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Margareta Teodorescu învinsă în prima 
partidă a barajului pentru titlul feminin la șah

TIMIȘOARA. — Meciul de baraj pentru desemnarea 
campioanei de șah a României, disputat intre cele două 
Jucătoare clasate la egalitate pe primele locuri ale fina
lei feminine, a Început cu o victorie a timișorencel 
Gertrude Baumstarck. Ea a dispus de maestra interna
țională Margareta Teodorescu, într-o partidă de 24 mu
tări. (P. Arcan-coresp.).

BUCUREȘTI. Rezultate din runda a Xiv-a a 
masculine, disputată aseară : Neamțu ------- —
Valsman — Gheorghiu 0—1, Nacht — Ghițescu

_ finalei 
Ciocîltea Vi—'/>, 

_______ ______________ „ „ . i
Buza — Georgescu 1—0, Troianescu — Drimer tntr., De- 
mlan — Ungureanu 1—0, Radovici — Pavlov Vi—'/», zara 
— Partos Vi—'/!, Reicher — Segal într., Soos — Fischer 
1—0. In clasament : Gheorghiu 10'/i, Buza 10, Radovici »’/»» 
Ghițescu 8'/i, Ciocîltea 8 (1), Ungureanu 8.

Astăzi începe^o nouă ediție a 
campionatului de ) hochei. Consti
tuie acest debut al celei mai im
portante .competiții interne un 
eveniment în activitatea hocheiu
lui nostru? Din păcate răspunsull 
este negativ I Ne-am obișnuit să 
uităm cu o prea mare ușurință 
că disputa pentru titlul de cam
pion al țării reprezintă, în ultimă 
instanță, baza cea mai certă de 
selecție și de pregătire a echipei 
reprezentative, că depistarea și 
rodarea elementelor tinere începe 
aci și abia apoi continuă în par
tidele Internaționale.

Și cel mai bun exemplu ni-1 
oîeră, poate, chiar hocheiul. De 
cîțiva ani, de cînd campionatul 
are o nouă formulă de disputare 
și, deci, o pondere mai mare în 
programul general, rezultatele pe 
pian internațional au crescut în 
mod vădit. In plus, tineri jucători 
ca Gheorghiu, Sgincă III și alții, 
recent promovați în loturile na
ționale, și-au început ucenicia în 
campionat și tot în disputele pen
tru titlu au dat și primele semne 
de maturitate. Atunci, să nu dăm 
uitării campionatul...

Pentru a-1 scoate din anonimat, 
federația are datoria să la mă
suri pentru ca gheața să fie la 
toate jocurile de o bună calitate, 
pentru ca instalațiile de crono
metraj să funcționeze perfect, 
pentru ca la fiecare med (chiar 
și la cele programate dimineața) 
să existe numărul regulamentar 
de arbitri, pentru ca aceștia să 
se achite corect de sarcinile lor, 
pentru ca orele și ordinea me
ciurilor să fie respectate, pentru 
ca... !n general, pentru ca anul 
acesta să nu se mal întîmple ce 
s-a întîmplat în alți ani. Este 
numai șl numai în interesul aces
tui frumos și atît de dinamic joc 
sportiv, care va putea fi și mai 
miiit popularizat astfel în rîndu- 
rile tineretului, prezent mereu, 
in număr mare, pe patinoar. Este 
dacă vreți, șl o obligație In res
pectarea căreia federația trebuie 
ajutată de antrenorii și jucătorii 
echipelor participante, ca șl de 
administrația patinoarului.

Să începem, deci, noua ediție 
a campionatului cu... dreptul l
1 —_________

Programul de azi
și de mîine

AGRONO-Azi, ora 9:
MIA CLUJ — TÎRNAVA 
ODORHEI; ora 17: AVÎN
TUL MIERCUREA CIUC 
— PETROL-GEOLOGIE 

ora 19: 
AVÎNTUL

BUCUREȘTI;
STEAUA — 
GHEORGHIENI.

Mîine, ora 9: ___
GHEORGHIENI — DINAMO 

. BUCUREȘTI; ora 17: A- 
VÎNTUL MIERCUREA CIUC 
— TÎRNAVA ODORHEI; 
ora 19: STEAUA — PE- 
TROL-GEOLOGIE BUCU
REȘTI.
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egal: 2-2 în al doilea
hochei România-R. D Germana

poarta
Biro, 

dreap- 
și fun-

TURNEE
DE VERIFICARE 

PENTRU
ALE ECHIPELOR

DE VOLEI

Cea de a doua 
dintre selecționatele de 
ale României și R.D. Germane — 
disputată ieri seara — nu ne-a 
adus satisfacția unei victorii, dar 
ne-a prilejuit constatarea, de 
ce să n-o mărturisim, extrem de 
plăcută că selecționata noastiă 
știe să joace și calm, organizat, 
cu aplomb în apărare, cu con
traatacuri rapide și, ceea ce este 
mai îmbucurător, eficiente. Cu 
atît mai bună a fost impresia pe 
care ne-au lăsat-o hocheiștii ro
mâni cu cît oaspeții au jucat 
foarte bine, făcînd eforturi deo
sebite și etalînd întreaga gamă 
de posibilități a experimentatei 
lor formații pentru a reuși un 
meci egal.

Jocul a început în nota unui 
echilibru evident, echipa noastră 
acționînd chiar din primele mi
nute cu mai mult curaj, cu mai 
multă siguranță în apărare. Așe- 
zîndu-se pe poziții avansate, ho
cheiștii noștri au reușit să con-

confruntare 
hochei

tracareze atacurile oaspeților încă 
din faza lor Inițială, ceea ce a 
determinat ca situațiile din apro
pierea porții lui Dumitra? să nu 
mai aibă claritatea și eficiența 
din meciul disputat în ajun. După 
o serie de atacuri purtate în mare 
viteză și după o serie de ratări 
la ambele porți (să notăm, totuși, 
că cea mai mare dintre aceste 
ocazii a fost cea Irosită de Biro 
în min. 5) hocheiștli români au 
deschis scorul. Interceptînd un 
puc la mijlocul terenului, I. Sza
bo a pătruns fulgerător și a tras 
în... bară. Pucul a ricoșat la G. 
Szabo, acesta a prelungit Ime
diat lui Varga și masivul nostru 
fundaș, după o cursă scurtă, a 
tras pe „lift" : 1—0 (min. 16). Nu 
au trecut decît 40 de secunde și 
Biro a recuperat și el un puc 
(avantajul de a ataca adversarul 
în zona neutră!), l-a driblat scurt 
pe fundașul Plotka și din apro
piere, tot pe „lift" a ridicat sco
rul la 2—0 (min. 17).

în repriza secundă partida a

fost și mai animată, în ciuda 
faptului că nu s-a înscris nici un 
gol. Hocheiștii germani au fortat 
cu scopul de a obține egalarea, 
dar forma excelentă a Iui Dumi
tra?, care a apărat două goluri 
ca și făcute (min. 30 și min. 31), 
precum și siguranța și calmul cu 
care au colaborat atacanții și 
fundașii au făcut ca, cu toată do
minarea insistentă a oaspeților, 
scorul să nu fie modificat.

Ultima parte a întîlnirii nu a 
început favorabil pentru jucătorii 
noștri. Echipa oaspe a acționat în 
mare viteză și a surprins apă
rarea 
două ori, în același minut: 42!, 
obținînd egalarea prin două go
luri realizate de Karrenbauer si 
Ziesche. în continuare s-a jucat 
foarte nervos, uneori dur, arbitri! 
elvețieni Max Braun și Hans 
Ruedi dictînd numeroase elimi
nări. Ambele echipe au avut pe 
rînd superioritatea numerică (ho
cheiștii germani în ultimele două 
minute!) însă scorul nu a mai

putut fi modificat, partida 
cheindu-se cu un rezultat 
egalitate, după părerea noastră, 
echitabil: 2—2 (2—0, 0—0, 0—2).

română descoperită de

București A—Dobrogea 16-6!

în
de

Călin ANTONESCU

Atac la 
oaspeților, 
ultimul din 
ta a șutat
dașii echipei R. D. 
Germane urmăresc 
îngrijorați pucul. 
Din spate, Gheor
ghiu se j 
să intervină. 
pect din meciul 
România — R. D. 
Germană.

Foto : A. Neagu

UNDE EȘTI, 
'MAZZOLLA?
I
I
I
i
I
I
I

3
i

:e, Gheor- ■ 
pregătește I 
vină. As- 1

I
I

Astă-seară, la Floreasca

București—Iugoslavia,
veritabila finală a turneului

internațional de handbal
Cele două echipe sînt neînvinse înaintea ultimului meci

I
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Competiția feminină de volei 
dotată cu „Cupa Carpați", des
fășurată sîmbătă și duminică 
în sala Școlii sportive din Si
biu, s-a încheiat cu victoria 
echipei locale C.S.M. Sibiu, 
care a dispus de toate celelalte 
trei divizonare A cu care s-a 
întîlnit : 3—1 cu Universitatea 
Craiova (locul 2), 3—0 cu Dra
pelul roșu Sibiu (locul 3) și 3—2 
cu Universitatea Oluj, ultima 
clasată. (IME IONESCU — co
respondent principal).

Lupta pentru întîietate în 
„Cupa regiunii Bacău", întrece
rea masculină de volei organi
zată la Bacău în zilele de 18 și 
19 noiembrie, s-a soldat cu suc
cesul garniturii campionilor 
republicani, Steaua București, 
urmată în clasament de : 2. Vii
torul Bacău, 3. Tractorul Bra
șov și 4. Celuloza Brăila, pe 
care bucureștenii le-au învins, 
în ordine, cu 3—2, 3—0 și 3—0. 
(ILIE IANCU — coresp. prin
cipal).

La finele s&ptămînli, în zilele 
de 25 și 26 noiembrie, se va 
desfășura la Brașov tradiționa
la competiție masculină de 
volei „Cupa Carpați", organiza
tă anual înaintea începerii 
campionatului republican. La 
actuala ediție vor lua parte 
echipele Steaua București, Vii
torul Bacău, Petrolul Ploiești 
și Tractorul Brașov. (C. GRUIA 
—coresp. principal).

București A) 
comodă, me- 
16-6.
final a dat

Pornind din start cu un handi
cap de 0—r4 (prin neprezentaiea 
boxerilor Stanciu și Răgălie, care 
au depășit greutatea regulamenta
ră), pugiliștii selecționatei Dobro- 
gei n-au mai putut, pînă la urmă, 
să-și ajungă adversarii, astfel că 
aceștia (selecționata 
au obținut o victorie 
ritată, cu scorul de

Derbiul turneului
loc, așa cum era de așteptat, unor 
dispute impresionant de dîrze, în 
care boxerii nu s-au menajat de 
loc. Surprinde, totuși, scorul cu 
care au pierdut constănțenii, chiar 
și în condițiile amintite mai sus. 
Calculele antrenorilor Iordache și 
Buza au dat greș în cîteva meciuri 
care, în mod normal, trebuia să 
dea ciștig de cauză elevilor lor. 
Surpriza cea mai neașteptată a 
constituit-o lnfrîngerea lui Pițu de 
către Stumpf. Chiar din primul 
minut de luptă constănțeanul a 
trecut prin multe momente criti
ce, datorită atacurilor insistente 
ale lui Stumpf. Bucureșteanul a 
lovit cu adresă de-a lungul celor 
trei reprize, a deținut aproape în 
permanență inițiativa și ar fi cîș
tigat meciul — după părerea noas
tră — chiar și fără avertismentul 
dat de arbitrul Sava lui Pițu.

N-a lipsit mult ca Negoescu să 
realizeze un nul în meciul
Aurel Iliescu. Dacă pugilistul con-

cu

Const. Anton (dreapta) a repurtat, aseară, o victorie aplaudată în fața 
lui Olteanu Foto : A. Neagu

a cîștigat (și aceasta pe 
faptul se datorește scri- 

care a demonstrat-o în 
două reprize, cînd atacu- 
au fost dublate de o gamă

privat

dintre
dato-

dintre Dumitru Găinaru și Const. 
Filipescu. Mai rapid, mai precis 
în execuții, boxerul din Tq. 
Mureș l-a obligat pe Filipescu 
să abandoneze în repriza secundă, 
după ce acesta din urmă a fosl 
avertizat pentru tineri repetate, 
și apoi numărat în picioare. Tî- 
nărul Ursulescu (M.-A.M.), l-a în
vins din nou prin abandon. în 
repriza a doua, pe Diaconescu.

■ Meciul dintre Ispas (B) și Tală 
s-a încheiat, de asemenea, îna
inte de limită. Mai erau cîteva 
secunde pînă la gongul final, 
cînd Ispas a plasat cu precizie o 
contră de stingă, Țală sculîndu-se 
cu mare greutate: k.o. Aceasta, 
poate și
pîslei de pe ring I Ion Mageri 
(B) și-a adus de cîteva ori ad
versarul (M. Ciorbă) aproape da 
out, căruia i-a plasat numeroase

Aseară au continuat în sala Floreasca par
tidele interesantului turneu internațional de 
handbal masculin, în care prima formație a 
Bucureștiului a obținut o victorie dificilă în 
fața echipei Budapesta, iar reprezentativa de 
tineret a Capitalei a trecut pe lîngă o mare 
performanță în meciul cu U.R.S.S. Citiți rela
tările noastre în pag. a 4-a.

RECOPDllIR I Jocuri de verificare

stănțean 
merit), 
mei pe 
primele 
rile sale
variată și eficace de lovituri. Ne- 
goescu, o adevărată „mașină de 
pumni", s-a dus ca un bolid, tot 
timpul, peste adversar, dar incon
sistența ofensivei sale l-a 
de un rezultat mai bun.

Tensiune mare în partida 
Ion Dinu și Tudose Voicu,
rată momentelor dificile prin care 
au trecut ambii boxeri. Meciul s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic. în 
primul rund, deși a avut iniția
tiva. totuși pugilistul din Constan
ța a recepționat cîteva directe, de 
stînga. Atacurile fostului campion 
s-au întețit în repriza a doua 
cînd. cu un clasic croșeu de stin- . . I______
ga a reușit să-și trimită adversa- , serii de lovituri la plex și la cap. 
rul la podea, fără însă 
să fie numărat. Ultima 
jucat in repriza a treia, 
schimbat serii clare la
corp. Finalul meciului a aparținut 
lui Dinu, care a știut să forțeze 
victoria.

Celelalte rezultate : M. Lume- 
zeanu (B) cîștigă fără adversar ; 
Șt- Constantin (B) b.p. I. Bănică; 
I. Lungu (B) cîștigă fără adversar; 
Gh. Anton (D) b.p. N. Deicu; C. 
Niculescu (B) b.p. O. Baciu; C. 
Anton (B) b-p. I. Olteanu; P. Cîm- 
peanu (B) b.p. Gh. Preda; M. Ni
culescu (B) b. ab. 2 V. Zadrigal. 
Noua campioană a țării o vom 
cunoaște sîmbătă, cînd la Con
stanța se va disputa revanșa aces
tei întîlniri.

ca acesta 
carte s-a 
cînd s-au 

față și la

R. CĂLARÂȘANU

• în țară s-au disputat urmă
toarele partide: Galați II — Hu
nedoara 15—7; Crișana — Cluj 
7—15; Oltenia — Argeș 12-10 ; 
Brașov — Bacău 11—11-

București (B) -

Mureș-A. M. 17-5
deSpectatori puțini și meciuri 

slab nivel tehnic în gala disputată 
ieri dimineață, la uzinele Semă
nătoarea. Echipele București (B) 
și Mureș-A.M., angajate în tur
neul final al campionatului re
publican, au dovedit un sărac 
bagaj de cunoștințe tehnico-tac- 
tice, punînd preț exclusiv pe 
forță. Atît bucureștenii, cît si 
oaspeții au luptat — e drept — 
cu multă ardoare pentru victorie. 
Echipa secundă a Capitalei, mai 
robustă, mal bine pusă la punct 
cu pregătirea fizică, a obținut o 
victorie netă, cu scorul de 17—5. 
Cu toate acestea, elevii lui Ro
mano șl Spakov n-au satisfăcut.

