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„DORIM SĂ REALIZĂM

UN JOC FRUMOS
IN COMPANIA

CAMPIONILOR MONDIALI 4
— Scrisoarea deschisă a componenților lotului reprezentativ

Ieri după-amiază, am pri
mit la redacție o scrisoare 
deschisă a componenților lo
tului reprezentativ de fotbal,

„Noi, componența lotului ... _ ___ __ ____ ,
primăm și pe această cale, în mod autocritic, nemulțumirea 
față de slabul randament pe care l-am dat în jocul cu Por
tugalia. Ne pare sincer rău că prin această comportare ne
satisfăcătoare am produs amărăciune iubitorilor fotbalului 
din patria noastră.

Așa cum se știe, miercuri va avea loc partida amicală 
cu echipa Angliei, pentru care ne pregătim cu sîrguință și 
spirit de răspundere, dornici să realizăm un joc frumos în 
compania campionilor lumii.

Cunoaștem valoarea fotbalului englez; dorim, însă, să de
monstrăm că sîntem capabili de o comportare mai bună, la 
nivelul posibilităților noastre reale. Pentru aceasta, solicităm 
și sprijinul spectatorilor, care cu încurajările lor ne pot ajuta 
foarte mult, mai ales in momentele grele ale jocului".

COMPONENT!! LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL: 
CORNEA, DATCU, SATMĂREANU, BARBU. MOCANU, DELEA- 
NU, DINU, GHERGHELI, PETESCU, DOBRîN, PÎRCĂLAB, DU- 
M1TRACHE, GROZEA, DEMBROVSCHI, DOMiDE, LUCESCU, 
NUNWEILLER VI, OBLEMENCO, ÎARALUNGĂ, NĂSTURESCU, 
MARTINOVICI.

cu rugămintea de a fi publi
cată în ziarul nostru. Iată 
conținutul acestei scrisori:

reprezentativ de fotbal, ne ex-

în divizia A la baschet masculin, 

POLITEHNICA BUCUREȘTI A ÎNVINS l.f.F.S. 
DUPĂ UN MECI Ut MARE LUPTĂ

AZI, IN SALA FLOREASCA, DE la ORA 18,30

ÎN PERSPECTIVĂ, 0 ÎNTÎLNIRE SPECTACULOASĂ: 
ROMÂNIA - SUEDIA, LA TENIS DE MASĂ

Dacă meciul masculin \ 
I C.S.M.. Cluj — Virum Co

penhaga (turul I al 
j „C.C.E.") și apoi Balca- 
: niada de la Skoplje au 

constituit primele contacte 
oficiale, din această toam
nă, ale jucătorilor noștri 
de tenis de masă, greul 
noului sezon abia începe, 

; In lunile care urmează, 
J reprezentanții tenisului de 

masă românesc vor avea 
, de făcut față unor exa- 
j mine extrem de grele. Și 
unul dintre cele mai difi
cile va avea loc chiar as
tăzi, în sala Floreasca, de 
la ora 18,30.

într-adevăr, partida Româ
nia — Suedia din primul tur 
al „Ligii europene" deschide 
seria concursurilor despre 
oare aminteam. Urmează „in
ternaționalele  “ iugoslaviei, 
întrecerile cu forrpațiile 
U.R.Ș.S., Cehoslovaciei etc. 

Dar, să ne oprim la întâlni 
rea de azi, care aduce față 
în față, și nu pentru prima 
oară, pe jucătorii români și 
cei suedezi.

Palmaresul oaspeților — 
Hans Alser, Kjell Johansson, 
Marita Neidert, Karl Johan 
Bernhard — mai ales al pri
milor doi, este binecunoscut, 
O garnitură de elită în teni
sul de masă internațional. 
Acesteia îi va fi opus trio-ul 
alcătuit din MARIA ALE- 
XAMDRiU, DORIN GIURGIU - 
CA, ADALBERT RETHI și 
ei protagoniști în atâtea și a- 
tîtea competiții de anvergură. 
Cu astfel de capete de afiș 
există garanția că publicul 
bucureștean ya putea viziona 
un. spectacol de gală al teni
sului de masă. Dar, pe lingă 
frumusețe® luptei sportive, in
teresează desigur și rezulta
tele care vor fi obținute.. Și 
ne -referim, în primul rînd, 
se înțelege, din punctul de 
vedere al formației române.

Că întrecerea se anunță 
foarte dificilă, este un lucru 
firesc, ținând seama de va
loarea adversarilor. Nu tre
buie uitat însă că jucătorii 
români s-au mai întâlnit cu 
sportivii suedezi, deci cunosc 
posibilitățile lor și, cu toate 
că succesele au înclinat de

MARITA NEIDERT-campioana Suediei

mai multe ori de partea oas
peților de azi, totuși și re
prezentanții noștri au însci is 
victorii. Așadar... Iată de alt
fel, care este și părerea an
trenorului federal Ella Cons- 
tantineseu :

„Sper intr-un bun spec
tacol. Aștept să văc 
cum vor riposta băieții 
noștri în fața unor ad
versari care au mai fost 
puși în dificultate de ro
mâni.

Prevăd un meci echili
brat și la fete.

Neidert este în forniă, 
atacă și are un joc specta
culos. In privința rezul
tatului, prima șansă este 
de partea oaspeților, ele
mentul masculin avînd 
pondere mai mare. Nu în
seamnă, însă, că noi tre
buie să ne resemnăm. 
Dimpotrivă".

★

Conform unei telegrame 
primită de Ia Stockholm, re
prezentativa Suediei era a- 
nunțată că va sosi aseară, în 
Capitală, cu avionul. Totuși,

pînă la închiderea ediției, Ida 
tul oaspe nu și-a făcut apa« 
riția. Sportivii suedezi sînf 
așteptați, deci, în cursul zilei 
de astăzi, astfel ca întilnirea 
să poată avea loc la ora sta«> 
bilită.

SĂRBĂTORIREA 
OLIMPICILOR 

LA STEAUA Șl DINAMO
Consiliile cluburilor 

buoureșteng Steaua și Di
namo au sărbătorit, în ca
drul unor recepții oficiale, 
pe sportivii care au parti
cipat la J.O. din Mexic. 
Au luat parte reprezen
tanți ai conducerilor 
M.F.A. și, respectiv, M.A.I. 
și Consiliul Securității 
Statului, membri ai, birou
lui C.N.E.F.S., președinți 
de federații, sportivi, an
trenori, medici, ziariști. 
Recepțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă.

ECHIPELE BUCUREȘTI (A) ClȘTIGĂTOARE 
ABSOLUTE ALE „CUPEI SPERANȚELOR"

’ ' ,.U ■ . ..

Locul I la floretă fete — Satu Mare, iar la sabie — Ploiești

Tiberiu STAMA

Deși Moraru („U“ Cluj) încearcă să-l blocheze, Cîmpeanu 
aruncă la coș. (I’ază din meciul I.C.H.F. — Universitatea 

Cluj) Foto : V. BAGEAC

O greșeală de calcul — 
schimbarea Luminiței Popes
cu cu Gabriela Ștefănescu — 
în ultimul meci, decisiv,, cu 
Satu Mare, a determinat în
frângerea primei echipe a 
Bucureștiului, puțin scontată, 
cu 5—4.' Și, astfel, sătmăren- 
cele au cîștigat cea de a 
IV-a ediție a „Cupei speran
țelor". Antrenorul Al. Csi- 
pler a utilizat la acest turneu 
final echipa formată din Eva 
Lengliel, Eva I.uțchi și Eva 
Palai.

Deși a beneficiat de un lot 
aparent valoros (Adriana Mo- 
roșan, Luminița Popescu, Mi- 
haela Ștefan și Gabriela Ște
fănescu), echipa București A

n-a contat permanent decît 
pe serviciile unei singure tră
gătoare — Adriana Moroșan. 
Și, evident, într-o asemenea 
situație nu se putea realiza 
un succes maxim, ci doar un 
loc doi...

Pa locul trei, floretistele 
din Constanța: surorile Ana 
și Nina Halchin. Aniuta A- 
lexandrov și Elena Pricop. 
Deși lipsite de experiență, e- 
levele antrenorului Mihai E- 
ghimenko au făcut toate e- 
forturile pentru a părăsi în

(Continuare in pag. a 4-a) Pe planșă 1 Ur sarici (București A) și Cioară (Oradea).

