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Bogată activitate fotbalistică internațională
• Bulgaria sau Portugalia, R. F. a Germaniei 

sau Iugoslavia, în sferturile de finală ale 
campionatului Europei ?

• Pregătirile jucătorilor din echipa olimpică 
a R.D. Germane pentru meciul cu România

• „inter" și „Juve" învinse I
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STEAUA A
REZULTATE TEHNICE

RAPID-STEAGUL ROȘU 1-0 (0-0)
PROGRESUL - FARUL 0-1 (0-0)
UNIVERSITATEA CLUJ-STEAUA 0-2 (0-1)
PETROLUL -F. C. ARGEȘ i-o n-o)
A S. A. TG. MUREȘ-DINAMO BUC. 2-1 (1-0)
DINAMO BACĂU-JIUL 3-2 (1-0)
U.T. A. -UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-0 (1-0)
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CLASAMENT

ETAPA VIITOARE (26 noiembrie) 

Universitatea Craiova — Rapid
Steagul roșu — A.S.A Tg. Mureș
Farul — Dinamo Bacău
Jiul — U.T.A.
Steaua — Petrolul
Dinamo București — Universitatea Clui
F.C. Argeș — Progresul

1. STEAUA 12 6 3 3 22-13 15
2. F. C. ARGEȘ 12 6 3 3 16- 9 15
3 DINAMO BACĂU 12 7 0 5 18-21 14
4. FARUL 12 5 3 4 15-12 13
5. U. T. A. 12 6 1 5 11- 9 13
6. UNIVERSITATEA CRAIOVA 12 6 1 5 15-13 13
7. UNIVERSITATEA CLUJ 12 5 3 4 13-14 13
8. A. S. A. Tg. MUREȘ 12 5 3 4 16-19 13
9. PETROLUL 12 5 1 6 12-12 11
0. DINAMO BUCUREȘTI 12 3 5 4 12—14 11
11. RAPID 11 4 2 5 11-12 10
12. JIUL 11 3 3 5 14-12 9
13 PROGRESUL 12 2 5 5 11-16 9
14. STEAGUL ROȘU 12 2 3 7 7-17 7
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AGENDA
ACTIVĂ

fîrșitul de săptămînă coincide cu

1
I

Incertitudinile finisului
Cu o etapă înainte de sfîrșitul turului, campionatul nu a 

reușit sa-și limpezească apele de toamnă. Dimpotrivă, deși 
existau premisele decantării lor, ziua de ieri le-a tulburat si 
mai mult. '

Steaua și Argeșul au pornit în această duminică fotbalistică 
purtind în sacul de merinde poveri oarecum asemănătoare, îna- 
inte de toate pe aceea a primului loc. în deplasare, primii 
aveau de înfruntat entuziasmul universitarilor, ceilalți preș- 
tigiul . și rutina petroliștilor. De data aceasta experiența s-a 
dovedit mai puternică decît elanul. Și în timp ce purtătorii 
stelei făceau să amuțească tribunele de lingă Someș, idolii 
Piteștiului solicitau un al doilea bilet la colocviul maturității 
lor. O lege nescrisă a examenelor prevede că în acest caz să 
se scadă un punct. Argeșenilor le-au fost scăzute... două !

Și astfel, echipa lui Constantin reabilitează (oarecum) fotbalul 
bucureștean pus Ia încercare grea în acest campionat. Dună 
cum se vede din clasament, Dinamo, Rapid și Progresul isi 
îngăduie să privească numai în urmă. Și nu prea zăresc multe 
echipe în spatele lor.

Judecind după antecedente, turul pare să fie încheiat pentru 
băcăuani. Ultimul lor joc este programat în deplasare...

Farul — a doua performeră a etapei (teoretic, cel puțin, 
pentru că practic a învinge Progresul Ia București nu mai 
este de mult o performanță) — s-a așezat pe locul 4 pronosti
cat de Gil Mărdărescu încă la începutul campionatului. Antre
norul „albaștrilor" are fără îndoială un remarcabil simț al 
proporțiilor dar și pc- cel al modestiei...

De bun augur debutul lui Voinescu în calitate de „secund" 
la A.S.A. Tg. Mureș. „Copiii teribili" ai turului, învinși sever 
cu o săptămînă în urmă, au lăsat amintirile în vestiar. Posibi
litatea de a uita repede este unul din marile favoruri ale ti
nereții...

Jiul, Progresul, Steagul trăiesc o toamnă prematur vitregă, 
cu ploi și cu lapoviță. De pe acum a început calculul puncte
lor posibile (și imposibile) din retur. Din păcate, evitarea 
retrogradării este mai puțin o chestiune de algebră..

■jir
Oricum, interesul pe care îl suscită acest campionat se află 

in raport invers proporțional cu calitatea sa. Două puncte dife
rență între prima și cea de a opta clasată; campionii — în 
zona lanternei roșii; provincia zîmbește cu un aer de supe
rioritate în fata Capitalei. Cînd a mai fost așa ceva ?

REP.
Intre doi adversari (Iile Stelian și Ivan), Dridea reușește totuși să șuteze Iii poartă Foto : Aurel Neagu

La hochei: tot victorie, dar greu obfinutâ

ROMÂNI A - ELVEȚIA 3-1 (2-0, 0-0, 1-1)
Selecționata de hochei a țării 

noastre a cîștigat și cel de al 
doilea meci disputat în compania 
reprezentativei Elveției. Numai 
că, această victorie strînsă: 3—1 
(2—0, 0—0, 1—1) nu este de na
tură să ne mulțumească, ea fiind 
obținută mai mult prin curajul 
și abnegația apărătorilor (portarul 
Dumitraș a și fost accidentat, 
părăsind gheața în ultimele 10 
minute), precum și — trebuie s-o 
spunem — șansei. Cu alte cu
vinte, rezultatul final ne avanta
jează, deoarece raportînd perioa
dele de dominare și situațiile cla
re de gol avute de cele două 
formații, se poate aprecia că un 
meci egal ar fi fost mult mal echi
tabil.

Reprezentativa României a în
ceput partida bine, în viteză, cu 
combinații reușite, dînd în acest 
fel speranțe celor aproape 2 000

de spectatori că va realiza un 
joc superior celui din ajun. A- 
ceste speranțe au fost, în parte, 
confirmate de faptul că, imediat 
după începerea partidei, Gheor
ghiu a deschis scorul (min. 6) 
reluînd în plasă o pasă primită 
de la Pană. în continuare, hoche- 
iștil români au dominat șl cel de 
al doilea gol înscris de Calamar 
(min. 17) nu a făcut decît să con
cretizeze lunga perioadă de timp 
în care echipa noastră a stăpînit 
gheața. Dar, ultimele minute ale 
primei reprize au însemnat nu 
numai încheierea unei părți din 
meci, ci și stingerea treptată a 
forțelor jucătorilor români, oas
peții începînd să se Impună,

în ultimele 20 de minute ale 
întîlnirii am asistat la atacuri 
susținute ale oaspeților, la 
care hocheiștii români au răs-

puns rar prin contraatacuri, ce 
nu puteau fi prea eficiente din 
cauza lipsei de viteză. După ce 
Pilier (min. 45) a ezitat să tragă 
la o excelentă ocazie, Ulii Liithi 
a nimerit bara (min. 46) și apoi, 
din nou Pilier a irosit două si
tuații deosebit de favorabile. Cînd 
se părea că Dumitraș nu va mai 
rezista mult, Biro a fructificat 
prompt o pasă primită de la Pană 
șl a ridicat scorul la 3—0 (min. 
50), După cîteva secunde Ulii 
LUthl nu a mal greșit ținta, pe
cetluind rezultatul final t 0—1.

în concluzie, 
un singur lucru : 
la cea mai mare 
nenților echipei
zentative se manifestă o obosea
lă, o lipsă de spontaneitate, de 
poftă de joc. Deci, atenție asupra

acestui lucru, mai ales că, în 
continuare, programul este foarte 
încărcat.

Meciul a fost corect arbitrat 
de cuplul cehoslovac R. Bata și 
U. Pasout, cele două selecționate 
prezentînd — în linii generale — 
aceleași formații ca în partida 
precedentă.

CA1IN ANTONESCU

Săptămina internațională a scrimei
Luni 13.XI. : Finalele „Cupei speranțelor" 
(spadă și sabie);
Simbătă 18.XI. : Turneul internațional de 
la București, organizat de clubul Steaua, cU 
participarea trăgătorilor de la T.S.K. Mos
cova, Honved Budapesta și Legia Varșovia; 
Duminică 19.XI. : Turneul internațional de 
la București (ziua a Il-a).

N.B. : Turneul internațional de la București 
continuă șl in săptămina următoare (in zilele de 
20, 21, 22 Și 23.XL).

trebuie reținut 
este evident cft 
parte a compo- 
noastre repre- „C.C.E." LA BASCHET 

FEMININ

POLITEHNICA BUCUREȘTI

Din nou, echipa noastră in ortac. Și această acțiune se va solda cu un gol
Foto : R. Teodor

ÎNVINGĂTOARE
LA ANKARA

In primul tur al „C.C.E.", 
echipa feminină de baschet 
Politehnica București, a în
trecut, la Ankara, formația 
Ghazi Egitim cu 66—35 
(27—14). Returul acestei în-, 
lilniri va avea loc vineri 
noiembrie, la București.

descu (Steagul roșu Brașov); 
52 KG — C. Ionescu (Stea
gul roșu Brașov) ; 56 KG — 
C. Moldoveanu (Steagul roșu 
Brașov) ; 60 KG — Șt. Kăssler 
(Minerul Deva) ; 65 KG —
FI. Ulicev (Metalul Tîrgoviș- 
te) ; 70 KG — T. Pancă (Di
namo București) ; 75 KG — 
I. Dumitru (Șc. sp. Viitorul 
București) ; 81 KG — D. Mi- 
hăilă (Steagul roșu Brașov) ; 
87 KG — I. Bănică (Steaua) ; 
GREA — E. Panait (Oțelul 
Galați). Vom reveni cu amă
nunte.

Fața de ocaziile ratate și 
de raportul de eornere 11—1, 
rezultatul îi nedreptățește pe 
gâlățeni. Golurile au fost în
scrise de Stătescu în min. 17 
(un șut 
metri) și Schuster în min. 57. 
Arbitrul ~ '
resti) ă condus bine.

T. --------------

splendid de la 25 

Ilie Drăghici (Bucu- 

SIRIOPOL — coresp.

17

JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT
CAMPIONII

LA LUPTE LIBERE
Duminică la prînz s-au 

cheiat, la Brașov, întrecerile 
campionatului republican de 
lupte libere (juniori). Iată 
campionii pe categorii de 
greutate : 48 KG. — I. Vlă-

în-

SIDERURGISTUL - KARL
MARX STADT 1-1 (1-0),

LA FOTBAL
Partida a suscitat un interes 

deosebit din partea spectato
rilor gâlățeni. Dar, spre re
gretul tuturor, meciul nu a 
satisfăcut. Gălățenil au acțio
nat in general slab, angrenîn- 
du-se în jocul 
oaspeților, de Ia 
ținut doar jocul 

bărbătesc.

distructiv al 
care am re- 
exagerat de

Gheorghiu și Ungureanu— 
lideri in campionatul 

de șah
în runda a 8-a a finalei 

campionatului de șah, Flo
rin Gheorghiu a repurtat o 
nouă victorie la Zara.

Iată și celelalte rezultate 
de aseară : Reicher — Geor
gescu 1—0, Radovici — 
Vaisman 1—0, Segal — Un
gureanu 0—1, Neamțu — 
Partos, Fischer — Pavlov, 
Ciociltea — Drimer, Soos.— 
Ghițescu, Demian — Nacht, 
remize.

Celelalte partide s-au în
trerupt.

în partidele întrerupte,

........ ,..... ' i cel
mai dens program sportiv. Arunci 
cînd cetățeanul obișnuit se odih

nește sau se distrează, sportivul se an
gajează în întrecere, ca și cum in cele
lalte zile ale săptămînii a înmagazinat 
în mușchii lui o energie care se cere nea
părat descătușată.

Adeseori, în fața unei agende pe care 
sînt înscrise competițiile zilei, amatorul 
de sport reușește greu să se decidă, ale
gerea fiind într-adevâr dificila, tot astfel 
cum ieri — de pildă — pasionatul de 
fotbal s-a aflat sigur în ghearele dilemei : 
să meargă Io stadionul „23 August" pen
tru a vedea fotbal sau să prefere televi
zorul, pe, al cărui ecran era prevăzută 
o adevărată avalanșă de meciuri selec
ționate din tot ceea ce putea oferi mai 
bun o duminică sportivă ?

Dar, nu de o asemenea dilemă ne-am 
propus să ne ocupăm, ci de cu totul 
altceva.

Sezonul autumnal reprezintă, în general, 
perioada cea mai propice pentru marea 
majoritate a disciplinelor sportive a căror 
practicare nu necesită, evident, condiții 
cu țoiul speciale.

Dar, în ciuda unei toamne prelungite, 
atracțiile sportive de la finalul acestei 
săptâmîni, nu, au fost prea variate. Pentru 
convingere este suficient să se consulte 
sărăcăciosul program bucureștean, deși 
Capitala, cel mai populat și mai activ 
centru sportiv al țării, ar fi presupus și o 
corespunzătoare activitate specifică. Sîmbă- 
tă după-am: ă doar șapte discipline au 
figurat pe agendă voleiul, hocheiul, popi
cele, scrima, atletismul, baschetul și rugbiul, 
iar duminică li s-au mai adăugat fotbalul, 
ciclismul și șahul.

Desigur, foarte, puțin, mai ales dacă se 
iau și alte elemente în considerație. De 
pildă, ca să ne oprim la rugbi : el a trăit 
sîmbătă doar printr-un joc de trial, dumi
nică printr-unul de baraj. Celelalte spor
turi s-au limitat la calendarele compeîițio- 
nale la zi, neoferind iubitorilor de sport 
nimic în plus.

Este, credem, vorba despre o amorțire 
a spiritului de inițiativă al asociațiilor și 
cluburilor, al școlilor de orice fel, de o 
„crampă" în inventivitatea studenților și 
chiar în cea a federațiilor de specialitate 
ța căror capacitate de a( organiza sau 
măcar de a stimula cît mai multe com
petiții poate și trebuie să depășească ca
drul întrecerilor cuprinse în calendarul 
de bazo al mișcării sportive).

De ce oare nu s-a putut juca șîmbâtă 
și duminică tenis, sau de ce atletismul 
s-a manifestat doar prin activitatea stu
denților, omițîndu-i pe școlari, de ce în
treaga lume, rugbiștică . (și .asa insuficient 
dezvoltată la noi în ciuda evidentelor sale 
afinități cu calitățile tineretului nostru) tre
buie să asiste inactivă la pregătirile lotu
lui pentru meciul cu Franța, sau de ce 
natatia așteaptă atît de mult pentru a-și 
trece activitatea din aer. liber, sub acope
rișul bazinelor, de ce tirul...?

Dar, să ne oprim aici, nu mai înainte 
de a ne exprima părerea că și pentru 
sporturile de iarnă s-ar putea găsi unele 
soluții de activizare timaurie, chiar com
petitive.

Se, știe, de pildă, că de ani de zile 
schiorii — și mai recent și boberii — 
execută programe de antrenament aplicînd 
pe tălpici roți metalice sau cauciucate. 

în fond, o dctă pe săptămînă aceste an
trenamente ar putea deveni publice pe ser
pentinele Predealului sau ale drumurilor 
brașovene, stârnind interes de ambele 
părți — sportivi și public.