W singur meci s-a ridicat Ia 
un nivel ceva mai bun, acela

datorită inexistentei

Neștiind însă să-și intensifice 
atacurile, cînd lupta o impunea, 
Mageri a cîștigat doar la puncte.

Celelalte rezultate: D. Davi- 
descu (B) b.p. FI. Lucaci; Gh. 
Gologan (B) egal cu I. Trifa; C. 
Stanciu (B) b.k.o. 8 M. Morarui 
N. Tudor (B) b.p. R. Chirodea, 
I. Matei (B) b.ab. 3 N. Pătuleanu, 
V. Tecuceanu (B) b.p. Gh. Fa
langă ; V. Petrescu (B) b.p. N. 
Dineu.
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ocazia celei de a 

‘ _ de
desfă-

©Cu _
IV-a ediții a competiției 
tir „Cupa Petrolul”, 
șura,t& sîmbătă șl duminică 1a 
Ploiești, trăgătorul Gheorghe 
Vasilescu (Olimpia) a realizat 
un nou record republican la 
proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 f poziția genun
chi: 394 P (v.r. 393 p).

@ La bazinul acoperit din 
Reșița s-a disputat „Cupa 
speranțelor4* la înot. Cu acest 
prilej, Mircea Hohoiu (Șc. sp. 
Reșița) a realizat un nou re
cord republican la 100 m 
spate băieți „A“: 1:06,6. (A.
RUDEANU-coresp.).

© La Brașov, atleta Doina 
Radu a aruncat mingea de 
oină 60,86 m, nou record re
publican de copil.

Fotbaliștii români 
s-au înapoiat în Capitală

Ieri, la ora prînzului, s-au întors în Capi
tală membrii lotului reprezentativ de fot
bal al țării noastre care au susținut sîmbătă 
după-amiază, la Berlin, prima întîlnire din 
cadrul preliminariilor olimpice cu echipa 
Republicii Democrate Germane.

Foto : Teodor Roibu

Citiți în pagina a 3-a comentariile trimisu
lui nostru la Berlin, CONSTANTIN FIRANESCU.

Declarații...
După aterizarea avionului de Berlin, 

am cules scurte impresii de la cîțiva 
membri ai delegației noastre.

Ion Șiclovan (secretarul general al F. R. 
Fotbal). „De ce arbitrul Gabia a fost în
locuit cu David ek ?“

Știam că meciul de la Berlin va fi arbitrat 
de cehul Gabia. Am rămas tare nedumeriți cină 
am văzut că el s-a „metamorfozat" în Davidek, 
cel care îi- dezavantajase pe argeșeni în meciul 
retur cu Ferencvaros. Arbitrul Davidek nu s-a 
dezmințit Aci de astă-dată, dictînd împotriva 
noastră, o lovitură de la 11 m și îngăduind 
nenumărate faulturi.

Față de meciurile anterioare, jocul echipei 
noastre a sporit în calitate. Apărarea s-a conso-

ale handbalistelor noastre
în vederea apropiatului 

turneu International, caro 
se va desfășura, începînd 
de miercuri, în Sala spor
turilor din Cluj, handbalis
tele noastre fruntașe au 
susținut un meci de veri
ficare. Reprezentativa țării 
a întrecut selecționata de 
tineret cu scorul de 24—13 
(15—6). Apoi, echipa noas
tră campioană Rapid Bucu
rești — pregătlndu-se pen
tru primele jocuri din 
„C.C.E." care vor avea Ioc 
la Cluj la 1 și 3 decembrie 
— a întîlnit formația Uni-

aversitatea Cluj, de care 
dispus cu 19—16 (13—7).

PAUL RADVANI
corespondent

Caubun epitet pentru jocul echipei noas- j 
tre la Berlin

Mi-ar fi foarte simplu să spun că re
zultatul primei manșe e onorabil. Argu
ment ? Am pierdut cu 0—1, dintr-un pe
nalty, acolo unde Albert și compania au 
cedat cu același scor, după un gol din 
acțiune.

Dar am să renunț la onorabil.
Aș putea recurge la formula aritmetică 

a epitetului progres. Acest 0—1 de la Ber
lin e incomparabil mai bun decît acel 
0—6 de la Budapesta și — în mod cert—- 
superior chiar recentului 0—0 de la Cra
covia.

Dar, să renunțăm și la dulcele progres. 
Vom putea vorbi de progres nu prin pris
ma aritmeticii scorurilor, ci abia în ziua 
în care nu ne vom mai afla pe locul 25(1) 
în Europa — ca număr de jucători — ci 
vom trece pe 24.

Aș opta, cu îngăduința dv, pentru alte 
două calificative : demnitate și realism.

Sîmbătă, la Berlin, jucătorii noștri au 
evoluat, înainte de toate, cu capul sus. De
sigur că au avut nevoie de un mare efort 
pentru a ține capul sus, după ce — o vară 
întreagă — li s-a spus, aproape sistematic, 
că sînt un reziduu al fotbalului, bun de 
înlăturat pentru a face loc unor speranțe 
ex machina, care, — liniște, vă rog 1 — 
„printr-o muncă sistematică, științifică, de 
perspectivă ș.a.m.d., vor face și vor drege, 

I pentru a se califica în turneul final ăl 
| C.M. din Mexic, acolo unde au tot dreptul 

să fie, urmînd ca apoi, la Miinchen, în 
1974, să se califice în finală, ceea ce ar 
însemna ultimul pas înainte de a aduce 
„Zeița de aur" la București, unde..." (ur
mează opt cuvinte optimiste, încheiate în 
mod obligatoriu cu triumf).

Jocul de la Berlin a fost o expresie a 
realismului. Ne-am dus la Berlin cu o echi
pă hotârîtă să reziste. Ne-am dus cu o 
formafie înarmată, practic, cu un singur 
vîrf : Ion lonescu. Ca să fiu sincer, aș fi 
preferat ca Ion lonescu să nu fie singur, 
dar aceasta ar fi fost doar o expresie a 
dorinței, nu și a realității. In momentul de 
față, în cîteva capitale europene putem 
avansa cu un singur vîrf. Acesta este exa
menul chimic realist — dacă vrefi — al 
potențialului nostru actual.

îmi veți spune că am fost dominați și 
din această cauză. Foarte adevărat. (Ca 
și Racing Buenos Aires, la Glasgow). Dar 
jocul a avut o miză : miza unui scor cît 
mai strîns, pentru a-i putea elimina pe co
echipierii lui Pankau în retur.

Am fi putut ataca, poate, mai mult, l-am 
fi putut avansa, poate pe Ghergheli și 
Koszka, în numele fetișului 4—2—4, dar 
am certitudinea că atunci scorul nu ar mai 
fi fost 0—1, adică un scor realmente recu
perabil.

Apărarea noastră a făcut un joc foarte I 
bun. Tn primul rînd pentru că a îngustat | 
culoarele, excelînd în dublaj. După pauză, . 
Dan l-a acoperit pe Mocanu, D. Nicolae •
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l-a ajutat frățește pe imprudentul sau co
echipier Sătmăreanu, Ghergheli și Koszka 
au închis poarta în centru, cu abnegație și 
— de ce nu ? — cu maturitate.

Veți spune, iarăși și iarăși, că nu putem 
aștepta la infinit, limitîndu-ne la rezistență. 
De acord. Cronicarul visează și el, ca și 
dv, să anunțe calificarea României în fi
nala „Cupei Europei", crainicul reporter 
așteaptă și el ziua cînd își va încheia emi
siunea invitîndu-i pe cei de acasă „să 
toarne vinul în pahare", dar și unul și 
celălalt știu că, deocamdată — urît lait
motiv ! — ne aflăm pe locul 25 în clasa
mentul Europei, ca număr de jucători, și că 
progresul în fotbal se realizează nu prin 
orientarea echipei naționala spre jocuri „în 
afara rezultatului", ci prin masive transfor
mări la baza fotbalului.

Dafi-mi voie să-i felicit, încă o dată, pe 
jucătorii noștri pentru felul cum au știut 
să reziste după cele două coșmare ale 
acestui an. Vreau să-i felicit pentru felul 
în care au știut să se bată PENTRU RE
ZULTAT, într-un moment cînd cota noastră 
la bursa fotbalului european intrase într-o 
veritabilă depresiune.

Rezultatul de la Berlin este, prin efortul | 
lor, expresia flatată a dezvoltării actuale | 
a fotbalului nostru.

Cu un Mazzolla ț' 
1—1. Dar Mazzolla

Cum să dobîndim un Mazzolla ?
Aceasta e-ntrebarea I...

I
I
!
I
I
I

vîrf ar fi fost, poate, I 
nu e al nostru.

I
loan CHIRILA
_ _ _ _ _ _ I

lidat. Trebuie mărită viteza de acțiune în atac, 
și reglată capacitatea de finalizare.

Cu toată lipsa de clarviziune tactică dove
dită de adversarii noștri, ei compun o echipă 
dificilă prin puterea ei de luptă și prin valoa
rea ridicată a cîtorva jucători. Ne gîndim cu 
optimism la jocul retur.

Angelo Niculescu — director tehnic al 
F.R.F. : „Mocanu a respins mingea cu piep
tul, penalty-ul a fost'imaginar".

In prima repriză echipa noastră a evoluat 
greoi, crispat, fiindcă ne-am supraapreciat ad
versarii, arbitrul ne-a iritat uneori (mai ales 
după înscrierea golului). în plus, am jucat cu 
un puternic vînt din față. După pauză ne-am 
organizat mai bine, dovedindu-ne capacitatea 
de a practica un joc colectiv, combinativ, dar 
n-am avut totuși mobilitatea necesară susținerii 
jucătorului cu mingea. Subliniez puterea de 
luptă a tuturor jucătorilor noștri. Mulți remar
cați, dar cei mai buni dintre ei: Coman, Du
mitru Nicolae fi Dobrin.

Echipa R. D. Germane joacă în viteză șt forță, 
dar stereotip. Uneori a jucat dur.

Sintem hotărîți să ne calificăm. în turul ur
mător. Vom face unele corectări în formație, 
pentru mărirea capacității ofensive. Kallo și 
pîrcălab vor juca extreme.

Constantin : „Adversar bun, dar poate fi 
învins la 2 goluri diferență".

La Berlin am jucat în maniera tipică oricărui 
meci de calificare. Nu ne-a interesat spectaco
lul. Am dorit să obținem un rezultat egal, sau 
să pierdem la un scor cit mai mic. După în
scrierea golului au urmat minute de firească 
derută. Ne-am enervat, am greșit pase, am stat 
la distanțe prea mari unii de alții (mă refer 
la acțiunile ofensive) și n-am reușit să păstrăm 
balonul. Treptat echipa s-a liniștit, jocul nostru 
s-a apropiat de ideea tactică preconizată. Se
riozitatea și ambiția băieților noștri (nu spun 
vorbe goale), precum și semnele de slăbiciune 
ale apărării lor, sînt o parte dintre sursele op
timismului meu pentru meciul retur.
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Cădere de cortină
Elisabeta Baciu, Ion Dima, loan Nicolae, Viorica Gabor Pffl Campionii pe unul 1987

• P. Purie si C. Vinâtoru și-au menținut titlul
Ultima competiție atletică repu

blicană a anului 1967, finala cam
pionatului de cros, s-a desfășurat 
ieri — ca și ediția precedentă 
— pe aleile parcului Trivale din 
Pitești. Traseul, în general, plat, 
a avut două zone de dificultate 
(coborîre bruscă urmată de urcuș) 
care au supus pe cei peste 300 de 
participanți unor serioase eforturi. 
Un alt element de dificultate a 
fost temperatura foarte scăzută.

și Ilie Cioca, invingători la cros
• P. Purje și C. Vinâtoru și-au menținut

© Rezultate de valoare europeana © Clasamentele celor trei probe

BACIU

Prima probă, cea 
de 1 000 m, rezer
vată junioarelor, a 
dat cîștig de cauză 
campioanei și re
cordmanei de ju
nioare la 800 m, 
Elisabeta Baciu 

i (I.C.F.), ea fiind 
urmată destul de 
aproape de Iudit 
Sacaci (Tractorul

Arad), 5. M. Ionescu (Șc. sp. Ro
man), 6. Al. Grosu (Electroputere 
Craiova). A fost cea mai populată 
cursă, 116 atleți reușind să încheie 
parcursul. De remarcat că Radu 
Rusu, campionul de anul trecut, 
după ce s-a situat multă vreme 
în apropierea Iul Dima, a cedat 
în final, clasîndu-se pe locul 11. 
Clasamentul echipelor : 1. Metalul 
Buc. 40 p — campioană 
cană, 2. I.C.F. 59 p, 3. 
putere Craiova 84 p, 4.
Buc. 100 p, 5. C-S.M. Cluj 110 p, 
6.

republi- 
Electro- 
Dinamo

Senioarele, 23 la 
număr, s-au între
cut pe distanța de 
2 000 m. Conform 
așteptărilor, cam
pioana din 1966, 
Viorica Gabor 
(I.C.F.), și-a impus 
din nou superiori
tatea, cucerind ti
tlul. Elisabeta 
Bucur (Steaua),

(Metalul Buc.), Elisa- 
(Universitatea Timi-

C.S.O. Pitești 126 p.

E.
Tg. Secuiesc). Pe celelalte locuri:
3. M. Filip (Șc. sp. Roman), 4. A. 
Harea (St. r. Brașov), 5. A. Pavel 
(Petrolul Ploiești), 6. M. Lincă (Me
talul Buc,). Pe echipe : 1. Șc. sp. 
Roman 26 p. — campioană repu
blicană, 2. Tractorul Tg. Secuiesc 
36 p, 3. Petrolul Ploiești 50 p,
4. Constructorul Buc. 55 p, 5. Me
talul Buc. 57 p, 6. Rapid Buc. 66 
p. Au terminat 
rente.

cursa 67 de concu-

GABOR
Cecilia Bena 
beta Silaghi 
șoara), Mariana Boț (Metalul Buc.)
și Doina Bîrsan (Dinamo) au ocu
pat în această ordine locurile 2-6. 
Pe echipe: 1. Metalul Buc. 8 p 
— campioană republicană, 2. Uni
versitatea Timișoara 21 p, 3. C.S.M. 
Cluj 24 p, 4. Constructorul Buc. 
31 p, 5. Viitorul Iași 36 p.

I. DEVIA

La juniori, pe 
distanța de 4 000 
m, învingător a 
fost Ion Dima (Me
talul Buc.), înain
tea colegului 
de club Petre 
pan. în urma 
au sosit : 3.
Mattes (Viitorul — 
Lie. 1 Brașov), 4. 
V. Reinhardt (U.T.

său 
Lu- 
lor
H.

