ? • Numai astăzi mal 
pot fi procurate bilete cu nume
rele alese de participan.ți pentru 
'tragerea excursiilor la Pronoex- 
pres de miercuri 17 august 1983. 
Se reamintește că pe MSeteJe de 
26 lei varianta, achitate sută la 
sută, se pot obține excursii de 
10 zile in R. P. Ungară, cu asigu
rarea biletelor de spectatori la 
C.M. de gimnastică (23—30 octom
brie a.e.) ; excursiile se atribuie 
variantelor care conțin cele trei 
numere extrase, la faza a doua, 
ditn totalul de 45. La prima tra
gere similară, desfășurată la 1 

festive consacrate celei de-a 
50-a aniversări a ziarului „Scin- 
teia" 6i * Zilei presei, și, ac- 
ționiud neabătut in acest spirit, 
in spiritul expunerilor dum
neavoastră programatice 1» 
Plenara Comitetului Central 
din iunie 1982 și la Conferința 
Nafională a partidului din de
cembrie anul trecut, vă asigu
răm că lucrătorii din presă, din 
Radioteleviziune militează ne
abătut pentru unirea eforturi
lor creatoare ale tuturor oa
menilor muncit in vederea in- 
făptuirii cu succes a obiectivu
lui fundamental al politicii 
partidului nostru privind tre
cerea României la o etapă su
perioară de dezvoltare, reali
zarea unei noi calităU a mun
cii și vieții in toate domeniile 
de activitate, edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in România.

Puternic însuflețiți de ideile 
magistralei expuneri pe care 
ați tinut-o recent la Consfătui
rea de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și poli
tico-educative de la Mangalia, 
sintem botărîți să acționăm 
pentru perfecționarea întregii 
noastre activități, să ne adu
cem o contribuție sporită in 
vederea întăririi răspunderii și 
exigenței comuniștilor, g tota- 
ror oamenilor muncit, pentru 
îndeplinirea sarcinilor da plan, 
valorificarea superioara • re
surselor materiale ti financia
re, a timpului de muncă, Întă
rirea democrației și disciplinei 
muncitorești, pentru creșterea 
tot mai puternică a rolului con
ducător al partidului ta toate 
domeniile vieții sociale.

Ne angajăm solemn față 
de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, să milităm neobosit 
pentru ea presa noastră co
munistă să se afle profund an
corată in actualitatea operei de 
construire a socialismului Și 
comunismului, pentru Înfăptui
rea programului partidului, a 
hotărîrilor celui de-al Xll-lex 
Congres și ale Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru 
ca patria noastră să uree spre 
treptele mileniului trei ca dem
nitate și strălucire*.

SPORTIVE OMAGIALE
SUCEAVA - CONCURS D€ PA

TINAJ PE ROTILE

Intrată în tradiția activității 
eompetiționale, „Cupa Bucovi
nei* la patinaj pe rotile z-a 
desfășurat în acest an tn cins
tea zilei de 23 Aurort. reunind 
pe pista de asfalt din Suceava 
aproape 100 de eoncurenti din 
majoritatea centrelor tării. Cele 
mai bun a rezultate au fost în
registrate de Cristina Gheațău 
(CLS.M. Suceava), care, aflată 
la vârsta categoriei de copii I, 
a obținut timpi superiori tutu
ror junioarelor si senioarelor. 
Liliana Coman. Marian Țigiu 
(Petrolul Ploiești). Cerasele 
Hordobețin (CLS.Ș. Sibiu). Ga
briela Volna (Tractorul Bra
șov). Adrian Pogani (S. C 
Miercurea Cîuc). Ramona Gri- 
goraș (C.S.M. Cluj-Napcra) și 
alti tineri care se anunță ca 
viitori performeri la patinaj vi
teză. (M. NEDELESCU).

boxer care să anunțe perfor
meri de genul fraților Cutov, 
Alee Năstac sau Canstantin 
Chică. de pildă, ca să ne re
ferim doar la rfțiva dintre 
marii noștri campioni, azi an
trenori care — de ce să nu o 
spunem ? — ne sînt datori, la 
rindul lor. cu elemente de ex
cepție. Bineînțeles că de 
la această datorie nu sînt ex
cluși ceilalți coleg al lor de 
generație. sau mai vîrstnici 

august, au fost înregistrate X de 
astfel de dștlguril Participi.-, d la 
tragerea de mfine, puteți obține 
și dv. succese asemănătoare sau 
chiar mal mari... • Agențiile 
Loto-Pronosport continuă vânza
rea biletelor pentru prima tra
gere specială Loto i din acest an, 
care via avea loc dumtalcă 21 au
gust 1933. In cadrul a șapte ex
trageri cu un total de n de nu
mere se vor atribui cfștlgurl ta 
autoturisme „Dada 1S0O", mari 
sume de bani șl excursii.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CURSIILOR PRONOEXPRES DIN 
18 AUGUST 1983. FAZA I — cat.

ELEMENTE TALENTATE EXISTA, DAR LE LIPSEȘTE
PREGĂTIREA CORESPUNZĂTOARE

Desfășurată în două reu
niuni, la București și Sibiu, 
etapa finală (a 7-a) a compe
tiției internaționale de dirt- 
track dotată cu trofeul „Cupa 
Prietenia" a reunit la start 
speranțele (piuă în 21 de ani) 
ale acestui sport din mai mul
te țări socialiste. Ca si în anii 
trecuti. actuala ediție a consti
tuit pentru majoritatea parti- 
cipantilor o rampă de lansare 
in arena internațională. Ungu
rul L Petricovics. sovieticii V. 
Trofimov si O. Volobov (ulti
mul dintre ei a doborît recor
dul absolut al pistei de la Me
talul București, iar la Sibiu a 
realizat cel mai bun timp al 
zilei), polonezul S. Miedzinski, 
cehoslovacul S. Scheider si 
P. Ralf din R. D. Germană, ca 
sâ dăm numai citeva nume de 
concurent! străini care au în
cântat miile de spectatori, vor 
fi promovați — după cum 
ne-au declarat antrenorii lor — 
In primele garnituri ale țări
lor respective. Specialiștii pre- 
zenți atit pe stadionul Metalul 
din Capitală, cit 
fost de părere 
s-au ridicat la 
tativ superior._________ _
voriți — alergătorii din Unga
ria, Cehoslovacia, 
Uniunea Sovietici, 
această ordine ta 
final general — 
du-si măiestria 1 
mașinilor.

Participînd si cu echipa se
cundă ta concurs, tinerii noștri 
alergători au avut, ea si ta e- 
tapele anterioare, o compor
tare mediocră. Este adevărat, 
că. Încă de la începutul reu
niunii de la București, primul 
nostru echipaj a fost lipsit de 
aportul sportivului _nr. 1“, N. 
Puraveț. accidentat în man
șa a 4-a. dar tocmai această 
regretabilă lntîmplare a re
liefat deficientele din pro
cesul de instruire a elemente-

d la Sibiu, au 
aă întrecerile 
un nivel cali- 
prlncipalii fa-

Polonia si 
situați Ir. 

clasamentul 
demor.strîn- 

în pilotarea

„SE POATE ȘI LA LUPTE LIBERE!"