Privind agenda sportivă a finalului săp
tămînii trecute, nu se poate să nu înre
gistrezi cu amărăciune semnele unei 
anemii care — în aceste condiții — se va 
accentua grav o dată cu răcirea mai netă 
a timpului.

Ziarul nostru nu vrea să se mărginească 
doar la a face această observație, ci do
rește s-o și preîntâmpine. De aceea făgă
duiește să îmbrățișeze cu căldură iniția
tivele merituoase în ceea ce privește acti
vizarea permanentă a agendei sportive, 
ocupîndu-se în coloanele sale de asemenea 
competiții.

1 Au acum cuvîntul cluburile, asociațiile, 
| comitetele sindicale, organizațiile de tine- 

supe-

I

I 
I

I 
I

ret, școlile, facultățile, institutele 
rioare de învăfămînt și federațiile.

Agenda sportivă trebuie să fie
| tot timpul anului I

EM.

activă

DEC.

I

I 
I
I
I
I

ieri dimineață: Ciociltea — 
Vaisman 1—0, Ciociltea — 
Ghițescu 1—0, Ghițescu — 
Segal 1—0, Fischer — Dri- 
mer 0—1, Zara — Nacht 
1—0, Vaisman — Reicher

— */2.

In clasament : Gheorghiu 
Buza

(1),
și Ungureanu 5'/i ? p, 
4'y (2), Radovici 4'A 
Ciociltea și Soos 41/,.

în turneul de baraj
la rugbi, Universitatea

Timișoara—Cimentul
Medgidia 12-6

Pe stadionul „Parcul co
pilului" a avut loc dumi
nică dimineața partida de 
rugbi dintre echipele Uni-

vemitatea Timișoara și Ci> 
mentul Medgidia. " ’ 
s-a desfășurat în 
turneului de baraj 
categoria A.

A fost o partidă 
sântă, în care formația stu
denților timișoreni, mai o- 
mogenă și superioară pe 
ambele linii, a stăpînit jo
cul atît în teren cît și la 
acțiunile în margine și în 
grămezi. Universitatea Ti
mișoara a tranșat, deci, pe 
merit, în favoarea sa întâl
nirea cu Cimentul Medgi
dia. Scor : 12—6 (0—0). Ia
tă cum s-au înscris punG- 
tele : Stoian — lovitură de 
pedeapsă („U“ Tim.-Cim. 
Med. 0—3), Haralambie — 
lovitură de pedeapsă (3—3), 
Pavlovici — încercare (6— 
3), R. Ionescu — lovitură 
de pedeapsă (9—3), Stoian 
— lovitură de pedeapsă 
(9—6) și R. Ionescu — lo
vitură de pedeapsă (12—6).

A arbitrat cu multe scă
pări dr. Gabriel Eftimescu 
(București).

Meciul 
cadrul 
pentru

intere-
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U.T.A, ca în zilele de glorie

PETROLUL A CtȘTIGAT FĂRĂ DREPT DE APEL
PLOIEȘTI 12 (Prin telefon, de 

la trimisul nostru).
Victorie la limită și totuși fără 

drept de apel acest 1—0, obținut 
de petroliști în dauna liderului! 
lntr-atlt de netă a fost superiori
tatea de ansamblu manifestată de 
ploieșteni, lntr-atlt de numeroase 
au fost momentele de panici In 
careul advers. Am asistat, cu alte 
cuvinte, la un ioc desfășurat trei 
sferturi din timp într-un singur 
sens: spre buturile apărate de 
Coman, dar portarul echipei noas
tre naționale a avut și de data 
aceasta o zi formidabilă, salvin- 
du-și echipa de la primirea unor 
goluri. Rînd pe rînd,, toți compo
nența atacului ploieștean, la care 
s-a adăugat și mijlocașul ofeniv 
Dincuță, au fost pe cale să reu
șească deschiderea scorului, dar de 
fiecare dată s-a găsit șă intervină 
ceva — un picior de apărător pi- 
teștean, o robinsonadă efectuată in 
extremis de Coman, salvatoarea 
bară transversali (în min. 37) — 
care să-i ocrotească pe lideri.

Situația precară din clasament, 
convingerea că alcătuiesc o for
mație cu posibilități mai mari de- 
cit o arată săraca zestre de puncte 
(numai .9) i-au propulsat pe ploieș
teni in atac, dar uneori ei au fost 
lipsiți de luciditate. Numai așa. 
se explică pasele fără adresă ți 
șuturile precipitate care au înche
iat acțiunile. Și totuși, cu două 
minute înainte de sfîrșitul repri-

Rapid 
să-i mulțumească 

lui Campo!
O zi de toamnă, cam aspră. A 

fost chiar frig. Dar vreo 7—8 000 
de temerari și-au școș paltoanele 
de la naftalină șl cu... masa de 
prinz tn pachețel au luat drumul 
stadionului „23 August“. N-au 
stat Ia gura sobei, în fața televi
zorului. S-au instalat în tribunele 
stadionului șă vadă fotbal „pe 
viu". Iar suporterii Rapidului ex
plicau prezența lor în tribune și 
prin faptul că echipa, în situația 
actuală, are nevoie de el mai 
mult ca orieînd. Pentru ei un sin
cer bravo I Dar nu și pentru fa- 
voriții lor...

Meciul dintre Rapid și Steagul 
roșu n-a fost pe măsura așteptă
rilor celor prezenti. Fazele mai 
valoroase au putut fi numărate 
pe degete. Și rapidiștii, (cu Ră- 
dticanu pe banca rezervelor, da
torită unor... aere de vedetă) și 
brașovenii ne-au arătat că n-au 
putut Ieși peste noapte din forma 
mediocră în care se află, ș{ ca 
atare meciul lor a fost de o va
loare modestă. în primele două 
minute am asistat la cîteva ac
țiuni promițătoare ; o pătrundere 
a lui Dumitriu a fost oprită doar 
prin fault de Jenei, la marginea 
careului; Pescaru a răspuns cu 
o minge periculoasă, pe care An
drei a trimis-o In corner; Ada- 
mache, ea o ultimă soluție în 
pararea golului, a plonjat la pi
cioarele Iul Dumitriu. Apoi, după 
aceste cîteva faze de poartă in
teresante, jocul s-a mutat la cen
tru. în zona în care nu e nici un 
pericol nici pentru o echipă, nici 
pentru alta. Brașovenii, cu două 
„piese" noi în echipă — juniorul 
Ion Vasile și la fel de tînărul 
Ciutac, transferat în această săp- 
tămînă de la Făgăraș — nu prea 
se avîntau în atac pentru că ta
bela de marcaj, cu 0—0 pe ea, 
nu prea-i deranja. Rapidul încerca 
să forțeze. Dar precipitațiile de 
la marginea careului nu aduceau 
nimic concret. Acțiunile indivi
duale purtate de Dumitriu, Iones- 
cu și Năstureseu se loveau de 
zidul Ivăncesru — Jenei — Cam
po. La rindul său, Adamache își 
făcea conștiincios datoria. A apă
rat cu succes șuturile lui Pop 
(mln. 20), Codreanu (min. 29) și 
Năstureseu (mln. 30). Iar dacă

Epilog nedorit la Tg. Mureș
TG, MUREȘ 12 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Etapa trecută, foștii campioni 

Învinseseră la București pe Rapid 
și începuseră să spere într-o re
intrare în lupta pentru întîietate 
în clasament. O victorie, astăzi, 
pe stadionul din Tg. Mureș, le-ar 
fi îngăduit să-șl transforme spe
ranțele în realitate.' Au învins 
însă gazdele, care au făcut cel mai 
bun joc de cînd au promovat în 
divizia A. Era ultimul meci al 
sezonului (acasă) și probabil Raksi, 
Dumitriu III și ceilalți au vrut să 
lase suporterilor lor o amintire 
frumoasă pentru toată iarna. Și 
poate că și noi am fi apreciat 
gestul, dacă pe parcursul meciului 
și îndeosebi în ultimele 10 minu
te nu s-ar fi petrecut pe teren 
fapte care n-au avut nimic comun 
cu fotbalul, O mare răspundere 
pentru ceea ce s-a întîmplat, in 
finalul partidei, o poartă arbitrul 
Petre Sotir-Mediaș care, tolerînd 
o serie de atacuri (la om) pericu
loase ale fundașilor echipei gazde 
de-a lungul meciului, n-a mai 
avut suficientă autoritate morală 
în fața jucătorilor atunci cînd spi
ritele se infierbîntaseră peste mă
sură. Starea de beligerantă de pe 
gazon și din tribune (o parte din
tre spectatori au aruncat eu pie
tre în jucători) a fost temperată 
de intervenția potrivită a antre
norului secund Ion Voinescu. 
Principalii autori al incidentelor : 
Tîmpănaru, Siko (l-au brutalizat 
pe Lucescu, căzut in afara tere
nului) și Popa (gest cu totul ne
sportiv prin care a vrut să-1 răz
bune pe Lucescu).

Dar să revenim pentru a dis
cuta cele 80 de minute tn care 
spectacolul fotbalistic a atins o va
loare demnă de subliniat cu con

• 1-0 nu este totdeauna o victorie la limita • Coman — marele 
maestru al reflexelor >Reînvie cuplulBadea-Dridea^„Schema"
Dobrin-Kraus a funcționat o singură dată ® Mocanu

zei, în tribune a fost un delir :. 
la o acțiune pe aripa dreaptă, 
Badea a centrat In fața porții lui 
Coman, cu suficientă precizie, pînă 
la Grozea, care a „lăsat" să treacă 
balonul lui Mocanu, venit în atac: 
fără să stea o clipă pe gînduri, 
fundașul Petrolului a șutat puter
nic, dintr-o bucată, trimi ținti min
gea pe Jos, în stînga lui Coman, 
puțin mascat și surprins de rapi
ditatea acestei faze.

Același Mocanu, care — cu nu
mai o săptămină în urmi, își în
genunchease echipa printr-un 
autogol, obținea acum punctul (vic
torios), primind, în manieră bra
ziliană, felicitările exuberanților 
coechipieri.

Apoi, vreo 10 minute după re
luare, Petrolul a lăsat impresia 
unei formații care resimte forcin
gul din prima repriză. A cedat 
inițiativa, aproape complet, și-a 
strips rindurile in apropierea ca
reului de ÎS m in dorința de a 
stăvili atacurile liderului. A trecut 
prin emoții la o „indirectă*, a- 
cordată in careu (min. M), dar, 
scăpînd cu fața curată, a prins

Adamache și Ivăncesm au fost prinși între loneseu (nr. 9) și Năs
tureseu. Atacul bucureștenilar rămîne însă nefructificat

Foto : T. Roibu
Adamache nu era la post, nici o 
grijă, pentru că loneseu (min. 11), 
Codreanu (min. 28) și Dumitriu 
(min. 44), din poziții de invidiat 
de orice atacant, au tras departe 
de poartă. Să nu mai vorbim de 
centrarea lui Codreanu (min. 37), 
cînd mingea, la o jumătate de 
metru de linia porții, s-a strecu
rat cuminte printre opt-zece pi
cioare, fără a fi lovită de nici 
unul.

în partea a doua a meciului, 
lucrurile au stat cam la fel. Ini
țiativa a aparținut Rapidului. Apă
rarea bucureșteană a fost pusă Ia 
încercare destul de rar. și atunci 
mai mult de Pescarii, singurul 
atacant de temut din rindul bra
șovenilor. Dar cînd Jenei ș-a ac
cidentat (min. 70) și a trecut figu
rant pe extremă. Pescaru a deve
nit fundaș central și deci, dintre 
Necula, Gyorfi (jucător cu viteză 
dar tare încurcat în acțiuni, incit 
nu-1 înțeleg nici colegii) și Ciu
tac (debutul în A l-a cam speriat; 
în echipa de juniori l-am văzut 
jucînd mai bine) a plecat omul 
care mai lega puțin jocul. în a- 
ceste condiții, bucureștenii au 
venit mereu înainte. Golul se 
lăsa însă așteptat pentru că Du
mitriu își prelungea driblingurile 
prin apărarea aglomerată a bra
șovenilor, loneseu nu prea alerga, 
Codreanu nu mai e cel de acum 
un an, iar mijlocașii au fost sub 
valoarea echipei. Punctul înscris 
de Rapid este urmarea unei grave 

tribuția ambelor formații. Așa 
cum spuneam, Raksi, Dumitriu III 
și Lungu, hotăriți să facă impre
sie (și capabili de aceasta) au în
ceput partida organizînd atacuri 
viguroase la poarta lui Datcu. 
Oaspeții sînt oarecum surprinși 
de forța de joc a adversarilor, dar 
rezistă, alcătuindu-și sistemul de
fensiv din două linii de cîte 4 ju
cători. Raksi sesizează dificulta
tea de a străpunge acest mod de 
apărare prin pase scurte și se de
cide să mizeze totul pe „mingi 
lungi" care să treacă peste linia 
Dinu—Ghergheli—Nunweiller VI— 
Haidu, creînd dueluri directe în
tre Lungu și Nunweiller III sau 
între Dumitriu III și Boc. Ideea 
tactică a oaspeților este dată peste 
cap, lupta ducindu-se imediat in 
apropierea porții lui Datcu. Gaz
dele au ocazii prin Lungu (min. 
13, 16 și 23) care ratează din a- 
propiere. Minutul 24 aduce primul 
gol al partidei. O lovitură liberă 
la marginea careului dinamovișt, 
un „zid" construit defectuos, un 
șut impecabil al Iui Raksi (pla
sament greșit al lui Datcu), min
gea lovește stîlpul porții și intră 
in gol.

Bucureștenii contraatacă, dar 
Pircălab, timorat de hat.ărîrea cu 
care este marcat, se ține deopar
te, iar Haidu își consumă energia 
pe la m.jlocul spațiului de joc, 
acolo unde nu te atacă nimeni 
decisiv. Singurii oameni care se 
bat sînt Dumitrache și Ghergheli, 
ultimul avinc; în min. 35 o bună 
ocazie de a egala. Șutează insă 
defectuos.

Pauza scoate din ritm echipa 
lui Bone și cei care domină după 
reluare sînt dinamoviștii. Apăra
rea localnicilor nu permite însă 
nici o intrare in careu. Cînd oas

și-a plătit datoria
din nou curaj și, nu după mult 
timp, a ieșit la atac. Ca și în pri
ma repriză, jocul a fost făcut mai 
mult de cuplul Badea (care ș-a 
simțit din nou în largul său pe 
postul de aripă dreaptă) — Drj- 
dea, ale cărui acțiuni bine sincro
nizate au produs mai mereu de
rută în rindurile apărătorilor pi- 
teșteni. Și cu toate că au dominat 
pînă la sfîrșitul partidei, petro
liștii n-au mai reușit să majoreze 
scorul.