Fără a înregistra surprize, 
etapa a VJII-a a diviziei mas
culine și etapa a II-a ă diviziei 
feminine la baschet, au fost 
interesante prin cele cîteva 
meciuri echilibrate. în cursul 
cărora publicul a putut urmă
ri faze spectaculoase, atragă' 
toare.

MASCULIN

Politehnica București —
l.E.F.S. 66—62 (33—26). O
partidă de mare luptă. în 
care jucătorii ambelor forma
ții s-au ..bătut" din primul pînă 
la ultimul minut pentru fiecare 

minge. Politehnica a condus 
din min. 4 permanent, uneori 
la diferențe apreciabile, dar 
l.E.F.S. a refăcut de fiecare 
dată handicapul, astfel că fi
nalul a fost echilibrat. Victo
ria Politehnicii este meritată, 
deoarece cornponenții ei au 
manifestat mai multă coeziu
ne. o mai bună concepție tac
tică și precizie în aruncările 
la coș. Au înscris : Dudescu 
6, Haneș 4. Popa 21, Molin 
14. Săuca 15. Georgescu 4, 
Purcăreanu 2 pentru învingă
tori, respectiv Spiridon 8. Iri- 
mie 22. Pîrșu 6, Podvarcu 1. 
Antonescu 1. Scorțescu 6, Moi- 
sin 2, Dan Roman 10, Vași- 
lescu 6. Arbitrii P. Marin 
și I. Șerbănescu au avut o 
misiune foarte dificilă, de 
care s-au achitat cu succes, 
deși maniera. în care au con

dus (au lăsat jocul liber) le-a 
atras protestele unor compo
nent! ai echipelor.

I.C.H.F. — Politehnica Ga
lați 73—63 (30—26). O victorie 
surprinzătoare prin maniera 
categorică în care a fost ob
ținută. Gălățenii au fost și 
ieri de nerecunoscut față de 
evoluțiile din primele etape 
(greșeli elementare de tehnică 
și tactică individuală, neres- 
pectarea disciplinei tactice și 
a indicațiilor antrenorului), 
dar acest lapt nu scade din 
meritele bucureștenilor, care 
se dovedesc, de la săptămînă 
la săptămînă, mai omogeni și 
mai periculoși pentru oricare 
adversar. Au înscris Dinescu 
12, Niculescu 4. Tiiddssy 9, 
Gal 11, Chiciu 19, Cîmpeanu 
18 pentru I.C.H.F., respectiv 
Vasiliu 2, Sarnson 8. Peter 4, 
Simion 2. Debreczi 4, Chivu- 
lescu 11. Anton 8, Moraru 24, 
(D. ST.}.

Steaua — Universitatea 
Cluj 82—58 (33—30). Lipsită 
de aportul lui Demian și 
Stăvariu, echipa clujeană a 
făcut, totuși, față multă vre
me bucureștenilor, din rîndul 
cărora a absentat Nosievici 
(accidentat).

Universitatea (Timișoara — 
Dinamo București 83—93 
(42—44). Prima repriză a fost 
echilibrată, datorită faptului 
că localnicii au luptat din

(Continuare în pag. a 2-a)

PROGRESUL Șl BONSUCCESO
DIN NOU LA EGALITATE: 2-2

SE APROPIE ORA BILANȚULUI
Cu trei etape înaintea sfîr- 

șitiilui primei părți a cam
pionatului diviziei A, fotba
lul, cu toate bucuriile, dar 
mai ales cu- necazurile pe 
care' ni le pricinuiește, conti
nuă ./să capteze atenția opini
ei publice ■ sportive din țara 
noastră. Jocurile din viitoa
rele trei etape, partidele in
ternaționale care se profilează 
Ia orizont creează o eferves
cență neobișnuită în acest fi
ns! de sezon.

Aproximativ peste patru- 
cinci săptămâni vom încheia

însă bilanțul acestui an fot
balistic, Cifrele seci, la pri
ma vedere, vor da posibili

lul cum s-a desfășurat acti
vitatea de instruire a jucăto
rilor la cluburi, felul în care

— Comentariul nostru —
tate celor în drept să cons
tate dacă anul a fost rodnic 
sau nu. Și poate mai puțin 
ar trebui, credem noi, să con
teze la ora bilanțului numă
rul victoriilor obținute de o 
echipă sau alta în campio
natul intern, ci mai mult fe

s-au orientat în general echi
pele noastre în formarea ju
cătorilor pentru a face față 
cerințelor impuse de fotbalul 
modern, pe plan internațio
nal.

Dacă ne bucură evoluția 
constant bună a echipei.

U.T.A. în campionat, com
portarea satisfăcătoare a 
Universității Craiova, ca și 
revirimentul Rapidului, nu 
putem să nu manifestăm 
surprindere pentru felul în 
care echipele Dinamo Bucu
rești și Steaua înțeleg să-și 
apere șansele în fața unor 
formații cu mai puține pre
tenții. Căderea spre subsolul

Cristian MANTU

(Continuare în pag. a 3-a)

In clipa următoare, tînărul extrem stingă 
al Progresului, Decu va centra din fața 
fundașului Hene. Din nou pericol la 
poarta brazilienilor!

Foto : T. ROIBU

Astăzi, la ora 17,30, in sala Dalles

„IZVOARELE Șl TRADIȚIILE
ROMÂNESC"SPORTULUI

Cursul „Sport și e- 
ducație fizică" de Pe 
lingă Universitatea 
populară București 
organizează astăzi, la 
orele 17,30, in sala 
Dalles (bd. Bălcescu 
hr. 18) expunerea cu

tema : „Izvoarele și 
tradițiile sportului 
românesc". Va vorbi 
conf. univ. dr. Emil 
Ghibu — vicepreșe
dinte al C.N.E.FS. — 
după care va rula 
filmul „Hai Franța !“
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iun’ adevăr
n fiecare an cînd iau primul contact 
cu „promoția" micuțelor din clasa a 
cincea, încerc, pe baza experienței și 
cunoștințelor pe care Ie am, să ghi
cesc după vreun semn anume, 
dintre ele va putea deveni mare spor

tivă. Pînă acum, urmărind fișele în care 
îmi însemnasem pronosticul, constat că am 
dat greș, necunoscînd — se vede —- sem
nul, dacă o fi vreunul, care să-mi arate 
cu anticipație viitoarea . performeră.

Am încercat să împărtășesc colegilor 
secretul performanțelor unora <" 
cotoarele pregătite de mine, dar în fond 
le spuneam povestea vierii lor, experiență 
care nu se putea aplica altora.

Deci, nimic concret, „general valabil". 
Mă frământau incertitudinile și, mai ales, 
o întrebare: de ce unii sportivi sau echi
pe ajung la performanțe înalte, iar alții 
nu? Logica condițiilor materiale, calități
lor fizice ale sportivilor și priceperii an
trenorilor se verificau numai în parte. în 
situații foarte apropiate, rezultatele 
diferite. Atunci ?

Tn ultimul timp am avut prilejul să 
la cîteva etape de campionat unde 
multe echipe se întreceau împreună, 
am putut vedea pe fiecare în parte — 
chipe, jucătoare și antrenori, mai clar, 
mai analitic, ca în niște radiografii com
parate, ca într-un laborator unde expe
rimentul este repetat în condiții diferite. 
Ca element esențial, în afara diferentelor 
în pregătirea tehnică, mi-a apărut,. în pa
ralel, disciplina, atîf pe teren cit și în a- 
fara lui.

Am avut apoi ocazia să intru în „bu
cătăria" unora dintre echipe, urmărind 
mai mult și mai de aproape felul cum se 
pregătesc. Comparând, din punct de ve
dere tehnic, modul de pregătire am văzut 
că aproape peste tot se 
diferențierea fiind numai 
plinar. O disciplină de 
rată.

Acum pot să afirm un 
sînt sigur și-l pot considera general 
labil: nivelul performanței este direct 
portioned cu baza de disciplina în care se 
lucrează.