Proba semifon- 
diștilor (4 000 m — 
50 de participanți) 
a revenit lui loan 
Nicolae (Rapid 
Buc.), după care 
s-au clasat doi bra
șoveni: alergătorul 
de obstacole Gh. 
Cefan șl Ortvin 
Scheible. In conti
nuare : 4. N. Ga

giu (C.S.O. Pitești), 6. Gh. Zgîria 
(Metalul Huned.), 6. Gh. Barbu 
(Dinamo Buc.). Campionul republi
can la 800 și 1500 m, Constantin 
Bloțiu (Rapid) a sosit al 8-lea. Pe 
echipe, Dinamo a cucerit titlul de 
campioană republicană cu 34 p. Pe 
locul 2. Steagul roșu Brașov, 3. 
C.S.O. Pitești, 4. I.C.F., 6. C.S.O. 
Suceava.

I
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zburde. Promițătoare, 
lui Ivan (nu am în- 
antrenorul C. Călu- 
1-a mai introdus pe

MASCULIN
I.C.F. — RAPID BUCUREȘTI 

67—61 (39—33). Icefiștii au condus 
în permanență, dar nu au avut 
nici un moment o diferență care 
să le asigure un final liniștit. în 
ultimele minute, baschetbaliștii de 
la Rapid s-au apropiat, de altfel, 
pînă la trei puncte, dar... atît. în 
general, I.C.F. a acționat mai or
ganizat în jocul pozițional, folo- 
sindu-1 judicios pe Tarău, care a 
și înscris 24 de puncte. Rapidiștii 
au făcut o partidă sub posibili
tățile lor. Cr. Popescu a jucat com
plet șters, iar pivotul Stănescu, pe 
lingă faptul că a fost ineficace, 
în apărare i-au lipsit combativita
tea și orientarea tactică, lăsîndu-1 
pe Tarău să 
comportarea 
țe+’j de ce 
găreanu nu
teren ..a începutul reprizei secun
de) și a lui Lucaci. Au înscris : 
Irimie 9, Scorțescu 10, Tarău 24, 
Mălușel 10, Nedef 8, Spiridon 6 
pentru învingători, respectiv Tur- 
sugian 9, Predulea 14, Ivan 14, 
Stănescu 6, Olteanu 2, Fărcaș 2, 
Popovici 2, Cr. Popescu 8, Lucaci 4.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
85—62 (44—32). Mult așteptatul meci 
dintre aceste două fruntașe ale 
baschetului nostru a produs o mare 
deziluzie. Timișorenii s-au prezen
tat cu numai 7 jucători, printre, 
absenți fiind și Pușcașu, unul din
tre principalii realizatori. în aceste 
condiții, Politehnica a condus în 
permanență, fără a avea niciodată 
emoții, iar Universitatea s-a stră
duit să limiteze proporțiile scoru
lui. Au înscris : Dudescu 14, Popa 
9, Jekely 22, Molin 2, Purcăreanu
18, Haneș 9, Niculescu 9, Baciu 2 
pentru bucureșteni, respectiv Io
nescu 22, Caloș 17, Erdely 9, Spă- 
taru 6, Lenart 6, Popan 2.

STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 
78—67 (41—25). Programat la o 
oră nepotrivită (13), meciul s-a 
desfășurat într-un dezinteres total, 
atît. din partea puținilor specta
tori, cît și a jucătorilor. Steaua 
a jucat ca o echipă din coada cla
samentului, iar Politehnica Iași 
s-a străduit să nu piardă la o di
ferență prea mare. Au înscris : 
Savu 20, Novacek 10, Barau 11, Ni
culescu 8, Dimancea 4, Nosievici 3, 
Gheorghe 2, Popa 4, Tiidosi 3, Cîm
peanu 3, Rusu 5, pentru Steaua, 
respectiv Chioreanu 14, Voroneanu
19, Mihailiuc 12, Doru Scripcaru 
8, Dan Scripcaru 6, Dragomir 2, 
Covaci 6.

UNIVERSITATEA CLUJ — PO
LITEHNICA GALAȚI 74—60 (33-31) 
întilnirea considerată derbiul eta
pei a furnizat un joc modest, pre
sărat cu greșeli din partea ambelor 
formații. Interesantă a fost doar 
evoluția scorului pînă în mln. 26 
(44—43 pentru clujeni), după care 
gazdele s-au distanțat, datorită cî- 
torva reușite intercepții și contra
atacuri. De menționat că între min. 
28 și min. 36 oaspeții nu au în
scris nici un punct ! Cei mai buni: 
Riihring, Stăvariu, Vizi de la Uni
versitatea, Moraru și Ioneci de la 
Politehnica. Au condus bine M. Tă- 
năsescu (București) și Gh. Paras- 
chiv (Suceava). (P. RADVANI — 
coresp.).

COMERȚUL TG. MUREȘ — DI
NAMO BUCUREȘTI 68—90 (24-38). 
Lipsiți de aportul lui Țedula, mu
reșenii au făcut eforturi vizibile 
pentru ca scorul să nu ia proporții. 
Au înscris : Viciu 21, Novac 19,

k

, .+

■■ l'X.

1SB
te

/.

n

Haneș (Politehnica) aruncă la coș; 
Ionescu încearcă un capac, tyază 
din meciul Politehnica București — 

Universitatea Timișoara
Foto : A. Neagu

Albu 16, Diaconescu 13, Giurgiu 10, 
Dragomirescu 3, Cîmpeanu 2, Vis- 
ner 2, Cernea 2, Andreescu 2 pen
tru Dinamo, respectiv Borbely 20, 
Barezi 17, Hejas 16, Mihalydeak 4, 
Silvester 3, Soos 2, Matic 2, Baru 
2, Balint 2. (C. ALBU — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — FARUL 
CONSTANȚA 53—55 (24—24). A 
fost o partidă extrem de dispu
tată, în cursul căreia tabela de 
marcaj a indicat de 13 ori egali
tate. Gazdele au pierdut într-un 
final dramatic. (I. GHIȘA — 
coresp. principal).

FEMININ
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

PROGRESUL BUCUREȘTI 56—47 
(26—25). Un singur lucru am avut 
de remarcat : arbitrajul prestat de 
R. Simion și Em. Niculescu. în 
rest, am înregistrat numeroase gre
șeli de tehnică. Faptul este îngri
jorător ținînd seama că Politeh
nica va avea de înfruntat în cu- 
rînd pe campioana Ungariei, 
M.T.K. Budapesta, în cadrul 
„C.C.E.". îmbucurător jocul orga
nizat practicat de tinerele baschet
baliste de la Progresul. Au înscris: 
Vogel 19, Taflan 14, Dumitrescu 8, 
Demetrescu 8, Niculescu 5, Hara- 
lambie 2 pentru Politehnica, res
pectiv Grigorescu 10, Tita 10, Ni
colae 12, Bohm 9, Zamfirache 4, 
Seifert 2.

RAPID — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 58—43 (35—19). După 
ce și-a asigurat un avantaj con
sistent, antrenorul S. Ferencz a 
rulat întregul lot. Au înscris : Iva- 
novici 15, Bițu 11, Ferencz 8, Va- 
silescu 8, Costache 6, Nicola 4, 
Chiraleu 4, Ionescu 2, pentru Ra
pid, respectiv Cherciov 12, Ionescu 
10, Odobescu 6, Rosetti 6, Poulieff 
4, Sandu 2, Cernadîrcă 2, Callan 1.

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ 57—42 (24-20). 
Felicitări echipierelor Voinței pen
tru jocul organizat, pentru dîr- 
zenia cu care au luptat. Penibilă 
evoluția clujencelor, aceleași care 
cu numai o săptămînă în urmă, 
au învins pe Rapid, la București. 
Au înscris : Spiridon 25, Sterescu 
9, Tudor 14, Pitrop 2, Teodorescu 
7, pentru Voința, respectiv Rizes- 
cu 8, Pop 4, Wagner 4, Păcuraru 
6, Sereș 6, Muțiu 2, Horvath 12.

CRIȘUL ORADEA — I.C.F 
BUCUREȘTI 43—63 (20—31).

MUREȘUL TG. MUREȘ — VO
INȚA BRAȘOV 58—54 (21-30).

alergători : Ovidiu Lupu, Ilie Cio
ca, Zoltan Vamoș, Ion Rusnac și 
Nicolae Mustață. La sfîrșitul celui 
de-al treilea tur, Cioca trece cu 
avans de aproximativ 20 m asu
pra lui Mustață și Caramihai, și 
80 m față de Vamoș și Lupu. De 
aici soarta cursei a fost pecetlui
tă, ultimele două ture neaducînd 
ca element nou, decît mărirea dis
tanțelor dintre concurenți. în final 
Cioca a terminat cu un avans de 
100 m asupra campionului de 
anul trecut, Nicolae Mustață, care 
la rîndul său l-a întrecut cu 60 
m pe Rusnac. Clasamentul : 1. I. 
Cioca (Rapid Buc.) — campion 
republican, 2. N. Mustață (Dinamo 
Buc.), 3. I. Rusnac (Steaua), 4. Z. 
Vamoș (Dinamo Buc.), 5. O. Lupu 
(Steaua), 6. V. Caramihai (Steaua), 
7. I. Iordache (Dinamo Buc.), 8. 
St. Marcu (Steaua), 9. C. Andrei- 
ca (Metalul Buc.), 10, M. Pădu- 
raru (Metalul Roman). Pe echipe, 
Dinamo și Steaua au terminat la 
egalitate (18 p), dar datorită unei 
neclarități a regulamentului, titlul 
va fi atribuit astăzi după amiază 
— după discutarea litigiului în bi
roul F.R.A.

i
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colescu (Rafinăria Teleajen — Pe
trolul Ploiești) 1683 p.d. (859 + 824).

Nu putem încheia fără a men
ționa că tinerii popicari Gh. Sil
vestru (Rafinăria Teleajen) și D. 
Kridor (Olimpia Reșița), evoluînd 
în afară de concurs la proba de 
perechi, au realizat 1857 p.d. 
(922+935); rezultate care le con
firmă valoarea.

Ieri Ia prînz s-au încheiat pe 
arena Voința din Capitală cam
pionatele republicane de popice, 
în programul ultimei reuniuni a 
finalei pe țară a figurat proba de 
perechi, la startul ei fiind pre- 
zente 15 cupluri. 10 dintre acestea 
au reușit să depășească granița 
celor 1 600 p.d., iar principalii 
candidați la tricourile de cam
pioni au satisfăcut sută la sută 
așteptările publicului. Astfel, due
lul dintre P. Purje — C. Vînă- 
toru (deținătorii titlului) și I. Mi
coroiu — C. Radulescu, care au 
intrat în această ordine pe pistă, 
s-a soldat cu frumoase rezultate. 
Lansînd bila cu o precizie... ma
tematică, P. Purje a doborît din 
200 bile mixte 942 popice, iar 
C. Vînătoru 940 de popice, în 
timp ce adversarii lor, I. Mico- 
roiu și C. Rădulescu, au fost măr
eați cu 937 p.d. și, respectiv, 
905 p.d.. de asemenea rezultate de 
valoare europeană. După cum se 
poate vedea, învingătorii au for
mat — din nou — un tandem o- 
mogen, reușind să-și păstreze tit
lul de campioni.

Deoarece ora tîrzie la care s-au 
terminat jocurile în primele două 
zile ale finalei nu ne-a permis să 
publicăm clasamentele complete, 
iată în rîndurile de mai jos ta-

bloul de onoare al campionatelor 
masculine individuale și de pe
rechi, pe anul 1967 :

SENIORI (200 bile mixte, tur- 
retur) — 1. I. Micoroiu (Olimpia 
Reșița) 1886 p.d. (944+942), 2.
P. Purje (Flacăra Cîmpina) 1867 
p.d. (909 + 958), 3. C. Vînătoru 
(Petrolul Ploiești) 1844 p.d. (963+ 
881), 4. D. Kridor (Olimpia Re
șița) 1791 p.d. (903 + 888), 5. Măn- 
toiu (Rapid București) 1770 p.d. 
(887 + 883), 6. P. Buhăiescu (Uni
rea Roman) 1745 p.d. (866—f-879).

JUNIORI (100 bile mixte) — 1. 
Gh. Silvestru (Rafinăria Telea
jen) 442 p.d., 2. I. Tismănaru 
(C.S.M. Reșița) 427 p.d., 3. I. Ste- 
fticz (Voința Cluj) 398 p.d., 4. FI. 
Corbu (Cetatea Giurgiu) 396 p.d., 
5. Gh. Arsene (Voința Cîmpulung- 
Muscel) 387 p.d.

PERECHI SENIORI (200 bile 
mixte) — 1. P. Purje — C. Vînă
toru (Flacăra Cîmpina — Petrolul 
Ploiești) 1882 p.d. (942 + 940), 2. I. 
Micoroiu — C. Rădulescu (Olim
pia Reșița) 1842 p.d. (937 + 905), 
3. V. Măntoiu — I. Popescu (Ra
pid Buc. — Constructorul Buc.) 
1769 p.d. (898+871), 4. M. Șuta — 
M. Meiuș (Cetatea Giurgiu) 1729 
p.d. (857+872), 5. I. Lang — P. 
Petrila (I.C. Oradea) 1701 p.d. 
(873 + 828), 6. I. Dinescu — V. Ni-

Tr. IOANIȚESCU

Adrian IONESCU
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Așteptată cu viu 
interes, cursa de 
10 000 m a seniori
lor a adus pe linia 
de start 47 a- 
tleți, care aveau 
de acoperit de cinci 
ori o „buclă" de 
2 000 m. După 
două ture (4 000 m), 
în frunte se afla 
un pluton de cinci

,plină , 
Capitală, 
și cîteva

uminică — zi 
în special în 
Iată rezultatele 
comentarii.

în deschiderea cupla
jului de A de pe te
renul Constructorul, 
PROGRESUL a dispus 

de RULMENTUL BÎRLAD:' 15—8 
(9—3). Scorul este mai sever de- 
ett at fi fost de așteptat, dar nu 
reflectă emoțiile prin care au tre
cut gazdele pînă să audă, cu ușu
rare, fluierul final... După un în
ceput furtunos, marcat de o fru
moasă încercare în forță a de
votatului Emil Dumitrescu și de 
o extrem de precisă transformare 
a unei lovituri de pedeapsă de 
către Craioveanu, prin care bucu- 
reștenii păreau a anunța o victo
rie clară, oaspeții au echilibrat 
jocul și, spre sfîrșit, au fost la 
un pas de a spulbera avantajul 
terenului (la scorul de 12—8 
beneficiat de o lovitură de 
deapsă din poziție extrem de 
vorabilă, dar...). De menționat 
de o parte, puterea de luptă 
crearea unor faze foarte frumoase 
de către învingători, maturitatea 
tactică a bîrlădenilor și calitatea 
jocului prestat de coechipierul 
lor Florescu, pe de altă parte. 
Punctele au fost înscrise de Em. 
Dumitrescu, Negoescu (cîte o în
cercare), Craioveanu 
turi de pedeapsă) și 
vitură de pedeap
să) pentru Pro
gresul, de Manea 
(dropgol) și Flo
rescu (o splen
didă încercare 
transformată, 
„semnată" de el 
de la A la Z) pen
tru Rulmentul. A 
reintrat excelent 
arbitrul Th. Wit
ting, dar menționăm cu 
rere de rău eă a avut de 
mereu, gîlceava (și chiar 
spre... mai mult) fiind la 
zilei pe teren.

