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Învingi no pe t.v.s.k. moscova cu s-4,

ARBITRII MfCIULUI Of FOTBAL
ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ

Pe adresa Federației române de _ fotbal s-a pri
mit o telegramă din Varșovia prin care se fac 
cunoscute numele arbitrilor care vor conduce me
ciul de fotbal dintre echipele olimpice ale Româ
niei și R. D. Germane, programat la 6 decembrie 
în București : LEONARD ELINSKI (la centru), 
STANISLAW ANUSZIK și JOSEF WALRUS (la 
tușă).
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Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mureș
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DINAMO BUCUREȘTI A ClSTIGAT 
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO

In semifinalele „C.C.E." dinamoviștii vor juca cu Pro Recco :

la 9 decembrie la Genova și la 16 decembrie la București

9

MECIURI
Dinamo București — Universitatea Cluj (29.XL), Rapid

Jiul (9.XII). Steaua — Petrolul (10.XII.), F. C. Argeș — Progresul 
(10.XII), Universitatea Craiova — Rapid (17.XII).

' .......... ......————!

Ieri dimineață, prin victoria obținută asupra campioanei Olandei, 
Den Robben Hiiversum, cu 9—4 (3—0, 3—0, 2—2, 1—2), Dinamo 
București a cucerit, înaintea încheierii 
dreptul de a participa Ia faza 
peni'* la polo.

Partida nu a avut istoric. 
Deciși să învingă categoric, dî- 
namoviștii au lansat de la în
ceput atacuri incisive, care le-au 
adus șasa goluri consecutive, din 
aațiuni sau din lovituri de la 
4 m. Apoi, avînd succesul asi
gurat, antrenorul Carol Corcec a 
efectuat o serie de schimbări, 
cu scopul de a odihni jucătorii 
de bază pentru întîlnirea pe care 
Dinamo avea să o susțină seara

turneului din Capitală, 
finală a „Cupei campionilor euro-

cu puternica formație T.V.S.K. 
Moscova. Ca urmare, potențialul 
echipei a slăbit, ceea ce a permis 
poloiștilor 
în ultimele 
care nu a 
meciului.

Așteptată
întrecerea între T.V.S.K. Moscova 
și Partizan Belgrad a început în- 
tr-un ritm care promitea un spec
tacol frumos. Din primul minut,

olandezi să domine 
două reprize, fapt 

schimbat însă soarta

cu justificat Interes.

IN CEA DE A DOUA ZI A FINALELOR „CUPEI ROMÂNIEI44

APLAUZE PENTRU ILEANA DRÎMBĂ Șl MIHAI ȚIU...
Performerul ediției 1967 a j,Cu- 

pei României" la floretă poate fi 
considerat MIHAI țlU. în ciuda 
eșecului înregistrat în ultimul a- 
salt, în fața incomodului reprezen
tant al Farului Constanța, I. NI- 
COLAE, cu 5—0, ȚIU s-a arătat a 
fi trăgătorul cel mai dirz, cel mai 
hotărit, fapt care i-a asigurai nu 
mai puțin de 13 victorii ! Printre 
acestea, trei la principalii preten
dent ai competiției : DRÎMBĂ 
(5—0), MUREȘANU și FALB (5—4). 
Locul I în ediția 1967 a „Cupei 
României" vine să încununeze o 
activitate dintre cele mai rodnice 
atît în competițiile autohtone, cît 
și in cele internaționale.

Ionel Drîmbă a comis cîteva... 
inexactități tactice, dintre care 
două s-au soldat cu tot atttea în
frângeri : la Țiu, cum am arătat, 
și la Falb (4—5). Altfel, Drîmbă 
a tras din nou la adevărata sa va
loare, etaltod nu numai multiple 
cunoștințe tehnice, ci și un bagaj 
larg de subtilități. Număr de vic
torii : 12.

Fără a fi arătat tot ce știe (și 
tot ce poate), luliu Falb s-a con
solat cu locul 3, totalizted 11 vic
torii. Ne-a promis însă că în anul 
viitor nu mai scapă trofeul. (O a- 
semenea promisiune a făcut-o și 
înaintea campionatelor 
Și s-a ținut de cuvînt...)

Tănase Mureșanu n-a 
el să forțeze. Altfel ar 
nat mai sus decît pe locul 4. Re
prezentantul Universității din 
București a adiționat 10 victorii, 
la fel ca și Ștefan Ardeleanu. Ul
timul a avut o situație inferioară 
la tușe primite (39 față de 34).

De la locul 6 în jos, situația a 
fost foarte complicată. Trei tră
gători s-au aflat la finele compe
tiției cu același număr de victorii 
— 7 — astfel că ar fi fost necesar 
un turneu de baraj. Turneul n-a 
mai avut loc. Directoratul a stabi
lit clasamentul ex-aequo, după cum 
urmează : 6—3. I. Nicolae (Farul), 
Șt. Szentkiraly (Medicina Tg. Mu
reș) și C. Bunicelu (Steaua).

Remarcăm prezența în finală a 
Coretistului Mihai Bănică de la 
Petrolul Ploiești, după ce în „Cupa 
speranțelor" trăsese la sabie. Bă
nică a făcut dovada că poate ră-

naționale.

vrut nici 
fi termi

Mihai Țiu (în stingă), cîștigătorul probei de floretă, în asaltul cu 
luliu Falb...

mine un bun floretist, cu condiția 
să fie ceva mai serios. Poate că 
noul antrenor al Petrolului, prof. 
Gh. Matei, va avea mai mult tact 
pedagogic decît predecesorul său 
și va ști să-1 aducă pe acest talen
tat scrimer pe linia de plutire...

Ambițioasă cum o știm, Ileana 
Drîmbă și-a înscris numele prin
tre cîștigătorii competiției. în tot 
cursul finalei, ea ne-a prilejuit o 
singură dată emoții, în asaltul eu 
Olga Szabo, pe care l-a pierdut cu 
4—2. în continuare, însă, cîștigă- 
toarea trofeului a acționat in a- 
ceeași manieră irezistibilă, 
nînd victorii foarte sigure.

Surprinzător de ușor a terminat 
în partida cu Maria Vicol, de care 
a dispus cu 4—1 și, aproape la 
fel, în cele cu Eva Palco (4—1) și 
Ana 
ceva 
rina 
avea
victoriilor : 14.

Pentru Olga Szabo, locul 2 (12

victorii) pe care s-a clasat este 
mai mult decît satisfăcător. Han
dicapul de pregătire dintre ea și 
restul floretistelor noastre fruntașe

începe să se estompeze, 
este foarte posibil ca în 
tribuția fostei campioane 
să fie și mal substanțială, în ra
port cu acest an. Remarcabile au 
fost îndeosebi victoriile Olgăi 
Szabo la Iencic (4—1), Drîmbă și 
Stanca (4—2).

Tot cu 12 victorii (dar cu un 
plus de 6 tușe primite) a Încheiat 
finala și Maria Vicol, a cărei pre
zență in marile concursuri interna 
creează și acum emoții. Maria Vi
col, deși nu mai manifestă mobi
litatea din anii precedenți, posedă 
o tehnică excepțională și face uz 
de subtilități care pot fi decisive 
în multe cazuri. Așa cum s-a ta- 
timplat în asaltul cu veșnica ei 
„rivală", Olga 5(zabo. Maria Vicol 
a condus tot timpul, a fost ega
lată la 3, dar pînă la urmă și-a 
apropiat victoria. Iată și clasa
mentul în continuare : 4. Ana Ene 
11 v (30) ; 5. Suzana Ardeleanu 11 
v (35) ; 6. Ecaterina Iencic 9 v (34) ; 
Marina Stanca 9 v (35); 8. Eva 
Palco 8 v.

astfel că 
1968 con- 
mondiale

Tiberiu STAMA

In turneul de handbal de la Cluj

Trei echipe la egalitate
înaintea meciurilor decisive

obți-

Ene (4—2). Singurul obstacol 
mai dificil l-a constituit Ma- 
Stanca, de care pină la urmă 
să dispună la limită. Totalul

C. Grigore și-a confirmat

și la cidocros valoarea!

Cohorîre pe una din pante...
(Citiți In pag. a 2-a cronica campionatului republican de ciriocros)

CLUJ 26 (prin telefon de Ia tri
misul nostru). — Speranțele hand
balului nostru feminin au reali
zat performanta promisă cu 24 
de ore înainte, cînd au trecut pe 
lîngă victorie în fața selecționatei 
Moscovei. Jucînd de o manieră 
entuziasmantă, selecționata de ti
neret a reușit „remiză", pe cît de 
neașteptată, pe atît de valoroasă, 
în fața redutabilului „7“ al 
Moscovei, după ce cu două 
minute înainte de sfîrșit avusese 
ca sigură victoria. în acest fel, 
Simona Arghir și colegele sale 
au jucat practic pentru... 
noastră reprezentativă, 
du-i șansele de a ocupa 
întîi în clasamentul turneului.

încurajată de succesul speran
țelor, jucătoarele primei repre
zentative a țării 6-au revanșat în 
fața publicului clujean, oferindu-i 
o victorie clară, obținută în dau
na selecționatei budapestane.

Româncele au acționat tot tim
pul într-un ritm susținut, folo
sind deseori jocul pivoților și ex
tremelor. în felul acesta ele au 
dezorganizat permanent apărarea 
(uneori extrem de dură) a hand
balistelor maghiare, conducted la 
un moment dat cu 6—1. Apoi, o

prima 
redîn- 
locul

BUCUREȘTI TINERET — 
Moscova 11—11 (5—5). Arbitru : 
Moudri (Cehoslovacia). Au marcat: 
Micloș 3, Țoplrlan 3, Arghir 2, 
Hrivneac, Neghină și Metzenrath 
pentru echipa bucureșteană, Jl- 
vih S, Sevcenko 2, Oțeținskala 2, 
Mamedova șl Sabanova pentru 
formația Mcscova.

BUCUREȘTI — BUDAPESTA 
10—5 (5—1). Arbitru : Kaminski
(Polonia). Au înscris : Stark 3, 
Frantz 3, Sekely 2, Nemetz și 
Bălooianu pentru învingătoare, 
respectiv Horvath 2, Toth, Len
gyel șl Hajek.

CLASAMENT
3 1 2 0 37—25 4 
3 2 0 1 34—23 4 
3 1 2 0 33—32 4
3 111 21—25 3
4 0 1 3 35—55 1

1.
2.
3.
4.
5.

Iugoslavia 
București 
Moscova 
Budapesta 
București tin.

PROGRAMUL DE AZI
De Ia ora 18 : Moscova — Bu

dapesta, București — Iugoslavia.

revenire a oaspetelor a du6 
micșorarea avantajului pînă 
6—4. A fost însă doar un foc 
paie al adversarelor, selecționa
ta Bucureștiului impunîndu-și net 
în final punctul de vedere. Vic
torie sigură cu 10—5 (5—1), care 
readuce prima formație a Bucu
reștiului în lupta pentru întîieta- 
te.

te 
la 

de

Adrian VASILIU

INVÎNCIND CU 6-1,

Dinamo a ciștifint derbiul 
campionatului de hochei
Fiecare dintre cele trei meciuri ale etapei de ieri a cam

pionatului de hochei a fost, în felul său, un derbi ; Petrol-Geo- 
logie — Avîntul Gheorghieni, cel al „lanternei roșii", Avîntul 
M. Ciuc — Agronomia Cluj, pentru locul III, iar Dinamo — 
Steaua pentru șefia clasamentului. Fiecare dintre ele a furnizat 
o luptă deosebită, dar numai ultima partidă a avut și un nivel 
valoric mai ridicat.

PETROL-GEOLOGIE — AVÎNTUL GHEORGHIENI 7—2 
(2-0, 1-1, 4-1)

Intîlnirea a revenit pe merit studenților bucureșteni care 
au jucat mai curat și mai la... concret. Au înscris : Sgîncă II 
și Mihăilescu (rite 2), Mantea, Nuțu și Bianu, respectiv Vereș 
și Varadi II.

AVÎNTUL M. CIUC — AGRONOMIA CLUJ 5-2 
(0-0, 3-1, 2-1)

Iată un rezultat care, după părerea noastră, nu reflectă în
tocmai desfășurarea de forțe de pe gheață, clujenii nefiind in
feriori la o asemenea diferență, de 3 goluri. Meciul a fost ex-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

belgrădenii realizează un atac 
încheiat cu un șut formidabil al 
lui Sandici. Mingea trece, însă, 
peste poartă. în plină dominare 
a jucătorilor de la Partizan, 
moscovitii întreprind un contra
atac, finalizat de A. Akimov, 
care a șutat necruțător. Peste

DINAMO BUCUREȘTI — 
DEN ROBBEN HILVERSUM 
9—4 (3—0, 3—0, 2—2, 1—2). 
Arbitru: I. Gaidarov (Bulga
ria). Au înscris: Blajec 3, 
Zahan 2, Popa, Grințescu, 
Novac, Kroner pentru Dinamo; 
Lamme 3, Heemskerk pentru 
Den Robben.

T.V.S.K. MOSCOVA — PAR
TIZAN BELGRAD 4—3 (1—1. 
2—0, 1—1, 0—1). Arbitru : M. 
Manguillot (Spania). Au îns
cris : Dolgușin 2, A. Akimov, 
Sidlovskl pentru T.V.S.K., 
Perisici, Marovici, Sandici pen
tru Partizan.

un minut, Semenov execută o 
lovitură de la 4 m, apărată însă 
excepțional de Novakovici. în 
același minut este rîndul lui 
Perisici să transforme un 4 m 
și scorul devine 1—1.

A urmat repriza secundă, în 
care putem spune că am văzut 
orice în afară de polo. Jucătorii 
ambelor echipe s-au întrecut în 
brutalități, simulări, obstrucții, 
în tot ce poate fi mai urît. în 
această situație, trebuie să apre
ciem intervenția hotărîtă a ar
bitrului M. Manguillot care, după 
ce i-a eliminat definitiv (fără 
drept de înlocuire) pe Maniei 
(Partizan) și Semenov (T.V.S.K.), 
a oprit în cîteva faze acțiunile, 
înainte de a se ajunge în fața 
porții, și a sancționat cu strictețe 
orice fault. Drept consecință, bru
talitățile au fost curmate și jocul 
a luat o desfășurare normală, 
înotători mai buni, mai incisivi' 
și mai periculoși în acțiunile 
ofensive, sovieticii au învins în 
final, cu 4—3 (1—1, 2—0, 1—1,

D. STANCULESCU

(Continuare în pag, a 4-a)
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Grințescu, unul din
tre cei mai buni ju
cători dinapioviști, in 

poziție de a șuta

Reprezentativa I 
masculină

de șah | 
a României | 

la campionatul î 
european

La sfîrșitul acestei 
săptămîni încep la i 
Sofia întrecerile din » 
cadrul grupei senilii- ■ 
nale a campionatului | 
european de șah pe 
echipe. Participă re- I 
prezentatîvele Bulga
riei, R.D. Germane, I 
Greciei și României. I 
în echipa română, • 
la primele mese fi- | 
gurează: FL. GHEOR
GHIU — campionul | 
țării - V. ClOClL- ’ 
TEA, TH. GHIȚESCU, |
B. SOOS, A. BUZA, |
C. RADOVICI. Prima . 
rundă a turneului e I 
programată la 2 de
cembrie.
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DE TRANZIȚIE
arna i-a salutat cordial pe bucureș-

I
teni, cu un zîmbet generos, însorit. 
Fulguiala de vineri a fost doar o pre
zentare de complezență, o carte de 
vizită cu colțul îndoit protocolar, me
nită să ne aducă aminte că începe tra
diționala lună a darurilor, că la ușâ bate 

moș-ajunul, că în curînd o să facem cozi 
la nuci, acadele și covrigi. în această 
duminică, iarna a fost o bunică scumpă, 
care ne-a atras afectuos atenția sâ^ ne 
punem fularele și să nu ne uităm mănu
șile acasă.