(iază un oarecare progres In 
activitatea centrelor de lupte 
libere din cele 23 de județe și 
din municipiul București, re
prezentate la aceste campionate. 
O spunem gîndindu-ne la clu
burile Steaua, Nicolini lași. 
Dinamo si Steagul resu Brașov, 
Hidrotehnica Constanța, Cen
trul de antrenament Tg. Jiu. 
ai cărot sporuri an reușit să 
intre în posesia titlurilor, dar 
si la alte secții cu un bun po
tential (Vulcan șl Rapid Buc., 
Lemnarul Odorhei, Comerțul 
Tg. Mureș—). Valoarea de an
samblu a competiției nu s-a ri
dicat însă la nivelul așteptărilor. 
Și-au exprimat această părere 
si unii dintre antrenorii de la 
clutxrri. si specialiștii federa
ției. Și anume că ta secțiile de 
lupte libere trebuie U «e mun
cească mai mult, că *e renunțe 
la improvizata, la pregătiri de_ 
ultimă eră. Dacă cei eare prac
tică ci iubesc această disciplină 
vor. într-adevăr, să se afirme 
pe plan international 

LIDERII (G. Tănase și M. ȘHI PIS M

1. TUiflec (M. 
1:46,9, 1. Tiincuța.

1,68, ord. 5, ev. 8.

care, repetăm, au In miinile 
lor cheia formării boxerilor de 
valoare pe care H așteptăm 
cam de oe vremea cînd Cuto- 
vil erau campioni europeni, 
medaliati olimpici și mondiali.

Referindu-ne la actualii cam
pioni. trebuie să spunem că 
doar Constantin Ttțoiu, Mir
cea Fulger și oarecum Gbeor- 
ghe Simion si Dorn Maricescu 
s-au apropiat, fără a ne oon- 
vinge însă, de valoarea pe care 
o așteptam. Dar. despre ei și 
despre ceilalți campioni in
tr-un comentariu viitor.

1 : 1 variantă 100% — autoturism 
Dada 1300 si 1 variantă 25% a 
17.500 lei ; cat 2 : a variante 100% 
a 15.937 lei șl S variante 25% a 
3.934 lei ; cat. 3 : 19,13 variante a 
2.623 Ied ; cat. 4 : 87,00 variante a 
565 lei ; cat. 5 : 206,75 a 261 lei ; 
cat. 6 : 7.236,75 variante a 40 lei ; 
cat. 7 : 246,50 variante a 200 tei ; 
cat. 8 : 3.830,50 variante a 40 lei. 
Report la categoria 1 : 256.835 leL 
FAZA A H-a : cat. A : 24 va
riante 100% a 14.580 tel. în ca
drul cărora o excursie de 10 zile 
In R.P. Ungară la C.M. de gim
nastică (Cost apnox. 7MO teii), 
plus diferența ta numerar. Au
toturismul „Dacia 1300* de la ca
tegoria 1, a revenit participan
tului Predoi Lucian din București. 

lor talentate, rezervele folosite 
— D. Stoica si A. Hack — ne
reușind să puncteze în nici o 
confruntare directă cu spor
tivii de peste hotare. Cit pri
vește evoluția echipei secunde, 
cea de la București (G. Scar
let, D. Gașpar și Gli. Șofran) 
a făcut simplă... figurație, iar 
cea de la Sibiu (S. Ghibu și

în mânji directă alergătorii unguri și cehoslovaci, principalii ani
matori ai reuniunii de la București. Foto : V. BAGEAC

M. Șoaită) a reușit doar să 
..mai apropie" de valoarea 

de oaspeți, 
au fost 
reliefate 

ocupate (6 
7 — echipajul secund)

se „__
arătată

Care 
carențe 
locurile 
echipaj, 
în ambele reuniuni 7 In condi
țiile în care mașinile au func
ționat la aceiași parametri ca 
motocicletele oaspeților. s-a 
observat o insuficientă tehnică 
în luarea turnantelor, unde s-a 

Apoi, 
noș-

principalele 
dealtfel în 

— primul

pierdut teren prețios, 
majoritatea concurentflor 
tri au dovedit că nu știu să ia 
startul, răminînd adesea. în...

Iulian Rișnoveann, 
Kerekes, Dorinei Bircu, 
Andraș, Radu Ciprian, 

Manca). Componenti 
reprezentativ sau

ai
cu 

„e- 
nu

La aceste camp.onate au con
curat multi tineri. E un lucru 
bun, lâudabiL Cu atit mai mult 
cu cit unii dintre ei au deve
nit campioni sau au ocupat ce
lelalte locuri fruntașe tn clasa
mentele categoriilor de greu
tate (Nieu Hincn, Claudiu Tă- 
măduianu.
Gyarg 
Viorel 
Iancu 
lotului
perspective de a ajunge in 
chipa mare", ei au dovedit 
numai o bună valoare actuală, 
ci si posibilități certe de pro
gres. Replica tineretului va tre
bui să devină insă mai vigu
roasă. Pentru că, lată, prin
tre campionii acestei ediții se 
află muiți sportivi_ mai puțin
tineri. printre care : Gheorghe 
Bircu (29 de ani). Aurel Nea- 
gu (28) — e drept, încă în for
mă bună ! — Vasile Pușcașii 
(27) Enache Panait (33) ! Tine
retul ar trebui să se grăbeas
că-.. Poate că acestei cerințe I 
se va răspunde mai convingă
tor acum, cînd ne bucurăm cu 
toții de medaliile cucerite la 
campionatele mondiale de la 
Los Angeles de ’’miorii Dumi
tru Chiru (aur) și Măricel Po
pa (argint), de evoluțiile bune 
ale lui Florin Ioniță si Laszlo 
Gergely. Ce altă dovadă mai 
bună este că SE POATE ȘI LA 
„LIBERE" 7

Intr-o convorbire purtată la 
finele campionatelor, antrenorul 
Ion Crisnic făcea aprecierea 
că luptătorii fruntași, compo

Obțuilnd trei victorii, G. Tă- 
nnse a izbutit să-1 egaleze pe M. 
ștefănesou ta fruntea dlasamen- 
tuiui pe formații, acesta reușind 
două victorii, cu Romița și Tui- 
lec. Formația G. Tănase s-a im
pus ou Bela, care, condusă con
form cerințelor stării pistei 
(moale), a atacat pe a doua 
parte a cursei șl s-a dus nestln- 
gherită la sosire. Tot din această 
formație au mal învins Julieta și 
Trudin, ambii conduși excelent 
de ttaănul C. forga. Două victo
rii a mal obținut și formația V. 
Gheorghe, cu Herîea, care a reu
șit să-și găsească alergarea, și 
Gogoa, cu care I. Stoicescu a 
oonoepuit și realizat o excelentă 
cursă de dozare a efortului pe 
distanța ds 2200 m. Cursa impor
tantă a zilei a revenit lui Satlm, 

casete. Dar cea mai evidentă 
a fost lipsa resurselor fizice 
necesare stăpînirii „cailor pu
tere" ai motocicletelor, mai a- 
les în derapaj, existind și si
tuații (D. Stoica si Gh. Șo
fran) cînd s-a căzut ...In linie 
dreaptă ! Dealtfel, slaba pre
gătire fizică continuă să se 
răzbune la fiecare concurs, 
unde se produc fie căzături, 
fie busculade. „Trebuie să 
schimbăm mentalitatea unor 

tehnicieni, care Încă gîndesc 
că motocicletele pot suplini 
absenta capacității fizice co
respunzătoare — ne spunea C. 
Voiculescu, secretarul F.R.M. 
In acest sens, vom institui In 

toate secțiile moto un control 
riguros pentru respectarea cu 
strictele a planurilor de pre
gătire". Intr-adevăr, trebuie 
făcut ceva, de urgență, pentru 
că altfel elementele talentate, 
de care motociclismul nu duce 
lipsă, vor continua să se piar
dă pe drum. *