Vedeta cuplajului n-a 
prea mult din punct de 
rugbistic. DINAMO a dispus 
ȘTIINȚA PETROȘENI cu 
(0—0 I), dar a manifestat 1 
multe slăbiciuni. Reintrarea 
Stoica (chiar în formula utilizată, 
în linia a II-a) a dat fermitate 
doar fizică grămezii și, din pă
cate, n-a ajutat cu mare lucru 
linia de treisferturi, ieri mare iro- 
sitoare de ocazii și de eforturi. 
E adevărat, în campionat zarurile 
au fost de mult aruncate, dar cu 
obligațiile selecționaților și, mai 
ales, ale candidaților pentru alte 
ocazii decît Nantes cum rămîne? 
Un pic de reflecție nu le-ar strica 
mai tuturor dinamoviștilor... Stu
denții din Valea Jiului merită 
laude pentru dăruirea dovedită și 
rezultatul ei -— o jumătate de 
mea cu scor alb în compania se
cunzilor diviziei A. Punctele p?jr-

(două lovi- 
Ghica (o lo

Fază din meciul Progresul — Rulmentul Bîrlad, în care bucureșteanul Emil Dumitrescu (cu mingea) 
a dovedit că merită să-i publicăm fotografia și în două numere de ziar consecutive...

Foto : Aurel Neagu
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a revenit in A ® Gloria invinsâ la scor
pă- 

lucru 
tendința 
ordin ?a

plăcut 
vedere 

> de 
15—0 

foarte 
lui

tidei au fost realizate de Pilă (lo
vitură de pedeapsă), Dragomirescu 
(dropgol), Dragomir (încercare), 
Nioa (încercare) și Coravu (în
cercare). A arbitrat bine V. Ciș- 
maș.

G. Russu-ȘIRIANU
Pe terenul Giulești, RAPID a 

terminat la egalitate cu FARUL 
CONSTANȚA — 3—3 (0—3) — 
la capătul unui joc de uzură, in
teresant doar în ultimele minute, 
cînd ambele echipe au forțat vic
toria. Au înscris T. Marinescu 
(lovitură de picior căzută) pen
tru gazde și Zamfirescu (lovitură 
de pedeapsă) pentru constănțeni. 
A arbitrat cu unele _ greșeli FI. 
Tudorache. (C. VĂLEANU-co- 
resp.).

Pe terenul Gloria, CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI și UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA au termi
nat la egalitate (0—0). Rezultatul 
îi avantajează pe timișoreni, care 
sînt virtualmente promovați în 
A după un an de... purgatoriu, 
în timp ce frații lor de suferință, 
Constructorul, mai au de trecut

un hop, duminica viitoare: Ci
mentul Medgidia. De altfel, jocul 
a purtat amprenta luptei pentru 
puncte și,, cu toate că a plăcut 
spectatorilor, neputința de a în
scrie spune multe. A arbitrat bine 
Șt. Cristea. (GH. RANGU-coresp.).

Pe stadionul Tineretului au în
ceput examenele de toamnă ale 
tinerei generații, reprezentată ieri 
de formații din provincie. Ancora 
Galați a dispus, pe merit, de 
C.S.M. Sibiu cu 6—3 (3—0), iar 
Rulmentul Bîrlad de Agronomia 
Cluj cu 6—3 (3—3). Ambele 
jocuri au fost, în general, bine 
arbitrate de Cl. Horowitz și, res
pectiv, T. Nasta. în paralel, pe 
terenurile alăturate s-au mai în
registrat următoarele rezultate ale 
juniorilor... secunzi : C.S. Școlar 
II — Progresul 15—0 (6—0) și 
Olimpia — Steaua 12—3 (3—3). 
(D. DUMITRESCU-coresp.).

La Săcele, PRECIZIA a pierdut 
la un scor care face inutile co
mentariile meciului cu GRIVIȚA 
ROȘIE : 0—23 (0—14). Au înscris 
Irimescu (dropgol și o transfor-

mare), Balcan și Marinescu (cîte 
2 încercări), Teodorescu și Țibu- 
leac (cîte o încercare). A condus 
bine N. Lemneanu. (V. SECÂ- 
HEANU-coresp.).

La Iași, POLITEHNICA a dispus, 
fără probleme, de GLORIA: 
16—0 (8—0). Scorul și simetria 
lui reflectă fidel situația de pe 
teren. Au înscris: Crișan 2 trans
formări, Rosenberg 2 lovituri de 
pedeapsă, Rujoiu și Chifan cîte 
o încercare. (D. DIACONESCU- 
coresp. princ.).

La Cluj, pe... prima zăpadă, 
AGRONOMIA a fost întrecută de 
STEAUA: 0—6 (0—3). Au înscris 
Șerban și Călărașu cîte o încer
care. (V. CACOVEANU-coresp.).

Alina Goreac și P. Mihaiuc
campioni de juniori la categoria maeștri

TIMIȘOARA 19 (prin telefon). 
Pe bună dreptate, cronicarul își 
punea două justificate întrebări 
înaintea finalelor campionatelor 
republicane de gimnastică : vor 
da satisfacție tinerii gimnaști ? Cîți 
dintre sportivii pe care-i vom ur
mări în acest concurs, vor ajunge 
în loturile naționale ? Și a venit, 
apoi, rîndul celor 250 de speranțe 
să dea răspunsuri la aceste între
bări. După aprecierile unor spe
cialiști — prof. Nicolae Vieru și 
Maria Ionescu — răspunsurile sînt 
satisfăcătoare, la ambele întrebări. 
Ambianța concursului, numărul 
mare de adevărate talente, urmă
rite aici la Timișoara timp de trei 
zile, exercițiile prezentate au en
tuziasmat pe cei prezenți. La ju
nioare 
tinere 
ne-au 
mism
noastre, iar la băieți au evoluat 
mulți sportivi care de pe acum se 
află în pragul consacrării în mare 
măsură, evoluția lor ulterioară 
va depinde de modul în care an
trenorii și cluburile se vor preo
cupa de creșterea și perfecționa
rea măiestriei lor.

Cum era și de așteptat, în între-

valoroși dintre 
Goreac (Lugoj) 
Mihaiuc (Bucu-

cerea maeștrilor primele locuri au 
revenit celor mai 
participanți, Alina 
la feminin și Petre 
rești) la masculin.

Organizarea excelentă, nivelul 
tehnic ridicat și cadrul sărbătoresc 
asigurat de gazde întrecerii au 
făcut ca această finală a campio
natului republican de juniori la 
gimnastică să fie una 
reușite.

Cîteva cuvinte și 
cursul inter-regiuni :
echipe cîștigătoare (Cluj la băieți 

o

din cele mai

despre con- 
cele două

la

I un însemnat număr de 
gimnaste de perspectivă 
făcut să privim cu opti- 
perspectivele gimnasticii

și Bacău la fete) au dovedit 
bună pregătire.

Iată acum, rezultatele tehnice 
categoria maeștri : FEMININ
individual compus : 1. Alina Go
reac 73,132 p, 2. Irina Sărăcuț 
(Cluj) 72,998 p, 3. Constanța Pos- 
tolache (Constanța) 70,298 p; pa 
aparate : paralele — Irina Sărăcuț 
18,066 p ; sol — Claudia Pandeles- 
cu (București) 18,500 p ; sărituri — 
Irina Sărăcuț 19,266 p ; bîrnă — 
Claudia Pandelescu 18,300 p ; mas
culin : individual compus : 1. > P. 
Mihaiuc (București) 54,65 p ; 2. Gh 
Păunescu (Craiova) 54,05 p ; 3. M. 
Gheorghiu (București) 53,60 p ; pe 
aparate : sol — P. Mihaiuc 9,65 p ;

cal — P. Mihaiuc 9,20 p ; 
C. Bălan (București) 9,20 
rituri — P. Mihaiuc 9,15 
ralele — Gh. Păunescu 
bară — M. Gheorghiu 9,45 p.

JUNIORI I : echipe: 1. Cluj 
317,20 p, 2. Banat 315,10 p, 3. Bucu
rești I 314,55 p ; individual com
pus : 1. Radu Branea (Cluj) 55,65 
p, 2, N. Dobre (București) 55,10 p, 
3, Gh. Iuțan (Cluj) 54,60 p. JU
NIOARE 1 : echipe: 1. Bacău
326.45 p, 2. Banat 310,90 p, 3- Bucu
rești II 305,05 p ; individual com
pus : 1. Felicia Dornea (Bacău)
55.45 p, 2. Mia Variu (Banat) 55,00

3, Anca Grigoraș (Bacău) 54,50 
SENIORI II: individual compus: 
N. Oprescu (București) 55,55 p, 
A. Stoica (București) 53,40 p, 
N. Moscu (București) 53,20 p ; 

SENIORI I : individual compus: 
1. D. Grecu (București) 52,70 p, 2 
I. Islai (București) 52,60 p, 
Petrescu 
NIOARE 
Adriana 
59,365 p. 
goj) 59,229 
(Cluj) 58,499 p.

P, 
p.
1.
2.
3.

REZULTATE
DÎN DIVIZIA B

MASCULIN : Univ. Timișoara — 
Știința Petroșeni 3—0 (13, 5, 10), 
Univ. Craiova — Electroputere 
Craiova 2—3 (—10, 10, —11, 11,
—11), Creația Brașov — I.C. Arad 
3—2 (12, —10, 9, ’ —16, 8), A.S.A. 
Sibiu — C.F.R. Cluj 3—2 (6, —12, 
7. —10, 11), Progresul Suceava — 
C.S.U. Oradea 3—0 (4, 12, 10), Po
litehnica Cluj — Pedagogic Tg. 
Mureș 3—0 (9, 12, 11), Univ. Buc. 
— Semănătoarea Buc. 1—3 (—9, 10, 
—5, —13), Medicina Buc. — Pro
gresul Buc. 1—3 (—10, 10, —9,
—15), Politehnica Iași — Construc
ții Buc. 3—1 (12, —2, 12, 10), Poli
tehnica Brașov — Dacia Brăila 
3—0 (7, 9, 12) ; FEMININ : Univ. 
Timișoara — Șc. sportivă Oradea 
3—0 (1, 3, 4), Sănătatea Arad — 
Lie. N. Bălcescu Cluj 3—0 (2, 4, 
13), C.S.U. Oradea — Corvinul 
Deva 1—3 (—9, —5, 13, —8), Me
dicina Cluj — Medicina Tg. Mureș 
“ " - _gj jj, —6, —6)') Fiacăra 

Buc. — Știlnta Găești 2—3 
—2, —14, —13), Voința M. 

— Politehnica Brașov 3—0 
6), Tricotajul Brașov — Să- 

(—8, 10, 
16, 11), Univ. Buc. — A.S.E. 
3—1 (10, 9, —13, 10), Univ. 

___ ___ 2—3 (13, 
—9, 8, —13), Șc. sportivă Ba

cău — Viitorul Buc. 3—2 (7, —12, 
—5, 8, 11), Politehnica Galați — 
Ceahlăul P. Neamț 1—3.

2—3 (14, 
roșie 
(6, 7, 
Ciuc 
(9, 9, 
nătatea Tîrgoviște 3—2 
—13,
Buc. . . . _ ,
Iași — Progresul Buc. 
—14,

88 de concurenți și-au disputat

„Cupa Voința** la ciclocros
în împrejurimile 
Metalul, devenit 
ciclocrosiști, 88 

ieri

Pe traseul situat 
complexului sportiv 
tradițional pentru 
de concurenți și-au disputat 
întîietatea în cadrul ,,Cupei Voința“. 
Vremea rece n-a temperat zelul 
alergătorilor, dornici să-și verifice 
potențialul, acum în pragul finalei 
naționalelor. Se poate socoti că 
majoritatea se află într-o bună 
mă sportivă. Iată rezultatele.

Turism — 13 concurenți, 2 
<= 4 km — 1. Marin Rosoga
limpia) 10:29 ; 2. Nic. Matei (Steaua) 
11:02 ; 3. A. Petrescu (Olimpia)
11:22.

Semicurse — 10 concurenți, 3 ture 
= 6 km — 1. Petre Drăgan (Voința) 

14:07 ; 2. M. Ferfelea (Steaua) 15:12; 
3 Ion Stroe (Șc. sp. 2) 15:34.

Juniori mici — 25 de concurenți,
5 ture =* 10 km — 1. ion Ajoghin
(Șc. sp. 2) 17:03 ; 2. N. Gavrilă
(Steaua) 18.00 ; 3. Cr. Petrescu (Șc. 
sp. 2) 19:20.

Juniori mari — 21 de concurenți,
6 ture = u km — 1. Gh. Ciumetl 
(C.P.B.) 26:07 ; 2. Vasile Selejan (Di
namo) 26:39 ; 3. Victor Rățoi (Voința) 
26:47.

Seniori — 19 concurenți, 8 ture 
— 16 km — 1 Șt. Suciu (Dinamo) 
34:02 ; Dumitru Ferfelea (Steaua) 
34:30 ; 3. Alex. Sofronie (Dinamo)
34:30.

ca 
for-
ture 

(O-

3.

inele — 
p ; să- 
P ! pa-

9,35 p ;

3. C. 
(București) 52,30 p ; SE- 
I : individual compus : 1. 

Marinescu (București) 
2. Ștefania Curcofa (Lu- 

p, 3 Ofelia Alexa

PETRE ARCAN — coresp. prin
cipal.
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Presa berliueză comentează meciul
Șl NECESITATEA UNEI VICTORII

R. D. Germană — România
!• DOBRIN TREBUIE SĂ FIE BINE PĂZIT TN MECIUL RETUR • REZUL
TATUL DE 1—0 ESTE DESTUL DE FRAGIL • PORTARUL COMAN A 
JUCAT EXCELENT ® OPTIMISMUL ESTE SI DE PARTEA ECHIPEI 
GERMANE a AVANTAJUL DE UN GOL POATE FI MENȚINUT Șl ÎN 
MECIUL DE LA CRAIOVA — SCRIU ZIARELE APĂRUTE IERI ÎN 

CAPITALA R. ~D. GERMANE

Comentînd comportarea 
români, cronicarul zia- 
printre altele : „Am re- 
mod deosebit pe Do- 
trebuie să fie bine pă-

ZEITUNG", sub 
plin de speran- 
rămas 1—0“ se 

Coman a jucat

BERLIN, 19. Ziarele apărute 
duminică la Berlin comentează pe 
larg întîlnirea de fotbal dintre 
selecționatele olimpice ale Româ
niei și R.D. Germane.

Ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" își intitulează cronica: 
„Totul a rămas Ia golul marcat 
din 11 m“.
jucătorilor 
rului scrie 
marcat in 
brin, care
zit în meciul retur, și pe micul 
Ionescu care, deși uneori „actor", 
a lăsat o bună impresie". în le
gătură cu arbitrajul, autorul cro
nicii scrie i „Penaltiul a fost a- 
cordat Ia un henț comis pe linia 
porții de către Mocanu. Arbitrul 
le-a tolerat românilor numeroase 
faulturi și intrări periculoase".

în cronicile ziarelor „NEUES 
DEUTSCHLAND" și „BERLINER 
ZEITUNG" se comentează șansele 
echipei R-D. Germane pentru me
ciul retur. „Rezultatul de 1—0 — 
scrie „NEUES DEUTSCHLAND" - 
este destul de fragil, pentru a tra-

ta optimist posibilitatea calificării 
noastre în etapa superioară. Dar, 
el nu trebuie să ne determine să 
privim doar sub unghiul pesimis
mului meciul retur".