Dar cum rămîne cu. „factorii de antre
nament" — pregătirea fizică, tehnică, tac
tică și psihologică ? Foarte simplu, ele 
sînr atribute pe care le grefăm cu ușu
rință pe această bază, fără pericol de a 
fi respinse, ca în operațiile de transplan
tare.

Și am mai remarcat ceva, ca să zic așa, 
curios. Nu sportivii suferă de indisciplină, 
ci antrenorii. Sportivii joacă așa cum le.., 
„cî.ntă" antrenorii. Dar cîntecul trebuie să fie 
sincer și convingător. Deci-, ne rămîne 
nouă, antrenorilor, datoria de a ne veri
fica concepția despre disciplină, de a ne-o 
impune și apoi de a o aplica sportivilor.

In funcție de înțelegerea acestui adevăr, 
vor veni și performanțele.

prof. O. POPESCU-COLIBAȘI
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MECIURI DIRZE IN CAMPIONATUL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI V DERBYUL FEMININ A CORESPUNS

Cea de a doua reuniune din 
cadrul campionatului de box 
(tineret) al municipiului Bucu
rești s-a disputat în sala Ca
sei de cultură a tineretului 
din sectorul 5. La fel ca și 
gala precedentă, cea de sîm- 

. bâtă a adus în ring boxeri ti
neri care au furnizat meciuri 
extrem de disputate, unele 
ridicîndu-se la un nivel teh
nic mulțumitor. Cap# de a- 
fjș l-a constituit partida din
tre ..penele11 Șt. Tănase (Me
talul) și P. Nițu (Energia). 
Metalurgistul a lovit variat, 
la corp și la figură, obținînd 
victoria la puncte. Iată rezulta
tele în ordinea 
cat. 48 kg — 
(C.P.M.B.) b.p. 
(C.P.M.B.) j cat.

b
categoriilor : 
st. — 
Â.
51 kg.

BSatu 
Danciu

Z. Stanciu (Olimpia) b.p. M. 
Neagoe (Metalul); cat. 54 kg 
— L. Neguț (C.S.S.) b.p. 
Dobrescu (Olimpia); A. 1 
dărăscu (Energia) b.p. C. Șer- 
ban (Steaua); M. Ploieșteanu 
(Progresul) b.p. Z. Szilvași 
(Energia) ; R. Văcaru (Grivița 
Roșie) p. abandon II la C. 
Vlădilă (Energia); cat. 57 kg. 
Șt. Tănase (Metalul) b.p. P. 
Nițu (Energia); T. Grădinaru

. I. 
Po-

(C.P.M.B.) b.p. V, Marinescu- 
(Semănătoarea) ; Gh. Ilie (Me
talul) b. abandon III. M.. Gre
cii (Energia); cat. @0 kg. — 
V. Chiriloiu (Progresul) p.p. 
C. Gheorghe (Energia) ; P. 
Fieraru (Energia) b. abandon 
II L. Dumitrescu (Olimpia) ; 
cat. 63.509 kg. — D. Filip 
(Steaua) b.p. L. Tranulis 
(C.S.S.); cat. 71 kg. — Gh. 
Iliescu (Confecția) p.p. D. Io- 
nescu (Steaua); M. Niculescu 
(Metalul) b.p. S. Zîmbreștea- 
nu (C.P.M.B.).

Următoarea reuniune, va a- 
vea loc mîine, de la ora 19, 
la Casa de cultură a sectoru
lui 4 (str. Turturele).

A. PĂPĂDIE și GH. SANDU
corespondenți

C.S.M. REȘIȚA, DUNĂREA TULCEA, METALUL 
TiRGOVIȘTE Șl PROGRESUL BRĂILA AU PROMOVAT

IN DIVIZIA A
La sfîrșitul săptămînii tre

cute, s-a desfășurat la Poia
na Brașov ultimul act 
campionatului de 
pentru divizia A : 
celor opt formații 
din grupe.

La greco-romane, 
patra finalistă a fost stabili
tă după un baraj susținut de 
Vagonul- Arad și Olimpia Sa- . 
tu Mare. Arădenii au reușit 
să cîș-tige la un punct dife
rență: 14,5—13,5 intrînd ast
fel îii^eursa pentru divizia 
A, alijȘtri de Dunărea Tul
cea, C.S.M. Reșița și Mu
reșul. Tg. Mureș. Finala de 
greco-romane â prilejuit me
ciuri viu disputate, scoțînd 
în evidență buna pregătire

al
calificare 

întrecerea 
finaliste

cea de a

tehnică a unor tineri luptă
tori, cum sînt I. Rogojan, V. 
Steopan (C.S.M. Reșița), M. 
Popovici (Dunărea ’ Tulcea), 
V. Cotoi (Mureșul Tg. Mureș), 
R. Codreanu — un tînăr de 
16 ani la categoria grea (Va
gonul Arad) etc. Cei mai bi
ne pregătiți, cohcurenții din 
Reșița și Tulcea, au obținut 
rele mai multe victorii și, 
deci, calificarea pentru divi
zia A

Rezultate: C.S.M. Reșița 
Dunărea Tulcea 14—10,

cu 
cu 

Mureșul Tg. Mureș 19—9, eu 
Vagonul Arad 16,5—11,5; Du
nărea Tulcea cu Mureșul - 
16,5—11,5, cu Vagonul 19—9: 
Mureșul cu Vagonul 23,5—4;5.

La 'libere,, după o intere
santă și echilibrată dispută,

s-au calificat Metalul Tîrgo- 
viște și Progresul Brăila. Una 
dintre favorite, Crișul Ora
dea, care în etapele preceden
te n-a pierdut nici o partidă, 
acum, în turneul final, a o- 
cupat de-abia tocul patru. 
Rezultate: Metalul Tîrgoviște 
cu Progresul Brăila 13—15, 
cu Etectroputere Craiova 18— 
&, eu Crișul Oradea 2d—12; 
Progresul Brăila eu Electro- 
putere 15—11, cu Crișul- 21— 
11, Eleetreputere eu Crișul 
20—12.

C. GRUIA -coresp. principal

Rapid București — Peni
cilina iași (f) ®-;3 (6, —9; 
—10, 9, 7). Primul dintre
derbyu'rtie eampi-o-n-ătuluî fe
minin s-a consumat în sala 
Giulești, sub semnul echili
brului, între deținătoarea tit
lului de campioană naționa
lă, Rapi-d, și revelația vole
iului nostru feminin, forma
ția Penicilina Iași. Și, pen
tru prima oară de la începu
tul actualului sezon, s-a în
registrat o mare afluență de 
public, explicabilă poate prin 
lipsa fotbalului de pe agen
da zilei, dar determinată și 
de faima celor două compe
titoare. In orice caz, nume
roșilor spectatori la aceasta 
întîlnire 
spectacol 
ceea ce 
vadă.

După un început furtunos 
al Penicilinei (2—0-, 
campioanele au făcut 
de- forță, împingînd 
pînă la 14—3 pentru 
jutate și de 0 stare emotivă 
evidentă a oaspetelor. Am re
ținut, totuși, eă ieșencele, 
deși cu mal puțină- experien
ță, chiar în situații dificile, 
cînd orice speranță este za
darnică, practică un joc va
riat, combinativ, spectaculos, 
într-un cuvînt, modern. De 
altfel, seturile II și III au 
fost cîștigate - de Penicilina, 
grație acestor atu'-uri. Se pă
rea că Rapidul și-a epuizat 
rezervele și că ieșencele vor 
obține cîștig de cauză, dar 
echipa condusă de N. Mea- 
du și ■ V. Duță- a renăscut 
din prop-riai-î cenușă și, în
curajată de galerie, și-a ad
judecat victoria finală. Deși 
învinsă, Penicilina rămîne o 
echipă de mare viitor. S-au 
remarcat Floreseu-,, Rebac și 
Szefcety de la învingătoare, 
respectiv Călinei, Goia și

Dobrescu. Cuplul de arbitri 
C. Pitaru — C. Armășescu 
a condus satisfăcător o par
tidă dificilă.