Troian IOANIȚESCU

să se mobi- 
să depună e- 
pentru a face 
cuvine obiec-

nenti ai lotului care se pregă
tește pentru campionatele mon
diale, vor trebui 
lizeze mai mult, 
forturi mai mari 
fată așa cum se 
tivelor asumate. La ora actuală 
situația lotului reprezentativ se 
prezintă doar partial satisfăcă
toare. La cat. 48 kg. — tinerii 
Nicu Hincu și Gheorghe Nea- 
goe. La 52 kg — doar o... pers
pectivă mai îndepărtată : Dori
nei Bircu (18 ani) și Florin lo- 
niță (16 ani !). La 57 kg — o 
întrecere deschisă între experi
mentatul Aurel Neagu și tînă- 
rul (19 ani) Gyorg Kerekes. La 
62 — bine : Traian Marinescu, 
Aurel Sutcu, Măricel Popa (re
cent medaliat cu „argint" la 
C.M. de juniori). La 68 kg — 
Costin Dănăilă și. de asemenea, 
tinărul Laszlo Gergely. La 74 
kg — Claudiu Tămăduianu si 
Constantin Damaschin. La 82 
kg — din nou. bine : Gheorghe 
Fodore, Constantin Mărăscu si 
Dumitru Chiru (campionul mon
dial de juniori de la Los An
geles). La 90 kg — Ion Ivanov 
și Radu Ciprian. Pentru cate
goriile 100 kg și +100 kg răs
punsul antrenorului Ion Crîsnic 
a fost : „Aici nu prea e clar 
nimic... Nici ca selecție, nici 
ca valoare !“. Poate că în tim
pul care a mai rămas pînă la 
„mondiale” va crește însă ambi
ția lui Vasile Pușcașu și a lui 
Andrei lanko. Sau a altora... Pen
tru că. ne menținem convinge
rea. „se poate Și Ia lupte li
bere" !
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care a fost minat conform cerin
țelor pistei de tlnărui G. Nica 
(păcat că el este prea puțin uti
lizat). Al doilea hi* al „Premiu
lui Ovidiu" a revenit lui Exce
lent, care a reușit săi,-și găsească 
cursa și să producă marea sur
priză a zilei. Prima cursă a reu
niunii a revenit liul MeUnte, fru
mos prezentat de N. Gheorghe, 
fiul Mielised avind frumoase per
spective.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Melinte (N. Gheorghe)
1:39.1, 2. Draga. Cota : cișt. 3, ord. 
6. Cursa a Ii-a : ' ~ ~ ~~
Ștefănesou) 
Cota : cișt. __ _ ___ __
Cursa a HI-a : 1. Gogol (Stolces- 
cu) 1:31,5, 2. Frecvența, 3. Manuc. 
Cota : cișt. 4, ord. 18, ev. 6, ord. 
triplă 146. Cursa a iv-a : 1. Sa- 
ti.m (Nica) 1:31,7, 2. Copist, 3. To-
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Se apropie campionatul Diviziei „A“

I
I
I

Seria încheiată 
lor cu antrenorii 
„A" are ca numitor comun : 
tendința spre adoptarea așeză
rii 4—-4—2.

Sigur că asta nu e o nou
tate. Am scris mai de mult 
despre modernitatea acestei a- 
Sezări. care a eliminat, prac
tic, acel 4—3—3, un fel de re
miniscență a WM-ului in zona 
atacului, cu păstrarea extreme
lor clasice, angajate de interi 
pe culoare presupus libere.

De ce a cîștigat teren acețt 
4—4—2, care nu e o noutate 
grafică în fotbalul nostru, știut 
fiind că Rapidul campion și 
„tricolorii" Guadalajarei renun
țaseră. de asemenea, la extre
mele ..privilegiate", fără să re
zolve. insă, problema eelor doi 
din față, care aveau mai mult 
scutiri decît obligații suplimen
tare ?

Răspunsul e simplu. Noul 
4—4—2 pe plan international și, 
in unele cazuri la noi, nu mai 
admite scutiri de efort pentru 
x sau y.

O echipă modernă nu mai 
poate face discriminări. Intr-o 
perioadă în care intensitatea 
jocului crește mereu, e de ne- 
conceput să se mai afle jucă
tori în stare de contemplație. 
Astăzi nu mai sînt de conceput 
extreme ca Trol, care jucau 
pe un culoar ca de paradă. As-

0 AȘEZARE CU CONTURI PRECISE»
a interviuri-

de Divizia

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TURNEUL ECHIPEI DINAMO ÎN SPÂNI/
ca- 
te- 
un 
de

un 
ca-

tăzi, pină si o extremă cu 
ldtăti precum Crișan pierde 
ren în disputa tactică cu 
jucător polivalent si apt 
efort continuu ca Geolgău.

4—4—2 e o invitație la 
efort general si omogen, in
re nimeni să nu poată reproșa 
conducerii tehnice că muncește 
mai mult decît x sau y. Cen
trul înaintaș și extremele de 
pe vremuri, care păreau să fie 
jucători de... elită, așteptind 
mingile trudite din greu de toți 
ceilalți, au suferit o metamor
foză firească, am spune. In 
primul rînd. trio-ul de pe vre
muri a devenit cuplu sau tan
dem. cum vrem să-i spunem, 
iar în al doilea rind este lim
pede că efortul lor, astăzi — 
ne gîndim in primul rînd la 
pressing — reprezintă o canti
tate mult mai mare decît cea 
a trio-ului privilegiat.

Dar pentru că am ajuns să 
facem o asemenea socoteală, 
trebuie să admitem că tendința 
spre 4—*—2 nu este însoțită 
mereu de creșterea virfurilor 
în noul spirit al jocului. Dacă 
un Cămătaru iși îndeplinește 
cu brio si rolul de pilier al 
fotbalului, multi Bint înaintașii 
care figurează în tandem cu 
mentalitatea vechilor privile
gia ți. Dacă un Nemțeanu și un 
Cioacă păreau să înțeleagă noua 
formulă (deși cu aproximativ

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• ASTĂZI, start într-o nouă e- 

diiție a „Cupei Mumiei piui ui 
București'". Pe Stadionul Repu
blicii, de la ora 16 șe vor afla 
față în față echipele Automatica 
și Metalul, iar de la ora 18, Pro
gresul Vulcan șl Autobuzul.
• INCEPIND de azi, la Tg. 