★ ....
La munte, schiorii scrutează înălțimile, 

mai aproape de privirile lor, și așteaptă 
zăpada. Boberii imploră geruri năpraz- 
nice care să lustruiască virajele pistei de 
coborîri. în Capitală, se mănîncă înghe
țată iar vînzătorii de țuică fiartă nu reu
șesc să-și îndeplinească planul, nici mă
car în serile derbiurikr de hochei.

Apropo de hochei, lată că și aici se 
statornicește o rivalitate . bucureșteană. 
Steaua — Dinamo, care ia loc vechiului 
duel București — Provincia. Și e normal 
să se fi ajuns aici, pentru că, în condi
țiile iernilor noastre gingașe, un patinoar 
artificial reprezintă, în ultima instanță, 
inima jocului cu pucul. Miercurea Ciuc 
rămîne doar prin forța tradiției (nu și a 
termometrului) un „pol al frigului". Ne 
aflăm la ora cînd. gerul îl realizează 
compresoarele și mai puțin Crivățul. A 
circumscrie posibilitățile de practicare^ a 
hocheiului 
gust" din 
definitiv 
austrieci, 
drept un 
constantă ,— ----- . -------- _ . ,
ll-a a campionatului mondial, în condi
țiile UNUI SINGUR patinoar artificial (și 
acela descoperit). Nu-i putem acuza de 
boala superstiției... Evident, acest „hochei 
de eprubetă" nu are șanse să supravie
țuiască îndelung. Dacă actualele condiții 
materiale vor persista, soarta îi este pece
tluită. Și ar fi păcat...

Etapa incompletă a diviziei A la fot
bal i-a stricat colegului nostru... REP. 
obișnuitul său număr de prestidigitație cu 
„Telefoanele...". Faptul nu le-a impresio
nat cîtuși de puțin pe cele șase echipe 
angajate în întrecere care, ignorînd „Te
lefoanele" si jocurile de la Torino și Va
lencia, și-au disputat șansele bărbâtește, 
după principiul bine statornicit că un 
punct CONCRET valorează mai mult de- 
cît două puncte PREZUMPTIVE. Pînă la 
urmă, pentru a nu se dezminți tradiția, 
gazdele și le-au adjudecat pe amîndouă. 
O asemenea semietapă este, desigur nor
mală, dar nu și interesantă. Dacă lucru
rile s-ar perpetua, Pronosportul n-ar pu- 

Itea fi o întreprindere atît de rentabilă...
Incertitudinea în ceea ce privește nu

mele șefului de clasament menține în- 
tr-adevăr treaz interesul în jurul campio
natului, dar nu ne poate face să uităm 
faptul că întrecerea în „sportul rege", 
respectînd o regretabilă tradiție, nu reu
șește în nici un chip să respecte terme
nele contractate.

Și, în timp ce Steaua și Argeșul se pri
vesc de departe cu sprîncenele încrun
tate, Farul trăiește, — pe malul mării 
o iarnă feerică, coborîtă parcă c' “ 
poveste a lui Charles Dickens.

în schimb, Dinamo București, 
Progresul, Steagul roșu 
în magazie, hambarele 
goale. Ca în fabula cu 
nica...

Merită cîte un cuvînt 
în ciuda unui aparent 
întreceri fierb la presiuni mai mari de; 
cît cazonele de locomotivă. „Be"-ul și 
„Ce"-ul hașurează o mare suprafață pe 
harta sportivă a țării, lașul, în ciuda înfrîn- 
gerii neașteptate de duminică, frapează sti
cle de șampanie în vederea unui Revelion 
fastuos. Timișoara mizează pe două nu
mere, dintre care unul trebuie să fie cîș- 
tigător. Divizia C este agitată de zvo
nuri (se spune că la anul s-ar desființa) 
ceea ce face ca orice rezultat să. ' 
pete prețul piatinei. Aici, însă, a mai 
mas o semietapă. Exemplul „A"-ului 
dovedit contagios...

Duminica de tranziție a consemnai 
tima întrecere de ciclism în aer liber b 
lodrom acoperit n-avem, iar pe acela di 
coperit — singurul la părinți — nu

în perimetrul raionului „23 Au- 
Capitală înseamnă a-i congela, 
viitorul. Confrații : -■

care ne-au vizitat, 
MIRACOL prezența 
pe locul
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Rapid, 
au puține I
de puncte cam 
greierele și fur- 

diviziile B și C. 
anonimat, aceste

elvețieni și 
socoteau 

, î noastră 
secund al grupei a

PREZUMPTIVE. Pînă la
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lemne I 
cam I
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ca- 
ră- 
s-a

ul- 
fve- 
Jes- 
reu- 

șirn să-l folosim și să-i gospodărim cum 
trebuie), a deschis speranțe suporterilor 
echipei de polo a dir.amoviștilor bucu
reșteni (poate că în meciurile decisive care 
urmează n-o să ne mai prefacem că nu 
cunoaștem regulamentul I), ne-a amintit, 
în ciuda afluenței de la Șosea, că este 
— totuși — iarnă. Și că iarna — ca și 
un copil neastîmpărat — își reclamă 
drepturile.

Valeriu CHIOSE

coperit — singurul la părinți — 
șim să-l folosim și să-l gospodă

Portarul Dumitra}, excelevrtjn partida de aseară, urmărește cu atenție acțiunea întreprinsă de Trăufan
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grmța roșie -
VIRTUALĂ CAMPIOANĂ

C. GRIGORE ȘI-A CONFIRMAT - 
ȘILA CICLOCROS—VALOAREA!

® C. 5. Școlar București și Rulmentul Birlad — 
finaliste la juniori

® Constructorul București a reintrat in divizia A

Fază din meciul Rapid — Dinamo (3—18)

nalmente, favorabil bucureștenl- 
lori 8—6 (8—0). Punctele au fost 
realizate printr-o încercare 
transformată șî o lovitură de 
pedeapsă pentru bucureșteni, 
respectiv prin două lovituri 
pedeapsă pentru gălățeni. 
pare rău că sîntem nevoiți 
scriem astfel de lucruri, ___
ales pentru că în ultima vreme 
arbitrajele s-au prezentat sub 
semnul unui însemnat reviri
ment.

In ultima etapă a turneului de 
baraj pentru promovarea în „A", 
Constructorul București a dis
pus de Cimentul Medgidia cu 
scorul de 6—0 (6—0), la capătul 
unui meci de slabă factură teh
nică, în care singurul element 
pozitiv l-a constituit arbitrajul 
lui Reni Chiriac.

de 
Ne 
să 

mai

G. RU5SU.Ș1RIANU
CLASAMENTUL ÎN DIVIZIA A

® 0. Stane», db adevărat bolid I ® II. Gavrilâ a rezistat
shculnî clnjean S Veteranii ne-an îneîntat

Wumeroși spectatori au luat ieri drumul Pantelimonului 
pentru a asista la finalul sezonului ciclist al anului 1967. Și 
n-au avut ct regreta. Vremea a fost ceva mai... indulgentă, 
iar întrecerile peste așteptări. CONSTANTIN GRIGORE și-a 
dovedit cu prisosință valoarea șl în proba de ciclocros. De 
altfel, am putea spune că și-a confirmat-o. Aceasta pentru 
cd în cariera ta de junior și-a trecut în palmares șl unele 
victorii In această probă ce se desfășoară pe teren accidentat. 
Ieri, el a fost de departe cel mai bun om al campionatului.

STEAUA 
a cîștigat 

„Cupa Carpați"
BRAȘOV, 26 (prin telefon). — 

Sala Tractorul din localitate a 
găzduit sîmbătă și duminică me
ciurile din cadrul competiției 
dotate cu ,Cupa Carpațl*, orga
nizată anual înaintea atartulul 
din Divizia A al echipei®» mas
culine. La această a Vil-a edi

ție a întrecerii, trofeul • fost 
cucerit d» voleibaliștii campl®a= 
nei republican® Steaua București, 
care au dispus cu 3—-0 (13, 5, 
11), de Viitorul Bacău (locul 2), 
cu 2 (5, —15, 2, —5, 7) de 
Tractorul Brașov (locul 3) și. cu 
3—0 (12, 12, 15) de Petrolul Plo
iești, ultima clasată. în celelalte 
meciuri i Viitorul — Tractorul 
3—0 (10, 9, 9), Viitorul — Pe
trolul 8—0 (12, 13, 17), Tractorul 
— Petrolul 3—1 (—15, 9, 9, 12). 
C.Grula — coresp. principal.

Ultimul act cu eventuală in
fluență asupra titlului s-a con
sumat la Iași, unde Politehnica 
a primit vizita principalilor can
didați, jucătorii de la Grivifa 
Roșie. Oaspeții au practicat un 
joc sobru, siguri, atît pe înain
tare cît și în linia de treisferturi, 
cu acțiuni rapide și spectaculoa
se. Ieșenii au luptat pentru vic
torie și puțin a lipsit să o reali
zeze, dar două greșeli de apărare 
au fost prompt fructificate, prin 
încercări, de către grivițeni. Scor 
final: Politehnica — Grivifa 
Roșie 9'—10 (3—5). Pentru gazde 
au înscris Crișan (două drop- 
goaluri) și Chifan (încercare), 
iar pentru bucureșteni Marines
cu (două încercări) și Irimescu 
(două transformări). A arbitrat 
slab D. Dumitrescu.

La sfîrșitul meciului, cîțiva 
huligani, care au profitat de ab
sența oricărui serviciu de ordi
ne, au intrat pe teren, molestîn- 
du-i pe arbitru și pe jucătorii 
oaspeți. Atitudinea lui Gh. Dro- 
botă, jucător și antrenor la Po
litehnica Iași, care n-a partici
pat la salutul sportiv de înche
iere (fiind ocupat cu vociferări 
la adresa arbitrului) și care nici 
n-a încercat să intervină pentru 
liniștirea spiritelor și reinstaura- 
rea ordinii, este condamnabilă. 
(D. Diaconescu — coresp. prin
cipal).

Pe terenul Constructorul, 
Steaua a dispus de Progresul, 
dar mai greu decît era de aștep
tat 9—3 (6—0). A arbitrat cu mici 
scăpări, care n-au influențat re
zultatul, T. Nasta. Au marcat 
Durbac (2 lovituri de pedeapsă) 
și Suciu (încercare) pentru 
Steaua, respectiv Bănică (încer
care) pentru învinși. (D. Dumi
trescu — coresp.)

Pe stadionul Giulești, Rapid 
n-a putut valorifica avantajul 
terenului și a fost întrecută de 
Dinamo cu 16—3 (3—3). Rapt- 
diștii au jucat ceva mai bine în 
primele 40 de minute, cînd au 
și înscris prin Naca (lovitură de 
pedeapsă), dar după pauză di
namoviștii și-au impus jocul și 
s-au detașat clar. Punctele în
vingătorilor au fost înscrise de 
Pilă (drop-goal și o transforma
re). Coravu și Țuțuianu (cîte o 
încercare). Dragomirescu (drop
goal) și Nica (o transformare). 
A. Lemneanu a arbitrat cu gre
șeli care n-au influențat rezul
tatul. (Gh. Rangu — coresp.)

Pe terenul Gloria, prima semi
finală a campionatului național 
de juniori a opus formația bucu- 
reșteană Constructorul, dețină
toare a titlului pe anul trecut, 
echipei bîrlădene Rulmentul. 
Prea puțini s-ar fi așteptat ca 
oaspeții să cîștige, dar la sfîrși
tul jocului, arbitrul T. Witting 
(bun) a consemnat victoria me
ritată a „XV“-lui din Birlad: 
9-~6 (3—3). Punctele au fost în
scrise prin două lovituri de pe
deapsă și o (splendidă) încercare 
de bîrlădeni, respectiv o încerca
re și o lovitură de pedeapsă de> 
bucureșteni.

Și cea de a doua semifinală 
trebuia să se încheie cu un re- 
zultat-surpriză, dar arbitrul a 
fost de altă părere. C. S. Școlar,

deși dispune de Jucători va
loroși, a Jucat mult sub aștep
tări, iar Ancora Galati a dovedit 
resurse nebănuite. în schimb, 
arbitrajul lui Șt. Constantinescu 
a „corectat", din două-trei „gre
șeli", scorul, care le-a fost, fi-

1. Șrlviț» Roți*
2. Dlnamo
3. steau*
4. Farul
5. Politehnica
8. Agronomia
7. Rulmentul
8. Progresul
9. știința

10. Gloria
11. Rapid
12. Precizia

21 19 1 
21 17 0
21 15 1
21 10 2
20
21
21
21
20
21
21
21

1 «7- 88 59 
« S8— 94 54
5 254— 94 52
9 149—120 43
8 119— 79 419 3

8 3 10 75—127 40
8 2 11 160—152 30
7 3 11 120— 80 38
6 3 11
5 4 12
3 5 13
2 5 14

82—143 35 
97—213 35 
84—211 32 
69—341 30

Bupă na început furtunos, în 
care s-a bătut șpectacutoe ca Șt. 
Suciu, C. Grigore • iuet cursa 
pe cont propriu, dlstanțîndu-s« 
cu fiecare tur.

La Juniori mari, e reală pro
misiune ; DUMITRII STANCA. 
Pornit ca un bolid, reprezentan
tul Școlii sportive nr. 2 n-a lăsat 
nici o șansă celorlalți comba
tanți. Coborlrile sale pe pantele 
accidentate au fost reale probe 
de virtuozitate. La juniori mici, 
o surpriză plăcută a cenetituit-o 
N. GAVRILĂ — Steaua — care 
a avut de luptat cu clujenii, dar 
a ieșit învingător.

Spectacolul cel mai impresio
nant l-a oferit cursa veteranilor. 
Fostele glorii ale ciclismului au 
dovedit și practic rutierilor de 
astăzi cum se aleargă șl — mal 
ales — cită pasiune au strîns 
de-a lungul anilor pentru acest 
sport dacă n-au pregetat, pe o 
zi de sfîrșit de noiembrie, să 
participe la o cursă grea, plină 
de riscuri. F. WITMAN — care

Echipa Dobrogci și a luat revanșa, 
dar n a putut obține titlul de campioană

CONSTANȚA (de Ia trimisul 
nostru). Deși nu mai acordau 
nici o șansă echipei lor favorite, 
iubitorii boxului din Constanța 
au umplut totuși pînă la refuz 
Sala sporturilor din localitate. E- 
șecul suferit de selecționata Do- 
brogei, acum o săptămînă, la 
București, i-a determinat pe spec
tatorii constănțeni să-și încurajeze 
frenetic echipa, în speranța cel 
puțin a unei revanșe. în cele din 
urmă, formația pregătită de Ior- 
dache și Buză a învins cu 12—10, 
dar scorul a fost insuficient pen
tru a-i aduce titlul de campioană 
a țării. De fapt, echipa Dobrogei 
a pierdut acest titlu acum o săp
tămînă, la București, cînd a fost 
învinsă cu un scor neașteptat de 
sever: 16-6 ! Așa că, în revanșa de

la Constanța, pugiliștii bucureș
teni s-au prezentat cu puține e- 
moții. In schimb, gazdele au 
boxat cu un trac vizibil, de la 
prima și pînă la ultima partidă.