Cum a jucat F.C. Argeș ? După 
rețeta pe care obișnuiește s-o apli
ce în deplasare, adică cu un mij
locaș (Olteanu) postat în fața, fun
dașilor centrali, cu Dobrin „dis
pecer" la mijlocul terenului, gata 
orieînd să-și lanseze vîrfurile de 
atac, dar manifesting predilecție 
pentru viteza lui Kraus. Odată, l» 
min. 42, la situația de 0- 0, „sche
ma" Dobrin-Kraus a funcționat 
perfect și ultimul s-a găsit sin
gur in fața lui Mihai loneseu; a 
urmat insă o scurtă ezitare a pi- 
teșteanului, conjugată cu ieșirea 
oportună a portarului petrolist 
care a închis unghiul și a blocat 

greșeli a lui Campo. în min. 59 
el s-a jucat cu mingea pe linia 
de fund, la 10 -12 metri de 
poarta lui Adamache. Năstureseu 
l-a lăsat pe Campo să se distreze 
puțin și apoi, bătăios de fel, i-a 
luat balonul de la picior, l-a ten
tat pe Adamache și i-a pasat lui 
loneseu în apropierea careului 
mic: un șut pe jos și mingea a 
intrat în poarta goală. Deh, Cam
po I Golul greșeala așteaptă. Un 
gol care pentru Rapid înseamnă 
două puncte mari cit roata caru
lui, iar pentru Steagul roșu o în- 
frîngere care i-a făcut viața șî 
mai grea. în rest, puțin fotbal, 
deși pe teren au evoluat șapte 
component! ai Iotului național. 
Acesta este de altfel necazul cel 
mai mare. Cu attti candidați la 
tricoul național, meciul ar fi pu 
tut să se situeze la un alt nivel. 
Dar, aceasta e situația.

Arbitorul Tibor Watawa (Unga
ria) ★★★★, ajutat la tușă de 
Al, Alexe (Rm. Vîlcea) și Aurel 
Pop (Oradea).

RAPID : Andrei 7 — Lupescu 
7, Motroc 6, Dan 8, Greavu 7 — 
Pop 5, Jamaischi 5 — Năstureseu 
7, Dumitriu II 6, loneseu ?, Co
dreanu 5.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 
— Ivăncescu 7, Jenei 7, Campo 4, 
Rusu 5 — Ion Vasile 5, Sigheti 
5 (min. 67 Lemnaru) — Necula 
5, Pescaru 7, Ciutac 6, Gydrfi 6.

CONSTANTIN ALEXE 

peții insistă, se trece peste limi
tele regulamentului, astfel că Du
mitrache și Lucescu fac des cu
noștință cu umezeala gazonului. 
Așa cum arătam, la asemenea 
faze Petre Sotir nu intervine, lă- 
sînd jocul să... curgă. Notăm o 
intervenție salvatoare a lui Șleam 
(foarte bun la debutul său în A). 
La o acțiune a lui Radu Nunweil
ler, în plină dominare a bucureș- 
tenilor, cade cel de-al doilea gol 
al gazdelor. Șleam centrează (min. 
58), cîțiva jucători se bat pentru 
minge care, perfidă, se lovește de 
spatele lui Boc Și intră (împinsă 
și de Dumitriu III) în poartă : 
2—0. Jocul se înăsprește. Raksi 
șutează senzațional (min. 66), dar 
în aceeași manieră apără Datcu. 
Cinci minute mai tîrziu, Toth joa
că la sacrificiu într-o fază în 
care Lucescu driblase tot ce în- 
tîlnise în cale. în min. 72, bucu
reștenii reduc din handicap. în
scrie Dinu tot la o fază „fixă". 
Deci, de fiecare dată greșeli per
sonale ale apărătorilor (acum 
Solyom). Nunweiller VI executase 
o lovitură liberă. Un minut mai 
tîrziu, același Nunweiller VI ra
tează egalarea, șutind direct în 
portar, deși avea culoar liber. Ar
bitrul Petre Sotir (Mediaș)

A.S.A. TG. MUREȘ : Solyom 7
— Șleam 8, Tîmpănaru 6, Toth 6, 
Czako 6 — Dumitriu III 9, Siko 7
— Plugaru 7, Lungu 8 (min. 70 
Lucaci 7), Raksi 9, Dragomir 6.

DINAMO BUC. : Datcu 8 — 
Popa 5, Boc 6, Nunweiller III 6, 
Ștefan 6 — Ghergheli 8, Dinu 6
— Pircălab 5 (min. 57 Lucescu 7), 
Dumitrache 8, Nunweiller VI 8, 
Haidu 6.

VALENTIN PĂUNESCU 

șutul trimis de Kraus cu întîr- 
ziere.

In rest, Dobrin nu s-a dovedit 
prea inspirat, iar Kraus a greșit 
la preluări, făeînd ea atacurile să 
se întoarcă împotriva formației 
sale.

Sărăcia de mijloace tactice eu 
care liderul a încercat să se due
leze cu echipa petrolistă se reflec
tă cit se poate de clar și in ur
mătorul bilanț: doar opt șuturi la

Fragmente
BACAU, 12 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru), — Adus din 
scenă pe gazon „jocul adevăru
lui" ș-ar putea metamorfoză ast
fel: apărare organizată, 7—8 ju
cători la nevoie prin care șă nu 
se poată infiltra adversarii; pase 
calme și lucide la mijlocul tere
nului; transferul oamenilor din 
apărare în dispozitivul ofensiv, 
în fazele de atac, deci prezență 
în fața porții adverse cu același 
număr de jucători. Ca organiza
re, așa a făcut și Jiul în prima 
repriză, A fost un frumos frag
ment din acest „joc al adevăru
lui".

Dar în sport replica este servi
tă de adversar și deci jocul tre
buie să țină cont de pa. în cazul 
nostru se cerea oa balonul să fie 
jucat doar pe jos, apărarea ad
versă să fie învăluită, să se șu- 
teze des și precis la poartă.

Ieri „jocul adevărului" a fost 
interpretat mai ales de Dinamo 
Bacău, deși numai 25 de roinu- 

| te,. în actul al doilea. Abandona- 
j rea lui de către gazde, în finalul 
I partidei a făcut ea Jiul să se a- 

propie de... punctul mult visat. 
Din cîteva fragmente nu se poa
te crea un spectacol complet. Un 
actor bun dă replici corespunză
toare pe întreaga durată a spec
tacolului. Din calitățile- și slăbi- 
biciunile celor două echipe a re-

Un „recital Constantin44
CLUJ, 12 (Prin telefon rle la trieU- 

sul nostru). Mă simt dator să con
sacru aceste rtnduri de introducere 
formidabilei partide furnicate de 
„profesor1', care,, la 35 de ani, a ofe
rit publicului clujean o adevărată 
„retrospectivă11 Constantin, cu mo
mente din întreaga sa carieră, ieri, 
la Cluj, Constantin a fost rinei pe 
rtnd șef de atac, organizator de po
ziții pe Întinsa zonă a mijlocului te
renului și — la nevoie — ultimul 
om în ariergardă, alternînd toate 
'aceste posturi, Ieri. înflăcărată tri
bună clujeană a recunoscut admira
bilul efort al maestrului, iar referi
rea — malițioasă a unora — la .da
torai. lebedei- nu face deeît să con
firme puternica impresie pe care a 
Jăsat-o jocul lui Constantin.

„ONTECUL SIRENELOR"
Primele minute ele partidei au 

scos la iveală „setea de mișcare" a 
oaspeților, sub impulsul surprinză
tor al placidului pînă ieri — Voinea, 
remarcabil prin promptitudine, in
sistență șj clarviziune pe post de 
mijlocaș. Clujenii încearcă să ripos
teze prin elan, dar Anghe’escu, de
venit extrem dreapta, nu pare să se 
adapteze, astfel încît toate încercă
rile de joc colectiv se reduc la o 
frumoasă acțiune individuală a lui 
Ivansuc, Steaua acceptă superiorita
tea teritorială a studenților și into
nează mereu „cîntecul său de si
renă11, constatînd cu mulțumire că 
„linia1’ clujeană avansează cu un 
optimism care îl depășește posibili
tățile tehnice. In mln. 17, Sătmă- 
reanu trimite lung la Constantin, 
acesta sesizează marele culoar Pexa 
—Costin, îl găsește pe Soo, un 
schimb rapid, și Tătara ratează pri
ma mare ocrazie a meciului. Acțiu
nea se repetă după i minute. Pentru 
a treia oară, In min. 27, tribunele

O singură dată, Farul l-a „orbit" pe Mîndru
Cîștigînd la București partida 

cu Progresul, Farul începe să 
convingă pe sceptici. Pierzînd a- 
ceastă partidă, Progresul, cu toa
te acumulările din ultima vre
me, trăiește drama unei cara
vane surprinsă de furtună, vizi
tată de temeri, căreia nu-i rămî- 
ne deeît să lupte mai departe, 
deși nimeni nu poate ști dacă se 
va salva ori nu.

Spectatorului, indiferent la re
zultat, nu putea să-i displacă a- 
ceastă partidă. Unele faze iscu
site, ardoare în orice colț al te
renului, portari cu reflexe de su
timi de secundă, semne de con
știință tactică la ambele echipe, 
toate acestea au format o pastă 
pe care cei din tribună au savu
rat-o zgomotos (doar cei mai sin
ceri amatori de fotbal din Capi
tală au venit ieri la stadion, re- 
fuzînd simultanul televiziunii: 
R.P. Bulgaria-Suedia).

Farul, echipa cea mai robustă, 
cea mai atletică din campiona
tul nostru, s-a remarcat prin 
mare densitate de jucători în a- 
părare ; mijlocași omniprezenți 
și buni la toate ; jocul lui Sasu 
(amestec de rațiune tactieă și ra
finament tehnic) care a ,.îndoit" 
scutul de apărători din fața por
ții lui Mîndru; vîrfuri de atac 
penetrante; cîteva un-doi-uri e- 
xeeutate parcă pe butoane; o for
ță morală datorită, se pare, fu
ziunii tuturor conștiințelor în- 
tr-un suflet colectiv. O parte din 
aceste atribute pot fi înscrise și 
în dreptul echipei bucureștene, 
dar media valorii jucătorilor ei 
este ceva mai redusă. Ambii 
combatanți se pot mîndri cu o- 

poartă în 90 de minute, dintre 
care unul singur (Kraus — min. 
43) cu adresă.

Apoi, spre deosebire de alte 
partide, F.C. Argeș s-a arătat vul
nerabilă și în situațiile de apă
rare : Ivan a fost depășit deseori, 
iar llie Stelian, altădată unul din
tre stilpil echipei, a gafat de ci- 
teva ori, pășind cu seninătate in 
picioarele înaintașilor ploieșteni.

Arbitrul Gheorghe Popovicj a 
condus corect și autoritar un meci 
presărat pe alocuri cu durități, li 
acordăm ;

PETROLUL; J-f. loneseu 7 — 
Pal 6, N. loneseu 7, Pghonțu 7, 
Mocanu 9 — Dincuță 7, Iuhas 7 
— Badea S, Dridea 8, Grozea 6, 
Roman 5 (min, 76 Qprișan).

F.C. ARGEȘ: Comun 9—1. 
Papeșcu 5, Barbu 8, I. Stelian S, 
Ivan S, — Igniță 7, Qlteonu 7 — 
C. Radu 5 (mi®. 6>5 Țurcan 5), 
Krauș 5, Dobrin 6, Jercan 6.

G. NICOLAESCU

din „jocul
zultat un joc sinuos ca desfășu
rare și evoluție.

O primă repriză în care publi
cul, puțin numeros, a găsit seîn- 
tei la care să se încălzească — 
în această zi de toamnă cu soare 
plin, dar rece. Fazele de la un 
careu la altul, purtate în viteză, 
dar soldate deopotrivă cu eșecuri: 
la Dinamo înălțate-- spre fruntea 
lui Stoker, la Jiul, fără finețea 
necesară ultimului pas. învălmă
șelile din careul Jiului n-au dat 
consistență jocului, ei doar... spe
ranță tribunelor. Golul care a 
căzut în min. 41 s-a datorat, mai 
mult, unei greșite aprecieri de 
balistică a lui Zamfir. O centra
re a lui Ene Daniel este intuită 
de Zamfir, ca fiind din aceeași 
categorie cu precedentele. Dar 
balonul ia o altă traiectorie, cade 
ceva mai jos și Dembrowșki în
scrie cu capul, în repriza a doua, 
Dinamo Bacău, conștient că ad
versarul este capabil orieînd să-i 
administreze o lovitură de trăz- 
net, atacă în trombă. Schimb ra
pid și simplu în min, 55 între 
Ene II, Nedelcu, centrare și, de 
la 2 m, Ene Daniel eu capul 
semnează în cartea de onoare a 
golgețerilor 2—0. Zamfir, acci
dentat, esțe înlocuit eu Ion Va
sile. Se scurg alte 10 minute cu 
atacuri ale băcăuanilor Și în 
min. 65 un-doi-u] Ene II — Ru-

sînt eu respirația tăiată cind Con
stantin trimite un balon lung. învă
luitor, „la două capete", dar Soo și 
Sorin ratează. uimiți parcă de non- 
rez-istența apărării clujene.

„MINUTELE IVANSUC"
Jopui crește. Clujenii aruncă în 

luptă remarcabile resurse fizice, ca
pitol la care excelează Neșu. anga
jat în nenumărate sprinturi, In min. 
23, gazdele ratează la rindul lor des
chiderea scorului. Adam demarează. 
Pa dreapta, profitîpcl de absența, lui 
Hăteiăgsrnu, angajat undeva într-un 
joc... constructiv și centrează splen
did pe jos, dar cele „două manti
nele11 clujene (Ivansuc Contau) ra
tează reluarea. Peste numai două 
minute, Ivansuc, plictisit de imposi
bilitatea un-doi-urilor cu Adam, se 
lansează într-un nou slalom, dar șu
tul lui puternic nu găsește poarta, 
în min. 36, același ivansuc execută 
„ca din tun" o lovitură liberă, zgu
duind bara, și îșj încheie seria, 
peste numai un minut, cu un nou 
șut-bombă, pe lingă bară.

„A PATRA TENTATIVĂ"
Minutele Ivansuc o dată încheiate, 

Steaua revine în atac. Negrea recu
perează o minge lingă tușă, avan
sează și trimite cu efect un balon 
peste Costin. care, nedublat. îl sca
pă pe Constantin și acesta deschide 
scorul. : 1—0 (min. 40). Astfel, a
patra tentativă de învăluire ,.a li
niei" reușește la capătul unei pe
rioade în care Steaua se impusese 
prin maturitate și gabarit, dar ,,U“ 
avea deschisă calea apelului prin 
disponibilitățile de elan.

După pauză, clujenii aruncă în 
luptă toate resursele. Timp de 20 
de minute, forcingul ,,U“ va fi în
trerupt doar de o lungă cursă a lui

caziile de gol avute (min. 9 Ma- 
nolache; min. 13 Mateianu din 
centrarea lui Țarălungă; min. 18 
Stoicescu, după ce Țarălungă îl 
făcuse pe Antonescu să stea în
tr-un picior; min. 19 Zamfir 
lansat de Kallo și blocat nere
gulamentar în careu de către 
Pețeanu; min. 25 Stoicescu — 
minge salvată de către Uțu prin- 
tr-un număr de contorsionism 
etc. etc). Și iată-ne în min. 30. 
Fundașul Dumbravă, intercalat în 
atac, trage de la distanță, min
gea deviază din Pețeanu, intră 
în poartă și revine din bara de 
metal, dar Mîndru, acest portar 
cu funcția de ax moral în echipă, 
salvează... aparențele prinți-un 
salt acrobatic, scoțînd-o din ca
drul porții. Toată lumea admi
sese golul, în secundele urmă
toare, dar tușierui Oc țavian Com- 
șa ne-a supefiat, determinînd 
anularea. în pauză ciocănim Ia 
cabina arbitrilor. Conducătorul 
jocului, Riszard Banasiuk, Po
lonia, declară că n-a văzut amă
nuntele fazei și atunci s-a adre
sat ajutorului său. Octavian Com- 
șa pretinde că mingea ar fi lovit 
bara fără să intre în plasă și că, 
deci, Mîndru ar fi respins-o de 
pe linie. Noroc cu fotoreporterul 
nostru T. Roibu, care ne-a pre
zentat un document inatacabil. 
Recomandăm celor doi arbitri 
împricinați să-i achiziționeze 
pentru memorizare și meditație,

După pauză, jucătorii ies din 
vestiare scrîșnind. Cred că și 
bucureștenii erau moralmente le
zați de trăznăile de arbitraj (a- 
cestea trebuind dezavuate chiar 
dacă îți aduc beneficii). în min.