Mureș se va desfășura un atrac
tiv turneu ou patriciparea echi
pelor F.C. Bihor, F.C. Baia Mare, 
Chimica Tîmăvenl, Avtntul Re
ghin și, binetațeles, formația or
ganizatoare, A.S.A, Tg. Mureș. 
Programul primei zile : A.S.A. — 
Chimica Tîrnăvenl (ora 19), F.C. 
Bihor — F.C. Bala Mare (ora 18).
• MIERCURI, IN CAPITALA : 

RAPID — , ZAMALEK CAIRO. 
Meciul se va disputa pe Stadionul 
Republicii, cu Începere de la ora 
18. De la ora 19, pe același sta
dion : Rapid (tineret) — Rapid 
I.C.P.B.

s FORMAȚIA cipriotă Olimpia- 
kos Nicosia (antrenată de C. Cer- 
năianu), cane ia invitația clubu
lui Petrolul Ploiești1, întreprinde 
un turneu In țara noastră, a 
evoluat duminică dimineața la 
Călărași. în compania diviziona
rei „B" Dunărea. Partida a fost 
clștigată de oaspeți cu scorul de 
2—1, goturlle fiind realizate de 
Iasumis, Mavis, respectiv Nicolae. 
(N. CONSTANTINESCU — 00- 
resp.l.
• F.C.M. BRAȘOV — ZAMA

LEK CAIRO 2—9 (1—0). Au mar
cat : Gherghe și Bălan. (C. 
GRUIA — coresp.).
• AURUL BRAD — RACING 

CLUB BEIRUT 1—2 (0—0). AU tn- 
scris : Opik și Zkarahl, pentru 
libanezi, respectiv Clontaș. (AL. 
JURCA — coresp.).

9 F.C. BAIA MARE (7—0 CU 
POLITEHNICA IAȘI 1) A CUCE
RIT „CUPA MINERUL". La sftr- 
șltul săptămînii trecute, la Baia

DE NATAȚIE
kilometri. Plus orele de pregă
tire ,.pe uscat", cu alergare, cu 
haltere, helcometre, bănci încli
nate cu întreg „arsenalul". A- 
cumulări. acumulări. Muncă 
fără rezerve. în lupta cu secun
dele. pentru că disputa de la 
„Stadio del Nuoto" se anunță 
extrem de grea, o intrare 
finală însemnînd ceva.. Ca 
nu mai vorbim de valoarea 
nei medalii.

Se pare că fetele noastre 
intrat tot mai bine în formă. Ele 
își propun, nu încape vorbă, să 
urce cit mai sus în ierarhia 
continentală, chiar dacă se ab
țin în a face declarații... răsu
nătoare. Carmen spunind, de 
pildă, doar : «Prefer să vorbesc 
Ia concret. La Roma !“.

Să aștepătm. așadar, roadele 
acumulărilor. Cu speranțe, de
sigur...

ln
Să
u-
au

CAMPIONATELE DE CAIAC

CANOE JUNIORI
ale 
ca
st

Finalele „Daciadei" și 
campionatele naționale la 
iac — canoe pentru juniori 
vor desfășura in perioada 29— 
31 august. întrecerile celor 
mai tineri caiaciști șl canoiști 
din tară sînt programate pe 
lacul Snagov.

Mare s-a disputat — cu partidpa- 
rea a patru echipe <fin Divizia

— tradiționala competiție „Cupa 
Minerul". Iată rezultatele înregis
trate : F.C, Bihor — A.S-A. Tg. 
Mureș 6—» (0—0, 1—1), după e- 
xecu tarea loviturilor de la 11 m. 
Munteanu pentru A.S-A. șl Bis- 
zok pentru F.C. Bihor au marcat 
cele două goluri. F.C. Bala Mare
— Politehnica Iași 7—0 (1—0) 1
Au înscris : Dragomirescu, Rus. 
Tul ba, Roznai (2), Lalș, Bălan. 
Pentru locurile 3—»■; A.S-A. — 
Politehnica iași 1—9 (1—0). A 
marcat Bălan. Finala s-a înche
iat tot după executarea lovituri
lor de la 11 m“ : F.C. Bai* Mare
— F.C. Bihor 8—« (2—2, 4—4). Au 
înscris : Tulba, Roznai (3), Dra
gomirescu pentru organizatori, 
respectiv File (2), Ion Gheorghe 
șl Doru Nicolae. Au mal fost dis
tribuite șl alte trofee : cel mai 
bun 
lan 
bun 
(A.
•

OLT 2—3 (1—2). Partida s-a dis
putat la Bușteni. Autorii goluri
lor : Kallo, Boriceanu șl lorda- 
che (11 m), de 1a Învingători, 
respectiv Simaciu (2). (V. ZBÂR
CEA — coresp.).
• „CUPA MARMAȚIA" A RE

VENIT ECHIPEI C.S. BOTOȘANI. 
La Sighetu-Marmațlei s-a dispu
tat la sfîrșltul săptămînii „Cupa 
Marmațiel", organizată de asocia
ția sportivă C.IX., competiție a- 
flata la cea de a doua -
Iată rezultatele : Oilmpta 
Mare — C.S.M. Suceava 
(2—0) și C.S. Botoșani — 
Slghet 1—0 (1—0) ; pentru locurile 
8—4 : CJX. — C.S.M. ----- 
finala : CIS. Botoșani 
1—0 (1—0). prin golul 
Piriș (min. 21). „Cupa 
a revenit echipei din 
Cupa pentru cel mal _ .
câtor lui Cașuba (C.S.M. Sucea
va), iar Cupa pentru cel mal 
eflcaoe jucător tal Cioban n 
(C.I.L). (S. PRALEA — coresp.).
• SIMBATA șl duminică s-a 

disputat la Focșani tradiționala 
competiție fotbalistică „Cupa 
Vrancea". Rezultate : I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Ceahlăul P. 
Neamț 2—1 (1—0), Unire* Dlnamo 
Focșani — Metalul plopenl 3—0 
(2—0) î locurile 8—4 : Ceahlăul P. 
Neamț — Metalul Plopenl 2—1 
(1—I) ; locurile 1—2 : Unirea Di
namo Focșani — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe 1—9 (•—•). (V. MANO-. 
LIU — coresn.ț.
• „CUPA ELIBERĂRII-, Com

petiția a avut Ioc In municSplu: 
De1. cu participarea echipelor 
,.U“ Cluj-Napoca, Avtntul Re
ghin. Minerul Bata Borșa șl for
mația loca’.â Unire*. în ftn^S 
„U“ Cîuj-Napoea a dispus de A- 
vîntul Reghin eu 8—0 (2—9). (D. 
VATAU — ooresn.1.
• OLIMPIA GHERLA — SE

I.ECTTONATA U.E.F-A. >84 •—S
(0—lj. Partidă dominată de com- 
ponențll ȚolaJM repreTente.tlv de 
juniori, care au reușit să foscrie 
de trei or! prin Mlhaly, J 
șl Pană. (D. VATAU —
• C.F.R. TIMIȘOARA 

RIA RESTTA 1—2 (0—2). 
cat : Heredea (2) de la 
tor!, respectiv Nedelcu. 
TU — roresn.).