în prima intîlnire, Stanciu a 
terminat la egalitate cu Lume- 
zeanu, deși acesta din urmă a fost 
k.d. în repriza secundă. Boxerul 
bucureștean s-a dovedit mai or
donat, a inițiat atacuri mai cla
re, în timp ce Stanciu a stat 
mult timp în espectativă. Iată de 
ce decizia ni se pare injustă. Deși 
dezaprobată de spectatori, victo
ria lui Șt. Constantin asupra lui 
Bănică nu poate fi pusă, după pă
rerea noastră, în discuție. Ambii 
au fost numărați de arbitrul Du
lău, dar Constantin a fost acela 
care a demonstrat mai multă teh
nică, a avut inițiativa și, în aces
te condiții, a obținut victoria. Nici 
la categoria cocoș verdictul arbi
trilor n-a fost conform cu cele 
petrecute în ring. Contrar aștep
tărilor, nu Răgălie a fost acela 
care a impus lupta, ci Iulian 
Lungu. Acesta a lovit cu adresă 
și, în general, a boxat mai spec
taculos. Abia în ultimul rund bo
xerul constănțean a încercat să 
forțeze, dar Lungu a eschivat 
prompt, făcîndu-1 pe adversar să 
lovească deseori în gol. Cadoul 
făcut de arbitri pugilistului din 
Constanța (declarat învingător la 
puncte), nu ne-a convins cîtuși de 
puțin. De altfel, nici pe reporte-

rul sportiv al ziarului „Dobrogea 
nouă", L. Bruckner.

Bucureșteanul Negoescu a fost 
nevoit să încline steagul in fața 
lui Aurel Iliescu. La numai o 
săptămînă de la disputa lor din 
sala Dinamo (cînd Iliescu a ciști
gat la puncte), cei doi boxeri s-au 
angajat din nou într-o luptă dură. 
A Învins și de data aceasta teh
nica lui Iliescu și va învinge — 
credem — și de aci înainte, dacă 
intr-o viitoare partidă Iliescu — 
Negoescu, acesta din urmă nu-și 
va pune la punct procedeele de 
apărare. O intîlnire lipsită de 
spectaculozitate au furnizat șemi- 
ușorii Anton și Deieu, partidă in 
care arbitrii Mihelfi, Orban și Ză- 
nescu au dictat un „nul1* echita
bil.

Ion Dinu își anunță reintrarea 
In plutonul valorilor noastre au
tentice. Sîmbătă seara, el l-a în
vins încă o dată pe Tudose Voicu, 
la capătul unui meci de excelentă 
factură. Dinu a impresionat prin 
seriile de lovituri extrem de ra
pide și eficace. Ovidiu Baciu s-a 
dovedit un om foarte util echipei 
sale, invingîndu-1 pe Niculescu 
într-un meci in care a. făcut o 
mare risipă de energie. Deși a 
ciștigat prin abandon, in ultima 
repriză, totuși Ion Fițu nu mai 
inspiră prea multă încredere. în 
momentele grele el refuză deseori 
lupta (așa cum s-a Intimplat la 
începutul reprizei a doua, în me
ciul cu Anton), se ascunde in mă
nuși, acuză fiecare lovitură mai 
dură. Anton a plătit scump faptul 
că n-a știut să forțeze. Stumpf 
n-a avut emoții în meciul cu ru
dimentarul Vlad, pe care l-a în
vins prin descalificare în repriza 
a doua. Făcut atent deseori de 
arbitrul Orban și avertizat de 
două ori, Vlad a fost în cele din 
urmă trimis la colț.

Semigreul Petre Cîmpeanu a 
dovedit că recenta sa victorie a- 
supra constănțeanulul Preda n-a

fost intîmplătoare. Sîmbătă seara 
el l-a învins atît de categoric (a- 
bandon, repriza a doua) pe Pre
da, incit antrenorul acestuia a fost, 
nevoit să arunce prosopul. Ne 
bucură „saltul11 lui Cîmpeanu și 
așteptăm noi evoluții, pe măsura 
ultimelor două meciuri. La cate
goria grea, partidă fără istoric, în 
care remarcăm (totuși) ascensiu
nea lui Mihai Niculescu. Victoria 
sa prin abandon în rundul doi, a- 
supra lui Zadrigal, dar mai cu 
seamă felul cum a evoluat atît 
la Constanța, cît și — recent — 
la București, anunță că alături de 
Alexe a apărut un nou „greu" 
la orizontul boxului nostru.

R. CĂLARAȘANU

în nici o finala ds campionat 
n-a reușit, pe vremea cînd era 
alergător, să-l țnvlngă pe redu
tabilii săi adversary— a obținut 
(în sfîrșit!) o victorie cars, 
peste ani, îl consolează. în pra
gul pensionării, Nicolae Ion Țapu 
a luptat cu ardoarea tinereții I 
Marin Niculescu, „bătrfnul* Dede 
Negoescu (asistat de fiii săi 
George șl Florian 1), eternul anii 
mator al ciclismului nostru, 
Octavian Amza, Traian Chl- 
comban (mereu vesel), Șt, Ro
bert, Aleea Someșan și ceilalți 
au dat o adevărată lecție tutu
ror celor care le-au urmărit evo
luția. îi așteptăm la start și 
în sezonul viitor, cu aceeași plă
cere.

RezuHsta tehnice: seniori — 
26 de concurenti, 10 ture — 
22 km — 1. C. Grigore (Dinamo) 
40:45 — campion republican ; 2. 
Șt. Suciu (Dinamo) 41:52; 3. D. 
Ferfelea (Steaua) 43:50; 4. Șt. 
Cernea (Steaua) 43:50; 5. C.
Ciobanu (Voința Ploiești) 44:05; 
6, M. Laz&r (Dinamo) 44,10; ju
niori mari — 28 de concurent!. 
7 ture — 15,4 km — 1. D. Stanca 
(Șc. sp. 2) 29:15 — campion repu
blican; 2. Gh, Ciumeti (CPB) 
30:19; 3. V. Rățoi (Voința) 31:00;
4. P. Tudorică (Dinamo) 31:18;
5. V. Grigore -(ȘC. sp. 1) 31:41 ;
6. I. Ajoghin (Șc. sp, 2) 31:52;
juniori mici — 28 de concurenti, 
5 ture — 11 km — 1. N. Gavrilă 
(Steaua) 22:11 ■—■ campion repu
blican ; 2. Ion Selejan (CSM
Cluj) .22:49; 3. Șt. Szekely
(Voința Cluj) 23:41,-4. Gh. Bă
nică (Șc. sp. 2) 24:12; 5. M. 
Bacociu (CSM Cluj) 24:12; 6. C. 
Tănase (T.M, Brăila) 24:15; tu
rism: 1. M. Rosoga (Olimpia); 
semicurse : 1. P. Drăgan (Voința); 
veterani — 17 concurenti, 2
ture — 4,4 km — 1. F. Witman 
(Timișoara); 2. Marin Niculescu 
(București)> 3. Dede Negoescu 
(București); 4. Octavian Amza 
(București); 5. Dan Marin (Bucu
rești) ; 6. Traian Chicomban
(Brașov); 7. Vasile Chiș (Cluj);’ 
8. Ion Dolete (Ploiești); 9. Ni
colae Ion Țapu (București); 10 
Alex. Someșan (București).

Hristache NAUM

REZULTATE ÎNREGISTRATE
IN ETAPA A Vll-a A DIVIZIEI B

MASCULIN i Industria stanei 
C. Turzii — A.3.A. Sibiu 3—2 
(13, 6, —14, -3, 13), Pedagogic 
Tg. Mureș ^j’OoopeTatorul Șim- 
leul Silvanii 0—3 (—13, —9,
—4), C.S.U, Oradea — Politeh
nica Cluj 1—rO (—6, - -4, 10, —5), 
C.F.R. Cluj Progresul Suceava 
3—1 (13, 7, —15, 7), I.C Arad — 
Universitatea Tim. 0—3 (—12, 
—7, —14), Electroputere Craiova 
— Creația Brașov 3—2 (—13, 9, 
13, —11, 12), Politehnica Tim. — 
Universitatea Craiova 2—3 (—6, 
2, —12, 14, —11), Știința Petro- 
șeni — înainte Tiin. 0—3 (—10, 
—14, —8), Semănătoarea Buc. — 
Medicina Buc. 3—2 (—12, 9, —11, 
11, 6), Construcții Buc. — Uni
versitatea Buc. 3—1 (8, —8, 14, 
1), Progresul Buc, — Politehnica 
Brașov 3—1 (10, —8, 8, 3), Dada 
Brăila — Politehnica Iași 3—0 
(7, 9, 14); FEMININ: Medldni

Tg. Mureș — Universitatea Tini. 
1—3 (—10, —8, 10, —5), Corvinul 
Deva — Medicina Cluj 8—0 (13, 
3, 11), Lie, N. Bălcescu Cluj — 
C.S.U. Oradea 8—0 (9, 9, 8), Șc. 
sp. Oradea — Sănătatea Arad 
0—3 (-A, —11, —11), I.C.F. — 
Voința M. Ciuc 8-0 (12, 8, llji 
Politehnica Brașov — Flacăra 
roșie Buc. 8—2 (—18, ă, —1, 8, 
14), Viitorul Buc. — Unlveisita- 
tea Buc. 8—2 (12, —11, 11, —11, 
11), A.S.E. Buc. — Politehnica 
Galați 1—3 (10, -11, —12, —12), 
Progresul Buc. — Șc. «p. Bacău 
3_2 (—7, —12, 8, ?, 9), Ceahlăul 
P. Neamț — Universitatea Iași 
3—0 (5, 11, 0). (Rezultatele ne-au 
fost transmise de corespondenții 
noștri I. BALTAG, I. SIMION, 
A. PĂPĂDIE, C. MARICA, C. 
ALBU, P. ȚONEA, T. MANIU, 
AL. JILĂU, E. DANDESCU șl 
ȘT. BĂLOI).

Invingînd cu 6-1, Dinamo a ciștigat 
derbiul campionatului de hochei

(Urmare din pag. 1)

trem de echilibrat și doar plusul 
de rutină și de viteză al hocheiști- 
lor din Ciuc a fost hotărîtor în de
terminarea victoriei. De remarcat 
faptul că primele trei goluri ale 
partidei au fost realizate — de am
bele formații — în situație de su
perioritate numerică. Punctele au 
fost marcate de : I. Szabo și Fe- 
renczi (cite 2) și Osvath pentru 
Avîntul, Cazăn II și Gali pentru 
Agronomia.

DINAMO — STEAUA 6—1 
(0._0, 2—1, 4—0)

în sfîrșit, un meci de... hochei 
în acest campionat de hochei! 
Partida dintre aceste două frun
tașe, urmărită cu deosebit interes 
de un mare număr de spectatori, 
a satisfăcut din toate punctele 
de vedere. S-a jucat într-un ritm 
foarte susținut, făcîndu-se o ade
vărată risipă de energie.

Prima repriză a aparținut ho- 
cheiștilor de la Steaua care au 
șutat mai mult, au avut ocazii 
mai clare și care au ratat prin 
Calamar un șut de penalitate 
(min. 14). Dinamoviștii s-au apă
rat cu strășnicie și au trecut 
prin momente grele în minutele 
cînd s-au aflat cu doi jucători 
mai puțin pe gheață (Bașa și 
Florescu erau eliminați),

în repriza secundă Dinamo în
cepe mai bine și deschide scorul 
prin Boldescu (min. 25) la o în
vălmășeală. Urmează și pentru 
Steaua două minute foarte difi
cile (Gheorghiu-și lonescu erau 
eliminați) dar scorul nu se mai 
modifică acum, deși Pop reu
șește o bară. în min. 30 o evi
dentă greșeală a apărătorilor mi
litari a fost concretizată, fără 
drept de apel, de Ștefan (intra
se pe gheață după o eliminare) 
și... 2—0! Dinamo forțează dar 
Steaua își regrupează forțele și 
preia inițiativa. în min. 33 Peter 
reduce scorul (2—1) iar G. Szabo 
și Biro ratează egalarea.

Ultimele 20 de minute ale par
tidei au fost la discreția dinamo- 
viștilor care au reușit să men
țină același ritm rapid. Ei au 
înscris de patru ori prin Pană 
(min. 44), Bașa (min. 52), Moiș 
(min. 53) și Ștefan (min. 57) în 
felul acesta Dinamo a realizat 
cel mai mare scor din partidele 
sale cu Steaua.

Foarte bun arbitrajul cuplului 
N. Turceanu ~~ M. Hușanu.

CLASAMENTUL,

1. Dinamo 6 « 0 0 77*- 5 12 (34’)
2. Steaua 6 S 0 1 69-13 10 (38 )
3. A vintul M. Ciuc 6 4 0 2 35-33 8 (46<)

Agronomia Cluj 6 2 1 3 28-41 5 (?«’)
5. Tîraava (Morliei 6 2 13 16-44 5 (24*)

Peto-Geologie 6 10 5 18-41 2 (40’)
Avîntul Gheor-
Vhleni l-H

RALIUL (ELOD
ORADEA 26 (prin telefon) — 

Duminică dimineața, zeci de mii 
de spectatori din orașele Satu 
Mare, Baia Mare, Cluj, Oradea, 
precum și cei aflați pe traseul 
celor 508 km, au Urmărit cu viu 
interes prima ediție a „Raliului 
celor trei regiuni" organizat de 
filialele A-C.R. din regiunile Cluj, 
Maramureș și Crișana.

Rezultate tehnice: CLASA 
PÎNA LA 1 000 CMC: 1. Francisc 
Kiș — Adalbert Kiș (Oradea) 
398 pupete penalizare (pe Tra
bant 601), 2. Cristea lonescu — 
Eugen lonescu (București) 417 p 
(pe Fiat 850), 3. Andrei Kdves — 
Ion Pop (Maramureș) 432 p. (Re
nault Dauphine); CLASA PESTE

TREI nEfîIUM
1 000 CMCi 1. Ștefan Pop — Ion 
Bene (Cluj) 338 p (Opel Kadet), 
2. Victor Arpad — Ion Teujdea 
(Oradea) 366 p (Fiat 1300), 3. Ca
rol Hosu — Rudolf Francioli 
(Cluj) 421 p (Renault 10).

CLASAMENT GENERAL! 1. 
Ștefan Pop — Ion Bene (Cluj) 
338 p (Opel Kadet), 2, Victor Ar
pad — Ioan Teujdea (Oradea) 
366 p (Fiat 1300), 3. Francisc Kiș 
— Adalbert Kiș (Oradea) 398 p 
(pe Trabant 601).