în „BERLINER 
titlul „Un început 
țe... dar totuși a 
scrie : „Portarul
excelent, iar fundașul ofensiv Săt
măreanu a ieșit la atac ori de cîte 
ori a avut ocazia. Dobrin a ară
tat un talent deosebit și să nu ui
tăm că acest tînăr nu are decît 
20 de ani. Ei i-a incintat pe spec
tatori". Referindu-se la meciul re
tur, același ziar scrie: „Șansele 
echipei noastre pentru retur sînt 
mult mai reduse decît ne aștep
tam. Pe bună dreptate viitoarele 
noastre gazde pot privi cu încre
dere meciul de acasă, fapt remar
cat de altfel și în cabinele jucă
torilor la sfîrșitul partidei de la 
Berlin. Dar, optimism este și în ta
băra echipei germane, care apre
ciază că avantajul de un gol poate 
fi menținut în meciul de Ia Cra
iova".

Meciul disputat sîmbătă in capi
tala K.D. Germane trebuie privit 
și comentat pe un plan mai larg 
și, bineînțeles, în strînsă legătură 
cu cel ce urmează să se dispute 
la 6 decembrie.

In toate competițiile fotbalistice 
care se desfășoară după sistemul 
eliminatoriu și în care calificarea 
este, în majoritatea cazurilor, de
cisă de golaveraj, formațiile gazde 
tind să înscrie oît mai multe go
luri, iar cele oaspe să primească 
cît mai puține. în măsura în care 
gazdele noastre de sîmbătă nu 
și-au realizat integral scopul (îna
inte de meci se pronostica o vic
torie a lor la cel puțin 2—3 goluri 
diferență), aceasta a însemnat o 
reușită pentru noi. De altfel, sîm
bătă seara, toate comentariile care 
puteau fi auzite în metrou, pe 
străzile sau în localurile berlineze 
conchideau că rezultatul meciului 
este nesatisfăcător pentru gazde șl 
pun în pericol șansele lor de cali
ficare. Ziariștii germani, cu care 
am discutat după joc, erau chiar 
foarte dezamăgiți și pesimiști. Ei 
ne-au declarat deschis că preferă 
ca partida retur să aibă loc Ia 
București și nu la Craiova, deoa
rece consideră că în fața publicu
lui oltean (despre a cărui exube
ranță au auzit șl el), echipa lor 
s-ar găsi într-o situație si mal 
grea.

Avantajul terenului și al publi
cului, precum si calitățile Întrunite 
de reprezentativa noastră ne dau 
Întemeiate speranțe în recuperarea 
handicapului și în calificarea pen
tru meciul următor cu invingătoa-

Echipa R. F. a Germaniei 
sosește astăzi la București

® Scurtă incursiune • Ultimele 10 meciuri
Să începem scurta noastră Incursiune asupra fotbalului vest- 

german cu anul 1954, cînd echipa pregătită de Sepp Herberger 
triumfa surprinzător în finala cu invincibila, pînă atunci, reprezen
tativă a Ungariei.

Dar, coroana primită la Berna a strălucit din ce în 
ce mai puțin, deoarece în Suedia (1958) și, apoi, în Chile (1962) 
nepoții lui... „Onkel Sepp" au fost învinși în semifinale (1—-3 cu 
Suedia) și, respectiv, în sferturi de finală (0—1 cu Iugoslavia).

O alunecare, firește, pe tobogan a foștilor „mondiali", oprită, 
însă, Ia timp prin măsuri radicale s imediat după Chile, fotbalul 
vest-german își concentrează elita în Bundesliga și trece la profe
sionalism integral. Acum, destinele echipei reprezentative trec în 
mîna lui Helmuth Schon, elev credincios al maestrului Herberger, 
care, o vreme, va întîmpina dificultăți din cauza lipsei de înțe
legere pentru nevoile lotului manifestate de marile cluburi. Numai 
că SchOn, s-a priceput să-și apere cauza. Și planul de luptă, în
tocmit cu gîndui la C.M. din Anglia, intră în funcțiune. Noul 
antrenor federal verifică cu atenție pe cei 40 de jucători din lotul 
lărgit, oprind, finalmente, doar 22, pe cei mai dotați la capitolul 
fizic și tehnic, pe cei mai capabili să facă față „probei de foc”, 
constînd din 6 partide, una mai grea decît alta, în numai 18 zile ,-

Antrenorul principal al 
echipei reprezentative de fot
bal a R.F. a Germaniei, Hel
muth Schon, s-a fixat asupra 
lotului de jucători pe care-1 
va deplasa astăzi în Capitala 
țării noastre, în vederea me
ciului de miercuri: Wolter,

Maier (portari), Patzke, Hei
demann, Schultz, Base, Weber, 
Vogts, Beckenbauer, Overath, 
Siemensmeyer, Libuda, Heiss, 
Seeler, Netzer, Lohr.

Hottges, Muller șl Ulsass 
nu vor putea face deplasarea, 
fiind accidentați.

căci Helmuth Schon anticipase... finala. Dramatica finală, care, în 
memorabila zi de sfîrșit de iulie, reunise pe Wembley 100 000 de 
spectatori din întreaga lume. Printre aceștia, vreo 10 000 de supor
teri ai echipei vest-germane, aflațl în marele „templu al fotba
lului" cu două ore. înainte, agitînd steaguri și stegulețe și scandînd 
numele-simbol, al căpitanului de echipă: „Uwe / Uwe /“ (prezent 
la cîrma echipei șl pentru meciul de la București).

Lucru știut, la sfîrșitul celor 120 de minute de joc, succesul 
a surîs insularilor. Aplauzele au răsunat însă cu dărnicie și pentru 
Seeler, Beckenbauer et comp, demni succesori ai fraților Fritz și 
Ottmar Walter. Intr-un colț al tribunei, bătrînul Sepp Herberger 
11 urmărea cu calde priviri pe destoinicul său elev, Helmuth SchOn 
Ca și la „ediția elvețiană" a C.M., echipa vest-germană demonstrase 
măiestrie tehnică, o bună organizare a jocului, o condiție fizică 
fără reproș,

G. NICOLAESCU

25.Vn.I966 la Liverpool: R.F. a Germaniei — U.R.S.S. 2—1 (1—0)
30.VII.1966 la Londra: Anglia — R.P.G. 4—2 (2—2, 1—1)
12.X.1966 la Ankara: Turcia — R.F.G. 0—2 (0—1)
19.X/.3966 la Kbln: R.F.G. — Norvegia 3—0 (2—0)
22.11.1967 la Karlsruhe : R.F.G. — Maroc 5—1 (2—0)
22.111.1967 la Hanovra : R.P.G. — Bulgaria 1—0 (0—0)
8.IV.1967 la Dortmund : R.F.G. — Albania 6—0 (2—0)
3.V.1967 la Belgrad: Iugoslavia — R.F.G. 1—0 (0—0)

27.1X.1967 la Berlin: R.F.G. — Franța 5—1 (1—0)
7.X.1967 la Hamburg: R.F.G. — Iugoslavia 3—1 (1—0)

Beprezeniativa de tineret 
a României pleacă astăzi 

în B. F. a Germaniei
Ieri dimineață, lotul de tineret 

a efectuat pe stadionul „23 Au
gust" un joc la două porți (două 
reprize a 40 de minute) in compa
nia unei combinate, Steaua — ju
niori + A.S.A., din campionatul 
orășenesc, pe care a întrecut-o cu 
9—0 (5—0).

Antrenorii Dineă Schileru și 
Gheorghe Nuțescu au definitivat 
lotul de 16 jucători care efectuea
ză, astăzi, deplasarea în R.F. a

Germaniei : portari — Gornea, 
Pilea; fundași — Kis, Boc, Dinu, 
Deleanu ; mijlocași — Deselnicu, 
Radu Nunweilier, Olteanu ; ina- 
intași — Luceseu, Grozea, Dumi- 
trache, Jercan, Oblemenco, Opri- 
șan, Țarălungă.

După cum se știe, întîlnirea din
tre reprezentativele de tineret ale 
României și R.F. a Germaniei se 
desfășoară miercuri la Saarbriic- 
ken.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE

LA CONCURSUL N2. 46 
DIN 19 NOIEMBRIE

1. Politehnica Timișoara —
C.F.R. Arad 1

2. Metalul Tîrgoviște —
Flacăra Moreni 1

3. Ancora Galați — Ceahlăul
P. Neamț 1

4. Chimia Făgăraș — Industria
sîrmei 1

5. Gloria Bîrlad — C.S.M.S.
Iași anulat

6. Progresul Brăila — Vic
toria Roman 1

7. Foggia -— Catania 1
8. Lecco —- Bari X
9. Livorno — Monza X

10. Messina — Catanzaro X

11. Modena — Polenza 1
12. Palermo — Lazio X

13. Verona — Venezia 2

La meciul V, Gloria Bîrlad — 
C.S.M.S. lași care nu s-a disputat 
și a fost anulat, conform regula
mentului toate variantele primesc 
pronostic exact.

Fond de premii: 391 352 lei.

rea dintre echipele Turciei șl Bul
gariei.

După aprecierile unanime ale 
celor care au asistat la ambele 
meciuri, echipa României s-a pre
zentat mai bine la Berlin decît Ia 
Cracovia in urmă cu trei săptă- 
mînL Ea a cîștigat în omogenitate 
și în combativitate, desfășoară un 
joo mai clar. Sîmbătă, așa cum 
am subliniat și în cronica meciu
lui, aproape toți jucătorii au luptat 
cu deosebită energie împotriva 
unui adversar pe care ultimele re
zultate îl recomandau ca superior. 
Fără acel penalti dictat în mod 
nejustificat de arbitrul cehoslovac 
Davidek, băieții noștri ar fi în
cheiat meciul cu un rezultat de 
egalitate. Ia care, sincer vorbind, 
puțini dintre noi ar fi sperat. Un 
exemplu cît se poate de convingă
tor pentru a demonstra dăruirea 
totală a jucătorilor noștri în acest 
meci îl constituie Coman. El a su
ferit încă din primele minute ale 
jocului, la o ciocnire cu unul din 
înaintașii germani, o ruptură a 
mușchiului de la pieior, care, după 
cîte se pare, va necesita o inter
venție chirurgicală. La pauză, me
dicul echipei, Șerban Florian, con- 
statînd accidentul, a recomandat 
antrenorilor înlocuirea lui Coman. 
Dar acesta a implorat, aproape cu 
lacrimi în ochi, să fie lăsat în con
tinuare să joace. Rugămintea sa a 
fost, în cele din urmă, împlinită 
și Coman a apărat mai departe, cu 
același brio, impiedicînd majora
rea scorului. El a fost deosebit de 
apreciat și de către specialiștii și 
ziariștii germani, alături de Dobrin 
(considerat ca un jucător de mare 
clasă), 
Hath, 
sa) și

Ar
cineva să tragă din aceste fapte 
concluzia că stăm pe roze, că dis
punem acum de o echipă puterni
că și că avem calificarea în buzu
nar. Trebuie spus că în evoluția 
de sîmbătă a fotbaliștilor noștri 
au fost și unele lucruri care ne-au 
nemulțumit. Jocul înaintării din 
prima repriză s-a menținut la un 
nivel sub mediocru. Așa cum am 
spus și in cronica partidei, ataca n- 
ții noștri au fost deposedați foarte 
ușor de balon, au jucat dezlînat, 
nepunînd decît o singură dată în 
pericol real poarta gazdelor. Năs- 
turescu ș-a întîlnit doar de cîteva 
ori cu mingea 
mijlocașii, care 
ficient), Ionescu 
iar Constantin
rapid trecerea din apărare (unde 
prezența lui era necesară uneori) 
în atac (în comparație cu evoluțiile 
sale excelente din ultimele partide 
de campionat, jocul său de sîmbă
tă a constituit pentru noi o oare
care dezamăgire). După pauză, cu 
Lueescu pe aripa dreaptă, înain
tașii noștri au legat mai bine jo
cul, acțiunile lor au devenit mai 
clare, dar eficacitatea a lăsat în 
continuare de dorit. De altfel, este 
de necrezut, dar în tot cursul me
ciului atacanții români au șutat 
doar de două ori pe spațiul porții 
adverse !

Mijlocașii, cu excepția lui Do
brin, au fost inegali 
Koszka a început 
treptat și-a revenit, 
te mult și eu folos 
timp ce Ghergheli a fost mai ac
tiv în prima repriză, dar a slăbit 
vizibil după pauză, făcînd une'e 
greșeli surprinzătoare, pentru ma
turitatea lui sportivă. Fundașii,

atît cei de margine cît șl cei cen
trali, au constituit, împreună cu 
Coman, un zid greu de 
au luptat din răsputeri, 
Iuții de Ieșire din cele mal grele 
situații. Totuși, trebuie 
lui Sătmăreanu unele 
rile sale înainte, care au fost spe
culate de adversarul său direct.

Firește, deficiențele semnalat» 
sînt remediabile. Dar pentru a- 
ceasta devin necesare, după păre
rea noastră, unele modificări In 
componența lotului reprezentativ. 
Ele nu trebuie să însemne o schim
bare radicală a formației, ci nu
mai o îmbunătățire a formulei ac
tuale. Considerăm oportună înlo
cuirea lui Ghergheli (care nu mai 
are vitalitatea de altădată) ca și 
prezența unor nume noi în linia 
de atac (Pîrcăiab și Kallo, de pil
dă). în varianta 1—4—2—4 am opi
nia pentru folosirea lui Dobrin ca 
mijlocaș, în care caz ar putea fi 
luat în considerație și Oblemenco 
ca vîrf de atac.

Sînt doar cîteva soluții, dar fără 
îndoială că nu și singurele.

trecut. Ei 
găsind so-

reproșate 
din plecă-

C. FIRANESCU
Fazi din meciul ai

o surprinzătoare victorie

Surprize in „Cupa României
de Dan (comparat cu Go- 

pentru fizicul și vitalitatea 
de Ion Ionescu.
fi, însă, cu totul greșit ca

(de vină fiind și 
nu l-au jucat su- 
părea dezorientat, 
nu putea realiza

în comportare, 
mai slab, dar 
muncind foar- 
în apărare, in

Iată rezultatele înregistrate în 
meciurile disputate ieri în cadrul 
„Cupei României" :

PROGRESUL BRĂILA — VIC
TORIA ROMAN 4—9 (1—0). Vic
torie meritată a brăilenilor. In 
min. 43, jucătorul Buzea (Victoria) 
l-a bruscat pe arbitrul G- Rete
zau — București. Au marcat: Co
tigă (min. 44, 58 și 65) și Stoian 
(min. 66). (D. Cristache, coresp.).

CIMENTUL MEDGIDIA - ME
TALUL BUCUREȘTI 0-1 (0-1). 
Unicul gol a fost înscris de Pan- 
telimon (min. 45). (Radu Avram, 
coresp).

DINAMO OBOR BUCUREȘTI 
— POIANA CÎMPINA 2—0 (0—0). 
După o repriză albă, în cea de a 
doua, bucureștenii au avut mai 
mult inițiativa. în această parte a 
meciului, dinamoviștii au concre
tizat de două ori, prin Stănescu 
(min. 55) și Păunescu (min. 75). A 
arbitrat bine Oscar Flondor — 
Slobozia. (A. Păpădie, coresp.).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
T-U.G. BUCUREȘTI 0—1 (0—0). A 
marcat : Novac (min. 81). A con
dus bine C. Savu — Craiova (D. 
Gruia, coresp.).