•> MINERUL DEVA — AURUL 
BRAD 2—1 (1—1). Au înscris :
Vlscăn (2), respectiv Gfurgiu. (I. 
VI. An — coresp.).

» METROM BRAȘOV — DELTA 
tulcea 1—0 (0—0) A marcat : 
Ponesra. IC. GRUIA — coresp.).

e STEAUA MECANICA FINA
— A.S.A. MTZIL 4—0 (4—0). AU 
înscris : Crlstca 121. Zamfirescu 
ș! Draene. (O. GUTU — ooreișp.).

A OLIMPIA RM. SARAT — 
CARPAȚI NEHOIU «—0 (0—0).
AiU înscris : Negoescu și Țone. 
(T. budescu — coresp).

o jumătate din cantitatea de 
efort necesară unui pressing 
modern — procedeu tactic pen
tru neutralizarea a nu mai puțin 
de patru apărători), nu e mai 
puțin adevărat că un Radu II 
sau un Gabor păstrează ceva 
din atitudinea... superioară a 
centrului înaintaș, 
trebuie să se 
te mingile.

4—4—2 e o 
rilor precise, 
care pină și 
buie să facă 
sau altul, normei de efort Mai 
mult, circulația tot mai oom- 
pletă a oamenilor și a mingii 
reprezintă un subiect de reflec
ție pentru deținătorii tuturor 
posturilor, inclusiv libero-ul. 
care părea să fie. mai ieri, ul
timul șezlong pe terenul de fot
bal al acestui deceniu. Astăzi, 
libero-ul. oarecum degajat — 
cîndva — de obligația de a fi 
în viitoare, devine tot mai mult 
un om de anticipație nu numai 
pe ultima linie, ci un om care 
simte combinația în terenul ad
vers. Era și firesc ca libero-ul 
să nu se mai limiteze la du
blarea (din priviri) a efortului 
pe care îl face stoperul de 
marcaj, ci să participe activ la 
joc. în cadrul unei mișcări de 
întrajutorare pe care tot el, 
omul cu transfocator pe tot te
renul. trebuie să o conceapă si 
să o ordoneze.

4—4—2 în spirit modern nu 
înseamnă o linie de patru mij
locași. adică un plus numeric 
la mijlocul terenului, unde s» 
hotărăște 
med. E, 
schimbare 
șezare în 
se simte răspunzător pentru tot 
ce se intimplă peste dteva se
cunde hi apărare, o așezare ln 
care fundașul lateral 
acuzat pentru toate 
pierdute în sprinturi 
spectaculoase (poate), 
perfect gîndite.

spre care
îndrepte mai toa-

așezare a contu- 
E o așezare In 

vedeta nr. 1 tre
ia tă. intr-un fel

deseori soarta unui 
in primul rînd, o 
de mentalitate, o a- 
care ..virful nr. 1"

poate fi 
mingile 

ofensive 
dar nu

loan CH1RILA

maj 
jucător al turneului — Bâ- 
(F.C. Baia Mare), cel mai 
portar — Liliac (F.C. Biîior). 
CRIȘAN — coresp.).
PETROLUL PLOIEȘTI — F.C.

ediție.
Satu

CJJL.
»—s (0-2); 
— Olimpia 
marcat de 
Manmațîa" 

Botoșani, 
tehnic ju-

u.e.f.a. n

B orfan 
coresp.). 
— GLO- 
Aju mar
in vingă- 

(S. CRE-

După cum transmite agenția 
France Presse, la gfirșitul 
săptămînii trecute, in orașul 
spaniol Linea s-a disputat un 
turneu international dotat cu 
trofeul „Ciudad de la Linea" 
Si la care au participat F. C. 
Liverpool, campioana An
gliei și în repetate rînduri câș
tigătoare a C.C.E., echipele 
spaniole Atletico Madrid și 
F. C. Cadiz, alături de campi
oana noastră, Dinamo Bucu
rești.

Trofeul a revenit echipei 
Atletico Madrid, care a între
cut în finală pe F. C. Cadiz cu 
4—3 (1—3). In meciul pentru

locurile 3—4 : F. C. Liverpoo 
— Dinamo 3—2. în primei, 
meciuri ale turneului : F. C 
Cadiz — Dinamo 2—1 și Atle 
tico — F. C. Liverpool 2—1.

In continuarea turneulu 
pe care îl întreprinde în Spa 
nia, Dinamo va lua parte li 
o altă competiție internationa 
lă, ce se va desfășura la Vigo 
Mai participă clubul organiza' 
tor. Celta Vigo, a cărți for
mație ne-a vizitat recent, S 
echipa engleză . F. C. South
ampton.

Dinamoviștii se vor înapoi; 
la 20 august.

MECIUL ROMANIA - R. D. GERMANA, PE STADIONUL 
STEAUA DIN CAPITALĂ

După cum am mai anunțat, miercuri 24 august se va 
disputa întîlnirea amicală dintre primele reprezentative ale 
României și R. D. Germane. Partida va fi găzduită de sta
dionul Steaua din Capitală, cu începere de la ora 18.

ARBITRII PARTIDELOR DIN PRIMA ETAPA
[duminică 21 august] A DIVIZIEI „B“
SERIA I : Chimia Fălticeni — 

Gloria Buzău : ș. Necșuleseu 
(Tlrgoviște), Partizanul Bacău — 
C.S.M. Borzeștl ; V. Măndescu 
(București), Delta Tulcea — Oțe
lul Galați : L. Pan tea (București), 
C.S. Botoșani — F.CJI. Progre
sul BnăXa : I. Tărcan (Reghin), 
CLSM. Suceava — Prahova Bo
lești : M. Constantinescu (Bucu
rești), Unirea slobozia — Unirea 
Dinamo Focșani : N. Volnea 
(București. Obmpia Rm. Sărat — 
Gloria Bistrița : M. SUnescu 
(lași), Metalul Plopenl — Cea- 
KAd P. Neamț : Gh. Constantin 
(Rm. VEcea) Dunărea Călărași — 
FX. Ooostar.ța : M. Nteulescu 
(Bocurești).

București : I. Gherghell (Baia 
Mare), I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe
— F.C-M. Brașov : L Igna (A- 
rad), Progresul Vulcan București
— Gaz metan Mediaș : A. Po- 
rumboiu (Vaslui), Constructorul 
TX.I. Craiova — Șoimii I.P.A. 
Sibiu : D. Buciumau (Timișoara), 
Chimica Tlnnăveni — Metalul 
București : Gr. Maca vei (Deva).

SERIA A IlI-a : C.S.M. Reșița
— Armătura Zalău : V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin), Rapid 
Arad — Aurul Brad : R. Petrescu 
(Brașov), Someșul Satu Mare — 
„U“ auj-Napoca : V. Antohi 
(Iași), C.F.R. Timișoara — Ind. 
sârmei C. Turzil : P. Balaș 
(București), Steaua C.F.R. CSuj- 
Napoca — Minerul Motru : C. 
Gheorghe (Suceava), Minerul 
Cavnlc — „Poli" Timișoara : A. 
Gheorghe (P. Neamț), Metalur
gistul Cugir — Olimpia Satu 
Mare : R. Matei (București), Mi>- 
nerul Lupeni — U.T. Arad : I. 
Velea (Craiova), C.F.R. Victo
ria Caransebeș — Gloria Reșița : 
S. Pantellmonescu (Boldești-Scă- 
enl).