Echipajul clasat pe locul I a 
fost premiat cu o excursie de trei 
zile la Budapesta.

Ole Ghlșa-earesp- principal

Campionatul de judo al Capitalei, desfășurat teri tn sala Floreas^a Idg 
a eonstituit o buni propagandă pentru acest sport dl 

noi, dar eu frumoase perspectiva

Mai buni la atletism, 
clujenii au devenit campioni 

la... haltere!

Dinamo și Steaua (m), Politehnica și Rapid (f),
continuă

RAPID — DINAMO BUCU
REȘTI 66—71 (28—33).

După un început care dădea 
impresia că echipa Dinamo nu 
va avea probleme deosebite în 
partida de sîmbătă seara cu Ra
pid, ea a trebuit ca, pînă la ur
mă, să se mulțumească cu o vic
torie la numai 5 puncte diferență. 
A fost interesant de urmărit due
lul dintre Mihai Albu și Cristian 
Popescu, care au și înscris cele 
mai multe puncte. Pentru dina- 
moviști, care susțin peste două 
săptămîni meciul cu AU’ Onesta, 
partida a arătat că ei mai tre
buie să lucreze la îmbunătățirea 
jocului colectiv. (Atenție, Diaco- 
nescu!). Au înscris: Albu 29, No
vac 12, Cerna 12, Diaconescu 8, 
Viciu 5, Dragomirescu 5 pentru 
învingători, respectiv Cristian 
Popescu 28, Lucaci 10, Stănescu 
8, Predulea 7, Tursugian 7, Ivan 
4, Popovici 2. (P. Iv.)

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— COMERȚUL TG. MUREȘ 
78—53 (28—20).

La pauză, studenții aveau — 
cum se vede — un prea mic 
avantaj. La reluare (după ce an
trenorul Vasile Popescu le-a re
amintit jucătorilor săi cîteva 
„principii” ale întrecerii), bas- 
chetbaliștii Politehnicii au evo
luat mult mai aproape de va
loarea lor și au ciștigat detașat. 
Au marcat: Dudescu 17, Jekely 
14, Niculescu 10, Haneș 8, Molin 
8, Purcăreanu 5, Popa 5, Baciu 5, 
Georgescu 4, Săuca 2, respectiv 
Borbely 10, Barezi 15, Soot 4,

cursa pentru întîietate
Bara 11, Haiaș 4, Mihalydeak 2, 
Matic 4, Haler 3. (P. I.)

POLITEHNICA IAȘI — CRI- 
ȘUL ORADEA 83—64 (29—21).

Gazdele au avut în Vișoianu 
un bun coordonator de joc, cîș- 
tigînd pe merit. Cele mai multe 
puncte au fost marcate de Vi
șoianu 27 și Scripcar u 19 pentru 
studenți, de Hofman 25 și Bencze 
16 pentru oaspeți. (I. LEIȘERUC 
— coresp.).

FARUL CONSTANTA — UNI
VERSITATEA CLUJ 68—57 
(26—27).

Partidă de nivel tehnic slab, 
cu multe ratări și joc static. 
Ambele formații s-au angajat 
în dispute... nesportive. Ca ur
mare, Cincu (Farul) a fost eli
minat de pe teren. Singurii jucă
tori care au corespuns au fost 
Popovici de la Farul și Vizi de 
la Universitatea. (L. BRUCK
NER — coresp.)

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — STEAUA BUCUREȘTI 
71—74 (27—36).

Așa cum prevedea Albu în 
comentariul etapei, partida a 
fost extrem de echilibrată și 
cîștigată, pe merit, de oaspeți. 
Aceștia își datoresc victoria 
zestrei de puncte acumulate în 
prima repriză. Cei măi buni, 
lonescu, Calași și Pușcaș de la 
timișoreni. Nosievici, Niculescu 
și Savu de la bucureșteni. (P.. 
ARCAN — coresp. principal)

POLITEHNICA GALAȚI — 
I.C.F. 61—59 (33—30).

Joc foarte disputat. Bucurește- 
nii au jucat bine, doar ratările 
din ultima parte a meciului fă- 
eîndu-i să părăsească terenul în
vinși. (St. CONSTANTINESCU — 
•oresp. principal)

FEMININ

I.C.F. — RAPID 33—65 (23—31). 
în min. 7 scorul era 19—3 pen

tru Rapid, datorită în special e- 
fectuării cu precizie a contraata
cului. Feroviarele și-au redus 
apoi motoarele și vreme de 6 mi
nute nu au mai înscris nici un 
punct. Studentele, însă, n-au pro
fitat de aceasta, ele agitîndu-se 
mult și fără folos. Cele mai bune: 
Szabados, Trandafir și Iliescu de 
la I.C.F., Bițu, Nicola și Costache 
de la Rapid. (S. FILOTI — co
resp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 53—44 
(29—18).

A fost un joc lent, în care Pro
gresul .nu a arătat nimic în afară 
de... tinerețe! Voința, cu Hanelore 
Spiridon în bună dispoziție de 
joc, a cîștigat pe merit. S-au 
remarcat: Spiridon, . Sterescu,
Teodorescu de la învingătoare 
și Grigorescu de la învinse. 
(S. F.)

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 71— 
40 (35—12).

Jucătoarele antrenorului Gri
gore Coștescu au făcut un ade
vărat galop de sănătate în fața 
adversarelor lor din Tg. Mureș. 
Fie ca acest joc practicat de stu
dente să înSemne o promisiune 
pentru turul doi din „C.C.E.!” Evi
dențieri: Niculescu, Demetrescu, 
Vogel de la Politehnica și Ba
lazs de la Mureșul. (P. I.)

VOINȚA BRAȘOV — CRIȘUL 
ORADEA 52—31 (31—15).

Victorie clară a gazdelor. Cele 
mai multe puncte au înscris: 
Essigman 15 de la învingătoare 
și Ghiță 9 de la învinse. (E. BOG
DAN — coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ ■ — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
53—40 (26—15).

Partidă de scăzut nivel teh
nic, cu multe greșeli de ambele 
părți. (N. TODORAN — coresp.)

Duminică, după desfășurarea 
probelor atletice — prevăzute de 
regulamentul competiției — a 
luat sfîrșit campionatul repu
blican de haltere pe echipe. În
trecerea s-a încheiat cu un re
zultat care poate fi considerat 
ca o mare surpriză: după 11 
victorii consecutive în campionat, 
halterofilii de la Steaua au tre
buit să plece steagul, fiind în- 
trecuți de cei de la C.S.M. Cluj 
în probele... atletice. C.S.M. Cluj 
merită, desigur, toată conside
rația pentru performanța de a 
fi terminat învingătoare în acea-, 
stă competiție. Dar ce se poate 
spune despre federația de spe
cialitate, care a alcătuit un re
gulament cel puțin bizar, com- 
binind (la finala campionatu
lui!) probele de haltere cu cele 
de atletism? Asupra acestor bi
zarerii vom reveni într-unul 
din numerele viitoare ale ziaru
lui nostru.

Clasamentul final al campio
natului pe echipe arată astfeli 
1. C.S.M. Cluj 28 967 puncte-
campioană republicană, 2. Steaua 
București 28 649 p, 3. Dinamo
București 28 125 p, 4. Rapid
București 22 730 p, 5. Olimpia 
București 21 602 p, 6. Progresul 
București 21 328 p, 7. Universi
tatea Iași 20 372 p, 8. Șantierele 
navale Constanța 19 585 p, 9. 
Metalul București 19 237 p, 10. 
Steagul roșu Brașov 18 727 p, 11. 
Oțelul Galați 18 618 p, 12. Rapid 
Oradea 16 908 p, 13. Banat (echi
pă incompletă) 12 878 p. Este in
teresant de arătat că un clasa
ment neoficial pe care l-am al
cătuit doar pe baza rezultatelor

obținute le cele două probe de hal
tere (smuls și aruncat), situează 
pe primul loc echipa Steaua 
(1772,5 kg), urmată de Dinamo 
(1770 kg) și C.S.M. Cluj (1755 
kg).

Iată în continuare primii trei 
clasați la fiecare categorie de 
greutate: cocoș — 1. Z. Fiat
(Steaua) 3452 puncte (smuls — 
95 kg; aruncat — 120 kg) 60 
m — 7,4; 5 sărituri succesive in 
lungime — 14,74 m; aruncarea 
greutății peste cap cu ambele 
mîini — 9,99 m, 2. A. Parnave- 
las (Rapid Oradea) 2443 p, 3. I. 
Laslo (Rapid Oradea) 2060 p ; 
pană — 1. T. Apostol (Progresul 
Buc.) 3552 p (95-120-8,0-15,95- 
10,22), 2. M. Hintz (Olimpia Buc.) 
3103 p, 3. A. Miuț (Electromotor 
Timișoara) 2686 p; ușoară — 1, 
F. Balaș (Steaua) 4136 p (115-150- 
7,6-14,80-10,41), 2. Al. ’ Voinar
(C.S.M. Cluj) 3751 p, 3. V. Bădes- 
cu (Dinamo) 3724 p; semimijlo- 
cie — 1. Șt. Iavorek (C.S.M. Cluj) 
4536 p (110-137,5-7,2-16,26-11,73), 
2. I. Schmidt (C.S.M. Reșița) 
4467 p, 3. C. Dumitru (Steaua) 
4053 p; mijlocie — 1. Șt. Pintilie 
(Dinamo) 4404 p (122,5-160-7,7- 
14,28-11,39), 2. Fr. Marton
(Steaua) 4280 p, 3. D. Dolofan 
(Steaua) 4254 p; semigrea — 1.
Gh. Teleman (Dinamo) 5536,5 p 
(130-157,5-7,3-16,62-14,20), 2. V.
Kato (C.S.M. Cluj) 4746 p, 3. M. 
Cristea (Steaua) 4649,5 p; grea —
1. S. Herghelegiu (C.S.M. Cluj) 
5617 p (132,5-170-7,3-16,09-13,98),
2. Gh. Mincu (Dinamo) 4249 p, 3. 
L. Kottlar (Rapid Buc.) 4081 p.

Ad. IONESCU

Fiți Balaș a „împins" cu ușurință bara de 140 kg, dar — din păcate — 
a ratat încercarea urcătoare, 147,5 kg ar fi reprezentat un nou record



CAREUL BĂCĂUANILOR -
O MARE A TONILOR...

Tarul a învins cn 4—0, m cel mal Inimos joc
al anului la Constanta

CU 0 ECHIPĂ ÎNTINERITĂ 
STEAGUL ROȘU A ÎNVINS 
A.S.A. TG. MUREȘ CU 1-0 
ADAMACHE: „Știam unde va trage Paviovici

Brigăzii de arbitri bucu- 
reștenl, C. Bărbulescu fla cen
tru), C. Niculescu ți R. Buz- 
dun ★★★★★

FARUL i Utu 8—Pl«w 7, 
Tîlvescu 7, Măreț 8, Dum
bravă 8—Manolache 9, Kosz
ka 9—Sasu 0, Iancu 7, Tufan 
7, Kallo 8.

DINAMO BACĂUChită 
9—Kis 5, Velicu 8, Vătafu 7, 
David 7 ■— Nedelcu 7, Cer- 
nat 8 — Dembrovschl 7, Ene 
Daniel 7, Ene Gh. 9, Rugiu- 
bei 6.

CONSTANȚA 26 (prin teleleu, 
de la trimisul nostru). Koszka a 
„înțeleptul", Manolache e latinul 
(apropo de temperament), Kallo — 
evadatul, Dumbravă—Bachus, Sasu 
—înșelătorul (sau fenta care uci
de), iar Iancu, nici mal mult nici 
mai puțin decît „Uwe*. Aceasta 
e formația Farului în creația 
folclorică a tribunei. Cea de pe 
gazon e alta, poate mal puțin 
pitorească, mal puțin înclinată 
spre romanțios. E o echipă care 
în meciul de încheiere a stagiunii 
și-a arătat adevărata față a noii 
sale ediții, revăzută ți adăugită. 
O echipă omogenă fizic șl tehnic, 
bine clădită — îndeosebi de la 
mijloc înainte — șl care, în ciuda 
greutății (la propriu), joacă în 
mare viteză, alternînd pasa scurtă 
cu cea lungă, soluțiile individuale 
cu cele colective. Gil Mărdărescu, 
răspunzînd observației noastre 
privind relativa rigiditate a apă
rării, precizează că îl interesează 
atacul, în special, șt că băieții 
săi — știlndu-se „subțiri' în apă
rare — forțează în ofensivă, obll- 
gîndu-șl adversarul să rămînă în 
propriul teren. Teoria e contagioa
să, mai ales cînd este formulată 
(și emisă) după o victorie cate
gorică, cu 4—0. Dar în alte con
diții ? Condiții care ar fi putut 
să existe dacă Ene Daniel, la 
2—0, n-ar ft avut atîtea probleme 
cu o minge care l-a găsit la 60 
de centimetri de linia porții Iul 
Uțu și pe care n-a putut-e îm
pinge dincol® de aceasta.... Atunci 
ar fi fost 2—1 șl poate că lucru
rile s-ar fl schimbat. Poate că nu 
s-ar fl schimbat esențial, dar — 
oricum — acest gol băcăuan ar fi 
avut darul să Ilustreze meritele 
fotbaliștilor oaspeți, care n-au 
fost cu mult inferiori gazdelor 
timp de aproape 70 de minute.

E adevărat, constănțenil și-au 
înghesuit adversarii în fața porții 
lor încă din primele minute. Kosz
ka și Manolache s-au instalat la 
circa SO de metri de poarta lui 
Ghiță șl — recuperînd baloanele 
respinse — și-au reangajat îna
intașii în faze decisive. Ghiță 
a primit pînă la urmă patru 'go
luri, dar dacă există într-ade- 
văr un erou al meciului, acesta 
nu poate fi altcineva decît el. 
Pe sus sau pe jos, în colțul din 
dreapta sau din stînga, șuturile 
constănțenilotr au curs neconte
nit (nu cred că a existat minut 
fără șut la poartă), dar acest om, 
care cîntărește peste 80 de kg, 
s-a mișcat cu agilitate de ve
veriță șl cu reflexe de arc vol
taic. Uimitori Wolter n-ar fl pu
tut face mal multi La gelul din 
min. 14 nimeni n-a văzut ba
lonul cînd a atins plasa. Koszka 
a șutat fără preluare de la 25 
m. Desigur, băcăuanii nu și-ar fl 
închipuit, venind spre litoral, că

Joc amical înaintea plecării ia Torino

RAPID-F.G ARGEȘ 2-2
,în absența fotbalului de cate

goria A pe afișul competițional 
al Capitalei, ultimul meci de 
verificare a Rapidului înaintea 
plecării la Torino a adus cîteva 
mii de spectatori în potcoava 
Giuleștilor.

„Amicalul" a avut un caracter 
foarte oficial, F. C. Argeș luîn- 
du-și în serios rolul de sparing- 
partener, în primul rind pentru 
a servi Rapidul.