A. BSEEBEANU

POLIÎBWB NCKSTIA ÎNVINS I.LF.S
(Urmme din pag. J>

răsputeri pentru fiecare min
ge, iar oaspeții sten evoluat 
sub valoarea lor. La reluare, 
dinametvîști ’ 
serios și s-au

n-d clar. Mer
Bteo-riese® 
au părăsit

■ris lonescu

au luat jocul în 
distanțat, cîști- 

iționăm că Albu 
s-au accidentat 
terenul. Au în-

22)

gi
Șl 
și 
sc 
Galoș 8, Cîmpeanu 15, Ivaniei 
5-, Giiergheli I0: pentru Uni
versitatea, 
+. Aib-u 18, 
dreescu 2,
18, D-iaconescu 18. Dragomi- 
reșeu' 14, (P. IOV A\).

Politehniea Brășov — Ra
pid Buevteșs 62~83 (28-^45): 
Bueureștenii au speculat toa
te greșelile adversarilor, dis- 
tanțîndu-se încă din prima 
repriză. (T. MAlVIU-eoresp.).

Farul Constanța — Politeh
nica Iași 86—67 (38—37).

Viciu 23

respectiv Giurgiu
Cernea 10. An-

Visner 9. Novac

FEMININ

Constructorul! București — 
Voința Brașov 53—49 (29— 
23). Un joc viu disputat, eu 
răsturnări pasionante de scor 
și care a dat cîști-g de cauză 
bucuresten celor, mai organi
zate și în atac și în apărare, 
în contrast, acțiunile brașo- 
vencelor au purtat tot timpul 
amprenta nervozității.. S-au e- 
vidențiat Cherciov, Rosetti, O- 
dobescu de la gazde .respectiv 
Petric și Vogel.

Politehnica București — V- 
niversitatea Cluj 74—47 (38— 
23). Campioanele au d'epășit

le-a fost oferit un 
mult deasupra a 
erau obișnuiți să

au

3-1), 
un tur 
scorul 

ele, a-

C. F. București — Farul 
Constanța (f) 1—3 (■—7, —-1-3, 
0, —9). Joc de valoare medie, 
în care constănțencele au 
obținut o victorie meritată, 
datorată în primul rind evo
luției foarte bune a Elisa- 
betei Goloșie.

Medicina — Universitatea 
Cluj (f) 2—1 (11, 13, —S, 6). 
Bucureștencele au înregistrat 
prima victorie din acest cam
pionat, în dauna clujencelor, 
datorită unui joc mai bine 
orientat în teren (Suda- 
cevschi), cu lovituri de atac 
puternice, alternate cu mingi 
Hftafe (KIein, Pandnea) și cu 
blocaje sigure (Ceagnurian— 
Grigore, Ceamurian—KIein). 
Doar Zaharescu a fost de 
nerecunoscutl. Oaspetele
condus eu 5—1 (setul- I),
2— 0, 3—1, 5—2, 8—3, 13—12 
(M) și 3—0 (IV), dar de fie
care da® au fost egalate și 
întrecute, eu excepția . setu
lui al treilea — eîștigat de 
Universitatea — cînd sco
rul a evoluat astfel: 3—0,
3— 3, 6—3, 6—8, 7—8, 7—9, 
15—9: Marcu, Popa Și. su
rorile Meseșan au avut o e- 
voluție mai bună, dar echipa 
luată în ansamblu a părut 
descumpănită de replica ho
tărî® a Medicinefi’. (I.D.)

C.S.M. Sibiu — Universi
tatea Timișoara (f) 3—0
(5, 12, 5).

Ceahlăul P. Neamț — Uni
versitatea Craiova (f) 3—1
(10, —13, 6, 3).

Politehnica Timișoara — 
Steaua (m) O—3 (9, 14, 8). 
Studenții au echilibrat jocul 
doar în setul doi, pe care pu
teau să-1 cîștige, scorul evo- 
J-uînd de la 7—12 la 14—13, 
dar au pierdut într-un final 
dramatic. Oaspeții au jucat 
curat, cu un blocaj prompt

Furtună în... două pahare cu apă:

SCORURI EGALE LA PETROȘENI ȘI LA CLUJ!

Fază clin meciul' Progresul — Politehnica Iași (în alb, gazdele).

— Rapid 
(29-^41). 

au trecu-t 
de momentele dificile

; ..

net o echipă lipsită de trei 
din titularele- formației. Dife
rența a fost realizată la în
ceputul reprizei secunde, cînd 
bucureștencele au 
rărea în zonă și 
l aze spe< taculon>e 
efieaeitate. S-au 
Ghiță, Dumitrescu și 
de- la învingătoare, 
Wagner și Mu-țiu. 
CĂreOTZSp’.).

Viitorul Dorohoi 
RueurCști 58—73
Calme, rapidistele 
ușor 
d’in primele minute și au în
vins clar. (T. VNGUREAW- 
coresp.).

AS.A. Cluji — I.E.F.S. Bucur 
rești 52—51 (30'-—26): Victorie 
muncită și meritată'. Jocul s 
plăcut datorită dinamismului 
fazelor create de ambele echi
pe. Clujencele au- condus per- 

uneori la. 8 puncte, 
oaspetele au revenit 
' (N. T'O&GRAlSI-eor

folosit apă- 
aiu- realizat 
și de mare 

evidențiat 
is Tat'ian 
respectiv 

(D: BANI-

Oradea) — Progresul

manen-t, 
în- final, 
puternic.
resp.).

Crișul
București 56—41 (33—19). Gaz
dele au avut o evoluție foarte 
bună și a-u condus în perma
nență, cî-știgînd la- o diferență 
meritată. (EM. SVRANl-co- 
resp.).

ORGA A ONORAT UN JUBILEU...

s
giem dublul succes ai lui 
Avratn, care a minat cu 
mult aplomb pe Karat și Do- 

și cel al aprantiul-ui 
învingător ew Ba- 
Fănișor. Rezultate 

1. Haz (I. Toderaș)

V. Dumitrescu, dublat de Vasiliu și Ruja (Progresul), în dis
pută cu blocajul petrolist. (Fază din meciul Progresul — Pe» 
trolul Ploiești).
și un dublaj bun, capitole la 
care studenții au fost defici
tari. De remarcat, totuși, dă
ruirea si voința timișorenilor 
de a pierde în fața campio
nilor la o diferență cît mai 
mică. (P. Arcan, coresp.).

Celuloza Brăila — Viitorul 
Bacău (m) 3—1 (12, —11, 9, 
5). Jocul a oferit multe faze 
spectaculoase. Localnicii, cu 
un atac mai viguros, au cîș- 
tigat pe merit. în setul se
cund Celuloza a refăcut de 
la 1—14................. ""
marcat: 
leanu și 
respectiv 
(N. Costin, coresp. principal)

Politehnica Galați — Ra
pid (ta) 3-—0 (10, IO, 10). Peste 
800 de spectatori, o galerie 
entuziastă, iată cadrul aces
tei partide derby. A fost un 
meci spectaculos-, cu multe 
faze palpitante, în care stu-

la 11—14 ! S-au re- 
Brandenburg, Țău- 
Pasat de la gazde, 
Moșescu și Coste.

denții s-au impus datorită 
blocajului excelent și atacu
rilor necruțătoare. Riposta 
rapidiștilor n-a fost pe mă
sura posibilităților lor : blo
caj defectuos, greșeli la pre
luare. Kramer, Mânu și U- 
dișteanu (Galați), Costimescu, 
Cătălin și Paraschivescu (Ra
pid) s-au ridicat peste nive
lul celorlalți. (T. Siriopol, co- 
resp.)

Tractorul Brasov ■— Dina
mo (m) 0—3 (7, '12, 3). Bucu- 
reștenii au cucerit o victorie 
meritată, după un meci în 
care localnicii au dat o re
plică mai bună doar în pri
mele două seturi. (I. Stanca, 
coresp.)

Farul Constanța — Poli
tehnica Cluj (ni) 3—1 (11, 
16. —10, 11)

Progresul București — Pe
trolul Ploiești (m) 3—1 (—14, 
8. 9, 4).

Cîstigînd semiclasicul pre
miu ' „7 Noiembrie" și reali- 
zînd una dintre cele mai bu
ne performanțe din carieră, 
Orga a fost duminică „ero
ina" reuniunii. In această 
cursă fiica lui Fulg a dispus 
sigur de Titirez, — care și de 
data aceasta s-a arătat cel mai 
valoros trăpaș al anului — și 
de Sorg.