DUNĂREA CALAFAT — C.F.R. 
TIMIȘOARA 0—2 (0-1). Autorii
golurilor: Fodor (min- 35) și Se- 
celeanu (min. 67). (D. Turcu, ca- 
resp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.F.R. I.R.T- Arad 1-0 (1—0). A 
înscris : Regep (min. 39). A con
dus cu scăpări Aurel Pop — Ora
dea. (P. Arcan, coresp. principal)- 

LEMNARUL ODORHEI — C.F.R. 
CLUJ 1—a (1—0). A marcat : Jom- 
bori (min. 12). Bun arbitrajul lui 
L. Pastor — Tg. Mureș. (A. Pia- 
loga, coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — IND. 
SÎRMEI C. TURZII 2—1 (0—1).
Golurile au fost realizate de Mu-

sîr-reșan (min. 10) pentru Ind. 
mei, Drăgoi (min. 55) și Dumitres
cu (min. 60) pentru Chimia- Bun 
arbitrajul lui
București. (B. Stoiciu și V. Lazăr. 
coresp.).

METALUL 
FLACĂRA 
Au marcat: 
Pîrvu (min. 
(min. 80). Corect arbitrajul lui I. 
Hrisafl — București. (M. Avanu, 
coresp. principal).

ANCORA GALATI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 2—1 (1-1).
Au înscris: Dărăban (min. 41 și 
49), respectiv Ovezea (min. 37). A 
condus slab Gh. Vasilescu I — 
București. (T. Siriopol, coresp.).

C.I.L. GHERLA - MINERUL 
BAIA MARE 2—2 (2—2, 2-2). Au 
înscris: Sălăjan (min. 18), Sza- 
baszlay (min. 88) pentru C.I.L., 
Snacovschi (min. 47 și 48) pentru 
Minerul. Foarte bun arbitrajul lui 
N. Găman — Simeria. (A. Sabo, 
coresp.).

MEDICINA IAȘI — CHIMIA 
SUCEAVA 0—0. Gazdele au ratat 
mai multe ocazii. A arbitrat bine 
Z. Lupu — Focșani- (D. Diacones- 
cu, coresp. principal).

VICTORIA TG. JfU - META
LUL HUNEDOARA 3—0 (2-0).

G. N. Gherghe —

TÎRGOVIȘTE — 
MORENI 2-1 (1—0). 
Tiron (min. 32) și 
75) respectiv Drăgan

pentru 
pentru 
(Mine- 
că s-a

Autorul golurilor : Munteanu (min.’ 
19, 27 și 77). I. Chilibar — Pitești 
a condus foarte bine. (M- Băloî. 
coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
C.S.M. SIBIU 0—1 (0—0). Autorul 
golului : Mihai (min. 60). Bun. ar
bitrajul lui Gh. Comănescu — 
Cîmpina. (Gh. Briotă, coresp.).

MINERUL GIIELAR — VAGO
NUL ARAD 1-1 (1—1, 1—1), Au 
marcat : Sabo (min. 25) 
Minerul, Dvorjac (min. 52) 
Vagonul- Jucătorul Foca 
rul) a fost eliminat» pentru
bătut cu Dobîndă (Vagonul) — 
care nu a fost eliminat. Foarte 
slab arbitrajul lui M. Ispas — Me
diaș. (F. Opriță, coresp.).

BIHOREANA MARGHITA - 
CRIȘUL ORADEA 1—3 (0—3). Au 
înscris : Kun (min. 2 și 24), Iacob 
(min. 35), respectiv Herbert (min- 
49). A condus bine G. Farcaș — 
Satu Mare. (A. Pașcalău, coresp.).

MARINA MANGALIA — S.N. 
OLTENIȚA 2—0 (1—0)- Autorii
golurilor : Mihalache (min. 7) și 
Masera (min. 74). Foarte bun ar
bitrajul lui V. Liga — Galați. (C. 
Popa, coresp. principal).

Meciul Gloria Bîrlad — C.S-M.S. 
Iași a fost amînat pentru 30 no
iembrie.

Lotul de juniori-F, C. Argeș (juniori) 3-0 (1-0)
PITEȘTI, 19 (prin telefon). Cu 

patru zile înainte de meciul cu 
Ungaria (preliminariile Turneului 
U.E.F.A.), lotul de juniori a sus
ținut un meci de verificare, pe 
același teren pe care se va des
fășura partida amintită. Meciul a 
fost atractiv, echipa de juniori 
F.C. Argeș dînd o replică neaș
teptat de bună. Au marcat Ca-

niaro (min. 32) și Ștefănescu 
(min. 60 și 80).

lată echipa prezentată: Vidac 
— Marinescu, Ciugarin, Ispir, 
Viciu — Rizea (Tănăsescu min. 
40), Dumitru — Caniaro, Ciutac, 
Ștefănescu, Nicolaie.

în meci amical : F.C. Argeș— 
Electronica Obor 3—2 (1—1). 
AL. MOMETE-coresp. principal

DIVIZIA C ® Semi - etapă în 3 serii ® Bilanț: 16 victorii 
Gloria Bîrlad (seria Est), Dunărea Giurgiu (seria Sud),

ale gazdelor și două „nule" 
Electroputere Craiova (seria Vest)

SERIA EST
PETROLUL MOINEȘTI — MI- 

NOBRAD VATRA DORNEI 3—1 
(<"— ). Au marcat : Mangalagiu 
(min. 1), Dumitrică (min 7), Tăbă- 
caru (min. 74), respectiv Pal (min. 
53)- în min. 19 jucătorul Nistor 
(Petrolul) a ratat un penalti. Vic
tor Paladescu — Galați a arbitrat 
bine. (C. Panaite, coresp.).

UNIREA FOCȘANI - META
LUL RĂDĂUȚI 3—0 (2—0). Au în
scris : Ketveș (min. 18), Vasilovici 
(min. 42) și Necula (min. 50). în 
min- 18, jucătorul Pintescu (Meta
lul) a fost eliminat pentru protes
te. A condus bine A. Paraschiv — 
București. (A. Axente si A. Sîrbu, 
coresp.).

GLORIA C-F.R. GALAȚI - FO- 
RESTA FĂLTICENI 2—0 (1-0). 
Autorii golurilor : Hamza (min. 
42) și Fior eseu (min. 78). Bun ar
bitrajul lui D. Ghețu — București. 
(V. Ștefănescu, coresp.).

S.U-T. GALAȚI — METALUL 
BUZĂU 2—0 (1—0). Au înscris: 
Samson (min. 10) și Păun (min. 
60). A arbitrat bine M. Cițu — 
București. (Șt. Constantinescu, 
coresp. principal).

CLASAMENT

1. Gloria Bîrlad 11 8 1 2 21— 6 17
2. Ancora Galați 11 7 1 3 21—12 15
3. Medicina Iasi 11 6 2 3 21—13 14
4. Gloria C.F.R. Gl. 12 7 0 5 19—17 14
5. Oțelul Galați 11 5 2 4 13—10 12a;,
6. Unirea Focșani 12 5 2 5 17—14 12
7. Textila Buhuși 11 5 2 4 15—13 12
8. Petrolul Moinești 12 5 2 5 10—15 12
9. Foresta Fălticeni 12 5 2 5 15—16 12

10. Metalul Buzău 12 4 3 5 12—12 11
11. Minobrad V. D. 12 5 1 6 14—16 11
12. Șoimii Buzău 11 4 2 5 18—20 10
13. S.U.T. Galați 12 2 3 7 10—28 7
14. Metalu! Rădăuți 12 0 3 9 6—28 3

ETAPA VIITOARE

Metalul Buzău — Unirea Foc
șani, Oțelul Galați — Șoimii Bu
zău, Medicina Iași — Petrolul Moi- 
nești, Ancora Galați — Textila 
Buhuși, Minobrad Vatra Dornei — 
Gloria C.F.R. Galați, Foresta Făl
ticeni — S.U.T. Galați, Metalul 
Rădăuți — Gloria Bîrlad.

SERIA SUD
RAPID C.F. BUCUREȘTI — RA

PID PLOPENI 1—1 (1—0). în pri
ma repriză, bucureștenii au avut 
mai mult timp inițiativa și au 
marcat prin Strat, în min. 43. 
După pauză, oaspeții au egalat, 
în min- 61. Autorul golului: Huza. 
(C. Pufu, coreșp.).

DUNĂREA GIURGIU — FLA
CARA ROȘIE BUCUREȘTI 3—0 
(2—0). Peste 3000 de spectatori au 
asistat Ia un joc de slabă factură 
tehnică. Golurile au fost înscrise 
de Liviu (min. 18), Ghiță (min. 31) 
și State (min. 49 din penalti). în 
min. 65, jucătorul Mănăilă (Du
nărea) a fost eliminat pentru lo
virea intenționată a adversarului- 
A arbitrat satisfăcător G. Botescu 
— Moreni. (Tr. Barbălată, coresp.).

CLASAMENT
1. Dunărea Giurgiu 12 9 1 2 23—11 19
2. Metalul Tîrgoviște 11 7 2 2 26— 9 16
3. Flacăra r. Buc. 12 6 2 4 18— 8 14
4. Rapid Plopeni 12 6 2 4 25—18 14
5. Progresul Brăila 11 5 3 3 13— 8 13
6. Chimia

Tr. Măgurele 11 4 5 2 5— 8 13
7. Stuful Tulcea 11 6 0 5 16—17 12
8. Electrica C-ța 11 5 0 6 13—16 10
9. S.N. Oltenița 11 3 3 5 14—18 9

10» Rapid C.F. Buc. 12 3 3 6 12—25 9
11. T.U.G. Buc. 11 2 4 5 12—13 8
12. I.M.U. Medgidia 11 2 4 5 6—10 8
13. Oltul Sf. Gh. 11 2 3 6 10—18 7
14. Viitorul Fieni 11 2 2 7 6—20 6

ETAPA VIITOARE

Flacăra roșie București - Me-
talul Tîrgoviște, Viitorul Fieni — 
Dunărea Giurgiu, Stuful Tulcea
— T.U.G. București, Progresul 
Brăila — Chimia Tr. Măgurele,

Cosma, portarul bucureștenilor, oprește un atac al echipei Rapid Plopeni Foto : N. Tokacek

Oltul Sf. Gheorghe — Rapid C-F. 
București, Rapid Piopeni — I.M.U. 
Medgidia, Electrica Constanța — 
S.N. Oltenița.

SERIA VEST
PROGRESUL STREHAIA — MI

NERUL ANINA 2—0 (1—0). Au
torii golurilor: Presură (min. 20) 
și Dinu (min. 55). A arbitrat co
rect C. Iofciu — București. (Gh. 
Dobreanu, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
VICTORIA CĂLAN 2—0 (1—0).
Gazdele au dominat autoritar dar 
au fructificat doar două din oca
zii, prin Lovin, în min. 38 și 64. 
(V. Popovici, coresp.).

CF.R. CARANSEBEȘ - META
LUL TR. SEVERIN 1-1 (0-0). Au 
marcat: Mateescu (min. 80) pen
tru C.F.R., Popescu (min. 50) pen
tru Metalul. în min. 64, jucătorul 
Novacovici (C.F.R.) a ratat un pe- 
naiti. A condus bine C. Pop — 
Hunedoara. (M. Mutașcu, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — MU
REȘUL DEVA 3—1 (2—1). Au în
scris : Kerestes (min. 25), Vîntu 
(min. 35), Văfav (min. 54), respec
tiv Csergo (min. 5). A arbitrat 
bine C. Costin — București. (I. 
Stanca, coresp.)-

MINERUL LUPENI - A.S.A. 
SIBIU 2—1 (1—0). Golurile au fost 
realizate de Velicu (min. 40, auto
gol), Cotroază (min. 68 din penalti) 
respectiv Slămonica (min. 74). A 
condus bine G- Opriță — Arad. 
(I. Cotescu, coresp.).

CLASAMENT
1. Electroputere Cv. 12 7 2 3 22— 9 16
2. Metalul Tr. Sev. 12 6 3 3 24—14 15
3. Chimia Făgăraș 11 5 3 3 22—16 13
4. Victoria Căian 12 5 3 4 21—17 13
5. Tractorul Bv. 12 5 3 4 19—19 13
6. Minerul Anina 12 5 3 4 15—17 13
7, A.Ș.A. Sibiu 12 4 4 4 18—12 12
8. Progp Strehaia 12 5 2 5 17—22 12
9. Mureșul Deva 12 4 3 5 21—18 11

10. Minerul Lupeni 12 4 3 5 17—23 11
11. U.M. Timișoara 11 4 2 5 19—19 10
12. Victoria Tg. Jiu 11 4 2 5 17—25 10
13. C.F.R. Caransebeș 12 3 3 6 19—25 9
14. Prog. Corabia 11 2 2 7 12—27 6

ETAPA VIITOARE
Chimia Făgăraș — Electroputere 

Craiova, Mureșul Deva — C.F.R. 
Caransebeș, Minerul Anina — Mi
nerul Lupeni, Victoria Călan — 
Progresul Corabia, A.S.A. Sibiu — 
Victoria Tg. Jiu, Metalul Tr- Se
verin — Tractorul Brașov. U.M. 
Timișoara — Progresul Strehaia.

SERIA NORD
METALUL COPȘA MICA - 

METALUL SATU MARE 1—0 
(1-0)- Unicul gol (min. 42) a fost

® în fruntea clasamentelor:

și Medicina Cluj (seria hiord)

marcat de Ținea. în min. 12, ace
lași Tinea a ratat un penalti. A 
condus bine N. Barna — Tîrnă- 
veni. (M. Faliciu, coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — 
STEAUA ROȘIE SALONTA 2-1 
(1—1). Au înscris : Trifu (min. 29 
și 79), respectiv Ungvari II (min- 
28), I. Zoldoș — Cluj a arbitrat 
corect. (A. Domuță, coresp.).

METALUL AIUD — MINERUL 
BIHOR 2—0 (1-0). Autorul golu
rilor : Crăciun, în min. 33 și 80. 
Bun arbitrajul lui A. Nuti — Satu 
Mare. (A. Crișan, coresp.).

UNIREA DEJ — MEDICINA 
TG. JWREȘ 3-1 (2—0). Au map
pat : Covaciu (min. 25), Cătană 
(min- 26), Popa (min. 58), respec
tiv Balaș (min. 88). în min. 84, 
jucătorul Duca (Unirea) a ratat un 
penalti. Bun arbitrajul lui O. 
Anderco — Satu Mare. IA. Con
trai, coresp.).

RECOLTA CĂREI — CHIMICA 
TÎRNAVENI 1—0 (1—0). Autorul 
golului : Hauler (min. 18) din pe
nalti. A condus bine I. Baranyai 
— Cluj. (E. Herman, coresp.).

UNIO SATU MARE - SODA 
OCNA MUREȘ 2-0 (0—0). Gaz
dele au dominat mal mult timp și 
au obținut o victorie meritată. Au 
înscris : Spaniol (min. 53, autogol) 
și Leș (min. 80). A arbitrat corect 
R. Vamoș — Tg. Mureș. (A. Ver
ba, coresp.).

MEDICINA CLUJ — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA 4—0 (3-0). Au mar
cat : Tarcu (min. 5), Nichiti (min. 
32, 34 (din penalti), min. 65). A 
condus bine Z. Silaghi — Oradea. 
(P. Radvani, coresp.).