Campionii s-au menajat evi
dent în prima repriză (cu gîndul 
la încercarea grea care-i așteap
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Meciurile II șl Hl Hind anulate, 
conform regulamentului, toate va
riantele primesc pronostic exact la 
aceste meciuri, atît pentru premiile 
obișnuite cît șl pentru cele supli
mentare. 
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or să plece de-aici fără nici un 
gol, așa că punctul marcat de 
mijlocașul naționalei nu i-a de
rutat și au continuat să joace la 
fel ca pînă atunci. Adică, folo
sind viclenia pase! scurte, a de
vierilor, a combinațiilor pe me
tru pătrat — armele unei echipe 
inferioare cel puțin sub raportul 
forței, al greutății în teren, la 
propriu și la figurat. O Idee bună 
care le-a îngăduit să reziste pînă 
la pauză. Ba, mai mult, să or
ganizeze și o sultă de acțiuni 
ofensive, folosind aceleași proce
dee tehnice și tactice destul de 
periculoase în prima fază, inefi
ciente în ultimă Instanță, dato
rită tocmai întîrzierii la mijlocul 
terenului, ceea ce îngăduia a- 
părării gazdă să se regrupeze. 
Ocazii au avut, însă, Ene Gh. 
(min. 20), Rugiubei (min. 22), Ene 
Daniel (min. 51), Dembrovschl 
(min. 52). Nu s-a marcat nici

IANCU

un gol, dar această Ieșire la 
atac — disperată și gratuită pe 
undeva — a fost un gest fru
mos al echipei lui Nîcușor; cei 
peste 10 000 de spectatori ai 
partidei l-au prețuit, considerînd 
întîlnirea, în ansamblu, ca una 
dintre cele mai spectaculoase 
desfășurate anul acesta la Cons
tanța. Mașina de joc a Farului 
și-a făcut însă datoria și dacă 
n-a fructificat decît una din oca
ziile create în primele 45 de mi
nute (nu le-am mai notat, pentru 
că au fost prea multe) a realizat 
trei goluri după pauză; din min. 
48 (Tufan) pînă în min. 72 (Kallo), 
intermediarul fiind înscris de 
Iancu (min. 65). Ultimele două 
au însemnat prăbușirea totală a 
apărării oaspeților, în urma unei 
presiuni extraordinare exercitată 
de constănțeni. între min. 55 și 
65, careul lui Ghiță a fost un 
fel de mare a furtunilor, în care 
Velicu, Kis, Vătafu și ceilalți n-au 
avut nici o clipă de răgaz. Erau 
prezenți aici 18 jucători — oas
peți și gazde.

Valentin PĂUNESCU

tă) fiind chiar conduși cu 1—0 
prin golul marcat de fostul lor 
coechipier, Kraus. Apoi, ferovia
rii s-au gîndit că o înfrîngere în 
acest ultim meci de antrenament 
ar putea constitui — totuși — 
un balast psihologic, au forțat 
nota, au desfășurat un joc alert, 
au egalat și au luat conducerea 
(Ion Ionescu și Dumltriu II). în 
final, deși dominarea gazdelor era 
evidentă, piteștenii reușesc să ega
leze printr-un șut surprinzător al 
lui Turcan.

Au jucat formațiile : RAPID : 
Răducanu — Lupescu, Motroc, C. 
Dan, Greavu — Dinu, Pop — Năs- 
turescu, Dumitriu II, Ionescu, Co- 
dreanu. F. C. ARGEȘ : Stan — Po
pescu, Olteanu, Iile Stellan, Ivan— 
îoniță (Țîrcovnicu), Prepurgel — 
Nuțu, Kraus, Turcan, Jercan (Ef- 
timie).

Astăzi dimineață, echipa Rapid 
București pleacă la Torino pe ca
lea aerului.

SERIA EST .

Metalul Buzău — Unirea Foc
șani 1-0 (1—0).

Oțelul Galați — Șoimii Buzău 
2-0 (1-0).

Medicina Iași — Petrolul Moi- 
nești 3—1 (2—0),

Ancora Galați — Textila Bu- 
huși 1—0 (0—0).

Minobrad Vatra Dornei — Glo
ria CFR Galați 1—0 (1—0).

Foresta Fălticeni — S.U.T. Ga
lați 1-1 (0-0).

Metalul Rădăuți — Gloria Bir- 
lad 0-1 (0-0).

lovitura de

STEAGUL ROȘUi Adama- 
che 9 — Ivăncescu 8, Jenei, 
Campo 9, Rusu 8 — Ion Vasile 
9, Pescara (min. 15 Necula 7)
— Selimesi 4, Ciutac 8, Necula 
(min. 15 Florescu 9), Gyorfi 8.

A.S.A. ! Solyom 8 — Sleam 5, 
Tîmpănaru 6, Toth 5, Czako 5
— Dumitriu III 8, Sico 5 —
Plngaru 4 (min. 32 Paviovici 
5), Lungit 5, Raksi 9, Drago- 
mir 5.

BRAȘOV, 26 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Un soare cu 
zîmbet politicos, dar rece. Doar 
2 100 de plătitori, în timp ce lu
crările pentru extinderea capaci
tății tribunelor, la peste 35 000 
de locuri, se desfășoară intens. 
Iar noi rămînem indiferenți la 
semnificații, de parcă despărțirea 
lentă a publicului de locul unde 
trăiește fotbalul n-ar avea re
percusiuni directe asupra pre
zentului și viitorului acestui 
sport.'

Ieri, la Brașov, Steagul roșu 
n-a cîștigat doar o partidă oare
care, ci a descoperit un drum. 
Singurul care poate duce această 
echipă rătăcită, adulată de cîteva 
sute de suporteri și ignorată’ de 
către unii responsabili din peri
metrul uzinei spre regenerare și 
certitudini. Drumul a fost găsit 
după ce antrenorii, sătui de pro
priul lor conservatorism, au uzat 
de ultimul atăs JUCĂTORII TI
NERI Rusu, Ion Vasile, Ciutac, 
Florescu, patru fotbaliști de 19— 
20 de ani, tehnici și ambițioși, cu 
instinctul jocului, cu vitalitate și 
putere de explozie. Iată reperele 
noului drum.

în partida cu A.S.A. Tg. Mu
reș, brașovenii au dominat pe 
toate planurile. Acțiunile lor în
cepeau de la Ivăncescu și Campo, 
treceau prin punctul nodal, de
numit Ion Vasile, de unde se 
resfirau în evantai șî ajungeau la 
marginea careului advers prin 
repetate suite de pase între 
Gyorfi șî cei doi înaintași cen
trali. Brașovenii au început să 
rateze în min. 3 (Ciutac) și nu 
s-au mai oprit decît aproape de 
sfîrșitul jocului. Selimesi a fost 
cel mai crud cu nervii coechi
pierilor săi. A scăpat o dată 
singur, dar a eșuat, vrînd să-l 
dribleze șî pe Solyom. Apoi, în 
min. 22, a trimis pe lîngă bară, 
de la numai 3 metri, o centrare a 
lui Rusu. Pe lista „risipitorilor"

La Petroșeni, 
victorie la limită

JIUL - U. T. A. 2-1 (0-1)

A arbitrat Ilie Drâghîci 
Ă'lk'Ă'A, ajutat de Gh. Po- 
povici și Alex. Grigorescu (toți 
din București).

JIUL : Zamfir 7 — Talpa! 9, 
Georgevicî 7, Stoker 8, Mihai 7, 
— Sandu 6, Li bard! 6 —■ A- 
chlm 6, Covaci 7, Peronescu 
8, Naldin 6.

U.T.A.: Gornea 9 - Birău 
6, Bakoș 7, Leretcr 8, Mețcas 
6 — Petescu 8, Chivu 5, —
Șchiopa 7, Pop 8, Ăxente 6, 
Dumitrescu 5 (Jac — min. 81)-

PETROȘENI 26, (prin telefon). 
Ultimul joc pe teren propriu din 
actualul sezon i-a ținut pe entu
ziaștii susținători ai Jiului cu ner
vii încordați la maximum pînă în 
min. 74, cînd gazdele au înscris 
golul victoriei. U.T.A. a părăsit 
învinsă terenul, dar ea are meri
tul că'a jucat deschis, reușind în 
prima parte a întîlnirii să mențină 
mult timp echilibrul de forțe. Sus
ținuți de public, localnicii au a- 
tacat mai insistent însă, acțiunile 
lor nu' au avut claritate și mai 
ales forța necesară. Situații de 
gol au existat totuși, dar portarul 
arădan, Gornea, în zi mare, le-a... 
rezolvat pe rind. Astfel, în min. 
4, Sandu a expediat o „bombă" 
la păianjen, pe care Gornea a de- 
viât-o . în corner. 14 minute mai 
tîrziu, Achim șuteazâ din interio
rul careului, jos la colț, pentru ca

Divizia C
SERIA SUD

Flacăra roșie București — Me
talul Tîrgoviște 2—0 (0—0)

Stuful Tuicea — T.U.G. Bucu-. 
reștl 0—1 (0—0)

Progresul Brăila — Chimia Tr. 
Măgurele 4—0 (2—0).

Oltul Sf. Gheorghe — Rapid 
C.F. București 4—1 (0—1).

Rapid Plopeni — I.M-U. Medgi
dia 3—1 (0—0).

Electrica Constanța •— S.N. Ol
tenița 2—0 (1-0).

/a 77 m"
au mai semnat Pescaru, Florescu, 
GyOrfi, Ivăncescu, Necula și Ion 
Vasile. De aceea, în pofida unei 
neîntrerupte dominări, poarta lui 
Solyom ar fi putut să rămînă 
pînă la sfîrșit imaculată.

Două momente aveau să hotă
rască destinul partidei. în min. 
34, portarul mureșenilor reținuse 
un șut al lui Ion Vasile și a pa
sat cu mina funda. 1 Sleam. De 
neatenția amîndorura (mingea 
l-a surprins pe Sleam) s-a bucu
rat Florescu: intercepție și, după 
cîțiva pași, un șut puternic. Goli 
1—0.

în a doua repriză, lungi perioa
de de mediocritate generală au 
alternat cu unele acțiuni mai 
gîndîte ale gazdelor. Superiori
tatea lor a fost permanentă, re
zistentă la orice argument con
trar. Fiindcă mureșenii au lup
tat, dar tehnica și cunoștințele 
tactice ale majorității jucătorilor 
lasă încă de dorit. Fără Raksi și 
Dumitriu III, A.S.A. ar fi o echi
pă bună de sparing-partener la 
mijloc de săptămînă.

Aproape de sfîrșitul partidei, 
aveam să înregistrăm al doilea 
moment. în min. 89, o pasă fără 
semnificație traversa careul bra
șovenilor. Fundașul Rusu (exce
lent pînă atunci) are un moment 
de uluială și inocent, ca un copil, 
atinge balonul cu mina. Nici dacă 
s-ar fi anunțat că pe pămînt ar 
fi venit un marțian, lumea din 
stadion n-ar fi fost atît de con
sternată. Paviovici s-a pregătit 
să execute penaltiul. Voinescu 
(antrenorul secund al oaspeților) 
s-a întors cu spatele, nesuportînd 
să privească faza, ca un suflet 
delicat în fața unei scene de 
cruzime. Paviovici s-a îndreptat 
spre balon, ca un schior în cris
tiane. A șutat în dreapta porții, 
dar Adamache a apărat simplu, 
de parcă i s-ar fi tras de la 40 
m. fiindcă știa colțul favorit al 
fostului său coechipier de la 
Viitorul. Egalarea ar fi contrazis 
toată desfășurarea partidei, dar 
ea ar fi fost regulamentară, căci 
în fotbal și inocențele se plătesc. 
Adamache, portarul care huzurise 
89 de minute (oaspeții n-au ex
pediat nici un șut pe spațiul por
ții), a devenit eroul zilei. Peste 
cîteva secunde, arbitrul GEORGE 
N. GHERGHE (***i) a tras 
cortina care va fi ridicată abia 
la primăvară, o dată cu reluarea 
campionatului.

Romulus BALABAN

apoi, în min. 33, Gornea să devină 
din nou „portarul zburător", cum 
l-a numit presa vest-germană, plu
tind prin aer o lungime de poar
tă, la o lovitură liberă executată 
de același Achim.

Dar cum adesea se întîmplă la 
fotbal — în plină dominare a 
gazdelor — oaspeții inițiază un con
traatac prin Petescu (min. 40). A- 
cesta trimite o pasă ideală lui Pop, 
care, Cu un șut sec, deschide 
scorul.

Conduși la pauză, jucătorii din 
Petroșeni reintră hotărîți să ega
leze. Ei atacă în trombă și apăra
rea oaspeților se descurcă din ce 
în ce mai anevoios. în min. 51, 
ea cedează : Achim reia din void, 
de la 6 m, înscriind imparabil în 
urma unei frumoase combinații. 
Superioritatea localnicilor este evi
dentă și.în min. 74 se marchează 
golul mult dorit de public: Pero
nescu centrează 1a. gemiînălțime 
de pe partea stingă șî Naidin în
scrie cu capul, de la 6 metri. După 
cel de al doilea gol, arădanii ies 
Ja ofensivă. Ei, reușesc să ega
leze în min. 76 prin Pop, dar golul 
este anulat de arbitru, căci Șchiopu 
centrase din afara terenului. ■

Chiar dacă meciul nu a avut o 
valoare tehnică ridicată, el s plă
cut prin dîrzenia cu care echipele 
au luptat pentru victorie, ca și 
prin deplina sportivitate de care 
au dat dovadă jucătorii.

Gh. NERTEA 
redactor Ia revista „Fotbal”

SERIA VEST ’
Chimia Făgăraș — Electroputere 

Craiova 2—1 (0—1).
Mureșul Deva — C.F.R. Caran

sebeș 9—0 (3—0).
Minerul Anina — Minerul Lu

pani 2—0 (0—0)
Victoria Călan — Progresul Co

rabia 1-0 (1—0).
A-S.A. Sibiu - Victoria Tg. Jiu 

4—1 (3-1).
Metalul Tr. Severin — Tracto

rul Brașov 1—0 (1—0).
U.M. Timișoara — Progresul 

Strehaia 1-0 (0-0).

Una dintre acțiunile ofensive ale oborenilor la poarta echipei brașovene. (Fază din meciul Electronica Obor — 
Metrom Brașov)

Foto: V. Bageac

Sa Încheiat prima parte 
a campionatului Diviziei D 
fruntașele clasamentelor: C.S.M.S. IAȘI șl VAGONUL ARAD

SERIA I
ELECTRONICA OBOR — 

METROM BRAȘOV 4—0 (1—0) 
Duminică dimineața, Electronica 

Obor a realizat o nouă victorie, 
de data aceasta la scor, în fața 
echipei Metrom Brașov. începu
tul meciului, și chiar desfășura
rea primei părți, nu lăsau să se 
întrevadă o victorie a oborenilor 
la o asemenea diferență. De ce ? 
Aproape întreaga repriză I, jo
cul a fost echilibrat, înaintașii 
bucureșteni și brașoveni' avînd, 
ca număr, cam tot atîtea ocazii 
de a marca. Cei care au deschis 
scorul au fost oborenii, prin Ion 
Ștefan (min. 22), la o centrare a 
lui Anghel. După pauză, jucă
torii de la Metrom au început 
furtunos, dar nu au reușit să 
concretizeze. Un contraatac al 
bucureștenilor ■— în min- .51 — 
s-a soldat cu o lovitură de colț. 
Execută Anghel, balonul a ajuns 
la I. Ștefan, care a înscris : 2—0. 
După șapte minute, un nou corner 
la poarta forma iței Metrom ; din 
nou a executat Anghel, care a 
trimis mingea la Ciuleanu șî... 
3—0. In continuare, brașovenii au. 
avut inițiativa, dar Sima, Budai 
și Filimon au șutat imprecis, ra- 
tînd ocazii clare. Finalul parti
dei a aparținut oborenilor, care 
au majorat scorul (4—0) prin go
lul realizat de Dumitru în min. 
78.