ARAD 12 (Prin telefon). —- Ol
tenii s-au deplasat la Arad înso
țiți de o numeroasă galerie care 
s-a străduit să-i susțină în tot 
timpul joeului. Dar, deși pare pa
radoxal, această galerie a folosit 
mai mult fotbaliștilor arădani do
rit studenților craioveni. De ce ? 
Fiindcă au creat o atmosferă în 
care textiliștii s-au simțit ca în 
deplasare. Și cum în deplasare 
știu să joace mai bine, să se mo- 
bidațze mai mult, același ly.cru 
l-au făcut și de această dată. Ast
fel, după un început lent '"are a 
durat 20 de minute) gazdele își 
găsesc cadența și practică în con
tinuare un joc de toată frumuse
țea- Dominarea lor ește foarte rar 
întreruptă de cîteva replici anemi
ce ale oaspeților. După felul cum 
au evoluat în acest joc, arădenii 
nu puteau fi învinși de aproape 
nici o echipă din prima divizie a 
țării. Pare hazardată această afir
mație, dar ea este pe deplin jus
tificată. U.T.A. a jucat (mai ales 
în repriza secundă) cum de mult 
n-am mai văzut. A practicat un 
joc spectaculos, a pregătit cu gri
jă acțiunile de atac, a mărit viteza 
în faza de finalizare, a folosit din

adevărului"
giubei îl aduce pe ultimul la un 
pas de rampă- Stoker îl împiedi
că neregulamentar să-și spună 
replica și... 11 m. Ene ÎI ș-uteuză 
puternic : 3—0.

Dinamo ss liniștește. A termi
nat compoziția. Jiul nu. Profită 
de accidentarea lui Lîcă Nun- 
weiller, înlocuit cu Maghiar, mo
dificare ce dereglează sistemul 
defensiv băi-ăuan, și atacă.

Min. 85 ; Peroneșcu — Co vaci
— Aehim, un schimb telegrafic 
și ultimul liftează balonul, fără 
pendulare de la 16 m în colțul 
opus. Acțiune și go] de loc de 
disprețuit : 3—1. De la agonie. 
Jiul caută extazul. Min. 87 Tal- 
pai ajunge în atac, centrează, 
Ghiță... plăcut surprins de zborul 
cocorilor de pe cer nu iese și 
Naidin, cu capul înscrie : 3—2.

Arbitrul ALEXANDRU PÎRVU 
★ ★★★★-

DINAMO BACAU : Ghiță 6 — 
Kis 8, Nunweiller IV 8 (Maghiar 
5), Vătafu 8, David 7 — Panait 
6, Nedelcu 7 — Ene Daniel 6. 
Dembrowșki 7, Rugiubei 6, Ene 
II 7.

JIUL : Zamfir 7 (Ion Vasile 7)
— Talpai 7, Stoker 8, Georgevici 
7 (Pop 4), Mihai 6 — Sandu 6, 
L’ibardi 7 — Aehim. 7, Covaci 6, 
Peronese-u 8, Naidin 6.

DBAGOȘ COJOCARII

Șâtmăreanu. încheiată cu o cen- 
trare impecabilă, nefruetifieată. în 
toată această perioadă, în care pri
ma intrare a careului steaua va fi 
păzită de însuși Constantin, studen
ții vor ar-unea nenumărate mingi 
înainte, prin mijlocași, vor încerca 
Msă intre" prin Ivanșuc — sipjgura 
soluție — dat fiind că M.ustețea 
și Coman nu izbutesc să lege ni
mic cu ceilalți parteneri. Ei vor 
rata cîteva ocazii bune. Cele mai 
elocvente mostre de stîngăcie teh
nică : șuturile luminare ale lui 
Adam și Apghelescu (p© deasupra, 
loburile fundașilor Crețu și Cîmpea- 
jw) vnr accentua impresia eă Haidu 
este inexpugnabil. Q dată iureșul clu
jean încheiat, Constantin începe să 
avanseze barometric spre mijlocul 
terenului, răsucește dc cîteva ori 
„zona’* gazdelor și în min. 77 tri
mite un balon... balistic, eu capul, 
spre Șorm, Iar aceșta aruncă min
gea peste Ringheanu : 2—Q. „V“ a 
cedat. Contrariată de vigoarea con
traatacurilor materializate ale oas
peților, enervată de victoria sa ste
rilă în lupta camerelor — 12^4 .
echipa clujeană va scăpa ca oria 
minune de un 3—0 aflat pe ristul 
lui Soo., dar care ar fi reprezentat 
un scor exagerat.

„2—1 MAI BUN DEClT 8—7"

Steaua a meritat victoria. Oaspeții 
au jucat numai în profunzime pe 
axul de forță D. Nicolae — Voinea 
— Constantin, acesta din urmă al
ternînd, repet, registrele cu o tn- 
âențînare de organist. Clujenii au 
luptat din răsputeri, au atacat cu o 
nerăbdare tinerească, dar singura 
lor idee ofensivă — superioritatea 
numerică — nu «-a putut concre
tiza. De cele mal multe ori, jaeul 
de pase al studenților a creat su
periorități de 4—5, 7—6, 8—7 și chiar

49 Țarălungă trece prin apărarea 
eonstănțenilor ea pe Pîrtia Lu
pului, și-i servește lui Mațeiapu 
o pasă ideală, ușor transforma- 
bilă în gol. Motivat doar prin 
mustrări de conștiință, arbitrii 
acordă ofsaid, crezînd, în acest 
fel, că s-au spălat de rele. Noi 
sîntem convinși de contrariu, pa
tru minute mai tîrziu, Sasu, exe
cută o figură de cha-cha în fața 
lui Adrian Constantinescu, îl de
pășește și centrează, iar Ungu- 
roiu înscrie, printr-o lovitură de 
cap, unicul gol al partidei. Abia 
mai tîrziu aveam să înțelegem 
că meciul s-a terminat atunci.

în loc de final: Sasu pare cea 
mai flotată și mai în formă ex
tremă dreaptă din țară (în des
chidere, Năstureseu, vizat de co
misia de selecție, a făcut mai 
multe tumbe deeît centrări). Pen
tru Progresul (așa cum a jucat) 
nu credem că s-au închis ză
rile. Ni se pare inutil și costisi
tor să adu'cem arbitri străini 
care greșesc, cînd avem și noi... 
colegiul și lotul nostru de cava
leri ai fluierului.

PROGRESUL : Mîndru 9 —
Georgescu 7, Măndoiu 7, Petea- 
nu 7, Adrian Constantineșcu 3
— Neacșu 7, Șoanșflw 7 (min, 
62 Matei) — Matei 6 (min. 62 
Oaidă), Mateianu 5, Stoicescu 3, 
Țarălungă 8.

FARUL : Uțu 9 — Antonescu 
5, Mareș 7, Pleșa 7; Dumbravă 7
— Manolache 8, Koszka 8 — 
Sasu 9, laneu 5 (min. 66 Ungu- 
roiu 7), Tufan 7, Kallo 7.

Pentru arbitraj avem repro
șuri, nu stele.

HOMULUS BALABAN 

plin extremele,. Și, fiindcă veni 
vorba de extreme trebuie să-l 
remarcăm pe tînărul Florin Dumi
trescu (extremul sting al gazdelor), 
care a constituit o adevărată re
velație. El a fost animatorul ata
cului, omul care a inițiat cele mai 
multe acțiuni periculoase. Prin 
jocul său debordant, prin fentele 
și driblingurile sale inspirate a 
produs de fiecare dată panică în 
rindul apărătorilor, Și la înscrie
rea golurilor a adus o prețioasă 
contribuție. El a fost secundat de 
Axente, care a dovedit clarviziu
ne in joc și, în special, eficacitate.

Studenții craioveni au jucat cu 
patru fundași în linie (folosind prea 
des jocul la ofsaid), eu mijlocul în
tărit și numai cu două vîrfuri d? 
atac — Oblemenco și Sfîrlogea în 
acest fel nu au reușit prea mult. 
Chiar și rezistenta opusă a fost des
tul de palidă, iar în atac aproape 
că nu au contat. Ca dovadă nu 
ne-am putut însemna în carnet de- 
cît două încercări Ia poartă : un șuț 
al lui Deselnicu și o ocazie ratată 
de Sfîrlogea (min. 60). în rest, joc 
de rimn tnrilc’t, linsit d- speetr.eu- 
lozitate și... disperare în apărare.

în această conjunctură U.T.A. 
putea obține o victorie mulț mai 
pronunțată. Dar vechea meteahnă 
— ratările — i-a jucat din nou fes
ta. Bunăoară, Traian Popescu, min. 
24,49. Axente min. 46. Pop min. 37, 
Dumitrescu min. 67 și Schiopu miri. 
72 au lăsat nefructificate ocazii 
bune.

Și acum vom reda fazele din care 
s-au marcat cele două goluri ; min. 
33 : la sfîrșitul unei combinații 
splendide Chivu-Dumitrescu-Pa- 
tescu, ultimul îi pasează lui Axen
te care, venit din urmă, înscrie 
imparabil. Min. 78 : Schiopu pasea
ză în diagonală pînă la Dumitres
cu care-1 pune în poziție pe Axente 
și acesta reia puternic în colț, fă- 
cind inutilă intervenția lui Plică : 
2—0.

Brigada condusă de GH. TIMO
NA la centru și C. PETREA și V. 
DUMITRESCU la tușă s-a achi
tat foarte bine de misiunea avută. 
Le acordăm :

U.T.A. : Gornea 8 — Birău 7, Ba- 
coș 8, Lereter 9, Țîrlea 8 — Pop 6, 
Chivu 8 — Traian Popescu 6 (Schio
pu din min. 65), Petescu 8, Axente 
9, Dumitrescu 10.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Plică 6 (Vasilescu din min. 83) — 
Mihăilescu 3, Bîtlan 6, Marin Mar
cel 7, Deliu 6 — Deselnicu 4 (Strîm- 
beanti din min. 54). Ivan 6 — Niță 
7, M. Popescu 8, Oblemenco 6, Sfîr- 
lagea 5.

ȘTEFAN IACQB 
coresp. principal

mai mult. Ieri, însă, la Cluj, ca ta- 
totdeauna, superioritatea simplă pe 
contraatac- 2—1 sau 3—2 sl-a spus 
încă O dată cuvînțul. Bineînțeles, nu 
Yț-ea.u să cad în eroarea de a ex- 
plică victoria oaspeților doar prin 

•acțiuni de ordin tactic. La ora 
aceasta, Steaua are o reală superio
ritate tehnică față de echipa clu
jeană.

A condus arbitrul polonez Leonard 
Delinski

universitatea : Bingheanți 7 — 
Crețu S, Pez» 6, Castra 6. cimpea- 
nu 7 — Angheieseu 6, Neșii 8 — 
Musțețaa 6 (Szatw ruin, gl), ivansuc 
8, Adam 6, Coman 6.

STEAUA : Haidu 8 — Sătmăț-ganu 
S, Jenei 8, P. NiCgțae ?,
8 — Voinea 8. Negrea 8 — gorin 
Avram 7, Constantin 10, Soo 7, Tă
tara 7 (min. 63 Pantea).

IOAN CHIRILĂ

P.S. După terminarea meciului o 
parte a tribunei a II-a l-a huiduit 
pe crainicul reporter Victor Tudor 
Popa, sancționîndu-1 , pe nedrept 
pentru faptul că a subliniat, în mod 
obiectiv, victoria meritată a oaspe
ților. Reacția acestei părți a pu* 
blieului ne-a surprins neplăcut.

Iată golul anulat, la sugestia tu- 
șierulul Comșa l Mingea a depășit 
linia porții cu o lungime... de steag
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C. S. M. S. lași 
la a doua Inlringere
VICTORIA ROMAN — C.S.M.S. 

JAȘI 1—0 (1—0). Peste 5000 de 
spectatori au asistat la un joc de 
bună factură tehnică. Gazdele au 
imprimat un ritm alert șl au creat 
numeroase ocazii la poarta lui 
Constantinescu. La C.S.M.S., cu
plul Cuperman—Lupuleșcu nu a 
acționat ea de obleel. Unicul gol a 
fost marcat de fundașul lonescu, 
în 
de 
D.
fi

min. 42, prtntr-un șut-bombă 
la 20 m. A arbitrat excelent 
Isăpascu-București. (G. Groapă 
C. Broșteanu, coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
CHIMIA SUCEAVA 5—0 (2-0)

în sfîrșit, după o serie de in
succese, studenții au reușit să în
registreze cea de-a doua victorie 
din acest sezon. Ieri dimineață, 
Politehnica a jucat bine, atît în 
apărare, cit și în atac. Sucevenii 
au început bine jocul, insă după 
deschiderea scorului (datorită șl 
faptului că au rămas în inferiori
tate numerică) eu cedat aproape 
complet inițiativa, iar apărătorii 
au comis, nepermis de multe gre
șeli.

în primele 13 minute suporte
rii Politehnicii au trecut prin mari 
emoții. De două ori, sucevenii au 
foșt la un pas de a deschide sco
rul, prin Teodosiu (min, J) și Da- 
nileț (min. 3). Apoi, studenții au 
echilibrat jocul și în min. 16 au 
deschis scorul. în acest minut, ar
bitrul a dictat o lovitură liberă 
indirectă în careu pentru eă por
tarul Petcu (Chimia) a „ținut" 
mingea. La executarea loviturii 
s-a produs învălmășeală și Păiș 
a trimis balonul în poartă. După 
înscrierea golului, suceveanul Ne- 
delcu a adus injurii arbitrului, 
fapt pentru care a foșt eliminat- 
în continuare, bucureștenii au do
minat net șl după 10 minute au 
majorat scorul la 2—0, prin golul 
înscris de Ciornoavă. După pau
ză, inițiativa au avut-o tot jucă
torii de la Politehnica, Roadele 
acțiunilor lor ofensive se văd pe 
tabela de marcaj, care a fost 
schimbată de încă trei ori. Auto
rii golurilor : Ciornoavă (min. 53), 
Pigulea (min. 75) și Cicu (min. 81).

Bun, arbitrajul lui Vasile Llga- 
Galați (p.v.).

Faz.ă din meciul Metalul București 
la poarta oaspeților.

C.F.R. PAȘCANI — ELECTRO
NICA OBOR 3—3‘ (2—1). După 20 
de minute, localnicii au condus 
cu 2—0, datorită golurilor înscrise 
de Dascălu (min. 8) și Atanasiu 
(min. 20). în continuare, ferovia
rii au făcut cîteva greșeli în a- 
părare, de care au profitat oaspe
ții. Astfel, în min. 38 și 62, Ion 
Ștefan a readus 
bela de marcaj, 
din nou avantaj, 
zat de Contardo . .
minute înainte de sfîrșit bucureș- 
teanul Ion Constantin a stabilit 
scorul final, de 3—3, fructificînd 
o ocazie de gol, A condus, bine 
E. Vlalculeseu-Ploiești. (O. Enea, 
coresp.),

METROM BRAȘOV — FLACĂ
RA MORENI 2—0 (1—0). Joc fru
mos, victorie meritată a gazdelor. 
AU înscris: Buclai (min, 33) și 
Ardeleanu (min. 73).