ETAPA VIITOARE

CLASAMENT
1. Medicina Cluj 12 6 3 3 24— 6 15
2. Chimica Tîrnăveni 12 7 1 4 19-7-14 15
3. Medicina Tg. M. 12 5 4 3 26—18 14
4.- Metalul Aiud 12 6 1 5 24—23 13
5. Recolta Cărei 12 5 3 4 14—18 13
6. Unio S. Mare 12 5 2 5 15—13 12
7. Faianța

Sighișoara 12 5 2 5 19—19 12
8.Steaua r. Salonta 12 4 3 5 13—12 11
9. Unirea Dej 12 5 1 6 18—18 11

10. Metalul C. Mică 12 4 3 5 16t-23 11
11. Minerul B. Sprie 12 5 1 6 16—27 H
12. Metalul S. Mare 12 4 2 6 13—14 10
13. Minerul Bihor 12 4 2 6 16—19 10
14. Soda O. Mureș 12 4 2 6 13—22 10

Faianța Sighișoara — Unio Satu 
Mare. Chimica Tirnăveni — Uni
rea Dej, Medicina Tg. Mureș — 
Metalul Copșa Mică. Minerul Bi
hor — Medicina Cluj, Soda Ocna 
Mureș — Minerul Baia Sprie, Me
talul Satu Mare — Metalul Aiud. 
Steaua roșie Salonta — Recolta 
Cărei.



Finala feminină de flo
retă. Pe planșă Ecaterina 
Iencic
clștiga
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Bucurcști-lugoslavia, veritabila finala

h Turneul internațional de scrimă de la

și Olga Szabo. Va
Iencic cu 4—2...

Foto : A. Neagu

București

Steaua la a doua victorie,
prin Ileana Drîmbă

Proba de sabie a fost ciștigată de Nazlimov (Ț.S.K.A. Moscova)
Întrucît prima finală a Turneu

lui internațional de scrimă de la 
București, cea de floretă bărbați, 
s-a încheiat sîmbătă seara foarte 
tîrziu, n-am putut publica și cla
samentul final al probei. Iata-1:
1. I. Drîmbă (Steaua) 5 v.d.b.;
2. J. Roczycky (Legia) 5 v.d.b.;
3. M Țiu (Steaua) 5 v.d.b.; 4.
A. Litov (Ț.S.K.A.) 3 v. ; 5. A. 
Șeveliov (Ț.S.K.A.) 3 v.; 6. I. 
Falb (Steaua) 3 v.; 7. Șt. Haukler 
(Steaua) 2 v. ; 8. I. Denisov
(Ț.S.K.A.) 2 v. De remarcat faptul 
că succesul lui Drîmbă se dato
rează, de fapt, lui... Falb. în ul
timul asalt al finalei, Falb a reu
șit să-1 întreacă pe Roczycky, 
care în acel moment avea cel 
mai mare număr de victorii (5). 
In acest fel, floretistul polonez a 
Intrat în baraj, cu Drîmbă și Țiu, 
unde a pierdut...

La floîetă femei, în prima 
grupă din sferturi Iencic și Ber- 
zețkaia fac o adevărată demons
trație de măiestrie, acumulînd șl 
cele mai multe victorii: cîte 4. 
Din această grupă se mai afirmă 
și Circova. în grupa a doua, 
Drîmbă șl Lubețkaia merg „cap 
la cap", anunțîndu-se printre fa
voritele probei. Se mal califică 
Klssmartonyi. în grupa a treia, 
singură Ardeleanu reușește să 
termine neînvinsă (5 v.)_ Ea este 
urmată de Kantarovicl (4) și Stl-

IA LUPTE GRECO'ROMANE

Steagul roșu Brașov

La invitația clubului brașovean 
Steagul roșu, formația poloneză 
de lupte greco-romane Minior 
Katowice, întreprinde un turneu 
în țara noastră. Prima reuniune 
— terminată la egalitate : 4—4 — 
a avut loc duminică dimineața In 
sala clubului muncitoresc al Uzi
nelor de autocamioane și s-a ri
dicat la un bun nivel tehnic. în 
ambele formații au evoluat o 
serie de luptători de valoare, ca 
de exemplu, I. Baciu, care a în
tărit echipa Steagului roșu, 
Maindt, multiplul nostru cam
pion la „libere", Zgislaw, cîștigă- 
torul recentului turneu al spe
ranțelor olimpice, care a avut 
loc în Polonia.

Rezultate: categ. 52 kg — 1, 
Munteanu p.p. la B. Sczepanski ; 
57 kg — I. Baciu b.p. J. Hanii 
sek •, 63 kg — L. Moașa p.p. E. 
Bosko; 70 kg — A. Toth b.p. 
M. Doukovic ; 78 kg — G. Cerel 
egal A. Filip (antrenorul echipei 
din Katowice); 87 kg — N. Baciu 
egal T. Szanislaw ; 97 kg — A. 
Maindt b.p. H. Bieroua; -f-97 kg 
— G. Marinache p.p. H. Zgislaw.

Revanșa, marți după-amiază în 
orașul Sf. Gheorghe.

megy (3). In fine, în grupa a 
patra, Olga Szabo se impune și 
ea, terminînd în frunte (6 v, 
fiind o serie de 7 concurente). 
O secondează Mirzoeva (5) si 
Horvath (4).

Urmează Imediat semifinalele 
la floretă femei. Aici, cu excepția 
Ecaterinei Iencic, care a dominat 
una din cele două semifinale, în- 
registrînd 4 victorii, toate cele
lalte reprezentante ale clubului 
Steaua s-au strecurat cu dificul
tate în finală, îndeosebi Olga 
Szabo. Ea n-a punctat decît de 
două ori, la Siimegy și Kissmar- 
tonyi. Ardeleanu s-a încălzit greu, 
reușind ca abia în ultimele asal
turi, cu Mîrzoeva și Berzețkala 
să fie stăpînă pe lamă șl să aibă 
totodată inițiativa. Cit de greu 
s-a calificat Ardeleanu pentru ul
timul act al probei o dovedește 
și faptul că toate victoriile ei 
(patru la număr) au fost obținute 
la Urnită... Foarte dificil și-a făcut 
încălzirea (de ce nu în afara 
concursului?) șl Ileana Drîmbă. 
Victoriile ei, 5—2 cu Mîrzoeva, 
5—1 cu Horvath șl 5—2 cu Ar
deleanu, au fost, 
chinuite decît 
tre floretistele 
bine a mers 
torii) care se 
redutabilă. în 
valoare modestă. Ne-a surprins 
comportarea Mîrzoevel, care n-a 
obținut decîț două victorii, astfel 
că nu și-a putut asigura un loc 
în finala probei. Iată șl cele 8 
trăgătoare care aveau să-și dis
pute titlul de cîștigătoare a tur
neului : Iencic, Szabo, Drîmbă și 
Ardeleanu “
Kantarovicl, Berzețkala și Circova 
(Ț.S.K.A.).

în prima din cele două semi
finale de sabie, sportivul mos
covit Vinokurov a făcut din plin 
dovada frumoaselor sale posibi
lități, terminînd neînvins. Vino
kurov se anunța drept principalul 
favorit al probei. Bine au tras 
și ceilalți sabreri de la Ț.S.K.A., 
Nazlimov și Sitnikov, care s-au 
calificat și ei în finală. Al patru
lea finalist a fost Vintilă (deși 
numai cu două victorii, 5—3 cu 
Rohoni și 5—2 cu Torday). De
zavantajat de arbitrajul de mar
gine, Rohoni, care 
aceeași acurateță de 
n-a putut obține decît 
la Sitnikov, cu 5—3.

A doua semifinală, 
echilibrată, a dat cîștig de cauză 
tot unui trăgător moscovit, lui 
Sidiak (4). în imediata sa apro
piere s-au situat Piatkowsky și 
Kocsis (cu cîte 3 v) și veteranul 
sabrerilor de la Steaua, neobo-

oricum, 
arată scorul, 
invitate, cea 
Lubețkaia (4 
anunța o finalistă 
rest, sportive de

mat 
Din- 
mai 
vic-

(Steaua), Lubețkaia,

a tras cu 
totdeauna, 
o victorie,

mult mal

C. GRUIA-coresp. principal

Dynamo Magdeburg -
Dinamo București 6-5 la polo!

în cel de ăl doilea meci amical 
de po)o dintre Dinamo București 
și Dynamo Magdeburg, oaspeții 
au obținut o surprinzătoare vic
torie la scorul de 6—5 (1—1, 
2—1, 3—1, 0—2). Bucureștenii au 

, jucat slab, comițînd numeroase 
greșeli, atît în apărare cît și în 
atac. în plus, portarul Ciszer a 
primit o serie de goluri parabile. 
Cele 11 puncte au fost înscrise 
de: Fritsche 3, Strobach, Her- 
wegen și Winterdorfer de la în
vingători, .respectiv, Grintescu 2, 
Zamîirescu, Zahan și Mărculescu 
de la învinși.

a turneului international de handbal
Iugoslavia a realizat

scorul turneului

situl Mustață (două victorii, la 
fel ca și Boronkay, dar un 
tușaveraj mai bun). Așadar, în 
finala probei s-au calificat doi 
trăgători de la Steaua (Vintilă și 
Mustață), patru de la Ț.S.K.A. 
și cîte unul de la Legia și 
Honved.

...Și finalele celor două probe. 
Cea de sabie a revenit lui Nazli
mov (Ț.S.K.A.) cu 7 victorii. To
tuși, n-a lipsit mult ca reprezen
tanții Stelei, Mustață și Vintilă, să 
realizeze o mare surpriză, să-l în
treacă pe redutabilul sabrer. în 
acest caz, desigur, altfel ar fi ară
tat clasamentul. După Nazlimov, 
pe locul 2 Piatkowsky (Legia) cu 
5 v. Apoi, Mustață (5 v — 26:31), 
Sidiak (Ț.S.K.A.) — 4 v, Vinoku
rov (Ț.S.K.A.) — 3 v, Kocsis (Hon
ved) — 2 v, Vintilă — 2 v și Sit
nikov (Ț.S.K.A.) — 0 v.

Floreta feminină a fost cîștigată 
(cu destule emoții !) de Ileana 
Drîmbă cu 6 victorii. Clasamentul 
în continuare : 2. Kantarovicl
(Ț.S.K.A.) 5 v; 3 Szabo (Steaua) 
4 v. ; 4. Iencic (Steaua) 4 v. ; 5. 
Berzetkaia (Ț.S.K.A.) 3 v. ; 6. Cir
cova (Ț.S.K.A.) 2 v. ; 7. Ardeleanu 
(Steaua) 2 v. ; 8.
(Ț.S.K.A.) 2 v.

Azi proba individuală
Tiberiu

i

Ritm, fantezie, forță, mobilitate. 
,7“-le iugoslav a demonstrat cu 
prisosință aseară toate aceste ca
lități, care i-au permis să se im
pună de o manieră indiscutabilă 
în fața selecționatei Varșoviei. 
Adăugind acestor atu-uri buna 
manipulare a unui bogat arsenal 
tehnico-tactic, vom putea explica 
mai lesne de ce această formație 
continuă să se mențină printre 
fruntașele handbalului mondial.

Este foarte adevărat că echipa 
Iugoslaviei a avut aseară în față 
o formație vlăguită în urma efor
tului depus cu o seară înainte, 
dar aceasta nu scade cu nimic 
din meritele alb-albaștrilor, care 
au atacat furibund din primul și 
pînă în ultimul minut, realizînd 
scorul turneului: 24—9 (12—3).

Echipa de tineret a pierdut
un meci mare

Nu exagerez cîtuși de puțin 
cînd afirm că de mult timp iubi
torii de handbal din București nu 
au mai fost martorii unui joc atît 
de dramatic ca acela desfășurat 
între echipa de tineret a Capita
lei noastre și puternica formație 
a U.R.S.S. Chiar din primul mi
nut, cînd Moldovan a uluit în
treaga apărare adversă înscriind 
imparabil (1—0), s-a văzut clar 
că echipa speranțelor este pusă 
pe fapte mari. Ca un veritabil 
vîrtej s-au succedat acțiunile o- 
fensive ale tinerilor noștri spor
tivi, care au făcut pur și simplu 
mat apărarea adversă. 4—1 (min. 
7), 6—3 (min. 15). Sala este

sel faoe un cadou echipei sovie
tice, acordîndu-i un 7 metri ima
ginar. Și selecționata U.R.S.S. oîș- 
tigă la limită: 18—17 (9—8). A- 
plauzele finale au fost Insă de 
partea tinerilor noștri handiballști 
care meritau cel puțin un rezul
tat egal.

de

delir. Echipa lui Klimov rămîne 
parcă împietrită după fiecare atac 
furtunos pe care Rotaru, Paras
chiv sau Moldovan îl concreti
zează fără greșeală. Dar tactica 
adoptată de formația noastră (o 
apărare foarte avansată) se va 
dovedi o armă cu două tăișuri, 
într-adevăr, Țerțvadze, Klimov și 
Juravliov nu pot face o mișcare, 
numai că la semicercul nostru 
iexistă un spațiu liber prin care 
tZelenov și Șolomko pătrund 
foarte des. Astfel, handbaliștii 
sovietici încep să refacă din han
dicap, ba chiar preiau conduce
rea, în min. 27, cînd echipa lor 
se afla în superioritate numerică: 
8—7.

La pauză, avantaj minim
partea oaspeților (9—8). După re
luare, lupta în teren devine acer
bă. Se comit multe faulturi, ire
gularități și arbitrul Hensel este 
evident depășit. Echipa U.R.S.S. 
conduce cu 10—8, 12—10, dar
egalitatea este repede restabilită. 
Fiecare formație încearcă să se 
desprindă, însă nici una nu reu
șește. în continuare, de cinci ori 
egalitate pe tabela de marcaj. 
Gațu, ca un spiriduș, împinge 
mereu atacul nostru și realizează 
cîteva goluri de toată frumuse
țea. Dar și adversarii au în echi
pa lor o „mină de aur“: Jurav
liov. Tensiunea crește în tribune 
pe măsură ce minutele se scurg.
16— 16 în min. 50 (echipa noastră 
a egalat avînd un om în minus),
17— 17 în min. 55. De la această 
situație intervențiile arbitrului 
vor fi decisive. Rămînem în in
ferioritate numerică, dar echipa 
apără rezultatul cu strășnicie. 
Dincă se accidentează și pără
sește poarta, totuși rezultatul nu 
se schimbă. Cu 90 de secunde 
înainte de sfîrșit, arbitrul Hen-

cucerire a trofeului. In parti
de ieri, jucătorii bucureștenl 

fost deseori contrați cu vigoare 
formația budapestană, fiind ne-

consecutivă
A 4-a victorie

...pentru prima selecționată a Ca
pitalei care în urma victoriei cu 
17—16 (7—7) în fața echipei Buda
pestei își menține intacte șansele 
de 
da 
au 
de 
voiți să se mulțumească cu un 
succes minim.

Adrian VASILIU

IUGOSLAVIA — VARȘOVIA 
24—9 (12—3). Arbitru: D. Purică 
(România). Au înscris : Popovici 
3, Karalici 5, Koprivica 2, Fajfrici 
2, Martincevici 3, Pokrajac 5, 
Lavrici 2, Tom asiei 1, Pesiai 1, de 
la învingători și Zawada 2, 
Czoska 2, Pnioclnski 1, Piekarek 
1, Lech 1, Skrozyk 1 și Wlazlo 1 
de la învinși.