O victorie- de multă vreme 
așteptată a fost cea. a iepei 
Neghina-, care duminică a 
fugit cu un minus de ner
vozitate, iar Tănase a condu
s-o cu un plus de inteligența-. 
Alături de aceste două învin
gătoare principale-, R'ăzuș și 
Dorada, cîștigătoare și ele, 
au adus un omagiu crescăto
riei lor Stațiunea Zootehnica 
Experimentală Rușețu, care 
în decursul acestei luni săr
bătorește jubileul a 50 de 
ani de existentă ! înființată 
în 1918, cu un efectiv mai 
mult decît modest, crescăto
riei i-a trebuit peste un de
ceniu să se poată afirma ^pe 
cîmpul de curse, obținînd 
primele victorii mai însem
nate cu Jreț, Rușețu, _ Stejar 
și, apoi, cu Gruia învingător 
în două premii clasice, în 
1937. Din 1948. pepiniera ca
balină de la Rușețu- a izbu
tit performanța excepțională 
de a cuceri succesiv 7 ediții 
ale D’erbyului român de trap. 
De aceea, biruințele de du
minică ale iepei Orga et coi 
le socotim un omagiu adus 
celor ce au muncit — suc- 
cedîndu-se la conducerea 
crescătoriei — pentru propă
șirea trăpașilor în țara noas
tră.

Revenind la reuniunea de 
duminică, se cuvine să elo-

rada, ea 
Crăciun, 
zuș și 
tehnice:- 
32; Retevei, Mamina-; 2. Ka
rat (G. Avram) 36-,3';, J’atona,, 
Golf: 3. Elicea (I. Olteanu)’ 
31; Nutri®, Aură; 4 Răzuș 
(I. Crăciun) 31,7;; Reveria^. 
Amazoana; 5. Fănișor (I. Cră- 
cton) 27,8; Haneș. Fetru; 6. 
Orga- (T. Dinu)' 26,1; Titirez, 
Sorg; 7. Neghina (G. Tănase); 
29,2;. Vama, I-Iedi; 8. Dorada 
(>G. Avram) 36; Lupan-,. Ner
val.

Middy DUMITRESCU

(

GLOR1A — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 3—3 (0—3). 
Joc de o- platitudine si de 
un slab nivel tehnic care ne 
determină să vă redăm- doar 
felul în care a fost realizat 
scorul : timișoreanul Duță 
pri-ntr-un drop-goal, bucureș- 
fenii. prin transformarea de 
către Gavriș a unei' lovituri 
de pedeapsă. A arbitrat bine 
V. Cișmaș. P’oate’ 
gurui lucru, bun 
lui...

PROGRESUL — 
NICA IAȘI 3—6 
general, prototipul jocurilor 
așa-numite „de campionat" : 
luptă de uzură cu partici
parea prioritară a înaintări
lor,, vigoarea fizică ridicată la 
rang de... panaceu (ca și cum 
rezistența la șocurile inutile 
ar putea suplini deficiențele 
tehnico-tactice...) ș.a-.m.d. Am 
fi însă nedrepți, dacă aa 
spune că partida n-a plăcut 
de loc, mai ales pentru că 
ambele echipe au arătat in 
cîteva ocazii că au... luat 
cunoștință de elementele rug- 
byul-ui modern. Iar dacă spre 
sfîrșitul jocului n-am fi asis
tat 1® un pugilă-t cu- largă- 
participare (în pofida- unui 
arbitraj, foarte bun asigurat 
de Pellegrino D’Eeelesis) i-am 
fi acordat chiar calificativ 
bun. Așa însă... Toate pune-

tele- au fost înscrise- (evto 
dent...) din lovituri de pe
deapsă-, prin G-hic® pentru 
gazde și. Gheorghiu pentru ie
șeni.

dîn min 4-2 cu 5-—0 (încerca
re R. Ioneseu, transformare 
Durbac). în min 48 Marines
cu a redus sc-oriri (lovitură 
de pedeapsă); apoi Durbac 
l-a ridicat (îneercâre) la 8 — 
3. Spre sfîrși-tui meciului, 
Dragoș a căutat isă înscrie o 
încercare la colț, dar.. Cio
bănel (eliminat.,) s-a repezit 
șW placheze (s-a dictat o 
lovitură de pedeapsă cu aju
torul căreia Crăeiunescu a 
egalat). A urm-at o încăierare 
generală. Totuși, Sexgiu Dra- 
gomirescu (București) a arbi
trat bine (T. Gornea-coresp.).

AGRONOMIA CIlUJ — 
GRIVIȚA. ROȘIE 6—16 (3—3)! 
Scorul poate fi considerat o. 
surpriză dacă avem în vede
re situația- din clas&ment și, 
ks drept vorbim!. Valoarea 
celor două echipe, dar pe te
ren partida ă fost' clar echi
librată'. Tehnicitatea ridicată 
a bueureștenilor a fost con
tracarată de elanul și de am
biția clujenilor, care au fost 
superiori pe înaintare. Grivi- 
țenii a-u greșit prin abuzul 
dte dtop-goaluri. Au înscris 
Bălmt (două dropHgoaluri) 
pentru Agronomia, respectiv 
Tibuleac (lovitură de pedeap
să) și Irimescu_ (drop-goal) 
pentru oaspeți, 
trajul lui Th. 
JfaĂpcoresp.).

Corect arbi- 
Witting (M.

BlRLAD ‘ —
(0—0)

RULMENTUL
DINAMO 0—3 v„

CONSTRUCTORUL — 
RUÎL CONSTANTA

chiar sin- 
al meciu-

POT.TTF.il
(0—6). In

AUTO MOBIL! ȘT I!
Rețineți telefonul: TI 91 71.
Formînd acest număr între orele 7-22, puteți ob

ține o asistență tehnică imediată, în orice situație vă 
veți afla, oriunde.

Atelierele mobile, autodepanatoarele și auto- 
transportoarele întreprinderii

CICLOP
vă stau la dispoziția cu personal calificat și mijloace 
tehnice moderne, pentru executarea de depanări ru
tiere, remorcări și transporturi de autoturisme 
avariate.

La cererea dv., serviciul de asistență tehnică al 
întreprinderii noastre vă execută lucrări de promptă 
asistență la domiciliul dv.

Rețineți:
Serviciul de asistență tehnică

CICLOP
T»Mon: 1191 71.

Vasile Selejan (Steaua) 
campion al Capitalei la ciclocros
După trei „încălziri" succesi

ve iată că ciclocrosiștii au avut 
prilejui să-și măsoare forțele — 
ieri dimineață — și în cadrul 
primei competiții oficiale — 
campionatul Capitalei. Așa cum 
ne-au deprins în acest sezon 
autumnal, ei au populat în nu
măr mare (70) starturile celor 
cinci categorii, dovedind un 
lăudabil apetit de concurs. 
Traseul din Păntelimon, deve
nit aproape clasic prin varieta
tea terenului și „rodajul* ce
lor cinci ani de la inaugurare, 
a -măsurat 2,5 km. el trebuind 
Bă fie parcurs o dată de 2, de 
3, de 5 și de 7 ori în funcție 
de categoria în cauză. Vremea 
frumoasă a îndemnat pe con- 
curenți la lucru, la ritm susți
nut, și ne-a dat astfel prilejul 
să asistăm la întreceri specta
culoase. Cu toate acestea, ma
joritatea cîștigătorilo-r au fost 
cunoscuți înainte de ultimii 
-metri ai liniei de sosire. Cursa 
avânsațilcr, care se anunța de
osebit de disputată, prin duelul 
Vasile Selejan (învingătorul de 
duminica trecută) și Constan
tin Grigore (campion național 
-pe 1967), a dat cîștig de cauză 
lui Selejan, care a condus cu 
■hotărfre din start) pînă la so
sire. Este drept, însă că Gri- 
gere s-a întîlnit din nou cu 
...ghinionul. Aflat printre frun
tași, în poziția a treia, după 
Ferfelea, el a căutat să-1 depă
șească pe acesta și să-l atace