Bun, arbitrajul lui C. Manusa- 
ride-București. (V. Secăreanu și 
E. Bogdan, coresp.).

egalitatea pe ta- 
Apoi, C.F.R. ia 
prin golul reali- 
(min. 74). Cu 12

— Ceahlăul Piatra Neamț. Atac 
Foto ; R. Teodor

condus foarte slab. (Vasile Urzt- 
ceanu).

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. CLUJ 
1—0 (1—0). Gazdele au fost mai 
insistente în prima repriză și au 
înscris prin Foaie (mtn. 28). Bun 
arbitrajul lui S. Drăgulici-Tr. Se
verin. (I. Plăvițiu, coresp. princi
pal).

INDUSTRIA SîRMEI C. TURZII 
— VAGONUL ARAD 3—.1 (1—1). 
Joc viu disputat. Golurile au fost 
marcate de Mureșan (min. 30 și 
89), Sard! (min. 48), respectiv, 
Sehweilinger (min. 15). Arbitrul 
P. Badea-Brașov a condus 
(P. Țonea, coresp.).

hioe.

POLI-
5—2

METALUL BUCUREȘTI — 
CEAHLĂUL F, NEAMȚ 

1—0 (1—0)
Jocul celor două formații s-a 

desfășurat conform obiceiului : 
gazdele atacă, oaspeții se apără, 
primii vor să cîștige cele două 
puncte, ceilalți măcar unul. Așa
dar, metalurgiștii au pornit chiar 
de la Început asaltul porții adver
se, insă cvartetul ofensiv s-a izbit 
de un zid greu de trecut — apă
rarea supraaglomerată a oaspeți
lor. Pentru a b depăși, gazdele au 
înțeles că trebuie să practice un 
joc combinațiv, în viteză, cu des
chideri lungi pe extreme. Și au 
reușit acest lucru în primul sfert 
de qră, cînd 
Voinea (min. 
adus victoria, 
lului, Metalul
nea îndeplinită și reduce ritmul. 
Oaspeții, însă, nu au curajul să 
iasă la atac, ci desfășoară la cen
trul terenului un joc steril, lipsit 
de perspective. în asemenea con- 
dițiuni, nu se mal întîmplă nimic.

A arbitrat cu greșeli, care nu 
au influențat rezultatul final, V. 
Grigorescu-Ploiești. (a.b.).

1. C.S.M.S. iași
2. Ceahlăul P. N.
3. Electronica Obor 
*. Metalul Bue,.
5. C.F.R. Pașcani
6. Metrom Brașov
7. slderurgistul
8. Portul C-ța
9. Victoria Roman

19. Poiana Cîmplna
11. Flacăra Morenl
12. Chimia Suceava
13. Politehnica Buc.
14. Chimia Rm. V.

3 22—20
4 11— 9
5 19-18
5 15—11

1? Ș
12 5
1? 6
12 5
115 3 4 19—17 12

5 2 5 14—16 12
5 1 6 11—14 11
5 16 10—16 11
Ș 9 7 lȘ-17 10

12 4 2 6 10—15 10
12 2 4 6 15-15 8
11 3 1 7 10—18 7 

noiembrie) : Fta-

12 
1?
12
1?

Etapa viitoare (26 
căra Morenl — politehnica București, 
Chimia Rm. Vilcea — Portul Con
stanta, Chimia Suceava — Victoria 
Roman, C.S.M.S, Iași — Metalul 
București, Electronica * Obor — Me- 
trom Brașov, Ceahlăul P. Neamț — 
Siderurgistul Galați, Poiana Cîmplna 
— C.F.R. Pașcani.

MINERUL B. MARE - 
TEHNICA TIMISOARA 
(3—1). încă din primul minut de 
joc spectatorii aflați în tribunele 
stadionului „23 August" din Bala 
Mare au fost martorii unor scene 
cu totul nesportive. înaintașul 
bălmărean Snakowski înscrie im- 
parabil dintr-o pasă primită de la 
Pînzaru. Arbitrul N. Vizireanu 
(Cluj), care a condus foarte bine, 
a acordat golul. Jucătorii Mihăilă 
șl Răcelescu nu sînt însă de a- 
cord cu decizia și reclamă ofsaid, 
lavinduri chiar pe conducătorul 
de jac. Urmarea: ambii au fost 
eliminați de pe teren. După o 
perioadă de acalmie, în care jo
cul s-a desfășurat la centrul te
renului, gazdele atacă mal Insis
tent poarta adversă și reușesc să 
majoreze scorul la 8—0), prin 
Surdan, (autogol, min. 9) și Sila- 
ghl (min. 24). Oaspeții au o re
venire puternică șl reduc din 
handicap prin Popanică (min. 37 
șl 48). Apoi gazdele își revin și 
mai înscriu de două ort prin... 
fundașul Donca (min. 64 șl 84).

au și înscris prin 
14) golul care le-a 
După marcarea go- 
își consideră misiu- C.f.R. Timișoara din nou

CRIȘUL ORADEA — A.S. CU- 
GIR 1—1 (1—0). Localnicii au ju
cat mai bine în prima repriză, 
iar oaspeții au avut Inițiativa în 
cea de a doua. Au înscris Cociș 
(min. 42) pentru Crișul și Gher- 
ghelf (min. 65) pentru Cugir. A 
arbitrat bine I. Boroș-Timîșoara 
(AI. Jilău, coresp.).

Elena Trandafir și Cornelia

de valoare p diî
Inu și-a dezmințit valoarea!

I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I

nou o zi plină,' la scrimă, 
seniori, care și-au desemnat 

campioane ale

Din 
După 
sîmbătă echipele 
țării, duminică, pe planșele insta
late tot in sala clubului „Steaua", 
s-au întrecut formațiile partici
pante la cea de-a II-a ediție 6 
„Cupei speranțelor". Niei mai 
mult niei mai puțin de 60 de me
ciuri grupate într-o singură zi! 
(Inițial, competiția, de fapt finala 
el, fusese programată duminică și 
luni), în astfel de condiții este de 
imaginat efortul solicitat echipe
lor finaliste și în special acelor 
trăgători (și nu puțini I) care 
concuraseră și cu o zl înainte, la 
ultima etapă a campionatului na
țional de seniori. Poate, intr-un 
fel, a fost mal bine. S-a putut ve
dea care dintre trăgători au ° 
pregătire fizică generală și spe
cială superioară. Fiindcă, in ulti
mă esență, aceasta a determinat 
victoria In multe dintre meciuri.

Floreta masculină a revenit for
mației București I (Gabriel Urso- 
vlci, Gheorghe Rurlea, Aurel Ște
fan, Cornel Chișu). în ultimul și 
cel mal important meci, cu Tg- 
Mureș, tinerii floretișți bueureș- 
teni au obținut o frumoasă vic
torie (nesperată, după primele a- 
salturi), cu 5—4, Omul de șoc al 
echipei a fost Burlea, care, in ul
timul asalt, eu Szabo, a mers din 
tușe în tușe și a cîștigat 
Iată celelalte rezultate 
de echipa campioană: 
București II, 6—3 cu
ța, 9—0 cu Brașov, 8—1 cu Oradea.

Și la floretă fete, tot un succes 
al echipei București I. L-a ob
ținut „trio“-ul Adriana Moroșan, 
Luminița Popescu, Maria Voinea. 
Finala propriu-zisă s-a desfășurat 
în compania echipei orașului Sațu 
Mare (de fapt, formația Școlii

cu 5—1 I 
realizate
8—1 cu
Constan-

sportive din acest oraș, care este 
participantă la campionatul divi
ziei A). Floretistele Capitalei au 
avut meciul Ia discreție, reușind 
să termine victorioase cu scorul 
de 7—2. Celelalte rezultate : 9—0 
eu București II, 8—1 cu Brașov,
8— 1 eu Constanța, 9—0 cu Cluj.

La spadă ș.i sabie, în schimb, ti
tlurile de cîșțigătoare au revenit 
unor formații din țară. Astfel, la 
spadă locul I a fost eeupat de „3"-ul 
orașului Tg, MuFeș, care a benefi- ' 
ciat de aportul campionului mon
dial de tineret, Anton Pongraț, de 
departe cel mai valoros spadasin al 
competiției. Iată șl victoriile ob
ținute de sportivii antrenorului A. 
Caeuci; 6—3 cu Cărei, 6—3 eu 
București II, 9—0 eu Constanța, 6—3 
eu Bueurești I și 6—3 eu Craiova, 
una din protagonistele probei, (Ol
tenii au venit... pe rînd la concurs, 
desigur nu din vina lor, astfel că la 
unul din meciuri au tras în doi oa
meni),

Și proba de sabie. Cîștigătoarea a 
fost decisă de meciul dintre echipa 
Plojeștiului (Georgescu, Creițaru și 
Bănică) și cea a lașului cu Irimi- 
ciue, Bejenaru și Budescu. Au cîș
tigat sabrerii ploieșteni — elevii 
antrenorului Tudor Ilie — eu 5—4. 
Pînă la acest meej, Ploieștiul în
registrase următoarele rezultate :
9— 0 cu București II, 7—2 cu Ora
dea, 7—2 cu București I și 7—2 cu 
Cluj.

în linii mari, ediția a II-a a „Cu
pei speranțelor" s-a dovedit a fi 
o competiție foarte reușită (la drept 
vorbind ea reprezintă un fel de 
campionat național de echipe la ni
velul juniorilor), care 
prilejul să consemnăm 
aspecte pozitive asupra 
revepi.

Campionatele republicane fe
minine de popice s-au încheiat 
cu proba de perechi. Sigură pe 
ea, Elena Trandafir, a tras aproa
pe în aeelași ritm de la prima și 
pînă la ultima bilă : 145—72—141 
—69 p.d, în revenire de lortr.ă. 
colega ei de joc. Cornelia Mo.l- 
doveanu, a acționat, de aseme
nea, cu siguranță în 3 din cele 
4 manșe, realjzînd 413 p.d. Tota
lizând împreună 84Q p.d., El. Tran
dafir și Cornelia Moldoveana au 
preluat conducerea la jumătatea 
competiției. Principalele lor ad
versare, Crista SzQcș (421) și Tift-

ca Balaban (387), care au intrat 
ultimele pe pistă, ați fost nevoite 
să se mulțumească cu locul III 
în clasament, datorită faptului că 
ri-au alcătuit o perșche omogenă. 
Celelalte tandemuri n-au pus nici 
un moment în pericol poziția cu
plului fruntaș.

QȚAȘAMENȚUL: 1. El. Tranda
fir (Laromet Buc.) —- Cornelia 
Moldoveanu (Voința Buc.) 840 

Schmidt 
—= Mar- 

Tg, Mu- 
3. Crista

p,d (427 + 413),. 2. lise
(Hidroigeea.pica Brașov) 
gareta Szemani (Voința 
reș) 814 p.d, (413+401), 
Szqcș, (Voipța Buc,) — Ținea Ba-
lahap (Rapid Buc.) 80S P.,4-
(421+387).

ne-a oferit 
o serie de 
cărora vom

TIBER1U STAMA

în divîsia A
la Sete

Rapid învinsă la București 
de Universitatea Cluj!

FEMININ

RAPID BUCUREȘTI - ■ UNI
VERSITATEA CLUJ 59--6’ 
(2d—28), Cele două fruntașe ale 
baschetului nostru feininin au o- 
ferit unul dintre cele mai fru
moase meciuri desfășurate în 
ultimii ani. Au învins elujencele, 
dațorjță mai bunei organizări 
a jocului colectiv. Rapid 
axat jocul pe Octavia 
care, deși a înscris 22 de 
te, nu a corespuns 
parțial, Foarte bun, 
prestat de '
loti.

l.C.F. — MUREȘUL TG. MU
REȘ 68—63 (29—29). în min. 8. 
ia scorul de 16—3 pentru Mu
reșul, antrenoarea iceiisțelor, 
prof, Teodora Predescu, a perul 
e.Ievelor sale să aplice 
în min. 12 :
15—16, iar în 
conducea cu 25—241 
nuare; studentele s-au 
(min. 27 : 4&—33), pentru ca în 
final eforturile depuse în folo
sirea presingului să-și spună eu- 
vîntul. (d. st.).

CONSȚRUCTORUȚ BUCUREȘTI 
— CRIȘUL ORADEA 55—49 
(16—20, 47—47), Acțiunile fru
moase realizate sub ambele pa
nouri au constituit caracteristica 
primei reprize, După pauză.

.și -a 
Biții, 

pțlfH’- 
decît 

■ ’ arbitrajul
Dan Chiriac și 8, Ți-

scorul 
min.

presingul- 
devenise

16 I.C.E. 
în ctfnti- 
distantat

lider în seria a ll-a
GAZ 

MEDIAȘ 3—1 (1—0) 
primele minute tirat- 
preluat inițiativa. Prl- 
căzut în min. 81, cînd

C.F.R. I.R.T. ARAD — OLIM
PIA ORADEA 4—1 (2—0). Joc 
spectaculos, cu acțiuni în viteză 
și faze interesante. Au marcat: 
Bermozer (min. 15), Beșcucă 
(min. 44), Damian (min. 47) si 
Czako I (min. 60), respectiv FOld- 
vary (min. 53). A condus bine 
Cornel Pop-Hunedoara (Gh. Nl- 
colălță, coresp.).

PO- 
Deșl 

com-

PORTUL CONSTANȚA — 
XANA CÎMPINA 2—1 (2—1). 
au cîștigat, constănțenii s-au 
portat slab. După ce au înscris
două goluri, prin Tănase (min. 2) 
și Moroianu (min. 5), jucătorii de 
la Portul au slăbit alura. Oaspe
ții domină șl în min. 10 Moraru 
(Poiana) e faultat în careu de 
Stoica. Penalti-ul a fost ratat de 
portarul Opansehi. Totuși, cîmpi- 
nenii au redus din scor in min. 
33. Autor: Matei. în repriza a 
doua, inițiativa a aparținut oaspe
ților. Bun, arbitrajul lui M, Niță- 
București. (Cornel Popa, coresp. 
principal).

C.F.R, TIMIȘOARA
METAN

Chiar din 
șorenil au 
mul gol a
Mițaru a executat bine o lovitură 
de colț și Gatner a înscris în 
propria poartă. De remarcat că in 
prima parte a meciului oaspeții 
n-au șutat la 
gură dată, în 
După pauză, 
cîteva ocazii 
însă Covaci și îancu le-au irosit 
Jucătorii de la Gaz metan contra
atacă sporadic, însă periculos, și 
reușesc chiar să egaleze, în min. 
60, prin Dumbrean, în continua
re, jucătorii feroviari acționează 
mai clar șl iau conducerea prin 
Calinin (min. 65). Scorul final a 
fost pecetluit de Covaci (min. 75). 
Arbitrul M, Bădulescu-Oradea a

poartă decît o sin- 
mln. 43, prin Zanca. 
feroviarii au avut 
de a. ridica scorul,

In divizia C
SERIA VEST

Minerul Anina — Electroputere 
Craiova 3—0 (1—0).

U.1VL Timișoara — Minerul Lu- 
petu 5—1 (Z—0).

A.S.A. Sioiu — C.F.R. Caranse
beș 3—1 (2—0).

Țțpgreșul Corabia 
Brașov 1—2 (0—0).