[DI]IA 1983-1984

s.

— Petrolul I., Car- 
Ș.A., Unire* — Pe- 

Chimla B. — Vlc- 
atoi — Chimia-Vic- 
U Băicoi — Poiana, 
Carpați N., Minerul

Potana — Victoria T„ 
Rapid, Chimia-Victoria

Metalul, Carpați S. — Petrolul I. 
ETAPA A Xl-a — duminică 6 noiem

brie
Carpați N. — Unirea, Petrolul 

I. — Petrolul Băicoi, Rapid — 
Poiana, Metalul — Minerul, Chi
mia B. — Petrolul Berea, Car
pați S. — Tractorul, Victoria T.
— A.S.A., Victoria L. — Chlmla- 
Victorla.
ETAPA A XU-a — duminică 13 noiem- 

brie
A.SA. — Petrolul Berea, Uni

rea — Rapid, Petrolul Băicoi t- 
Metalul, Tractorul — Victoria L., 
Chimia-Victoria — Carpați N„ 
Chimia B. — Petrolul I„ Poiana
— Carpați S.. Minerul — Victo
ria T.
ETAPA A Xlll-o — duminică 20 noiem

brie
Metalul — Tractorul, Carpați N.

— Poiana, Minerul — A.S.A., Pe
trolul I. — Unirea, Petrolul Ber
ea — Petrolul Băicoi, Carpați S.
— Rapid, Victoria T. — Chimia- 
Vlctoria, Victoria L. — Chimia B. 
ETAPA A XIV-a — duminică 27 noiem

brie
Poiana — Victoria L., Petrolul 

Băiooi — Victoria T., Rapid — 
Chimia B., Chimia-Victoria — 
A.S.A.., Petrolul I. — Minerul, 
Petrolul Berea — Tractorul, Car
pați N. — Carpați S., Unirea — 
Metalul.
ETAPA A XV-a — duminică 4 decem

brie
Tractorul — Unirea, Victoria L.

— Petrolul Berea, Minerul — Car
pați N., Carpați S. — Petrolul 
Băinoi, A.S.A. — Poiana, Metalul
— Petrolul I., Victoria T. — Ra
pid, Chimia B. — Chimia-Victo
ria.

MIMSTERUL AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE RECRUTEAZĂ CANDIDAJI PENTRU 
INSTITUTUL Of MARINĂ „MM CEL BĂTRÎN“ CONSTANJA - SECȚIA PESCUIT OCEANIC
Institutul de marină „Miroea cel Bătrin“ este 

instituție de lnvățămtnt superior tehnic de spe
cialitate și pregătește cadre pentru Cota dc pes
cuit oceanic to specialitățile :

— navigație (ofițeri maritimi punte) ;
— electromecanica (Ofițeri maritimi mecanici 

și ofițeri maritimi electricieni).
Admiterea in Instituitul de marină se tace pe 

bază de concurs, care se va desfășura potrivit 
prevederilor din broșura „Admiterea in învăță- 
mintul superior — 1983“ editată de Ministerul 
Educației și Invățămintulud..

Pentru înscriere, candidați! vor depune la co
misiile de selecționare următoarele acte :

— diploma de bacalaureat in original (sau ade
verință care să ateste existența în ultimul an de 
studii liceale) ;

— aprecierea actl-vltățll școlare, eliberată de 
conducerea liceului (cel Încadrați în producție 
vor aduce In plus aprecierea activității profesio-, 
nale, eliberată de conducerea întreprinderii) ;

— certificat de naștere în copie legalizată ;
— buletine medicale RBW, radioscopâe pulmo

nară, gastreduodenală șl adeverință eliberată de

ciroa sanitară de domiiclUu privind bolile cronice 
acute șl ln stare transmisibilă și fișa medicală 
pentru admitere — învățămînt superior ;

— caziere pentru titular și pentru părinții săi:
— 4 fotografii tip buletin ;

— adeverință de recrutare sau livret militar. 
Odată cu aceste acte oamdidații vor depune și

două dosare tip mapă. Nu se admite Înscrierea 
sub rezerva prezentării ulterioare a actelor.

T.q concursul de admitere se primesc numai 
bărbați oare nu depășesc vîrsta de 25 and Im- 
plinlțt în anul examinării.Examenul! se va desfășura în perioada . 25 au- 
gust — 4 septembrie 1983.înscrierea la concursul de admitere se face 
piînă la data de 20 august 1983 în următoarele 
centre de înscriere tîntreprinderea de pescuit oceanic Tulcea. tele
fon : 5.05.21, 5.04.83 interior 132.

Oficiul de agente rare nave București, str. Po
vernei nr. 1—3, sector 1.

Fabrica de plase șl unelte de pescuit Galați. 
Punct control Institutul de marină Constanța.



După prima ediție a C. M TURNEE INTERNAȚIONALE DE HANDBAL
ATLETISMUL MONDIAL-PE UN DRUM NOU

HELSINKI, 15 (prin telefon). 
A căzut, așadar, cortina peste 
prima ediție a Campionatelor 
mondiale de atletism. A fost 
o întrecere la cel mai înalt ni- 
'Vel. cu numeroase performante 
de incontestabilă valoare, cu o 
concurență 
te probele, 
la finele 
firma fără 
atletismul se află pe un drum 
nou, cel al campionatelor 
mondiale, care n-au existat 
pină acum și care au debutat 
cu un incontestabil succes.

Privind ierarhiile stabilite la 
Helsinki, se observă cu ușu
rință că au existat mari ve
dete care au confirmat : Cari 
Lewis, Jar mila Kratochvilova. 
Marita Koch, Tamara 
Daley Thompson, Mary 
sau această admirabilă 
de voință, de tenacitate 
lena Fibingerova, care reușește 
in fine, o mare victorie Ia o 
vîrstă cind alții se 
cu amintirile. Au

foarte mare, la toa- 
A fost o competiție 

căreia putem a- 
tearna de a greși :

Bikova, 
Decker 
dovadă 
- He-

mulțumesc 
«pâru: £

Daute a realizai tocmai la cea 
mai importantă competiție a 
anului, cea mai bună perfor
manță a carierei 1 Noi credem 
că nu. Atingerea formei de virf 
reprezintă o problemă de ordin 
metodico-medieal de cea mai 
mare însemnătate. Iar rezulta
tele atleților noștri de frunte 
reprezintă, din păcate — rever
sul medaliei — cea mai bună do
vadă. Avem puține vedete care 
să conteze în disputele la cel 
mai înalt nivel: Anișoara Cușmir, 
Doina Mellnte. Florența Criciti- 
nesco, Crutieana Cojocar*. MJ- 
haela Log tun, Vali Ion eseu mu 
Eva Zorgo-Raduly (care a re
luat la Helsinki contactul cu 
elita aruncării suliței).