pe lider. Forțînd însă în turul 
V, a căzut și a pierdut secun
de prețioase. O mențiune spe
cială stelistului D. Ferfelea, me
reu în apropierea învingători
lor în ultimele confruntări, ca 
și ciclocrosiștilor din Giurgiu 
sau Brașov, prezenți la aceas
tă confruntare bucureșteană, 
dar, mai cu seamă, foarte, ac
tivi. Iată cele mai bune re
zultate 1 „orașa (2,5 km) 1. I, 
Ailenel (Unirea Giurgiu) 5:25,
2. Gh. Vasilescu (Șc. sp. 2) 
5:54, 3. M. Roșoga (Șc. sp. 2) 
6 :03; „semicurse" (5 km) 1.
N. Voican (C.P.B.) 10:20, 2.
O. Petrescu (Șc. sp. 2) 11:35,
3. G Diaconu (Unirea Giur
giu) 11:35 (bună parte din 
traseu, giurgiuveanul s-a si
tuat pe locul 2) ; „juniori mici“ 
(7,5 km) 1. N. Gavrilă 
(Steaua) 14:31, 2. V. Murinea- 
nu (C.P.B.) 14:57, 3. T. Dră- 
gană (Voința) 15:19; „juniori 
mari“ (12,5 km) 1. Gh. Ciu- 
meti (Dinamo) 22^49, 2. D.
Stanca (Șc. sp. 2) 22:54, 3. M. 
Ioniță (Dinamo) 24:00 (Stan
ca a condus trei ture, dar re
zistența și-a spus cuvîntul); 
„seniori" (17,5 km) 1. V. Selejan 
(Dinamo) 31:18, 2. D. Ferfe
lea (Steaua) 32:24, 3. N. David 
(Voința) 33:37.

Finalele campionatului na
țional de ciclocros au fos!) 
programate la 24 noiembrie, 
pe același traseu.

N. MARDANȘTIINȚA PETROȘENI — 
STEAUA 8—8 (0—0) ■ Joc viu 
disputat,, eu faze repezi și 
alternări de dominare egale 
ra

G. RUSSU-ȘIRIANU

UZINA DE POMPE
prelungit PÎNĂ

NU PIERDEfJ OCAZIAînscrierile se primesc la sediul uzinei pînă la data de 
9.XI.1968.

Pentru înscriere candidați) vor prezenta certificatul cte ab
solvire a 8 (7) clase, origirnal, certificatul de naștere (copie 
legalizată) ; fișa copilului, cte la 0—15 ani, analiza sîngelui 
făcută în 3 săptâmîni înainje de examen ; examenul pulmonar.

Se primesc, de asemenea, candidați pentru cursuri de 
calificare de T0; luni la meseriile de turnători și strungari 
in următoarele condition!;

— Absolvenți a 7 (8) clase (pentru meseria de turnător se 
primesc și cu 4 clase).

— Cei născuți pînă în 1949.
— Domiciliul stabil în orașul București și comune Sub

ordonate.
— Vîrsta maximă 35 ani.

cu sediul în București, str. Ziduri Moși nr. 25 — Sectorul III 
(Halele Obor) telefon 35.20.00, Învățămînf, primește candi
dați pentru fohna de ucenicie la locul de muncă cu durata 
de 2 ani și fără examen de admitere la următoarele meserii :

- turnător
- strungar
- frezor
- electrician

ca durată, dar cu multe 
mingi în tușă pentru eîști-ga- 
rea de teren. Ambele echipe 
au beneficiat de multe lov:- 
turi de pedeapsă, dar ocazii
le au fost ratate cu multă 
ușurință de către Durbac 
(Steaua), Crăeiunescu și Ma
rinescu (Știința). înaintarea 
gazdelor a fost întotdeauna 
„pe fază“ și a cules multe 
mingi care au fost bine diri
jate de B'ojeneseu. Placajele 
au fost bine făcute, dar nesi
guranță în prinderea mingii 
a dăunat jocului. Au avut 
loc vociferări și bruscări, 
Ciobănel (Steaua) fiind eli
minat. Oaspeții au condus-

V. Selejdn trece 
primul linia de 
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adum, filmul celor 4

memorie cele cîtev» 
tehnice ale oaspeți-

„Au corespuns pe deplin

cu capul în 
și de aici în

numai Lucescu și Dumitrache"

t de la sfîrșitiul cupla-
la cabinele stadionului 

Rumoarea s-a 
în

Cum s-au comportat selecționabilii 
în cuplajul bucureștean

După aproape o jumătate 
de' or" 
julu'i, 
„231 August1 
stins. Ultimii întîrzîați, 
speță Dinu și Vigu, iuțesc 
pasul spre autobuzele ase
diate de suporteri.

Străbat culoarul, căutîndu-i 
pe atrenorul principal al 
echipei naționale, Angelo Ni- 
"culescu, pe care, în calitatea 
sa, îl voi ruga să caracteri
zeze succint pe selecționabilii 
care au evoluat în acest cu
plaj. Deodată, dintr-una din 
cabine țîșnește doctorul 
D. Tomescu, medicul echipei 
reprezentative :

— Ai auzit domnule 71 Și 
Pojoni este indisponibil 1 Ex
traordinar, tocmai acum îna
intea meciului cu englezii...

— Bine, bine, dar de ce 
șl Pojoni 7

— Fenitru că Dumitru Ni- 
celae, făcînd o întindere de 
ligamente similară cu cea a 
lui Boc, va fi inutilizabil 
miercuri, urmînd să aibă pi
ciorul în ghips.

în holul mare, înaintea ca
binei arbitrilor, înconjurat de 
cîțiva antrenori și ziariști. 
Angelo Niculescu — deși pare 
puțin absent (desigur, des- 
completarea compartimentului 
defensiv îi va da multă bă
taie de cap) — răspunde cu 
amabilitate solicitării noas
tre :

— V-aș ruga să împărtășiți 
impresia pe care v-au făcut-o 
selecționabilii ce au evoluat 
astăzi în cadrul cuplajului.

— După cîte înțeleg, un 
V, fel de... caracterizare a per

sonajelor. De acord. Să-i 
luăm, deci, pe rînd.

DATCU: nu pare a fi în 
cea mai bună formă. Pauza 
competițională pe care a a- 
vut-o și-a pus amprenta asu
pra jocului său de astăzi, 
cînd n-a arătat prea multă 
siguranță, mai ales în final. 
Cum, însă, la Suciu am re
nunțat, Datcu rămîne, totuși, 
omul de încredere...

SATMAREANU: se pare 
că perioada lui de „aclimati
zare" 
central 
Astăzi, 
— am 
execuții tehnice cu scop tac
tic — a fost util. Oricum, 
miercuri, va fi titular sută la 
sută !

DINU : „bătăios", prezent în 
toate situațiile dificile din 
careul său, folosește însă prea 
mult elanul în detrimentul 
calității jocului. Am, de a- 
semenea, reticențe asupra sti
lului său de joc, hotărît prea 
destructiv : prea multe mingi 
expediate fără adresă !

GHERGHELI: același ju
cător sobru, economicos, 
tor" de excelente pase, 
l-a neutralizat aproape 
pe adversarul său direct, 
dă, Ghergheli este încă tribu
tar în privința ritmului (prea 
lent) de pregătire a atacului.

LUCESCU: cel mai bun 
dintre toți selecționații, în 

■meciul de astăzi. Activ, ra
pid, a acoperit o mare zonă 
de teren, jucînd la fel de 
bine atît în rolul de crea
tor, cît și în acela de fina-

lizator. O opțiune serioasă 
pentru partida eu Anglia...

DUMITRACHE : și
foarte bun. Inspirat, tehnic, 
jucător de „culoare", 
în situații de finalizare, 
fost un permanent 
pentru poarta lui 
Sper să fie de bun 
chemarea lui la lot!

PÎRCĂLAB: din 
„șeptarul" echipei naționale 
s-a comportat modest, blazat, 
nedetașîndu-se de ceilalți. 
(N.R. — după o oră de la a- 
ceastă discuție au fost con- 
vocați la 
dați 
dreaptă : 
tinovîci). 
e cam puțin...

ȚARĂLUNGA: pe linia 
ultimelor evoluții. Aleargă 
mult, insistă, fără însă să 
strălucească.

I-am mulțumit antrenorului 
Angelo Niculescu, care, în
conjurat de „statul său ma
jor", căuta în continuare so
luții pentru unul din postu
rile de fundaș central. Ulti
mele cuvinte pe care le-am 
auzit au fost: „trebuie,, deci, 
să renunțăm la ideea cu Dinu 
mijlocaș..."