Progresul Streaaia
Făgăraș 2—0 (0—0).

Victoria Călan — Victoria Tg. 
Jiu 4-2 (0-1).

Metalul Tr. Severin — Mureșul 
Deva 4—1 (2—1).

SERIA SUD

Tractorul

Chimia

Metalul Tîrgoviște — Electrica 
Constanța 4—1 (2—0)

Chimia Tr. Măgurele — Stuful 
Tulcea 1—0 (0^-0)

Rapid Plopeni — Dunărea Giur
giu 5—3 (3—1)

Flacăra roșie București — S.N. 
Oltenița 0—1 (0—0)

Viitorul Fieni
Gheorghe 2—1 (1—0)

Rapid C.F. București —
Medgidia 2—0 (1—0)

Progresul Brăila — 
București 2—0 (0—0).

Oltul Sf.

I.M.U.

T.U.G.

SERIA EST
Gloria Birlad — Unirea Focșani

3— 1 (2-1).
Oțelul Galați — Ancora

1-2 (1-1)
Gloria C.F.R. Galați — 

Galați 4—2
Medicina

4— 1 (0-1).
Minobrad 

tila Buhuși
Metalul Rădăuți — Petrolul 

nești 0—0.
Metalul Buzău rr. Forests 

ticeni 2—0 (2—0).

(3-0).
lași — Șoimii

SERIA NORD

Galați

S.U.T.

Buzău

Vatra Bornei — 
3—1 (0—0).

Tex-

Minerul Bihor — Chimica Tîr- 
năveni 1—2 (0—1) .

Metalul Aiud — Minerul Baia 
Sprie 2—2 (1—1)

Steaua roșie Salonta — Paianta 
Sighișoara 0—0

Metalul Satu Mare
Dej 1—0 (0—0)

Medicina Tg. Mureș — Uni» 
Satu Mare 1—0 (0—0)

Medicina Cluj — Recolta Sa
re! 8—0 (1—0)

Metalul Copșa Mică — S»da 
@cna Mureș B—O (0—0).

Unirea

Moi-

Făl-

! K MM
B

C. Grigore i-a întrecut
pe campioni!
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de ieri

METALUL HUNEDOARA — 
C.S.M. Sibiu 2—0 (0—0). După 
o repriză calmă, în care nu am 
avut nimic de notat, afară de e- 
liminarea jucătorului Kiss (C.S.M.) 
pentru injurii aduse arbitrului de 
margine, în partea a doua a 
meciului gazdele au atacat cu 
mal multă hotărîre și au înscris 
prin Plelan (min. 51) șl Zaharia 
(autogol-min. 71). A arbitrat co
rect I. Soos-Tg. Mureș. (Albu 
Voicu, coresp. principal).

CLASAMENT

1. C.F.R. Tim.
Crișul Oradea 
Vagonul Arad 
Pollteh. Tim.
Met. Hunedoara
Gaz m. Mediaș

12 7
12 6
12 5
12 5

20— 6 17
16— 9 16 
16—11 
22—17
13—12
12—15

16
13
13
13

I

I
I
I
I
I
I

2.
3.
4.
5.
6.

7. C.F.R. I.R.T. Arad
8. Ind. s. C. Turzii
9. Minerul B. M.

10. C.S.M. Sibiu
11. A.S. Cugir
12. Olimpia Oradea
13. C.S.M.
14. C.F.R.

Reșița 
Cluj

12
12
12
12
12
12
12

3
3
3
1
2
3
1

5
5
5
6
6
6
9

16—15
14—16
14—17
12—23
12—20
6-11

19—26

11
11
11
11

I
I

Desfășurat în împrejurimile sta
dionului Metalul și beneficiind 
de... fondul sonor al meciului de 
fotbal pe care gazdele îl susți
neau cu Ceahlăul Piatra Neamț, 
campionatul Capitalei la ciclocros 
a dat loc la dispute interesante. 
Cei peste 80 de concurenți au do
vedit poftă de concurs (e firesc, 
sezonul încheindu-se la noi pre
matur) și au făcut risipă de ener
gie — pe un traseu fără prea mari 
dificultăți.

în proba principală — a senio
rilor — C. Grigore a rulat... con- 
tracronometru, detașîndu-se din 
start și confirmînd anticipația din 
ziarul nostru de sîmbătă, făcută 
de arbitrul Octavian Amza. Evo
luția lui de ieri este edificatoare 
și pentru faptul că i-a pierdut pe 
drum pe campionii din anii tre- 
cuți (P. Simion și Gh. Suciu), ve- 
niți să-și apere onoarea de învin
gători în edițiile precedente. Aș 
spune chiar că C. Grigore și-a a- 
sigurat ieri o opțiune pentru fi
nala de la 26 noiembrie, cînd gro
sul participanților îl vor forma 
învinșii săi din campionatul Ca
pitalei.

La juniori mari, clujeanul V. 
Selejan — devenit prin forța îm
prejurărilor bucureștean... tempo- 

și-a surclasat adversarii,

iar Ia „mînji" Ion Ajoghin a avut 
atita forță incit și-a permis să 
parcurgă un tur... în plus. De fapt, 
arbitrii au uitat să-și facă dato
ria (semnalizarea cu steagul) șl 
bietul băiat a mai parcurs 2,5 km 
prin hîrtoapele traseului !

Subliniind buna organizare a 
acestei competiții — asigurată 
prin grija comisiei de specialitate 
și a Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport — am 
vrea, totuși, să luăm în discuție 
prevederea regulamentului privind 
calificarea concurenților pentru fi
nală. Din București se califică, la 
fiecare categorie, primii 20. 
Aceasta înseamnă că în competi
ția de ieri, la seniori, a fost 
minat un singur participant, la 
juniori mari nici unul, iar la 
niori mici doi I... Care este, 
atari condiții, stimulentul ? Con- 
tinuînd discuția, vom arăta că a- 
celași inechitabil regulament pre
vede doar calificarea cite unui 
singur concurent din regiuni — 
campionul. Adică centre puternice 
în activitatea juniorilor (Brașov, 
Ploiești, Galați) șă vină la 26 no
iembrie, la finală, cu cite un ju
nior, iar Bucureștiul care „vînea- 
ză“ talentele, dar nu le crește, să 
prezinte tot ce are, juniori buni 
și slabi, laolaltă, numai fiindcă

eli-

ju-
în

I

După o lungă și inexplicabilă ina- 
petență de victorie, marelui maes
tru i-a revenit pofta pentru punc
tul întreg. Campionul, care pînă 
acum consumase tacticos egalită
țile (cu alb și cu negru), a privit 
calendarul amintindu-și că turneul 
se apropie de jumătatea sa (că de

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

REZULTATE EXACTE

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
ETAPA DIN 12 NOIEMBRIE "
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I. Bulgaria — Suedia
II. Progresul Buc. — Farul

III. Universitatea Cluj - Steaua
IV. Petrolul — F. C. Argeș
V. A.S.A. Tg. M. — Dinamo Buc. 

VI. Dinamo Bacău — Jiul
VII. I’. T. Arad — Univ. CV. 

VIII. Met, Huned. — C.S.M. Sibiu
IX. Minerul B. M. — Pollteh. Tim. 
X. Brescia Internazionale

XI. Cagliari — Juventus 
XII. Napoli — Fiorentina 

XIII. Mantova — Atalanta

leiPOND DB PREMII! 855 212 .. 
eara report categ. I 283 611 lei.

I
I
I

Briză peste un șah
de vînt în 
șahiștilor.

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I
I
I

<lln I

în sfîrșit, o adiere 
calmul plat al finalei

Sîmbătă seara, spectatorii din 
aula Institutului de petrol șl gaze 
au lăsat în pupitre revistele de 
jocuri distractive pentru a urmări 
pe cele zece table de pe scenă re
busuri și criptografii mult mai 
Interesante, A fost, într-adevăr, o 
etapă de luptă (am putea spune 
chiar de mare luptă) așa cum une
ori, din prea puțină luciditate și 
din prea multă naivitate, pretin
dem fiecărei reuniuni a maeștrilor 
sportului minții.

★
Tonul l-a dat Florin Gheorghiu.

acum înainte va fi 
mai greu) și a jucat
Soos cu o mare violență. Regele 
negru a fost supus unui asediu 
sever și după ce au zburat în aer 
podurile salvatoare ale rocadei, s-a 
văzut că atacul este distrugător. 
Foarte repede norii amenințărilor 
s-au transformat în furtună. încă 
înainte ca pe tablă să fi fost efec
tuate 30 de mutări, Soos a cedat 
fntr-o poziție complet ciuruită.

din ce în ce 
împotriva lui

★
Celor care se miră de poziția 

fruntașă a Iul Adrian Buză, sin- 
tem datori să le amintim că tlnă-

bucureștencple au reușit (datori
tă jocului eficace ale Âncâi Oio- 
bescu și contraatacurilor) să ega
leze și să obțină în min. 38 un 
avantaj minim: 40—38. La fluierul 
final, însă, tabela de scor In
dica egalitate. în prelungiri, 
bucure'ștencele au manifestat mal 
multă omogenitate, au fost mai 
calme și mai ațente, atît în atac, 
cîț și în. apărare, obtinînd viclo- 
rîal (R. Vișaiî).

VOINȚA BRAȘOV — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 45-32 
(20—11), Gazdele au dominat si 
au conduș lot timpul (I. STAN- 
CA-coresp.).

MASCULIN
RAPID BUCUREȘTI — UNIVER

SITATEA CLUJ 63-57 ( 29—33). 
Conduși la diferente mici, cluje
nii au întreprins între minutele 
15 și 27 ’acțiuni deosebit de 
eficace, reușind să egaleze și 
chiar șă obțină up avans de 11 
puncte: 43—32. Introducerea lui 
Tursugian și Predulea, ca și o 
serie de aruncări de la distantă 
concretizate de Ivan, au schimbat 
însă aspectul jocului. Rapidiștii 
au egalat, iar în final au cîștigat, 
datorită plusului de experiență.

FARUL CONSTANȚA—STEAUA 
partidă de 

tehnica și 
tării 

Remarcăm 
a juniorului 

i la Farul.
(M. SEULEANU — coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 60—83 
(22—44) Ieșenii au evoluat sub 
posibilități, au acționat dezorga
nizat în apărare, permitînd ast
fel adversarilor să concretizeze 
aproape toate acțiunile. (1. LEIZE- 
RIUC — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
COMERȚUL TG. MUREȘ 84—64 
(38—34). Timișorenii au realizat a 
treia victorie consecutivă, la un 
scor concludent, în fata unei for
mații căreia i-a lipsit principalul 
realizator, Țedala. (P. ARCAN — 
coresp. principal).

Partida POf.lTF.HNICA GALAȚI 
- CRIȘUL ORADEA a fost amî- 
nață.

67—75 (25—31). O 
mare luptă, în care 
maturitatea campionilor 
si-au 
buna
Dorin

spus cuvîntul. 
comportate 1 
Dumitru de

Foto : T. Roibu
■ ■»»■»

are sediul tn Capi- 
este inadmisibilă și 
specialitate are da- 

toate diligențele 
26 noiembrie să fie 

„naționalelor"

. federația își 
tală. Situația 
federația de 
toria să facă 
pentru ca la
prezenți la startul 
cei mai buni specialiști — juniori 
șl seniori — din întreaga țară. 
Aceasta dacă vrem ca și ciclocro- 
sul să se înscrie printre ramurile 
ciclismului cărora le acordăm im
portanță. Dacă nu, mai 
renunțăm la el.

Clasamente ; .seniori (21 
curenți, 6 ture = 15 km) 
Grigore (Dinamo) 31 :12 ; 
Sofronie (Dinamo) 31:46 ; 
Negoescu (Steaua) 32:23 
Panaitescu (Olimpia) 32:42 ; ~ 
Cernea (Steaua) 33:06 ; 6. Șt. 
ciu (Dinamo) 33:15 ; juniori mări 
(20 de concurenți, 4 ture = 10 km) 
— 1. V. Selejan (Dinamo) 20:50 : 
2. Gh. Ciumeti (CPB) 21:39; 3. D. 
Stanca (Șc. sp, 2) 22:26 ; juniori 
mici (22 de concurenți, 3 ture = 
7,5 km) — 1. I. Ajoghin (Șc. sp. 2) 
17:05 ; 2. N. Gavrilă (Steaua)
17:52 ; 3. Gh. Bănică (Șc. sp. 2) 
17:59 ; semicurse — 1. P. Drăgan 
(Voința); turism — M. Roșioga 
(Olimpia).

de con-
- 1. O.

2. Alex.
3.

; 4.
■; 5.

Gh.
D. 
Șt.

Su-

HRISTACHE NAUM

îngrijorat pe 
cînd a termi- 
onorabil. Mai 

punctelor a

rul clujean i-a mai 
lideri acum doi ani, 
nat finala pe un loc 
mult decît numărul
impresionat atunci jocul îndrăzneț 
al șahiștului. Acum, temeritatea 
de altă dată — rămasă nealterată 
— a căpătat frînele prudenței, ale

de plajă
înțelepciunii. Adrian Buză știe să 
riște, riscă, dar nu încredințează 
totul capriciilor hazardului. Desi
gur, greul finalei abia începe și 
pe fostul lider 
multe încercări.
mai ușoare.

O Întrebare : 
jumătate de punct cîștigată sau 
pierdută 1 Flohr spunea, cu umo
rul său mereu nealterat, că două 
egalități echivalează eu o... infrin- 
gere. Ce părere să aibă Teodor 
Ghițescu, Radovici, Ciocîltea 1 Ul
timul a depășit momentul său o-

îl așteaptă încă
Nu dintre cele

remiza să fie a

Rezultate înregistrate 
in divizia B

MASCULIN: Progresul Bucu
rești — Universitatea București 
3—1 (10, —11, 5, 8), Semănătoa
rea București — Politehnica Iași 
3—1 (8, 3, —8, 14), Construcții 
București—Dacia Brăila 3—2 (lb
— 11, —12, 12, 8), Medicina Bucu
rești — Politehnica Brașov 0—3 
(10. 14. 4), Creația Brașov — Uni
versitatea Timișoara 0—3 (11,. 8, 
7). Electroputere Craiova—înainte 
Timișoara 3—2 (17, ii, —6, —15, 
16), Ind. sirmel C. Turzii — Poli
tehnica Cluj 3—1 (—11, 10, 12, 
14).

FEMININ: Progresul Bueurești
— Ceahlăul Piatra Neamț
(10, —12, 13, _
rești — Școala sportivă 
2—g ' -- -- --
Universitatea 
tehnica Galati
11) , Viitorul 
versitatea
12) , 
tea 
cotajul Brașov — Școala 
Constanta 1—3 (II, —14.
— 11), Politehnica Brașov — I.C.F. 
București 0—3 (2, 3, 10).

■pgresul Bueurești 
lătra Neamț 3—2 
-7, 9), I.S.E. Bucu-

Bacău 
—13)< 
Poli- 
—8, 
Uni- 

(5, 9.
Sănătar 

14), Tri- 
sportivă 

8,

(--10. 11, 10, —14, -
București — 

3-1 (8, 7,
București 

Cluj 3—0 
Corvinul Deva — 

Arad 3—0 (15, 13,

bișnuît de dificultate al startului, 
redînd speranțe numeroșilor săi ’ 
suporteri. în schimb, veteranul fi
nalei, Ortav Troianescu, nu mai 
puțin simpatizat de tribunele șa
hului, pare că începe să plătească 
tribut anilor, Să facem, însă, un 
act de justețe dezvăluind faptul 
că doctorul vine după-amiaza. Ia 
tabla de joc, după ce își petrece 
dimineața la spital, în sala de ope
rație.