Lată deci că atletele noastre 
nu au menținut virful de for
mă la două mari concursuri a- 
propiate — Universiada de la Ed
monton (1—11-VID st C-M. de 
la Helsinki (7—14.VIID. ceea oe 
confirmă lipsa de prevedere ti 
de experiență a antrenorilor 
ttaștri.

lungime din toate timpurile, cu 
patru atlete dincolo de șapte 
metri, cu patru din primele 
cinci clasate realizindu-și re
corduri personale. Vîntul din 
spate le-a favorizat pe adver
sare. Anișoara — mai solidă, 
măi puternică, tip de forță — 
ar fi preferat vîntul din față, 
care le-ar fi incomodat numai 
pe celelalte favorite... Niciodată 
au am văzut-o pe recordmana 
mondială atit de abătută ca 
aid. după încheierea concursu
lui. Stăpinindu-și cu greu la
crimile. ea tot repeta : „Eram 
aproape sigură că voi ciștiga. 
Mi-am doi it atit de mult să 
adx acasă primul titlu mon
dial la atletism... Nu mă 
așteptam deloc ca Daute să 
tară atit Pentru ca. după 
an timp. Anișoara să adauge : 
..Ara pierdut • luptă, dar nu

După „Trofeul Tomis'* la 
volei si campionatele naționale 
de box, municipiul Constanța 
găzduiește. Incepînd de as
tăzi. o nouă și atractivă com
petiție sportivă. De această 
dată, amatorii de sport con- 
stănțeni si cei aCați la odihnă 
în stațiunile de pe Litoral 
vor putea asista la un turneu 
feminin internațional de hand
bal organizat ' de asociația 
sportivă Hidrotehnica. La acest 
turneu, alături de divizionara 
..A* cane face oficiul de gazdă, 
mal participă selecționata de 
tineret a Franței, precum si e- 
chipele T.S.K. Berlin și Rul
mentul Brașov.

★
La Brașov s-au încheiat în

trecerile din cadrul „Cupei 
Eliberării*. competiție dis
putată atit de echipe masculi
ne, dt și feminine. La mascu

lin. victoria a revenit surprin-l 
zător, dar meritat, echipei 
Tractorul Brașov, nou promo
vată in Divizia „A“. Iată ul
timele rezultate : Tractorul
Brașov — SK Leipzig 19—18 
(10—10) șl Dinamo Brașov — 
SK Leipzig 23—19 (11—12). La 
feminin, după o luptă strinsă, 
victoria a fost determinată de 
golaveraj, mai precis de un 
singur gol I Iată ultimele re
zultate : București tineret — 
SC Magdeburg 19—15 (11—6), 
Rulmentul — Franța tineret 
21—18 (14—8), București tine
ret — Rulmentul 16—16 (11—7), 
Franța tineret — SC Magde
burg 16—15 (8—6), Rulmentul
— SC Magdeburg 21—15 (9-7). 
Clasament : 1. Rulmentul 8 p 
(+9). 2. București tineret 8
p (+8), 3. Franța tineret 5 P» 
4. SC Magdeburg 3 p. (C. 
GRUIA — coresp.).

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR

te XJS a tob- Daley Therapy®, 
pro•-ft -protx lor,

P. AC-EXPRES

VOLEIBALISTELE NOASTRE - PE LOCUL

S-a încheiat 
național de volei 
fisurat la Varna 
care a reunit la 
pe. Intre care și 
nieL Pierzînd în__________
rile cu R. P. Chineză (0—3), 
ILD.G. (0—3) șl Japonia (0—3), 
reprezentativa țârii noastre a 
Jucat cu cea a Ungariei pentru

turneul inter- 
feminin des- 
— competiție 
start 11 echi- 
cea a Româ- 
serie întnni-

8(9

locul 7. Cedînd cu 
leibalistele românce _ . ....
sat pe locul 8 1 Clasament fi
nal : 1. S.U.A. (3—1 cu R. P. 
Chineză : 12. 3, —15, 10). 2. 
R. P. Chineză. 3. Japonia, 4. 
Bulgaria, 5. Polonia. 6. R.D.G„ 
7. Ungaria, 8. România, 9. 
R.F.G., 10. Cehoslovacia. 11.
Turcia.

1—3, vo- 
s-au cla-

ÎNȚELEPCIUNE

semnole sCrșituluide _rar.erj a 
unor vedete
Steve Ovett, 
firmat deja 
lui —. cum
Sieve Cram sau Serghei
— cei care vor

ca Uda Bayer sau 
după cum s-au e- 
campîonii viitara- 

siat. de midi.
Eubks 

depăși, cit de 
curiad. gran.țele de azi—

In condițiile unei concurente 
extraordinare, ia care multi, 
foarte multi recordmani ai lu
mii s-au văzut intrecuți. rei 
mai bine pregătiți la ora mon
dialelor au invins. Este. oare. 
Intimplător faptul că Heike

Abte se — r-jc. .Jiarțăe Premiu ai RJ. Germania" de la 
H-nefrer-heim, curaă din cadrul Campionatului Mondial al pl- 
ioțaoe de Tormula 1, și ta rtudurile oficialilor șl ale ziariști- 
lor taceptMecă a* circule aprecieri deloc măgulitoare la adresa 
hd Atâta Prost, liderul atașamentului general șl ocupantul lo
cului 4 ta această cursă. De ce era acuzat pilotul francez 
care eooduce o mașină ..Renault-Elf" 7 
dnță 1

Cbtar/așa 7 Să cerem acestor oameni 
moarte* ta fiecare clipă petrecută la 
zuree. ta «teze de peste >x de km la

De prea multă... pru-

BASCHET a La Faima de Ma
jorca au Început paradele c2m 
etapa preliminară a C.M de Ju
niori Iată rezultatele pcimd e- 
tape : grupa A : R-F.G. — Aus
tralia . _
Brazilia 86—« ; grupa B: U R-S-S. 
— Angola 111—13. Italia — .Uru
guay aș—79 ; grupa C : Iugosla
via — Rep. Dominicană 9®—83. 
Argentina — Canada IM—M.

BOX. * Americanul MUton Mc 
Croy a devenit campion mondial 
profesionist (versiunea WBC) la 
cat. semi-mijlocie. InvinaLnd la 
Las Vegas pe englezul Colin Jo
nes la puncte

CĂLĂRIE • tn localitate* 
Thorpe (Anglia) s-au tnmelat 
C.E de juniori fn proba de obsta
cole La individual victocia a 
revenit englezului Ian Moezan pe 
-Dun Topper" cu 8 o. penalizare 
In 32:SS, iar pe echipe se
lecționatei Franței care a acu
mulat doar 4 p penalizare

CICLISM • „Marele Premiu" de 
la Vignola (Italia) a fost clști- 
gat de Francisco Moser care a 
parcurs 203 km in ShlSrte * Cea 
de a doua etapă a cursei, care 
se desfășoară la Toledo, a fost

• TELEX •

curajoși, care sfidează 
bordul bolizilor lor în 

__ ________ _  _ _  oră. să-și riște șl mal 
craft rtați 7 Ite Hockenheim Alain Prost nu a mal putut 
MmI după prtate alimentare adică Înainte de jumătatea cursei 
ea* 4* a S-« viteză, ta aceste oondkțM el a făcut o cursă 
-lactee*-. MB|ta*Md»-ee pe locul IV șt tacerdnd astfel a* 
antavoieze doar pimcte necesare ta clasamentul general. Cees 
re — P*eă ta uilu* — a șt reușit. Numai că atitudinea iul a 
rupărac pe ucu ..furioși- oare doresc viteze nebunești Indi
screet de coodtțtfie ta care se dispută cursa.