Ovidiu IOANIȚOAIA

eL
f,' 

mereu 
a 

periro' 
Manta.
augur

păcate,

la
lot doi noi candi- 
postul de aripă 

Năsturescu și Mar- 
Despre el, atît. Și

Duminică, la ora siestei, 
Progresul și Bohsucceso Rio 
de Janeiro 6-au întîlnit din 
nou în Dealul Spini, intr-o 
partidă-revanșă a acelui 1—1 
realizat în urmă cu peste 10 
zile.

Disputată într-o atmosferă 
de cvasi-anonimaț (nici 2 000 
de spectatori...), întîlnirea a 
oferit, însă, o întrecere spor
tivă echilibrată, de un nivel 
tehnic mulțumitor, cu cîteva 
aplaudate faze de poartă.

Progresul, apărînd pe gazon 
pentru a doua oară în 24 de 
ore, și-a -apărat cu 
șansă, tetișind cîteva 
demne de remarcat, 
este mai important, 
faptul că antrenorul 
a rulat, după pauză, 
garnitură de „speranțe", adău- 
gîndu-i tînărului Radu Ionescu, 
pe Alecu, Beldeanu, Decu și 
Ronțea. Este o treabă bună 
începută în str. dr. Staicovlci, 
unde „senatorii de drept" nu 
mai ocupă locul în echipă în 
virtutea... numelui, și sîntern 
convinși că roadele se vor 
vedea în Curînd...

O notă specială pentru 
Țarălungă, autorul unor șarje 
debordante, și pentru Mîndru 
(introdus în ultima jumătate 
de oră), care șr-ă salvat echi
pa de lă primirea a do-uă go
luri (îri miri. 63 și 81), pion- 
jînd disperat la picioarele lui 
Gibira și, respectiv, Goncalves.

în ceea ce-i privește pe bra
zilieni, reprezentanți necon
vingători ai fotbalului din 
tara lui Pele, ei au jucat to
tuși cu multă ambiție, dorind 
un rezultat onorabil. Fifi și 
Gibira au fost „soliștii" for
mației, dar jocul dur (din fi
nal, mai ales) al fundașilor 
Hene și Aubericu ne-a alun-

ardoăre 
acțiuni 

Ceea ce 
însă, e 

Drăgușin 
întreaga

gat din 
bijuteriî 
lor.

Iată 
goluri:

min. 4: Oaidă Centrează de 
pe stingă și MATEI, talonat 
de Jurandeir, .„se întinde" și 
trimite balonul 
bara interioară 
gol: 1—0.

min. 21: FIFl, după un fru
mos „uri-doi“ cu Gibira, arun
că mingea peste Manta ieșit 
la intercepție: 1— 1.

min. 24: centrare — ȚARĂ
LUNGĂ spre Oaidă, c'âre ra
tează intercepția, portarul bra
zilian plonjează cu întârziere, 
fundașul Lumba luftează și 
mingea care părea „inocentă" 
se rostogolește în plasă: 2—1 !

miri. 59: GONCALVES Spe
culează o greșeală a lui Man
ta și trimite în gol, cu tot 
plonjonul de liltim moment al 
lui Grama.

Portarul metalurgist, Petre, 
meciul Electronica Obor

SERIA li

Ov. I.

BOMSUCCESO IȘI
CONTINUA
I» TARA

Deși inițial

stopează un atac al înaintașului advers Ion Ștefan. (Fază din
— Metalul București 1—3). Foto : A. NEAGU

DIVIZIA B
Portul Constanta, pe primul loc

TURNEUL
NOASTRĂ

căDeși inițial se anunțase 
meciul în compania Progre
sului va fi ultimul din tur
neul pe care îl întreprind în 
țara noastră, fotbaliștii de 
la Bonsucceso Rio de Janeiro 
vor mai disputa încă două 
partide, în cursul acestei 
săptămîni, 
babilitățile 
litehnica) 
Dinamo).

în cursul
după toate pro- 
la Galați (cu Po- 
și la Bacău (cu

SE APROPIE ORA BILANȚULUI
(Urmare din pag. 1) cum 

din

cu postul de fundaș 
se apropie de sfîrșit. 
fără să se evidențieze 
remarcat numai cîteva

„au- 
Deși 
total 
Oai-

clasamentului a formației 
F.C. Argeș, echipă care pro
mitea atît de mult, constituie, 
de asemenea, un mare semn 
de întrebare. Fără a avea 
pretenția de a spune un lu
cru nou, amintim că de mo
dul în care se prezintă în 
jocurile de campionat for
mațiile primei divizii sînt le
gate și evoluțiile lor în com
petițiile europene, iar de 
forma manifestată de jucători 
în cadrul fiecărei echipe de
pinde reprezentarea noastră 
în meciurile interțări. Spre 
regretul nostru, la această 
dată situația nu este de loc 
trandafirie. Sînt cunoscute 
rezultatele obținute pînă de 
eurînd de echipele de club 
și de reprezentativa noastră, 
deci nu vom insista asupra 
lor. Nu vom trece, însă, cu 
vederea unele neajunsuri cs 
se manifestă de ani și ani 
în fotbalul nostru și îndeo
sebi acelea legate de forma 
sportivă a jucătorilor. In ne
numărate rînduri, ziarul nos
tru a atras atenția asupra a- 
cestei inconstanțe care s-a 
manifestat la echipele frun
tașe, echipe ce furnizează ju
cători lotului național. în 
bună măsură, observațiile 
noastre, ale presei în gene
ral, au fost însușite de forul 
nostru de specialitate, care, 
la rîndu-i, a atras atenția 
conducerilor cluburilor, an
trenorilor, în special, în ve
derea unei pregătiri cores
punzătoare. Dar, din toate in
dicațiile, fotbalul nostru s-a 
ales cu prea puține rezul
tate la capitolul acumulări, 
în principal, vina o poartă 
antrenorii din cluburi. Mai 
întîi, au plătit cei ce au avut 
echipe angajate în competiții

europene și care, după 
știm, aii părăsit scena 
primul tur (Steaua și Rapid). 
Apoi, aceste ponoase le-au 
tras și le mai trag selecțio
nerii echipei naționale care, 
de luni de zile bîjbîie să în
jghebeze un lot reprezentativ 
mai acătări. în altă ordirie 
de idei, mai este oare cazul 
să amintim cum s-au prezen
tat jucătorii noștri la Lisa- 

’ bona? Sau,
piteștenii la Izmir 7 Aceste 
nereușite sînt, după părerea 
noastră, urmarea firească a 
valorii scăzute manifestate de 
fiecare jucător în parte în 
campionatul intern, a slabei 
pregătiri fizice și psihice, de
fecțiuni ce ies pregnant la 
iveală în momente decisive, 
în meciuri oficiale. Echipele 
noastre de club sau națio
nala, de pildă, au mai ratat 
asemenea ocazii. Să ne affiih- 
tim. Echipa reprezentativă a 
cîștigat în fața vicecampioni- 
lor lumii (R.F.G.) un meci 
amical, apoi într-unul cu 
miză, cel cu R.D.G., a fost 
înfrîrită pe teren propriu. 
Oare cîte decenii trebuie sâ 
treacă pentru ca să învățăm 
ceva 7 Revenind la modul în 
care i 
noștri 
trebuie 
ne-a afectat atît de 
frîngerea propriu-zisă de la 
Lisabona, ci modul în care 
fotbaliștii români și-au apă
rat șansele. Ne-a indignat 
modul lor de a gîndi, de a 
se orienta în teren, de a reac
ționa în funcție de valoarea, 
la acea oră, a adversarului. 
Am pierdut la o diferență 
categorică, nu pentru că por
tughezii au fost net superiori, 
ci pentru că fotbaliștii ro
mâni nu au făcut .uz de ar
mele cu care sînt înzestrați

și mai recent,

se prezintă 
în partidele

■ să spunem

jucătorii 
oficiale 
că nu 

mult in

— tinerețe și. putere de luptă
— și în fața cărora au plecat 
steagul în dese rînduri echipe 
cu ntlhie sonore și din cete 
mai bine pregătite. E adevă
rat, nu toți fotbaliștii noștri 
au cunoștințele tehnice la nive
lul acelora din țările cu fotbal 
avansat. Dar nu putem ad
mite ca la capitolul putere 
de lupta și dăruire pentru 
culorile naționale, Ion Pîrcă- 
lab, Dobrin și ceilalți să fie 
întrecuți de tînărul debutant 
sub culorile portugheze, mo- 
zambicanul Jacinto Joao ! Și 
cîte n-ar mai fi de spus la 
acest capitol...