Arbitrul Z- Lupu — Focșani a 
condus bine următoarele for
mații :

ELECTRONICA OBOR: Petre- 
Apostol, Crăciunescu, Șerban, 
Constantinescu-Feodot, Ciuleanu- 
Anghe! (Udroaică, min. 65), E. 
Dumitru, Ion Ștefan, Ion Con
stantin.

METROM : Pozna (Szald, min. 
60)-Iordache, Bîrsan, Ochea, Bă- 
dițoiu (Dinu, min. 65)- Lazarovi- 
ci, Fîlimon-Budai, Gabor, Arde
leana, Sima, (p.v.)-
CHIMIA RM. VÎLCEA — POR
TUL CONSTANȚA 2—0 (0-0)

După ce au rezistat acțiunilor 
ofensive ale gazdelor timp de 
aproape 80 de minute, jucătorii 
de la Portul au cedat. Apărătorii 
constănțeni au comis cîteva gre
șeli, de care au profitat înainta
șii localnici. Primul gol a fost 
marcat de Drăgușin, în min. 79. 
Scorul a fost stabilit de Mihăi- 
lescu, în min. 82, care a trans
format un 11 m. Bun arbitrajul 
lui V. Grigorescu-Craîova.

P. GIORNOIU, coresp.
C.S.M.S. IAȘI — METALUL 

BUCUREȘTI 0—1 (0—0)
Metalurgiștii au reușit surpri

za- etapei, învingînd pe lider, Ia 
Iași. Gazdele au jucat slab, mai 
ales linia de înaintare, care a ra
tat multe ocazii. Joeui individual 
al . ieșenilor a convenit apărării 
Metalului, care s-a apărat supra- 
numeric. Ih finalul partidei, ie
șenii au cedat mijlocul terenului 
și Metalul a avut o ușoară su
perioritate. Unicul gol a fost în
scris de Georgescu, în min. 86. 
A arbitrat bine V- Mesaroș-Cluj. 
P. .DIACONESCU, coresp. prin
cipal.
FLACĂRA MORENI — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 1—1 (0—0)

Partida s-a disputat la Cîmpi- 
na, deoarece terenul din Moreni 
este suspendat. Jocul a fost de 
un nivel tehnic mediocru. In 
prima parte, jucătorii de la Fla
căra au jucat dur. In min. 5 Fră- 
țilă (Flacăra) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului. După 
pauză, „spiritele" s-au calmat
B.ucureștenii  au practicat un joc 
mai bun și nu a lipsit mult ca 
să termine învingători, dar ba
loanele șutate de Marica și Pi- 
gulea au întîlnit bara. Au mar
cat s Drăgan (min. 60) pentru 
Flacăra, Marica (min. 77) pentru‘

SERIA NORD

Faianța Sighișoara — Unio Satu 
Mare 3—1 (0-0).

Chimica Tîrnăvenl — Unirea 
Dej 2—0. (2-0).

Medicina Tg. Mureș — Metalul 
Copșa Mică 6—1 (4—0).

Minerul Bihor — Medicina 
Cluj 4-1 (2—0).

Soda Ocna Mureș — Minerul 
Bala Sprie 5—0 (4—0).

Metalul Satu Mare — Metalul 
Aiud 1—2 (0—1). .

Steaua roșie Salonta — Recolta 
Cărei 3-1 (1-1).

Politehnica, C. Buburuz-Bacău a 
condus bine.

C. VÎRJOGHIE, coresp.
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — SIDE- 
RURGISTUL GALAȚI 2—0 (1—0)

In ciuda timpului friguros, fot
baliștii Ceahlăului i-au... încăl
zit pe spectatori și acționînd cu 
multă hotărîre în atac au reali
zat o victorie pe deplin merita
tă. Partida poate primi un cali
ficativ satisfăcător ea fiind viu 
disputată și de bună valoare 
tehnică. Victoria a fost asigurată 
prin golurile înscrise de Meder 
(în min. 43) și Olteanu (în min. 
60). Localnicii au mai avut o se
rie întreagă de situații clare de 
a marca. In min. 67, Codreanu 
a „semnat" o bară, printr-o lo
vitură cu capul; în min. 73 Ve- 
lea a fost nevoit să scoată min
gea chiar de pe linia porții, si
tuație la care mai asistasem, în 
min. 28 cînd șutul expediat de 
Negustoru a fost respins, in ex
tremis, tot din aceeași poziție de 
către Stancu. Dintre acțiunile o- 
fensive ale oaspeților, cea mai 
periculoasă s-a petrecut în min. 
63, cînd bara s-a opus șutului 
lui Stătescu. întîlnirea a fost 
condusă bine de către C, MANU- 
ȘARIDE (București) ajutat exce
lent de tușîerii A. VADUVESCU 
și C. MARIN. In fine, mențio
năm că în min- 22 Ceahlăul ă 
introdus mingea în poarta ad
versă dar golul a fost anulat, a- 
preciindu-se că portarul Siderur- 
gistului fusese faultat.

C. NEMȚEANU -coresp.
POIANA CIMP1NA — C.F.R.

PAȘCANI 2—0 (0—0)
Partida s-a desfășurat sub 

semnul dominării echipei gazde, 
care ar fi putut obține o victo
rie și mai concludentă dacă îna
intașii săi n-ar fi ratat foarte 
mult. Oricum, jucătorii de la Po
iana merită felicitări pentru fru
moasa lor evoluție, evidențiin- 
du-se în mod deosebit Țică (cel 
mai bun de pe teren), Chirilă 
și Silaghi. De la C.F.R. Pașcani 
am , reținut comportarea jucăto
rilor Simina și Rozorea. Au în
scris : Fătu și N. Georgescu. Ar
bitrajul prestat de N. Petrîceanu 
(Buc.) a fost de bună calitate.

V. CONSTANTIN-coresp.
CHIMIA SUCEAVA — VICTO- 

RÎA ROMAN 3—1 (2—0)
Prima repriză a fost de o 

bună calitate, cu situații intere
sante în fața porților. De altfel, 
Chimia a reușit tocmai în aceas
tă parte a jocului sâ-și asigure 
victoria, în urma celor două go
luri realizate de Danileț (min. 
39) și Gălățeanu (min. 44)- După 
două minute de la reluare, Da
nileț urcă scorul la 3—0. Apoi, 
localnicii nu mai insista, dînd 
posibilitate fotbaliștilor de la 
Victoria să înscrie punctul de 
onoare prin Gros — autogol — 
în min. 54. învinșii au avut 
multe momente cînd au stăpînit 
mijlocul terenului, dar s-au do
vedit neinspirați în fața porții 
adverse. A arbitrat satisfăcător 
A. Munich (Buc.).

R. MUNTEANU-coresp.

CLASAMENT
1. C.S.M.S. Iași
2. Ceahlăul F. N.
3. Electronic;. Obor
4. Metalul Buc.
6. Siderur. Galați
6. C.F.R. Pașcani
7. Poiana Citnpina
8. Metrom Brașov
9. Chimia suceava

10. Portul c-ta
11. Flacăra Moreni
18. Victoria Roman
13. Politehnica Buc.
14. Chimia R.

13 3 1 3 SO- 9 19
13 7 2 4 18—10 16
13 6 4 3 26—20 16
13 6 3 4 12— 9 15
13 6 2 5 21-19 14
13 6 1 6 19-20 13
13 6 1 6 12—16 13
13 5 2 6 15—15 12
13 5 2 6 13-16 12
13 5 2 6 14-18 18
13 5 17 13—18 11
13 5 1 7 12—11 11
13 2 5 6 16—16 9

Vilcea 13 4 1 8 13-20 .9

SERIA a Il-a
Ă S. CUGIR — MINERUL BAIA 

MARE 0—1 (0—0)
în prima repriză gazdele ai» 

dominat mal mult. In mîn. 
6 Ghergheli (A. S. Cuglr) a 
trimis balonul în bară. După pau
ză, în'min. 60, la executarea u- 
nut corner, Hornung (Minerul) a 
marcat unicul gol al meciului, 
în continuare, oaspeții au făcut 
un joc de apărare și au reușit 
să termine învingători. Jucătorii 
de la Cugir au avut posibilitatea 
să egaleze, însă Ghergheli, în 
min. 75, a trimis mingea pe lîngă 
poarta goală I Bun arbitrajul lui 
Emil Vlalculescu — Ploiești.

M. VÎLCEANU, coresp.
GAZ METAN MEDIAȘ — C.F.R. 

ARAD 4—0 (3—0)
Jucătorii de la Gaz metan au 

realizat o victorie meritată, la ea* 
pătul unei partide în care au do» 

minat majoritatea timpului. După 
o suită de atacuri ale localnicilor, 
Zanoa a deschis scorul în min. 
11. Pînă la pauză, Gaz metan ore 
inițiativa și-și mărește avantajul 
prin punctele înscrise de Matei 

. (min. 30) și Czaka (min. 44, au
togol). în repriza a doua, gazde
le continuă să aibă inițiativa și 
mai marchează o dată, prin Zan- 
ca (min. 69). Apoi, mulțumite de 
rezultat, au cedat inițiativa oas
peților. înaintașii arădani au ini
țiat mai multe acțiuni ofensive, 
însă Dima și Cuteanu. au ratat. 
Jocul s-a disputat într-o denlină 
notă de sportivitate. A arbitrat 
corect și autoritar M. Ostaficiue 
— Deva.

Z. RÎȘNOVEANU, coresp.
POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
IND. SIRMEI C. TURZII 2—0 

(1-0)
Joc viu disputat, în care s-au 

comis multe faulturi. în repriza 
secundă timișorenii au jucat mai 
bipe, însă Regep și Popanică au 
exagerat în driblinguri, permi- 
țînd apărării adverse să stăvileas
că acțiunile ofensive. Goluri
le au fost realizate de Regep, în 
min. 3 și 69. în min. 20, jucăto
rul Chioran (Ind. sîrmei) a ra
tat un penalti. Corect, arbitrajul 
lui G. Fărcașu — Satu Mare.

C. CREȚU, coresp.
C.F.R  CLUJ — CRIȘUL ORADEA 

2—0 (0—0)
Un meci cu miză mare, foarte 

disputat. în prima repriză jocul 
a fost echilibrat. Totuși, clujenii 
au avut perioade mai îndelungate 
de dominare, dar apărătorii de 
Ia Crișul au rezolvat cu promp
titudine situațiile dificile. în re
priza secundă, feroviarii au pus 
stăpînire pe joc și au înscris de 
două ori. Autorii golurilor: Soos 
(min. 47 din penalti) și Mazura- 
chi (min. 73). A condus foarte 
bine C. Ghemingean — București.

V. CACOVEANU.
OLIMPIA ORADEA — C.F.R. TI

MIȘOARA 2—1 (1—0)
Deși mai tehnici, timișorenii au 

trebuit să cedeze în fața jocului 
avîntat. al gazdelor. Golurile o- 
rădenilor au fost rezultatul unor 
combinații rapide, care au făcut 
șah-mat apărarea oaspeților. Din 
asemenea situații a marcat Sza- 
kacs III (în min. 43 și 77), cele 
două goluri ale victoriei. Timișo
renii, în schimb, au înscris la o în
vălmășeală, prin Mafa, în min. 65. 
Menționăm că aspectul sportiv al 
partidei a fost. umbrit de „faza" 
din min. 63, cînd jucătorii FOld- 
vart (Olimpia) șt Panisi (C.F.R.) 
s-au lovit reciproc, fapt pentru 
care au fost eliminați de pe te
ren. A arbitrat foarte bine Cor
nel Nițescu (Sibiu).

P. LORINCZ, coresp.
VAGONUL ARAD — METALUL 

HUNEDOARA 2-0 (1-0) _ 
în cea mal mare parte a me

ciului, arădanii au exercitat s 
puternică presiune asupra jucă
torilor hunedoreni, obligîndu-t să 
se apere cu îndîrjire pentru li
mitarea scorului. Din min. 50, Me
talul a fost nevoit să joace în 10 
oameni, în urma eliminării ju
cătorului Olaru (lovire intențio
nată a adversarului și atitudine 
ireverențioasă față de conducăto
rul jocului). Victoria a fost asi
gurată prin cele două goluri rea
lizate de Schweiniger (min. 34 șl 
76). Prin acest succes —- aplau
dat cu însuflețire de publicul a- 
rădan — Vagonul a devenit lider 
pînă la primăvară în seria a 11-a. 
A condus foarte bine Petre Va- 
moș (Tg. Mureș).

GH. NICOLĂIȚA, coresp.
C.S.M. SIBIU — C.S.M. REȘIȚA 

1-1 (1—0)
Ambele echipe au jucat sub 

orice critică, Gazdele au reușit 
să deschidă scorul, In min. 6, prin 
Vutci. în continuare, sibienii au 
avut inițiativa, dar au atacat de
zordonat. Qnd spectatorii aștep
tau să se fluiere sfîrșitul partidei, 
deci în min. 90, oaspeții au pro* 
fitat de o greșeală a apărătorilor 
de Ia C.S.M. Sibiu și au egalat. 
Autorul golului: Arnoțehl. Ion 
Hrisafi — București, a arbitrat 
bine,

I. BOȚOCAN, coresp.

CLASAMENT
1. Vagonul Arad
2. C.F.R, Timișoara
3. Crișul Oradea
4. Polit. Timișoara
5. Gaz m. Mediaș
6. Minerul B. M.
7. Met. Hunedoara
8. CFR IRT Arad
9. C.S.M. Sibiu

10. Olimpia Oradea
11. Ind. s. C. Turzil
12. A. S. Cugir
13. C.S.M. Reșița
14. C.F.R, Cluj

13 8 2 3 18-11 18
13 7 3 3 21- 8 17
13 6 4 3 16-11 16
13 7 1 5 24-17 15
13 6 3 4 16-15 15
13 5 3 5 15-16 13
13 5 3 5 13-14 13
13 6 0 7 20-18 12
13 4 4 5 15-18 12
13 5 2 6 14-21 12
13 4 3 6 16-17 11
13 5 1 7 12-24 11
13 3 4 8 7-12 1» 
13 3 1 8 21-28 »



UN MARE ANTRENOR NE VORBEȘTE,
PRINTRE ALTELE, DESPRE:

Condiția socială

Bucureșteniî au dominat
întrecerea cu popicarii

din Zrenjanin
După victoria categorică a spor- 

: tlvilor români în meciurile pe e- 
chipe dintre selecționatele da po
pice ale orașelor București șl 

' Zrenjanin (Iugoslavia), lată că și 
în turneul individual reprezentanții 

. noștri au dominat întrecerile. Atît 
la băieți cît șl la fete, au terminat 
în frunte popicarii bucureștenl care, 
spre satisfacția noastră, au obținut 
o serie de rezultate foarte bune. 
La clasica probă masculină, 200 de 
lovituri mixte — desfășurată du
minică dimineața — pe primele locuri 
s-au clasat cel mai tineri partici- 
panți, juniorii, care la începutul 
lunii decembrie, îșl vor măsura 
forțele cu tinerii popicari din R.F. 
ș Germaniei. Cîștigătorul turneului 
individual Internațional este tînă- 
rul Aurel CMrilă, care a depășit 
net pe unii dintre fruntașii sportu
lui popicelor cum sînt C. vînătoru, 
I. Micorolu, P. Furje șl alții. Re
zultatul lui — 939 
rîte — constituie 
loare ridicată.