Dop* o* mașf-ia «a s-a oprit la standul firmei „Renault" 
Atata Prost a răspoc* grupuitd de oficiali fi ziariști care- 
tatrvbaa de ee a procedat așa : „Mai tatii să știți că din in trin 
șere* w» *e aaal trecut, cind forțam mașinile pink clnd, 
aproape, de regulă eram conatrtas tă abandonez ta finalurile 
â* caca*, am Învățat mult. Prieteam meu, finlandezul Keke 

*-a efitigat nid * cursă, a adunat, ta schimb, cu 
șriil psuese și a le*k campion mondial. Acum am devenit și 
e« mal tațekpt Fac curse tactice. Este mal bine..."

5- apoA dup* se remoarea stirnit* de cuvintele sale s-a mal 
te-J , edpugac ztmbTCKi ; ^1 apei nu uitați. Am sosit a!
șaIIdl* ta— vtață. Oe* ce evee foarte Important...". De acord

16. VIU

i7.vm

20. vin

2i. vm

R-P- Cbineză
Călin ANTONESCU

AGENDA SĂPTĂMÎNII
ATLETISM : Concurs intema^oual a Goseborg ; VO
LEI : Turneu cu participare intemapccai* te Pescar* 
(Italia), masculin și feminin ; TENIS : Turnee teter- 
naționale la Cir.cinnattl (masculin) s: Torocac 
(feminin), ambele continulnd plnâ te r vm 
FOTBAL : Medul Norvegia — Danemarca ta preiami- 
nariile turneului olimpic ; CĂLĂRIE : Concurs eu 
participare internațională la Rotterdam ; BOX : ta 
Las Vegas. meci pentru C.M. la categoria super-u- 

(S.U.A.) șl VBfabtenca

• fU'JSYSI Șl HAJDUK SPLIT 
- ADVERSARELE ECHIPELO? ’ 
ROMANEȘTI IN CUPEU EURO 
PENE - ÎNVINGĂTOARE 
PARTIDELE DE CAMPIONAT

TURNEE INTERNATIONALE

IN

H MARE CONCURS DE MARATON LA MOSCOVA
Peste S Mă de concurent au 

luat startul la tradiționalul con
cur» international de maraton 
de la Moscova Proba clasică 
de <2.195 km a fost cîștigată 
de sovieticul Lev Hitermaa In 
25117,51 De notat că la Între
cere au participat numeroși 
sportivi din 18 țări.

Proba similară feminina ș 
fost dominată de Tatiana Lune- 
gwva. clasată prima in 2h 11.17. 
Paralei au avut loc si intre-

□ZQ

ceri pe distanța de 10 000 m. 
La bărbați victoria a fost re
purtată de Nikolai Teliatnikov 
in 3129,0, iar la femei de că
tre Elena Sipatova în 33:58,0. 
Dintre participants de peste 
hotare cele mai bune locuri au 
fost ocupate de sportivii ame
ricani : la masculin. David Hol
den cu 32:16,0 pe locul al 8-lea, 
iar la feminin. Isabela Carmi- 
cael în 31:11,0, care s-a clasat 
a 3-a.

șoară intre Mayweather
(Chile).
CAIAC-CANOE : încep 
de juniori (se termină 
„Turul Limousinului"
21.VIH) ; călărie : ____________ ____ „
dispută primele întreceri tn C.E. la proba completă 
(se termină în 28.vm).

ATLETISM : Finala gnu,pe! „A" in „Cmpa Europei" 
masculin la Londra, finala grupei ,,B“ in „Cupa Eu
ropei" masculin la Praga șl finala grupei ,,B“ ta 
„Cupa Europei" feminin la Sittard (Olanda) — toate 
aceste întreceri încheindu-se în ziua de 21.vm.
CICLISM : tn Elveția se dispută prima etani a Tu
rului Wilhelm Tell" (se va încheia tn 23.VIIT).

la 
în 
tn La

Bydgoszcz (Polonia) C.K 
21.VIU) ; CICLISM : începe 
Franța (durează pînă tn 
Frauenfeld (Elveția) se

după penalty-uri
1—1 CO—0)

rinun Forat S—1 (•—•). La Co- 
rwaa. campioana Spaniei. athletic 
Bilbao, • dtapus ta mectal deei- 
<v ie Penaroi Montevideo cu 
•—«, prin gotul marcat de Sote 
Teniru jocul > : Beai Madrid - 
Jtaamo Kiev 3—2. In semifinale. 
Vthletic Bilbao a Întrecut pe Bea> 
Hadrid cu 1—Ș, tar Penarul pe 
Jinxmo Kiev eu i—3. după pe- 
-.atty-uri (0—0. după »o de ml- 
aute). • CAMPIONATE. Start ta 
Iugoslavia : Pristina 
vinkovici 1—0 Sarajevo — Veiez 
Mostar 1—2. Cetik Zenica - 
Steaua roșie Belgrad 9—0, Parti
san — Buducnost Titograd 1—o. 
Rijeka — Eeleznieear Sarajevo 
î—0, Dinamo Zagreb — Sloboda 
Tuzla b—2. Vojvodina Novi Sad 
— Radntak*. Niș 1—0. Viitoarea
adversară ta „Cupa U.E.F.A." a 
Universității Craiova, Hajduk 
Split, a dispus eu 1—9, In depla
sare, de Olympia Ljublina. © In 
campionatul Suediei, după 15 e‘a.

Dir-amc

pe conduce MalmB F.F. cu 21 p, 
urmată de Oester 20 p. Rezultate : 
Gefle — Oester 0—1, I.F.K. Gote- 
oerg — Elfsborg 0—0, Halmstad 

‘ * 0—0, Hammarbv —
Haecken 2—2. Malmo F.F. — 
Brage 3—0, Mjaelby — Oergryte 
3—s. Etapa a doua in Elveția : 
Grasshoppers — St. Ga® 1—2, 
Chaux de Fonds — Xamax Neu- 
chatel 1—1, Basel — Lucerna 5—2. 
Aarau — Wettingem 2—2, Sion — 
Belinzona 5—1, Lausanne —
Young Boys Berna 1—0, Servette 
— F.C. Zttrich 5—3, Chiasso — 
Vevey 1—0. în clasament conduce 
Sion cu 4 p, urmată de Servette 
șl St. Gall cu Ctte 3 p. ® CUPA 
orașului Glasgow s-a desfășurat 
Intre cele două echipe locale : 
Rangers — Celtic 1—0, prin golul 
marcat de Sandy Clark 
• La Beijing, tn meci 
selecționata orașului — 
Donețk 0—0. Au asistat 
spectatori.

- A.I.K.

Cm in. 50) 
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