U.R.S.S. — BUCUREȘTI TINE
RET 18—17 (9—8). Arbitru : Hen
sel (R.D.G.). Au maroat : Jurav- 
liov 8, Zelenov 3, Șolomko 3, Kli
mov 2, Țertvadze 2 de la învin
gători și Gațu 6, Moldovan 4, 
Rotaru 3, Paraschiv 2 și Dan Ma
rin 2 de la învinși.

BUCUREȘTI — BUDAPESTA 
17—16 (7—7). Arbitru: Lutz (R.F.G.). 
Au înscris: Iacob 2, Licu 4, Gruia 5, 
Goran 5, Speck de la învingători 
și Vass 4, Fenyo 2, Marosi 3, Ko
vacs 4, Kalo 1, Simo 1, Takacs de 
la învinși.

de spadă.
STAMA

Lubețkaia

BUDAPESTA (Agerpres) 
cursul acestui sezon, jucătorii de 
tenis de masă din Ungaria vor 
avea o intensă activitate. în vede
rea campionatelor internaționale 
ale Scandinaviei de la Karlskrona 
au fost selecționați : Rozsas, 
mar, Jurik și Angela Papp, 
campionatele internaționale 
Poloniei de la Kracovia (29 
iembrie — 1 decembrie), vor par
ticipa Bankuti, Timar, Marosfy, 
Klampar, Eva Iszo și Juhos. La 
1 decembrie, la Manchester, echi
pa Ungariei va întîlni pe cea a 
Angliei. Selecționata maghiară va 
avea următoarea componență : Be- 
leznay, Boerzei, Jonyer și Kishazi.

Șaranova-Evdokimov (U.R.S.S.) conduc la perechi
PRAGA, 19. — In capitala Ceho

slovaciei au continuat întrecerile 
primei competiții internaționale de 
anvergură a patinajului artistic 
european, „Patina pragheză".

După proba figurilor obligatorii 
și cea a exercițlilor liber alese, în 
întrecerea individuală feminină a 
ieșit in evidență superioritatea 
principalei favorite, patinatoarea 
cehă Hanna Maskova. Ea s-a dis
tanțat în fruntea clasamentului, 
totalizînd 1 349 puncte. Pe locul 
doi — cu 1 265 puncte — s-a clasat 
tînăra patinatoare din R.D. Ger
mană; Beate Richter. Austriaca 
Liesl Mikula este clasată a treia, 
cu 1 249 puncte. Pe următoarele 
locuri fruntașe se află în ordine : 
Bariea, Gasparkova (ambele Ceho
slovacia), Sceglova (U.R.S.S.), Wag
ner (Ungaria). Campioana polone-

ză Warminska este clasată pe lo
cul zece, cu 1015 puncte.

La concursul feminin a luat 
parte și tînăra patinatoare din Ro
mânia, Beatrice Huștiu (în vîrstă 
de 11 ani). Fiind prezentă pentru 
prima oară la startul-unui concurs 
de asemenea importanță, Beatrice 
Huștiu s-a remarcat printr-o bună 
evoluție 
totalizat 
locul 12 
curente.
află ultima clasată, sportiva bul
gară Kamenova, cu 795,4 puncte.

Ultimul titlu în cadrul întrece
rilor „Patinei pragheze" va fi de
cernat perechilor. După consuma
rea figurilor obligatorii, conduce 
cuplul sovietic Șaranova—Evdoki
mov. Perechea română Daniela 
Popescu — Marian Chiosea ocupă 
locul zece.

la figurile libere. Ea a 
995 puncte, clasîndu-se pe 
dintr-un total de 13 con- 
La distanță apreciabilă se

Finală Emerson-Newcombe la Brisbane ■K I I S»
Echipa de tenis a Iugoslaviei condusă

de Anglia, la Ljubljana

BRISBANE 19 (Agerpres). — 
In semifinalele turneului interna
țional de tenis de la Brisbane, 
australianul John Newcombe l-a 
învins cu 6—3, 7—-5, 3—6, 3—6, 
7—5 pe compatriotul său Bill 
Bowrey. Meciul a fost extrem de 
disputat și, a durat 2 ore și 35 
de minute. în finală, Newcombe 
îl va întîlni pe veteranul Roy 
Emerson (Australia). Acesta l-a 
învins după 110 minute de joc 
pe danezul Jan Leschly cu sco
rul de 6—4, 3—6, 6—1, 6—3. La 
sfîrșitul meciului, Newcombe a

fost întrebat de ziariști dacă va 
trece în acest an la profesionism. 
El a declarat: „Am cîteva oferte, 
însă nu vă pot da un răspuns 
precis, decît după finala Cupei 
Davis, din decembrie".

© în competiția europeană de 
tenis pe echipe, la Ljubljana, An
glia conduce cu 2—0 în meciul 
cu Iugoslavia. Wilson l-a învins 
cu 8—6, 7—5 pe Pilici (Iugo
slavia). La Copenhaga, după pri
ma zi, Cehoslovacia și Danemarca 
se află Ia egalitate ; 1—1. Kodes, 
în mare formă, l-a învins cu 6—4, 
3—6, 6—4 pe danezul Ulrich.

PE RINGURILE DE BOX
® Buster Mathis (S.U.A.), una 

din tinerele speranțe ale catego
riei grea, a boxat duminică la 
Stockholm cu peruvianul Roberto 
Davilla. Net superior, Buster 
Mathis, care are o talie de colos, 
l-a învins prin KO pe Davilla, 
trimis la podea in repriza a 7-a 
de un croșeu de stingă la băr
bie. Mathis este neînvins în ca-

rieră și specialiștii consideră că 
In scurt timp el are cele mai 
mari șanse de a lupta pentru 
titlul mondial. El este tn vîrstă 
de 23 de ani și cintărește 120 kg.

In

• Campionul european la ca
tegoria grea, boxerul vest-german 
Karl Mildenberger, a anunțat 
că-și va pune titlul în Joc în

Hm Sitnianska ^Cehoslovacia), pe care o vedeți tn imaginea de fată, 
este una dintre concurentele care au participat sîmbătă șl duminică la cea 
de a treta ediție a campionatelor mondiale de gimnastică artistică găzduite 
de capitala Danemarcei. Pînă la închiderea ediției nu ne-au parvenit la re
dacție rezultatele finale aJe acestei competiții. Telefoto UPI/Agerpres

Rezultate in „C.C.E.“
în primul tur al „Cupei cam

pionilor europeni" Ia tenis de 
masă s-au înregistrat următoarele 
rezultate : băieți: Lokomotiv Leip
zig — Royal Standard Liege (Bel
gia) 5—0, Slavia Praga — Red

CLASAMENT

1. București
2. Iugoslavia
3. U.R.S.S.
4. Varșovia
5. Budapesta
6. Buc. tineret

4
4
4
4
4
4

4
2
2
2
0
0

0
2
0
0
1
1

0 
o
2
2
3
3

76—73
71—89
73—82
67—80

FOTBAL
O NOUĂ ETAPĂ

ÎN CAMPIONATUL U.R.S.S.

Amintindu-și că a fost campi
oană a Uniunii Sovietice, Dinamo 
Tbilisi a surclasat în etapa a 35-a 
a campionatului U.R.S.S. pe Di
namo Moscova (5—1), clarificînd 
în mare măsură situația primului 
loc. Căci, deși n-a jucat (avînd 
de susținut meciul cu Gornik 
Zabrze din cadrul „C.C.E."), Di
namo Kiev păstrează în momen
tul de fata cele mai mari șanse 
de a cîștiga titlul de campioană, 
dinamoviștii moscoviți fiind sin
gurii care ar fi putut să mai as
pire la locul 1. Spartak Moscova 
înregistrează un nou succes în 
deplasare : 1—0 cu Ararat Erevan, 
în timp ce Ț.S.K.A. Moscova este 
învinsă 
Don, de 
Pahtakor 
Moscova _ ________
Torpedo Moscova 3—1, Torpedo 
Kutaisi — Zarea Lugansk 2—1, 
Zenit Leningrad — Cernomoreț 
Odesa 1—2. Clasament: Dinamo 
Kiev 51 p (33 jocuri), Dinamo 
Moscova 47 p (34), Dinamo Tbilisi 
44 p (35).

cu 1—0 la Rostov pe 
S.K.A. Alte rezultate: 
Tașkenl — Lokomotiv 

2—1, Neftianik Baku —

BOB HEWITT PE CALE

la tenis de masă
en-

1-au 
tenis

A. Papp, unul din tinerii jucători 
ai primei reprezentative, tntr-o 
spectaculoasă săritură la semicercul 

advert.

Programul zilei de 
la ora 17, în ordine, 
U.R.S.S., București 
Budapesta, București 
via.

astăzi: de 
Varșovia — 

tineret —
— Iugosla-

PE OLOB
F. C. NORNBERG 

CONTINUĂ SĂ FIE LIDER

Sîmbătă au fost programate 
jocurile celei de a 14-a etape a 
campionatului de fotbal al R, F. 
a Germaniei. Iată rezultatele în
registrate : F. C. Koln — M.S.V. 
Duisburg 3—0, Werder Bremen—■ 
Bayern Miinchen 4—1, V.f.B. Stut
tgart — Borussia Dortmund 4—1, 
Miinchen 1860 — Borussia Neun
kirchen 5—0, Borussia Monchen- 
gladbach —■ Eintracht Frankfurt 
1—1, F. C. Kaiserslautern — Han
nover 0—0, Schalke 04 — F. C. 
Karlsruhe 2—0, F. C. Niirnberg — 
Alemannia Aachen 4—1. în cla
sament : F. C. Niirnberg 22 p, 
Bayern Miinchen 18 p, Borussia 
Monchengladbach și Eintracht 
Frankfurt cite 17 p.

• După 17 etape, în campiona
tul Angliei continuă să conducă 
echipa Manchester United cu 
24 p, urmată de Liverpool cu 22 p, 
Manchester City 22 p și Totten
ham de asemenea 22 p. Cîteva 
rezultate înregistrate sîmbătă: 
Burnley — Newcastle 2—0, Man
chester United
3— 2, 
1—1, 
Stoke
4— 2, 
Ham

© în campionatul austriac con
duce Rapid Viena cu 18 p, ur
mată de F. C. Austria și Wacker 
— ambele cu cîte 17 p. Cîteva 
rezultate de ieri : Austria Salz
burg — Wacker 1—3, F. C. Aus
tria — Linz A.S.K. 2—0.

Southampton
Sunderland — Liveipool 

Tottenham — Chelsea 2—0, 
City — Wolverhampton 

Manchester City — West 
United 3—2.

> ■ ■■ i ■

H

tlmp ce număra pe Roberto Davilla, făcut k.o. de Buster Mathis, ar
bitrul alunecă și el la podea...

Telefoto : U.P.I.-Agerpres
fața compatriotului sdu Gerhard 
Zech. Meciul se va desfășura la 
30 decembrie, tn cazul că va ter
mina victorios, Mildenberger se 
va întîlni cu campionul Angliei, 
Henry Cooper.

• La Helsinki s-a disputat o 
lntîlnire internațională de box 
amator între o selecționată polo
neză și reprezentativa Finlandei. 
Pugiliștii polonezi au obținut vic
toria cu scorul de 16—4.

Boys Differdange (Luxemburg) 
5—1, B.T.K. Solvesborgs (Suedia) 
— Scylla (Olanda) 5—0, Post 
Augsburg (R.F.G.) — C. S. Union 
Paris 5—1, Olympia Ljubljana — 
Spartak Plovdiv 5—4 ; fete : Ra
pid Geneva — Spartak Pleven 
5—1, Aussenhandel Berlin — Po- 
lizei Viena 5—0, S.T.K. Novi Sad

A. C. Boulogne Billancourt 
■2.

Turul ciclist al Mexicului a luat 
sfîrșit cu victoria rutierului co
lumbian Alvaro Pachon, care a 
totalizat 55 h 45:08. El a fost ur
mat în clasament de Martin Ro- 
driguez (Columbia) 55 h 48:37, 
Rene Pynew (Olanda) 55 h 50:07, 
Iuri Dmitriev (U.R.S.S.) 55 h 52:32, 
Arturo Pecchiclan (Italia) 55 h 
55:18, Heribero Diaz (Mexic) 55 h 
57:04. Pe echipe a cîștigat forma
ția Columbiei, urmată de cea a 
Mexicului și U.R.S.S. Ultima etapă 
a fost dominată de columbianul 
Severo Hernandez, care a termi
nat învingător, dispunînd la 
sprintul final de sovieticul Alexei 
Starkov. Premiul cățărătorilor a 
fost decernat lui Pachon (Colum
bia), învingătorul Turului.

■
în „Cupa campionilor europeni" 
la handbal feminin, în meci re
tur, la Rostock, echipa locală

DE ÎNSĂNĂTOȘIRE
LONDRA, 19. — Medicii 

glezi de specialitate care 
consultat pe jucătorul de
Bob Hewitt (Republica Sud-Afri- 
cană), accidentat la un picior în 
timpul meciului cu indianul 
Krishnan, în cadrul „Cupei Da
vis", au declarat că sînt șanse 
ca pacientul lor să poată fi vin
decat la timp pentru a lua parte 
Ia finala inter-zone. Ei au afir
mat că tratamentul decurge în 
condiții normale și că Hewitt va 
putea fi totuși prezent în me
ciul R.S.A.—Spania, programat la 
30 noiembrie, 1 și 2 decembrie 
la Johannesburg.

Empor a învins cu scorul de 
10—5 (4—0) echipa maghiară Fe- 
remcvairos Budapesta. Handbalis
tele din R.D.G. s-au calificat pentru 
turul următor datorită unui gol
averaj mai bun. In primul joc 
cîștigase Ferencvaros cu 7—4.

au ur- 
interna-

8 000 de spectatori 
la Dresda meciul 
de hochei pe gheață din-

Peste 
mărit 
țional 
tre echipa de tineret a R.D. Ger
mane și selecționata Iugoslaviei. 
Hocheiștii germani au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (1—0, 
2—2, 0—0).

V

Turneul Internațional de floretă 
(masculin) de la Ankara a fost 
cîștigat de sportivul bulgar Dimi
trov, care a totalizat 3 victorii. 
El a fost urmat fn clasament de

Redaația *1 admlalstrațla i BtMnreștt t/t». Vaalla 6ont« ar. 18. telefoa 11.16.95, interarbaa 75 țî 23«. Velext sportrom 180. Tlparal i L F. „Informația*, «tr. Brezoianu 23—23.

U.R.S.S. — România
3-2, la volei

PRAGA, 19. — 
versitar masculin 
Praga s-au
U.R.S.S. și României. Voleibaliștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (15—12, 15—11, 13— 
15, 13—15, 15—9).

în turneul uni- 
de volei de la 

întilnit echipele

telex-radiB'telefori
Alemand (Franța) 2 victorii, Gre- 
ceniev (Bulgaria) 1 victorie șl 
Ergun (Turcia) zero victorii.

Rutierul amator Henri Heintz, 
component al echipei cicliste a 
Franței, a trecut la profesionism, 
astfel că el nu va mai puiea face 
parte din formația care pregătea 
cursa contracronometru pe echipe 
pentru Jocurile Olimpice. Heintz 
va fi inclus în echipa firmei „Pel- 
forth-Sauvage".

Trei parașutiști sportivi bulgari: 
Țonev, Andreev șl Alexiev, au 
stabilit un nou record mondial în 
proba de precizie. Cu prilejul 
unei tentative care a avut loc în 
apropiere de Sofia. Lansîndu-se 
de la o altitudine de 2 000 m, ei 
au obținut o medie de 0,07 m de 
centrul cercului.
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