La proba da 100 
femei a cîștigat 
Moldoveanu, care a obținut 441 p.d„ 
depășind-o cu 43 de puncte pe cea 
mai bună jucătoare iugoslavă, Gor- 

- ■ ■ fosta campioană mon- 
cu

de popice dobo- 
o cifră de va-

de lovituri mixte 
detașat Cornelia

nika Erski, 
diaiă, recordmană a Iugoslaviei 
470 p.d.

REZULTATE ; masculin 2Oo 
lovituri mixte : 1. A. CHIRILĂ 
p.d, (607 p.d. la „pline" și 332 p.d. 
la „izolate" — 2 bile în gol), 2. Gh. 
Silvestru 920 p.d. (611+309 — 4), 3. 
C. Vînătoru 912 p.d. (588+324 — 1), 
4. I. Micorolu 906 p.d., 5. V. Măntoiu 
900 p.d. Din formația oaspe, cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
Djerot Csisar 864 p.d. și Cveta Gru- 
jin 851 p.d.

Femei — 100 de lovituri mixte: 
CORNELIA MOLDOVEANU 441 p.d. 
(1924-149 — 1), 2. Elena Lupescu 417 
p.d. (286+131 — 3), 3. Crista Szocs 
417 p.d. (301+116 — 4), 4. lise
bchmidt 412 p.d. Din formația ora
șului Zrenjanin s-au remarcat Gor- 
nlka Erski cu 398 p.d. și Iren Ka- 
locsai cu 389 p.d.

de
939

T. RABȘAN

Rrln telex, tie la SoficH

Eusebio, accidentat, nu s-a putut ține de cuvînt...
BULGARIA A ÎNVINS PORTUGALIA CU VO (0=0) ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

Șl S-A CALIFICAT IN SFERTURILE DE FINALA
l-a 
a- 
cu

Pronosticul pe care mi 
dat sîmbătă Eusebio nu s-a 
deverit. A învins Bulgaria 
1—0 (și nu cu 2—1 cum indicase 
el), iar golul pe care îl pro
misese nu l-a înscris, poate în 
mod justificat, din cauza acci
dentului suferit în min. 40 cînd, 
în urma unui fault comis de 
Kotkov, „perla neagră' 
vit la mină și nu a mai dat, 
in continuare, randamentul 
scontat.

i“ s-a lo-

Datorită victoriei obținute cu 
1—0 in meciul cu Portugalia, Bul
garia este a patra țară care și-a 
asigurat pînă acum calificarea în 
sferturile de finală ale campiona
tului european (după U.R.S.S., Un
garia, Spania). Prin urmare, ulti
mul meci din grupa a doua, din
tre reprezentativele Portugaliei și 
Bulgariei (la 17 decembrie, la Li
sabona), nu mai prezintă nici un 
interes în privința primului loc, 
întîlnirea avînd doar o miză de 
prestigiu. Iată, de altfel, clasamen
tul înaintea acestei

1. Bulgaria
2. Portugalia
3. Suedia
4. Norvegia

5
5
6
6

partide :

4
2
2
1

1
1
1
2

0
2
3
3

10— 2
&— 6
9—12
9—14

9
5
5
4

55 009 de I 
stadionul

spectatori 
l „Vasil

Cei aproape 
prezenți pe 
Levski** au aplaudat frenetic vic
toria gazdelor, i-au încurajat tot 
timpul pe fotbaliștii bulgari, dar

au părăsit tribunele nemulțumiți 
de jocul favoriților lor. Contrar 
așteptărilor, echipa Bulgariei s-a 
prezentat azi sub nivelul jocului 
prestat în urmă cu două săptă- 
mtni în compania Suediei. Apăra
rea — 
gazdelor 
timp cît 
formație 
dentarea 
lui Eusebio (min. 40) forța atacu
rilor echipei portugheze a fost 
mult redusă și linia de fund a 
gazdelor nu a mai fost prea mult 
solicitată.

în primele 15 minute am con
semnat mai multe faze periculoase 
la poarta lui Simeonov, oaspeții 
profitînd de faptul că linia me
diană a formației bulgare a acțio
nat retras. înaintașii bulgari (bine 
marcațl) n-au reușit să lege jocul 
și să atace decis. Dermendjiev, de 
pildă, se „pierdea" de regulă in 
mijlocul terenului ți numai cînd 
a demarat pe extremă a constituit 
un pericol pentru poarta Iul Ame- 
rico. De altfel, unicul gol pe care 
l-a marcat (min. 63) la o centrare 
in diagonală a lui Asparuhov și 
prelungită cu capul de Kotkov l-a 
găsit nemarcat, pe partea dreaptă 
a terenului.

După oscilațiile de formă manl-

compartimentul forte al 
— a fost penetrabilă atit 

portughezii au avut o 
validă. Dar, după acci- 
lui Simoes (min. 15) ți a

festate în ultimul timp, echipa 
Portugaliei a surprins prin jocul 
său matur, printr-o apărare sigu
ră țl printr-un frumos schimb de 
pase la mijlocul terenului.

Arbitrul Zverev (U.R.S.S.) a con
dus următoarele formații:

BULGARIA! Simeonov — Șala- 
manov, Penev, Jecev, Gaganelov —

Davidov, Boțlev — Dermemăjiev, 
Asparuhov, kotkov, MffîîSb.

PORTUGALIA: America -
Manuel Rodriguez, Rui Rodriguez, 
Carlos, Htlario — Grața, Pedras — 
Augusto, Eusebio, Torres, Simoes.

Toma HRISTOV

Prin telex, de la corespondentul nostru
in Italia, Cesare Trentini

Juventus a ieșit cu „fata curată"
grație unui penalii

transformat dc Bercelino

IN MECI REVANȘĂ

Medicina București—Slavia Brno
3—1, la volei

Giulești, 
de volei 
susținut 
din ca- 
efectuat

Eva Klein (Medicina) urmărită de Ceamurian, Bărbu- 
lescu ți Pandrea, preia o minge trimisă de atacul 

echipei Slavia

Ieri, în sala 
echipa feminină 
Slavia Brno a 
al treilea joc 
drul turneului
în Capitală, întîlnind în 
meci revanșă formația 
Medicina București, 
proaspătă promovată în 
divizia A. De data 
aceasta, victoria a re
venit voleibalistelor ro
mânce, cu 3—1 (—6, 11, 
13, 8). Acestea au în
ceput partida cu timi
ditate, înfrîngerea de 
sîmbătă reflectîndu-se 
pregnant asupra mora
lului inițial al întregii 
echipe, care în primul 
set nu a reușit nimic 
în atac, jucătoarele 
s-au încurcat reciproo 
în apărarea din linia a 
doua (unde au comis 
grave greșeli de pre
luare), iar blocajul a 
fost ca și inexistent. 
Oaspetele, cu un gaba
rit și o tehnică Indivi
duală superioare, nu au 
întîmpinat cea mai mică 
rezistență din partea 
fetelor noastre în acest 
set. Aceeași situație șl 
în prima parte a setu
lui doi, cînd intenției 
voleibalistelor de la 
Medicina de a practisa 
un joc în forță 1 s-a

opus un blocaj ferm. 
Totuși, solicitarea ma
ximă la care a fost su
pusă în continuare echi
pa cehă de atacul tot 
mai decis și mai orga
nizat al Medianei anun
ța o revenire puternică 
a gazdelor. Astfel, Sla
via este egalată la 9 
(după ce condusese cu 
9—3) și pierde în final 
setul. Româncele prind 
aripi și reușesc să ani
hileze forța de joc a 
adversarului, printr-un 
blocaj din ce în ce mai 
bine sincronizat, prin- 
tr-o mai mare siguranță 
în linia a doua și prin 
atacuri variate.

După ce în setul trei 
cel mai echilibrat, stu
dentele au un finiș im
presionant, 
inițiativa le aparține de 
la început (conduc cu 
11—2 și 14—7) pînă la 
sfîrșit, cîștigînd clar.

S-au remarcat Suda- 
cevschi, Bărbulescu, Ha- 
lianis și Dumitrescu ns 
la învingătoare, Jelin- 
kova, Netusilova și Pa- 
sekova de la învinse 
Au arbitrat bine Eug. 
Vintiiescu și Ov. Geor
gescu.

în ultimul,

Nici în etapa a IX-a a campio
natului italian Juventus Torino — 
adversara de miercuri a formației 
Rapid București în turul al doilea 
al „C.C.E." — nu a putut depăși 
criza prin care trece de mai mul
tă vreme. Azi, în meciul cu Fio
rentina, Juventus a fost la un pas 
de înfrîngere, pe teren propriu, 
fiind condusă cu 2—1, cu 8 minute 
înainte de fluierul final. Numai 
datorită unui 11 metri, transformat 
de Bercelino, scorul a devenit egal 
(2—2) și Juventus a ieșit cu fața 
curată.

Campionii au deschis scorul prin 
Zigoni, dar nu peste mult, Ama- 
rildo — în bună dispoziție de joc— 
a înscris dintr-o lovitură liberă. 
După pauză, florentinii atacă dez
lănțuit și preiau conducerea prin- 
tr-un gol marcat de fundașul Pi- 
rovano. Se părea că „bătrînă 
doamnă" (n.r. Juventus) va gusta 
din cupa înfrîngeril, dar iată că 
arbitrul Sbardella, care nu-și dez
minte faima de a produce adevă
rate lovituri de teatru, acordă un 
penalti în favoarea gazdelor. Exe
cută Bercelino, care marchează. 
Dar arbitrul... dictează repetarea 
loviturii. Execută din nou Berce
lino și scorul devine egal : 2—2.

Au jucat formațiile: JUVEN
TUS : Anzolin-Salvadore, Leoncini- 
Bercelino, Castano, Sacco-Favalli, 
Del Sol, Zigoni, Cinesinho, Meni- 
chelli.

FIORENTINA: Superchi-Piro-
vano, Rogora-Bertinî, Ferante, Bri- 
zi-Maraschi, Merlo, Brugnera, De 
Sisti, Amarildo.

în urma acestui rezultat, Juven
tus ocupă locul al 13-lea în clasa
ment, cu 8 p. Din cele 9 jocuri 
ea a cîștigat două, a terminat la 
egalitate 4 țl a pierdut 3. Golave
rajul — negativ (8—10).

Iată celelalte rezultate ale eta
pei : Brescia-Atalanta 3—1, Bolog- 
na-Napoli 1—2, Internazionale- 
Spal 2—0, Lanerossi-Milan 2—2, 
Mantova-Torino 0—0, Sampdoria- 
Cagliari 1—1 țl Verese-Roma 2—0. 
în clasament, pe primele locuri 
se află Fiorentina, Torino, Milan 
și Napoli cu cîte 12 p.Dinamo București SEMIFINALELE TURNEULUI

„C.C.E,'i DE ' POLO.

Meciul Juventus-Rapid Bucu
ra fi condus de o brigadă derești

arbitri din Ungaria, avînd la cen
tru pe Emsberger.

• în turneul preolimpic : Tuni- 
sia-Maroc 0—0. Primul joc s-a ter
minat tot la egalitate. Pentru etapa 
următoare s-a calificat selecționata 
Marocului, prin tragere la sorți.

în primul meci al turneului in
ternațional de fotbal care a înce
put la Dacca (Pakistanul de Est), 
selecționata Iranului a dispus 
2—0 (1—0) de reprezentativa 
kistanului. Au asistat 30 000 
spectatori.

VALENCIA ÎNVINSA 
LA SAN SEBASTIAN

a fotbalistului
Pentru Helmut Schon, cu 35 de gazetari campatrioți în spinare, 

meciul de la București a devenit, pe neașteptate, un test hotărîtor. 
Asaltat cu întrebări, uneori de-a dreptul malițioase, antrenorul vest» 
german nu și-a pierdut cumpătul și nici demnitatea. Privindu-1 cu com
pasiune cum suportă șicanele stringentei actualități, ne-am propus să-i 
oferim o compensație — meritată și plină de respect pentru valoarea 
sa, l-am solicitat, așadar, un interviu despre probleme depărtate de 
realitatea înfrîngerii de pe stadionul ,,23 August".

de realitate, fără a exclude exage
rările, mai ales în mințile predis
puse la fantezie ale unor tineri. 
Jucătorii noștri se prevalează în 
ultima vreme de legi profesionale 
foarte riguroase. Ei cîștigă Intr-o
de văr bani frumoși — dar numai 
dacă joacă foarte bine. Această 
interdependență, performanță-bani, 
este fundamentală pentru a nu vi
cia fotbalul. Unii dintre 
risipesc cu inconștiență 
alții îl valorifică, dar cei 
țelepți practică paralel o 
oarecare, sau țin una în 
pentru zile grele. La KOln, clubul 
a luat măsura bună de a depune 
o parte din cîștigurile jucătorilor 
la o casă de economii, construin- 
du-le cu anticipație căsuțe fami
liale. Părinții și-au mai schimbat 
părerea despre tendințele fotbalis
tice ale copiilor lor, mai ales 
după campionatul mondi-! (și aici 
„vina” o poartă în mare parte te
leviziunea). La Frankfurt, cind 
ne-am întors în triumf de la Lon
dra, în balcoanele care ne salutau 
erau adesea oameni vîrstnici, bu
nici chiar. Fotbalul nu mai era un 
minor de neluat în seamă. In țara 
noastră fotbalul este puternic, are 
o poziție sigură în viața socială 
și, îndrăznesc să spun, culturală. 
Fotbalul este un element al vieții 
moderne, de unde nu mai poate 
fi exclus. De 
teresul pentru 
egal. Și cred 
și in viitor.

— Știm că sînteți un antrenor 
ascultat. Am constatat-o în ca
bina jucătorilor dv. La vorbiți 
politicos șl asta impune. Vă 
rugăm să ne detailați, totuși, 
natura relațiilor dv. cu fotba
liștii, pentru că un astfel de 
exemplu ar putea deveni con
tagios.