★

Finala nu și-a consumat decit 
cîteva dintre derbiurile sale de 
tradiție. Mai sînt multe pe rol. 
Deocamdată, rivalitățile se rezol
vă cu precădere la nivelul infe
rior al clasamentului, mal cu sea
mă între debutanți. Liderii — au
tentici ca și cei prezumptivi — 
sînt prudenți cînd iau loc unul 
in fața celuilalt. Este și acesta 
unul din prețurile care se plătesc 
consacrării.

VALERXU CHIOSE



In revanșă, la Wiesbaden:
România - R. F.G. 11-9, la box

telefon). — 
a României

Convorbire telefonică
WIESBADEN (prin 

Reprezentativa de box 
a repurtat o nouă victorie în în-
tîlnirea disputată sîmbătă seara, 
cu echipa R.F. a Germaniei. De 
data aceasta, însă, scorul a fost 
Toarte strîns (11—9), gazdele lup- 
tind cu o ardoare impresionantă 
pentru a obține un rezultat favo- 
.rabil. Antrenorii germani au pre- 
îzentat o echipă total schimbată 
față de aceea care a evoluat la 
Wesel.

Arbitrul Mihai Voiculescu, cu 
care am luat legătura telefonică, 
ne-a relatat cîteva amănunte în 
legătură cu meciurile de la Wies
baden. C. Gruiescu a obținut o 
nouă victorie, de data aceasta 
prin abandon în repriza secundă. 
Adversarul său, Guder, a fost pus 
k.d., în cele din urmă fiind aban
donat de antrenor. Gîju a avut o 
misiune dificilă în meciul cu Ste
ger. Boxerul nostru a atacat mai 
mult, plasînd numeroase directe 
de stingă la figură, dar a și fost 
contrat de sportivul german, mai 
cu seamă în lupta de la distanță. 
Giju a ciștigat pe merit (victoria 
i-a fost acordată în unanimitate), 
dar nu atît de detașat, cum ne 
obișnuise în alte ocazii.

Meci dramatic între Iliescu și 
Pfeffer. Pină spre sf ieșitul run
dului doi, ambii pugiliști au 
schimbat lovituri spectaculoase, 
dar în finalul reprizei, Iliescu și-a 
trimis adversarul la podea cu o 
lovitură neregulamentară. L-am 
numărat pe Pfeffer și apoi l-am 
avertizat pe boxerul nostru. în ul
tima repriză lupta a fost și mai 
dirză, însă în minutul trei Iliescu 
a lovit din nou cu mănușa deschi
să, motiv pentru caFe i-am dat lin 
nou avertisment. Meciul ,ș-a în
cheiat cu o decizie de „nul".

Antoniu a coborît din nou în
vins din ring. Adversarul său; 
Hoering, a luptat cu mai multă 
convingere, a plasat serii rapide 
la corp și Ia față, cîștigînd pe me
rit. Reprezentantul nostru a vrut 
să lovească „tare", a așteptat lo
vitura decisivă, în timp ce minu
tele se scurgeau.

Boxind cu arcada deschisă (în 
urma accidentului suferit în me
ciul de la Wesel), C. Ghiță n-a 
putut evolua la valoarea sa. 
Schneider (și nu Beitner cum gre
șit s-a recepționat sîmbătă seara 
la telefon) și-a impus lupta, a 
punctat foarte rapid și clar, cîști
gînd pe merit.

Nici o speranță n-a avut „semi- 
ușorul" Gutt în meciul cu Gh.

cu arbitrul M. Voiculescu
Bădoi. Pugilislul german a 
mărit să impună lupta de la mică 
distanță, dar de fiecare dată Bă- 
doi l-a „primit" cu rafale scurte, 
extrem de puternice. Una dintre 
acestea l-a expediat pe boxerul 
german la podea, de unde s-a ri
dicat greu. Gutt a încercat să reia 
lupta, dar a fost oprit de antre
norul său. I. Olteanu a evoluat 
sub orice critică, încet, static, ne- 
făcînd nimic ca să cîștige. în a- 
ceastă situație, firește că arbitrii 
au acordat victoria, în unanimi
tate, lui Muck. Manole a luptat 
cu o voință extraordinară pentru 
a cîștiga. El a reușit să-și trimită 
de trei ori adversarul la podea 
(în repriza I și a Il-a), dar de 
fiecare dată Swintek s-a ridicat 
cu forțe nebănuite. Manole a cîș- 
tigat la puncte, cu 2—1. Deși și-a 
trim :s da două ori adversarul la 
podea, M. Constantinescu a fost 
descalificat de arbitrul Hensler, 
care a apreciat că loviturile au 
fost neregulamentare. în acest 
moment, scorul întîlnirii era de 
9—9. Mariuțan a făcut o partidă 
reconfortantă, cîștigînd 
3—0) în fața lui Peck.

IN ACTUALITATEA
BRAȘOV, 12 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Echipa repre
zentativă de lupte greco-romane 
a țării noastre a obținut dumi
nică seara, în sala Armatei din 
localitate, o frumoasă și meritată 
victorie în fața puternicei for
mații a R.F. a Germaniei. Luptă
torii români au fost net supe
riori la categoriile mari de greu
tate unde Ciorcilă, Popovici și 
Martinescu și-au dominat adver
sarii, executînd procedee tehnice 
aplaudate de public și încheiate 
în final prin victorii la puncte. 
Cel de-al patrulea punct al echi
pei noastre a fost realizat la 
categoria 57 kg. de Alionescu. 
Singurul român care a pierdut 
a fost Țăranu.

Iată — pe scurt — desfășura
rea întîlnirilor. C. Turturea ob
ține un rezultat de egalitate în 
fața lui R. Lacour (cat. 52 kg.). 
I. Alionescu (cat. 57 kg.) învin-

ge la puncte pe F. Tempes, în 
urma avantajului obținut în pri
ma repriză. La oat. 63 kg. Gh. 
Gheorghe nu reușește decîl o 
„remiză" în fața lui W. Hettich. 
Aceeași decizie 
meciul următor, 
dintre I. Gabor 
fer. I. Țăranu
„plecat" lent într-o acțiune dîn- 
du-i un bun prilej adversarului, 
P. Nettekoven, să contreze și 
astfel pierde la puncte. FI. Cior- 
cilă (cat. 87 kg.) a fost aplaudat 
la „scenă deschisă" pentru victo
ria categorică (6,1 p.) obținută în 
lața lui W. Hoppe. La cat. 97 kg. 
Gh. Popovici a lost la un pas de

este dictată și în 
de la cat. 70 kg 
și M. Schondor-
(cat. 78 kg.) a

a obține o victorie prin tuș, dar 
K. Eham a eschivat procedeul 
tehnic întreprins de luptătorul 
nostru. în final Popovici a obți
nut victoria la puncte. Ultimul 
meci, dintre „greii" N. Marti- 
nescu și H. Eichelbaum, a fost și 
cel mai spectaculos. Deși Marti- 
nescu avea în fața sa un concu
rent mai greu cu 10 kg, el l-a 
ridicat de cîteva ori, cucerind o 
victorie clară. Deci, 5,5-^ 2,5 pen
tru echipa țării noastre. Revanșa, 
marți de la ora 17,30, în sala Flo- 
reasca din Capitală.

T. RABȘAN

Finală Okker - Richey 
la Porto Allegre

La Porto Allegre (Brazilia), 
foștii competitori ai campionate
lor sud-americane de tenis, de la 
Buenos Aires, continuă o nouă în
trecere, 
simplu 
insucces

■ zilianul 
învins cu 4—6, 6—4, 1—6 de Tom 
Okker (Olanda), iar compatriotul 
primului, Thomas 
dut la americanul 
6—3, 3—6, 7—9.

Iată și rezultatele 
de dublu masculin : 
da), Riessen (S.U.A.) 
(S.U.A.), Taylpr (Anglia) 
6—3; Koch, Mandarino (Brazilia) 
— Rodriguez (Chile), Majoli (Ita
lia) 6—0, 5—7, 6—1.

Semifinalele probei de 
masculin au furnizat un 
total pentru gazde. Bra- 
Edson Mandarino a fost

Koch, a pier- 
Cliff Richey :

semifinalelor
Okker (Olan-

— Richey
6—4,

în februarie 1968:

Primul tur de manivelă
intr-un film despre

RIO DE JANEIRO 12 (Ager
pres). — Steaua nr. 1 a fotbalu
lui brazilian, Pele, continuă să 
se afle sub reflectoarele actuali
tății. Recent, „perla neagră" a 
anunțat că va da curs invitației 
unui producător de filme și va 
debuta ca actor într-un film ca
re va povesti viața sa. Primul 
tur de manivelă la acest film 
se va da în luna februarie a a- 
nului viitor.

. Pe de altă parte, un regizor 
european a declarat că intențio
nează să toarne un film cu Pele 
și Brigitte Bardot, în timp ce 
Jair R.odriguez, unul din cei mai 
populari cîntăreți din Brazilia, 
Va imprima cfteva dintre cînte- 
cele compuse de Pele.

OLIMPICA

AU ÎNCEPUT

Dacă Dante Cane ar fi străpuns 
de mai multe ori garda america
nului de culoare James J.Woody, 
așa cum arată această fază surprin
să pe ringul de la Madison Square 
Garden, arbitrii i-ar fi acordat de
sigur decizia. Colosul italian a fost 
însă învins la puncte, la capătul 
celor zece reprize ale meciului des
fășurat sîmbătă seara la New York.

Telefoto : UP1 — Agerpres

18-19 noiembrie, la Copenhaga

Campionatele mondiale
de gimnastică artistică

A treia ediție a campionate
lor mondiale de gimnastică ar
tistică se va desfășura în acest 
an Ia Copenhaga în zilele de 18 
și 19 noiembrie. La întreceri 
și-au anunțat pînă în prezent 
participarea echipe din 17 țări : 
Brazilia, Bulgaria, Belgia, - Ceho
slovacia, Cuba, Danemarca; Fin
landa, Franța, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Italia, Izrael, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și Venezuela.

Cu prilejul campionatelor, în 
ziua de 20 noiembrie se va des
fășura în capitala daneză o re
uniune a Federației internaționa-, 
le de gimnastică.

ÎN „CUPA DAVIS“

MM

CAMPIONATELE MONDIALE
DE LUPTE LIBERE

• Tapalagâ și Cri stea învingători în primul tur
• Strict control antidoping

DELHI 12 (Agerpres). — Pe sta
dionul Național din capitala Indiei, 
în prezența unui numeros public, au 
început campionatele mondiale de 
lupte libere. Participă sportivi din 
Bulgaria, Ceylon, R. D. Germană, 
Franța, Iran, Izrael, Japonia, Mexic,
R. P. Mongolă, Polonia, România,
S. U.A., Turcia, U.R.S.S., India si 
alte țări. In prima reuniune, la ca
tegoria muscă, luptătorul român 
Tapalagă a obținut o prețioasă vic- 
torie, dispunînd la puncte de cam
pionul turc Esenceli. La aceeași ca
tegorie, bulgarul Baev a terminat la 
egalitate cu Neff (R.D.G.), iar San
ders (S.U.A.) l-a învins prin tuș pe 
polonezul Krop. In limitele catego
riei cocoș, românul Cristea a cîști- 
gat la puncte meciul cu Mayer 
(R.D.G.). Tot la puncte, japonezul 
Tanaka l-a întrecut pe Abutaleb 
(Iran). In cadrul categoriei ușoară, 
Chirilă (România) a pierdut la 
puncte în fața iranianului Moha- 
ved Petre Coman a terminat la 
egalitate cu campionul Iranului, 
Abbassi.

Un 
strict 
C.I.O.), 
le mondiale de - lupte libere de la 
New Delhi. Președintele Federației 
indiene de lupte, Surjit Majithia, a 
precizat că. 20 de luptători vor fi 
supuși zilnic controlului. Orice sub
stanță interzisă (inclusiv alcoolul) 
descoperită la analiză va antrena 
nu numai descalificarea luptătoru
lui în cauză, dar și a întregii echipe 
din care acesta face parte.

TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH

Bent Larsen a fost stopat din seria sa de victorii
Un pluton compact în urma liderului

TUNIS, 12 — Turneul interzo
nal de șah, care se desfășoară 
în localitatea balneară Soussa 
din apropierea capitalei Tunisiei, 
a ieșit pentru prima oară din 
acalmia instaurată după retrage
rea lui Bobby Fischer. în runda 
a 20-a, corespondenții agențiilor 
de presă au fost în măsură să 
ne transmită din nou o știre sen
zațională, deși nu de proporțiile 
celei legate de incidentul mențio
nat. Este vorba de surprinzătoa
rea întrîngere suferită de liderul 
autoritar 
maestru danez Bent Larsen, 
ferită în 
Suttles, 
Larsen i 
mutări, dar păstrează 
vans consistent față 
torii săi în clasament.

Runda a 20-a s-a caracterizat 
prin marele număr de partide 
intre: upie.... .Numai cinci. . întîlniri .. 
s-an încheiat în limitele regula-

al concursului, marele 
su- 

canadian 
interzonal, 
în 35 de 

încă un a- 
de uimări-

i fata șahistului 
debutant în 

a fost învins

mentare de timp. Printre acestea 
este de notat remiza dintre doi 
fruntași, cehul V. Hort și iugo
slavul S. Gligorici. Tot remiză 
s-a încheiat partida Byrne—Ma- 
tanovici. Decise: Gipslis — Bilek 
1—0, Stein — Miagmarsuren 1—0. 
Și un rezultat, după întrerupere: 
Matulovici—Gipslis ,‘/2—*/2.

Perturbațiile create de retrage
rea lui Fischer se resfrîng acum 
și asupra clasamentului. Acesta 
este foarte greu de alcătuit, dat 
fiind că participanții nu au susținut 
un număr egal de partide. Semnele 
de întrebare 
după ultima 
cunoaște pe 
calificați în 
campionatului mondial, meciurile 
dintre candidații la titlu. în total, 
turneul de la Soussa cuprinde 23 
de runde.

Iată cum arată acum clasamen
tul,. Pe primul loc conținuă sa 
figureze Bent Larsen (Danemar

vor dispărea abia 
rundă,, cînd vom 
cei șase jucători 
viitoarea etapa a

ca) cu 13*72 puncte, realizate pe 
parcursul a 18 runde. îl secun- 
dează Lajos Portisch (Ungaria) 
cu 12 (1) puncte și o partidă 
mai puțin jucată. Urmează, in 
ordine: Gligorici (iugoslavia) 12 
p din 18; Gheller (U.R.S.S.) 11,'/a 
(1) p din 17; Hort (Cehoslovacia), 
Ivkov și Matulovici (ambii Iugo
slavia) 11 p din 18; Matanovicl 
(Iugoslavia) 11 p din 49; Stein și 
Korcinoi (ambii U.R.S.S.) 101/s p 
din 18; Reshevsky (S.U.A.) 10(1) 
p din 18; Kavalek (Cehoslova- 

(1) p din 17; Gipslis 
8*72 p din 18; Suttles 

&’/2 p din 19; Mecking 
8 p (1) din 18; Bilek 
8 p din 18, Barczay 
7*/s p din 18; Byrne

cia) W/2 
(U.R.S.S.) 
(Canada) 
(Brazilia) 
(Ungaria) 
(Ungaria) 
(S.U.A.) 6,'/2 p din 18; Miagmarsu- 
ren (R.P. Mongolă) 5 (1) p din 18; 
Ouellar (Ecuador) 5 p din 17; 
Sharap (Noua Zeelandă) 3V2 p. 
din -18; Bouaziz (Tunisia) 3 (1) 
p. din 18. ,

control antidoping foarte 
(conform instrucțiunilor 

este aplicat la campionate-

Meciul de gimnastică 
Franța—România (f)

Gazdele au cîștigat cu 5 sutimi!
PARIS (Agerpres). — întîlni

rea de gimnastică dintre echipele 
feminine ale Franței și României 
s-a încheiat cu rezultatul de 
368,35—368,30 puncte în favoarea 
gimnastelor franceze. La indivi
dual compus, pe primul loc s-a 
clasat Evelyne Letoumeur, urma
tă de Lucia Chiriță și Elena 
Ceampelea.

După meciurile Racing—Celtic

Dezmințiri și oferte 
la Buenos Aires

Președintele clubului argenti
nian de fotbal Racing Buenos 
Aires, Beldomero Pico, a dez
mințit știrea potrivit căreia el ar 
fi propus echipei Celtic Glasgow 
disputarea unui al 4-lea meci 
pentru a desemna pe câștigătoa
rea Cupei Intercontinentale, afla
tă acum în posesia jucătorilor 
din Buenos Aires.

în schimb, B. Pico a confirmat 
că un reprezentant al guvernului 
argentinian a oferit un alt tro
feu pe care cele două echipe 
(Celtic și Racing) și-1 vor dis
puta la începutul anului viitor, 
în două partide programate la 
Buenos Aires și Glasgow. înca
sările ar urma să fie destinate 
ajutorării foștilor internaționali 
scoțieni și argentinieni. Nu se 
cunoaște încă răspunsul clubului 
Celtic la această propunere.

(Agerpres)

VIENA 12 (Agerpres). — în 
căutarea zăpezii, schiorii austrieci 
selecționați în vederea J.O. de 
iarnă de la Grenoble se antre
nează de o săptămînă pe gheța
rul Kitzsteinhorn, la altitudinea 
de 3 000 m. Zăpada este suficientă 
și bună pentru schi, dar pîrtiile 
foarte abrupte nu permit aici an
trenamente de slalom. După O 
perioadă de repaus de 10 zile, 
echipa masculină va pleca la 
Cervinia pentru a pregăti proba 
de coborîre, în timp ce formația 
feminină va fi cantonată la Bad 
Gastein, Profesorul Hoppichler, 
antrenorul șef al loturilor, s-a 
declarat mulțumit de forma schio
rilor, de condiția fizică obținută 
în perioada 
val.

antrenamentului ești-

★
12 (Agerpres). —* 
comisiei de presă a 
internațional olimpic, 

reîntors dintr-®

LONDRA 
Președintele 
Comitetului 
lordul Killanin, 
vizită făcută recent în Republica 
Sud-Africană, a declarat că pro, 
blema participării acestei țări la 
J.O. de vară din Mexic va fi 
discutată în luna februarie a a- 
nului viitor, la Grenoble. Hotărî, 
rea va fi luată de Comitetul exe
cutiv al C.I.O. înainte de începe, 
rea Olimpiadei de iarnă.

„Patina de aur" tradiționalul 
curs internațional de patinaj artistic 
de la Fraga, va avea loc între 16 
și 19 noiembrie. Cehoslovacia va fi 
reprezentată de următorii sportivi : 
Hanna Maskova, Maria Vichova, 
Ondrej Nepala, Marian File șl Josef 
Touma.

★
In competiția europeană de tents 
pe echipe, selecționata Cehoslovaciei 
conduce cu 2—1 în meciul cu Bel
gia, care are loe la Bruxelles. Iată 
rezultatele tehnice : Koukal — Hom- 
bergen 9—11, 6—3, 6—4 ; Kodes —
Drossart 6—2. 6—2; De Gronckel, 
Drossart — 
10—8, 8—10.

★
Selecționata 
U.R.S.S. a 
tn campionatul ligii europene, învin- 
gînd (la Vilnius) cu 7—o reprezen
tativa Olandei.

★
Garmisch-Partenkirchen candidea
ză la organizarea J.O. de iarnă. Pri
marul cunoscutei stațiuni de spor
turi de iarnă din Bavaria a anunțat 
intenția de a depune candidatura 
acestei localități pentru organizarea 
„Olimpiadei albe" din anul 1976. 
După cum se știe, în anul 1972, Jocu
rile Olimpice de iarnă vor avea loc 
la Sapporo (Japonia).
★
Campionul mondial de box la cate
goria semigrea, nigerianul Dick Ti
ger, își va pune titlul în joc la 17 
noiembrie, cînd îl va întîlni pe șa- 
langerul său Roger Rouse (S.U.A.). 
Reuniunea va avea loc în orașul Las 
Vegas.
★
Marele Premiu al Spaniei, competiția 
automobilistică desfășurată ieri la 
Madrid, s-a încheiat cu victoria fos
tului ' . - -
pe 
lui
★
In
baschet masculin s-a disputat la Ca
sablanca
C.S.F.A.R.

de tenis de 
obținut a doua

11—9,

masă a victorie

campion mondial Jim Clark, 
o mașină Lotus-Ford. înaintea 

Graham Hill și Jack Brabham.

„Cupa campionilor europeni" la
meciul dintre formațiile 

Rabat și Juventud Ba- 
daloha, contînd pentru turul I al 
competiției. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 96—70 (45—35). 
Returul acestei întîlniri se va juca 
la 27 noiembrie
★
La Fort de France, în Martlnica; 
campionul de box al Franței, Fran
cois Pavilla (semimijlocie), și-a păs
trat titlul, învlngînd la puncte în 
15 reprize pe Lucien Fernandes. La 
meci au-asistat 11 000 de spectatori.

Tenismanii sud-africani învingători

Ultima semifinală inter-zone din cadrul competiției internaționale de 
tenis „Cupa Davis“, a luat sfîrșit la Barcelona cu o netă victorie a reprezen
tativei Republicii Sud-Africane în faț»a selecționatei Indiei : 5—0. După ce își 
asiguraseră calificarea încă din ziua precedentă prin cîștigarea meciului de 
dublu, tenismanii sud-africani și-au majorat avansul de scor adjudecîndu-și 
și ultimele două simpluri : Drysdale — Krishnan 7—5, 6—4, 
—• Mukerjea 6—1, 6—2. 6—3.

în foto : unul din artizanii victoriei, fostul echipier al
Hewitt, actualmente activînd în R.S.A.

Telefoto :
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BULGARIA-SUEDIA 3-0

Ml

DERMENDJIEV
băieții nu merită

locași; Zaczyk (Karlsruhe), Heyn- 
ckes (Hanovra), Bruendl (Munchen 
1880), Neuberger (Borussia), Flone 
(K 'In), Koeppel (V.F.Z. Stuttgart) 
și Wolkert (Niirnberg) — înaintași.

Kreisch) — Vogel 
Backhaus), Frenzel,

8—10
6—13

Fundașul Irmscher 

înscris 3 goluri!
BERLIN 12 (Prin telefon, de la

redacția ziarului „Deutsches Sport- 
echo"). — De o săptămînă, echipa 
olimpică a R. D. Germane se află 
cantonată la Berlin și se antre
nează zilnic sub conducerea an
trenorului Karoly Soos, în vede
rea partidei cu selecționata olim
pică a României, care va avea 
loc sîmbătă în capitala R. D. Ger
mane. Ieri, lotul s-a deplasat în 
orașul Wolfen, unde a susținut 
un meci de verificare în compa
nia formației Chemie. fruntașă 
lntr-una din seriile campionatului 
regional.

Lotul Olimpic a arătat o formă 
bună, cîștigînd întîlnirea cu sco
rul de 7—0 (3—0). Ca o curiozi
tate, semnalăm faptul că cele mai 
multe goluri le-a marcat fundașul 
Irmscher (3), celelalte puncte fiind 
realizate de Frenzel, Erler, Vogel 
și Kreisch.

Iată echipa aliniată: Blochwltz 
— Urbanczyk, Irmscher, Wruck 
(din min. 46 Walter), Bransch — 
Pankau (din min. 46 Rock), Erler 
(din min. 76 
(din min. 46 
L6we, Hoge.

A FOST ALCĂTUIT LOTUL

Iugoslavia—Albania 4-0 (1-0)
BELGRAD. în grupa a IV-a a 

campionatului european, întîlnirea 
dintre selecționatele Iugoslaviei si 
Albaniei s-a încheiat cu rezulta
tul de 4—0 (1—0) în favoarea gaz
delor. Meciul s-a desfășurat într-o 
deplină sportivitate, ușurînd mult 
misiunea arbitrului român Andrei 
Rădulescu, care, de altfel, a con
dus excelent.

Iugoslavii au dominat cu auto
ritate (raport de cornete: 14—0). 
Scorul a fost deschis abia în mln. 
42, clnd atacantul Sprecio reia ba
lonul în plasă prlntr-un șut fulge
rător de la 6 m. Rezultatul este 
majorat In min. 50 prin Osim cu 
un șut expediat de la 20 de m. 
7 minute mai tîrziu, Lazarevici 
marchează al treilea gol pentru 
formația iugoslavă. în sfîrșit, sco
rul este pecetluit de Osim în min. 
83, printr-o lovitură cu capul.

Au jucat formațiile :

Golurile au fost marcate de 
Torres (min 30), Nielsen (min. 40) 
și Graca (min. 64).

în urma acestor rezultate, 
sapientul se prezintă

Bulgaria
Portugalia
Suedia
Norvegia

astfel:

5
Urmează meciurile decisive : 26 

noiembrie Bulgaria — Portuga
lia și 17 decembrie Portugalia — 
Bulgaria.

3—6. 6—3; Maud

Australiei, Bob

U.P.I.=Agerpres

DE TINERET AL R. F. A GERMANIEI
FRANKFURT PE MAIN (Ager

pres). — Echipa de fotbal (tine- 
rei) a R.F. a Germaniei se pregă
tește intens în vederea jocului pe 
care-1 va susține la 22 noiembrie 
la Saarbrucken cu echipa de tine
ret a României. Federația vest- 
germană de specialitate a stabilit 
ca intilnirea să se desfășoare la 
stadionul Ludwigspark. în vederea 
acestui joc, au fost selecționați 
următorii jucători : Rynio (Karl
sruhe), Wimmer (Kickers Offen
bach) — portari; 
(Kaiserslautern), 
ruhe), Assauer 
mund), Bella 
Rausch (Koln), 
Hamburger) —
(Borussia), Grabowski (Eintracht), 
Roth (Bayern Munchen) — mij-

IUGOSLAVIA: Vukcevici 
lagbici, Damianovfci, Georgevici, 
Paunovici, Holțer, Geaici, Osim, 
Lazarevici, Sprecio, Rora.

ALBANIA : Ramu — Organdi, 
Vasu, Ragani, Sleapu, Giafa, An- 
doni, Razim, Pano, Zaga, Bigi.

F;az-

in urma- acestui rezultat, clasa
mentul grupei 
Iugoslavia 
R.F-G.
Albania

se prezintă
4 3
3 2
3 0

Koppenhoefer
Ehmann (Karls- 
(Borussia Dort- 

(M.S.V. Duisburg), 
Sandman (S. V. 
fundași; Wimmer

SOFIA 12 (prin telex, de la co
respondentul nostru). — întîlni
rea de azi, dintre reprezentativei 
Bulgariei ți Suediei din grupa 
doua a campionatului europea 
avea mare importantă mai ale 
pentru gazde. Victoria, cu 3— 
(2—0), a fost obținută ca urmar 
a unui joc evident mai bun prac
ticat de fotbaliștii bulgari, azi 
într-o bună dispoziție. In urma 
succesului repurtat, reprezentativa 
Bulgariei a făcut un pas impor
tant spre sferturile de finală ale 
competiției.

în primele 
s-a ridicat la 
au abundat 
tras puțin și 
— ca urmare 
sive. Apoi, treptat, echipa gazdă 
și-a impus superioritatea, și golul 
care plutea în aer a fost realizat 
în min. 43, de către Kotkov, din- 
tr-o pasă a lui Dermendjiev. Un 
minut mai tîrziu asistăm la al 
doilea punct înscris de gazde 
prin Mitkov, la o greșeală co
misă de portarul Larsson.

După pauză (în min. 75) Aspa- 
ruhov, bine lansat, înscrie spec
taculos cel de-al treilea gol 
meciului.

Fotbaliștii bulgari au jucat 
maj bine decît în meciul de 
8 octombrie, cu selecționata 
U.R.S.S. Deși alcătuită din jucă
tori de la 7 formații de club, 
omogenitatea și jocul colectiv au 
fost caracteristicile cele mai im
portante ale formației gazdă. Sue
dezii, departe de valoarea de a- 
cum cițiva ani, au arătat azi 
calități modeste. Antrenorul lor. 
Bergmark, mi-a declarat că mei

15 minute joc»g nu 
nivelul așteptărilor : 
pasele greșite, s-a 
imprecis la poartă 
a nervozității exce-

unul din
să fie evidențiat.

Arbitrul I. Horvath (Iugoslavia) 
a condus formațiile:

BULGARIA : Simeonov-Sala-
manov, Jecev, Penev, Gaganelov, 
Bonev, Kolev, Dermendjiev, Aspa- 
ruhov, Kotkov, Mitkov.

SUEDIA : Larsson-Andersson,
Nordquist, Elmsted, Borklund, 
Lindman, Jansson, Danielssen, Tn- 
resson, Eriksson, Sven.

formația locală cu 2—0 (1—0). Re
intrarea lui Del Sol la Juventus 
nu a putut anima atacul torine- 
zilor care, după cum sublinia 
crainicul postului de radio Roma, 
se află în continuare în declin 
de formă. La Bologna, echipa lo
cală a fost învinsă cu 3—2 de 
Spăl ! Internazionale a evoluat la 
Brescia. Nici foștii campioni nu-și 
pot reveni și, ca urmare, au fost 
întrecuți cu 2—0. Derbiul etapei 
a avut loc la Napoli. După o în- 
tilnire extrem de echilibrată, gaz
dele au învins cu 1—0 pe Fioren
tina. Alte rezultate: Milan — Samp- 
doria 2—0, Mantova — Atalanta 
1—0. Torino — Varese 0—0 
Roma — Lanerossi 0—0. In 
sament conduce Roma cu 12 
urmată de Milan și Torino cu
11 p. Juventus și Internazionale 
au cite 7 p și ocupă locuri în a 
doua jumătate a clasamentului.

astfel :
8- 3
9— 2 
0—12

1
1
3

O
0
0 al TOMA HRISTOV

6
4 
0

Meciul Albania — R.F.G. (la 17
decembrie, la Tirana) este hotărî- 
tor pentru definitivarea primului 
loc in grupă.

PORTUGALIA-NORVEGIA 2-1
In aceeași grupă, s-au întîlnit 

selecționatele Portugaliei și Nor
vegiei. Meciul, desfășurat la Li
sabona. s-a încheiat cu victoria 
la limită a fotbaliștilor portughezi: 
2—1 (1—1).

azi 
la

Șl
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JUVENTUS, BOLOGNA
INTERNAZIONALE ÎNVINSE 

ÎN ETAPA DE IERI
ROMA. în etapa a VIII-a a 

campionatului italian s-au înre
gistrat numeroase surprize. Cam
pioana țării, Juventus, a jucat la 
Cagliari, unde a fost întrecută de

și 
ela- 

p 
cîte
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