— Pe scurt, răspunsul meu ar 
fi: totul la timpul său. Sînt se
ver, fără îndoială, dar cu măsură 
și discreție. Din fericire, nu am 
probleme grave de disciplină în 
sinul echipei naționale. Băieții sint 
bine educați încă de la cluburile 
lor, așa că nu am griji. Firește 
că, ținînd seama de diversitatea 
temperamentelor (unul e mai ener
gic, altul mai placid), aplic jucă
torilor tratamente individualizate. 
Stabilesc o anumită camaraderie 
cu jucătorii, dar — ceea ce mi se 
pare cel mai important — ei știu 
că pot fi și altfel! Mi s-a întîm- 
plat insă foarte rar să uzez de se
veritate. Anul trecut, în Anglia, 
de pildă, nu am înregistrat nici 
un scandal. In sinul unei echipe, 
atmosfera bună se realizează ade
sea atunci cînd reușești să asiguri 
raporturi echitabile intre titulari 
și rezerve. Mă străduiesc întot
deauna să nu creez animozități, să 
nu-i fac pe probabilii titulari să 
se teamă de posibilii înlocuitori. 
Tot 
nici 
nici 
face

în Anglia, la antrenamente, 
un jucător din lot — poate 
eu însumi — nu știa cine va 
parte din formația de bază.

cu
Fa

de

e- 
jol

a ciștigat turneul DE LA ZAGREBinternational de polo
(Urmare din pag. 1)

0—1), o echipă tehnică, dar lip
sită de sprinterii indispensabili 
jocului modern.

Vrind parcă să lase o amintire 
plăcută publicului, Dinamo Bucu
rești și T.V.S.K. Moscova au oferit 
aseară, în ultima partidă a tur
neului, un meci cu adevărat fru
mos. Intercepțiile, contraatacurile, 
acțiunile rapide din zona de 4 m, 
numeroasele șuturi expediate din 
apropierea porții și de la distanță 
îndreptățesc pe deplin afirmația 
de mai sus. Campionii țării noas
tre, întreeîndu-se pe ei înșiși, au 

- jucat excepțional, depășindu-și, u- 
neori categoric, valoroșii lor adver
sari. Conduși cu 1—0 (atac supra- 
numeric finalizat de Dolgușin), ei 
egalează prin Zahan, care șutează 
pe sub brațul lui A. Akimov. Re
priza secundă ne aduce unul dintre 
cele mai frumoase goluri văzute în 
ultimii ani: un șut-bombă, trimis 
de Grințescu de la circa 10 m, 
este deviat fulgerător de Mărcu- 
Iescu și mingea întinde plasa por
ții apărată de Gulaiev. Un alt gol 
splendid a fost marcat de Novikov: 
o „boltă" în fața căreia Csiszer 
s-a întins cît a putut, dar zadar- 

, nic. în sfîrșit, din seria golurilor 
spectaculoase, amintim de cel mar
cat de Popa (șut surprinzător de 
la 9 m), care a și adus conduce
rea dinamoviștilor cu 3—2. în con
tinuare, pînă la încheierea repri
zei, a treia remarcăm numeroase 
acțiuni, rămase însă fără rezultat.

Tabela de scor mai suferă o sin
gură modificare, cînd Novac trans
formă o lovitură de la 4 m. în ul
timul sfert, moscovițil fac efor
turi disperate pentru a intra în 
posesia mingii, obțin un 4 m (fruc-

DYNAMO BERLIN—DEN ROB
BEN HILVERSUM 5—2 (0—0,
2—1, 2—1, 1—0). Arbitru : M.
Manguillot (Spania). Au înscris : 
Lange 2, Hertzog 2, Rund pen
tru Dynamo ; May, Hermsen 
pentru Den Robben.

DINAMO BUCUREȘTI 
T.V.S.K. MOSCOVA 5—4 
2—1, 2—1, 0—1). Arbitru : I. 
darov (Bulgaria). Au înscris : 
Zahan, Mărculescu, Popa, Novac. 
Grințescu pentru Dinamo ; Dol
gușin 2, A- Akimov, Novikov 
pentru T.V.S.K.

CLASAMENT FINAL :

1. DINAMO BUC. 4 4
2. T.V.S.K. MOSCOVA

4 3
4 1
4 1

3. Partizan Belgrad
4. Dynamo Berlin
5. Den Robben 

Hilversum

0

0
1
1

0 25—16

1 22—14
2 19—16
2 18—19

4 0 0 4 6—25 0

In urma tragerii __ _______
tuate aseară, au fost stabilite ur
mătoarele meciuri semifinale : 
T.V.S.K. — Mladost la 9 decem
brie la Moscova, la 16 decembrie 

Zagreb ; Pro Recco — Dinamo, 
9 decembrie la Genova, la 
decembrie la București.

la sorți efec-

la
la
L6

tificat de Dolgușin), dar poloiștii 
de la Dinamo reușesc să mențină 
un avans de un gol, și victoria 
pentru care li se cuvin calde feli
citări.

jucători 
ciștigul, 
mai in- 
profesie 
rezervă

sus și pînă 
acest joc a 
că așa va

jos in- 
devenit 
rămîne

Aurel BREBEANU

La Zagreb, în ziua a doua 3 
turneului semifinal pentru „Cupa 
campionilor europeni** Ia polo pe 
apă, Mladost Zagreb a învins cu 
8—2 pe Septemvri Sofia; în timp 
ce Pro Recco (Italia) a dispus cu 
6—2 de Barcelona. Avînd cîte 4 
puncte fiecare, echipa iugoslavă și 
cea italiană sint virtual calificate 
in turneul final.

Comitetul de organizare a Jocu
rilor olimpice de la Ciudad de 
Mexico a invitat 12 foști campioni 
olimpici în calitate de oaspeți de 
onoare ai întrecerilor ce vor avea 
loc anul viitor în luna octombrie.

Invitațiile au fost adresate ur
mătorilor sportivi: Jesse Owens, 
Johnny Weissmuller și Robert 
Mathias (S.U.A.), Dawn Fraser 
(Australia), Fanny Blankers Koen 
(Olanda), Emil Zatopek și Dana 
Zatopkova (Cehoslovacia), Vladi
mir Kuț și Valeri Brumei (U.R.S.S.), 
Ademar Fereira da Silva (Brazi-

ION ALIONESCU PE PRIMUL LOC
iN TURNEUL DE LUPTE DE LA PRAGA

ION ALIONESCU
Văzut de Edward Alaszewski

(Polonia)
Duminică, a luat sfîrșit la Pra- 

ga turneul internațional de lupte 
greco-romane, la care au parti
cipat 120 de sportivi din Bulga
ria, U.R.S.S., Polonia, R.D.G.,

România, Suedia și Cehoslovacia. 
După cum ne-au relatat antre
norul LAZAR BUJOR și PROF. 
C- LEFTER, reprezentanții țării 
noastre, ION ALIONESCU și 
GHEORGHE BERCEANU, au a- 
vut o frumoasă comportare. ION 
ALIONESCU s-a clasat pe pri
mul loc la cat. 57 kg, iar Gh. 
Berceanu pe locul secund la cat. 
52 kg. Prin modul în care a e- 
voluat, Ion Alionescu a primit a- 
plauze la „scenă deschisă". El a 
învins în turul IV pe sovieticul 
Saiadov, iar în finală a terminat 
la egalitate cu Thorun (R.D.G.). 
Gh. Berceanu l-a întîlnit în fi
nală pe sovieticul Batov cu care 
a făcut meci egal. El a ratat, 
șansa de a ocupa locul I datorită 
faptului că a pierdut întîlnirea 
cu cehoslovacul Lagonikas, ea 
urmare a unor erori de arbitraj : 
a fost penalizat cu un avertis
ment gratuit pentru pasivitate. 
Iată cîștigătorii : cat. 52 kg — 
Batov (U.R.S.S.), cat. 57 kg — 
I. ALIONESCU (România), cat- 
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— Toth (Cehoslovacia), 
kg — Kalupov (U.R.S.S.), 
kg — Terfelov (U.R.S.S.), 
kg — Kunișvi.li (U.R.S.S)., 
kg — Zobek (Cehoslova-

Ieri, în campionatul Spaniei, 
chipa Valencia (care va întîlni 
in „Cupa cupelor" formația Steaua) 
a jucat in deplasare, la San Se
bastian, în compania echipei Real 
Sociedad. Gazdele au obținut vic
toria cu 2—0. Alte rezultate : Real 
Madrid — Cordoba 4—0, Saragossa
— Atletico Madrid 1—1, Espanol
— Atletico Bilbao 1—1, Betis — Se
villa 3—2. în clasament conduce 
Atletico Madrid cu 17 p, urmată 
de Real Madrid cu 15 p.

— După cum se vede, sînteți 
un fin psiholog, realizînd abil 
cooperarea dintre antrenor și 
jucători. Vă rugăm, în conti
nuare, să ne spuneți care este 
poziția socială a fotbalistului 
în societatea vest-germană, ți
nînd seama de numeroasele 
critici publice (pe care le-am 
citit în presa dv.) la adresa ce
lor ce se îmbogățesc peste 
noapte numai pentru că știu să 
dea cu piciorul în minge.

— La cei 52 
fost jucător și 
nu vă putem 
în rama terenului de fotbal.

de ani 
acum antrenor, 
Imagina numai

ai dv.;

— Ignorat altă dată ca entitate 
socială, fotbalistul a fost recu
noscut la noi, în ultima vreme, 
ca element util societății. Firește 
că succesul de la campionatele 
mondiale a contribuit substanțial 
la această mentalitate oarecum 
schimbată, nouă. Fotbaliștii nu 
mai sint niște paria, niște troglo
diți cu picioare solide și capete 
seci. Imaginea lor s-a metamorfo
zat într-una mult mai apropiată

— Cu atit mai greu îmi este 
mie. După obținerea examenului 
de bacalaureat, am lucrat ca func
ționar de bancă; apoi în industria 
farmaceutică. îmi place baletul 
și muzica. La București mi-am 
cumpărat discuri. Dar, astăzi, ori
ce aș face, nu mai pot scăpa de 
fotbal. Eu nu mă ocup numai de 
echipa națională. Țin conferințe, 
particip la cursurile de antrenori 
și arbitri, asist la meciurile junio
rilor ți amatorilor, am sarcini pro
tocolare. Iar dv., cu candoare, îmi 
cereți să am și o a doua viață. 
Regret, astăzi nu se mai poate. 
Și în familie se pretinde că, de 
fapt, eu m-am logodit cu fotbalul. 
Cred că acesta-i adevărul.

Victor BANCIULESCU

ÎN VEDEREA MECIULUI CU ROMÂNIAA FOST ALCĂTUITĂ ECHIPADE RUGBI Ă FRANȚEI
PARIS 26 (Agerpres). — în ve

derea meciului pe care selecțio
nata de rugbi a Franței îl va 
susține la 10 decembrie (la Nan
tes) cu echipa României, federa
ția franceză de specialitate a 
format următoarea echipă: La- 
caze (Angouleme) — Campaes
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(Lourdes), Lux (Tyrosse), Trillo (Bo
gies), Capendeguy (Begles) —- 
Masso (Perpignan), Jean Henri 
Mir (Lourdes) — Carrero (Tou
lon), Herrero (Toulon), Rupert (Ty
rosse), Dauga (Mont de Marsan), 
Plantefol (Agen), Berejnoi (Tulle),

Cabanier (Montauban), Esponda 
(Perpignan). Rezerve : Yacchvili 
(Tulle), Dutin (Mont de Marsan), 
Robert (Angouleme), Fouroux 
(Cognac), Jean Pierre Mir (Lour
des), Dehez (Agen), Lassere 
(Agen).

lia), Christian d'Oriola (Franța) și 
Patricia Maccormick (Anglia).

Cu prilejul unei gale desfășu
rate la Johannesburg, boxerul sud- 
african Willie Ludick l-a învins 
la puncte în 15 reprize pe campio
nul european la categoria semi- 
mijlocie, Carmelo Bossi (Italia). 
Forul internațional al boxului pro
fesionist nu recunoaște însă acest 
meci ca valabil pentru titlul mon
dial, cum a încercat să-1 prezinte 
federația din Republica Sud-Afri- 
cană.

După cum se anunță din Geneva, 
campionatele mondiale de ciclism 
(profesioniști) din 
avea loc fii Belgia, 
gust.

anul 1969 vor 
între 2—10 au-

înregistrate în 
de 
D.

3—0 :

Iată rezultatele 
cadrul „Dinamoviadei" de volei 
la Ulan Bator: feminin: R. 
Germană — România
U.R.S.S. — Polonia 3—1; R.P.D. 
Coreeană — Ungaria 3—0; mas
culin : R.P.D. Coreeană — R. 
Germană 3—1 ; Cehoslovacia 
R.P. Mongolă 3-0; U.R.S.S. 
Bulgaria 3—0.

La Leipzig, intr-un meci pentru 
„Cupa cupelor** la baschet (mas
culin), echipa A.S.K. Vorwaerts 
Leipzig a întrecut cu 73—57 (37— 
28) echipa finlandeză „Tapion 
Konka".

Proba de floretă din cadrul cam
pionatelor internaționale de scri
mă ale Austriei a revenit sporti
vului austriac Roland Losert — 5 
victorii, urmat de Egon Franke 
(Polonia) 4 victorii, Cornel Tolnay 
(Ungaria) 2 victorii.

H
în concursul preolimpic de pati

naj artistic, după efectuarea figu
rilor libere, in frunte se află fran
cezul Patrick Pera, urmat de Ti
mothy Wood (S.U.A.), Gunther 
Anderl (Austria) și Gunther Zoii 
(R. D.G.).

telexrailiotelefon
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CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE

într-un meci oontînd pentru 
,,Cupa campionilor europeni" la 
handbal (feminin), echipa Wisla 
Cracovia a întrecut cu scorul de 
28—9 (15—6) formația franceză
Stade Marseillais.

■
Formația belgiană de hochei pe 

gheață H.C. Liege a înving cu sco
rul de 8—4 (3—2, 3—0, 2—2) echi
pa Gif Oslo, care întreprinde un 
turneu In Belgia.

Lotul de biatlon al României, 
cuprinzînd 8 schiori, a sosit la No
vosibirsk, în vederea unor antre
namente comune cu membrii echi
pei olimpice a U.R.S.S. înainte de 
a începe antrenamentele, sportivii 
români au asistat la deschiderea 
sezonului de iarnă la Novosibirsk. 
Cu acest prilej; s-a desfășurat șta
feta tradițională; ciștigată în acest 
an de echipa de biatlon a U.R.S.S., 
avînd în formație pe Vladimir Me
lanin, Nikolai Puzanov, Ivan Su- 
robțev și Renat Safin.

DE TENIS DE MASĂ
ALE SUEDIEI

în finala pe echipe femei a 
campionatelor internaționale de 
tenis de masă de Ia Stockholm, 
selecționata U.R.S.S. a întrecut cu 
3—1 echipa României (Rudnova — 
Mihalca 2—0; Alexandru — Grin
berg 2—0; Grinberg, Rudnova — 
Mihalca,- Alexandru 2—0, Rudno
va — Alexandru 2—1). La mascu
lin, a ciștigat echipa Iugoslaviei; 
învingătoare cu 3—1 in meciul cu 
formația Cehoslovaciei (Korpa — 
Stepanek 2—1, Miko — Surbek; 
2—0, Surbek, Korpa — Miko, Sta- 
nek 2—0, Korpa — Miko 2—0).

lata-l ps Vladimir Melanin la un antrenament
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