Cum spuneam, însă, la în
ceputul acestor rînduri, ora 
bilanțului se apropie. în cam
pionatul intern cele mai 
mari șanse de a deveni li
der de toamnă le are U.T.A. 
Nu vom fi zgîrciți cu lau
dele, daca arădenii vor merge 
tot așa pînă la sfîrșitul tu
rului. Vom trece mai ușor, 
•poate, și peste lipsurile ma
nifestate în campionat de 
■F.C. Argeș, dacă piteștenii 
vor reedita în meciul retur 
cu Izmir isprava cu F.C. 
Toulouse. După cum, firește, 
și o bună comportare a lui 
Dinamo București în apro
piatele jocuri oficiale din 
„Cupa cupelor" ne-ar bucura, 
în sfîrșit, un meci bun în 
compania campionilor mon
diali, miercuri, pe stadionul 
„23 August", și o victorie îh 
față Elveției în cel de-al doi
lea meci din cadrul prelimi
nariilor C.M., la Sfîrșitul a- 
cestei luni, ar aduce o oare
care încredere în forțele 
-noastre proprii. Și de aceasta 
încredere avem, poate, ne
voie în primul rînd. Apoi — 
bilanțul și pregătirile, pentru 
meciurile anului viitor.

CHIMIA SUCEAVA — STEA
GUL ROȘU 1—1 (tf—0)

SUCEAVA, 3 (prin telefon, de 
lâ trimisul nostru). intenția Stea
gului roșu de a scoate la Sucea
va, în fața Chimiei, un rezultat 
de egalitate, a fost clară încă 
din primele minute, cînd Grecea, 
Papuc și Pescaru au făcut tot 
ce era posibil pentru a trage de 
timp. Degajări îri afara terenu
lui, întârzieri în repunerea mingii 
în joc, simulări, proteste — iată 
procedeele folosite de brașoveni, 
mai bine de 30 de minute din 
prima repriză. Din păcate, gaz
dele, în zi slabă, au răspuns ma
nierei de joc a adversarului prin 
faulturi grosolane, fapt care a 
ușufât mult sarcina stegarilor. .

Spre finalul reprizei, brașovenii 
âu început șă-și ordoneze acțiu
nile1. și Gydrfi a produs de cîteva 
ori panică îri rîndurile apărători
lor ădverși. în min. 41, Gydrfi 
șerpuiește printre Nedelcu și 
Gheghe însă trimite mingea în 
bară. Chimia, alarmată de faptul 
că ar putea primi gol, reacțio
nează imediat și Papuc apără cu 
dificultate u-n șut ai lui Danileț 
(min. 42).

După pauză (miri. 48), Necula, 
lăsat liber de apărarea Chimiei, 
șutează cu sete din interiorul ca
reului și efortul lui Sidac de a 
respinge balonul este inutil : 
0—1. Din acest moment. Chimia 
se năpustește asupra porții lui 
Papuc. în rnih. 52, fostul jucă
tor brașovean Goran reia cu 
capul peste bară, pentru ca în 
min. 61 tot el, singur cu Papuc, 
să șuteze în bară, irosind astfel

• cea rrîai măre 
sale. Cu toată 
ei, în min. 72, 
posibilitatea de 
tajul : .Florescu 
Țică, trimite balonul lui Gydrfi, 
dar acesta este oprit din cursă 
pentru un pretins ofsaid. între' 
minutele 73 și 86, Chimia atacă 
cu toate forțele, dar insistențele 
lui Goran, Roșu și Teodosiu se 
izbesc de clarviziunea și lucidi
tatea cu care Alecu, Grecea și 
Papuc își apără poarta. Și cînd 
nimeni nu se mai aștepta, gazdele 
obțin egaiarea, în urma transfor
mării unui penalii (în min. 87 
— Țică), la un fault în careu 
comis de Rusu asupra lui Teo- 
dosiu. Bun arbitrajul lui N. Pe- 
triceanu-București.

DUMITRU VIȘAN
CONSTANȚA — 

GIURGIU 2—0 
(1-0)
de spectatori au 

■ la sta- 
la Portul

ocazie a echipei , 
presiunea Chimi- 
Steagul roșu are 
a-și mări avan- 

cîștigâ duelul cu

(min. 52). A arbitrat 
M. Moraru — Ploiești.
Popa, coresp. principal 

OȚELUL GALAȚI — PRO
GRESUL BRAILA 1—1 

(0—0;
Cele două echipe și-au îm

părțit frățește punctele, ca 
urmare a unui joc echilibrat. 
Au marcat: Stoian (min. 53 
clin 11 m) pentru Progresul, 
Bruștiuc (min. 60) pentru O- 
telul. A condus satisfăcător 
C. Ghemingean — București.

V. Ștefănescu, coresp. 
METROM BRAfșOV — PO
LITEHNICA GALAȚI 3—1 

(1—0)
Brașovenii au cîștigat me

ciul în ultimele 10 minute, 
cînd și-au sufocat adversarii. 
Scorul a fost deschis de Seli- 
mesi, în min. 11. După pau
ză, gălățeîlii au egalat prin 
Bretan (miri. 55). Celelalte 
goluri ale Metromului au 
fost marcate de Ferenț (min. 
80) și de Selifnesi (min. 86). 
A arbitrat cu multe greșeli 
M. Cîțu — București.

V. Secăreanu, coresp.
GLORIA BÎRLAD — FLA
CĂRA MORENI 2—0 (2—0)

Localnicii 
joc bun în
cînd au dominat net 
raport de cornere) și 
scris prin Foca (min. 
11 m) și Chiuș (min. 
repriza secundă, jocul 
echilibrat, iar oaspeții 
tat două ocazii, prin
(min. 65) și Turcu (min. 82). 
A condus satisfăcător Ad. 
Macovei — Bacău.
E. Solomon, coresp. principal
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
C.F.R. PAȘCANI 3—1 (0—1) 

în prima parte, jucătorii 
de la Ceahlăul au evoluat 
slab, astfel că feroviarii au 
deschis scorul, prin Hrițcu 
(min. 5). După pauză, local
nicii au fost net superiori și 
au marcat trei goluri. Autori: 
Pătrașcu (min. 48, 52) și Me- 
der (tnin. 57). Slab — arbi
trajul lui C. Popa — Bucu
rești.

C. Nemțeanu, coresp.
ELECTRONICĂ obor — 
METALUL BUCUREȘTI 1—3 

(0—0)
Formația oboreană a sufe

rit o nouă înfrîngere pe te
ren propriu, de data ace’asta 
îri față unei alte ( ’ 
bucureștefie: Metalul. Deși a

man 
Slab

C.

au prestat un 
prima repriză, 

(12—2 
au în- 
30 din 
42). în 
a fost 
au ra- 
Filică

bine ca duminica 
a condus cu 1—0,

jltcăt mai 
trecută și 
Electronica n-a reușit să ob
țină Victoria.

După o repriză în care au 
abundat greșelile, și de o 
parte și de alta, repriza se
cundă parcă a adus în teren 
alți jucători. Jocul este mai 
vioi, se fac mai puține gre
șeli. Electronica joacă bine 
aproximativ zece minute. în 
care timp înscrie un punct 
(min. 48, prin Anghel) și 
ratează încă trei ocazii. 
Mulțumită cu acest gol, 'Elec
tronica nii a mai insistat, 
ceea ce a dat posibilitatea 
metalurgiștilor să-și revină și 
să preia inițiativa, pe care 
nu au mai cedat-o pînă la 
sfîrșit. în min. 58 și 75, Ian- 
cu, îh urma unor acțiuni 
personale, reușește să egaleze 
și să asigure conducerea e- 
chipei sale. Scorul este ma
jorat în min. 82 de către 
Pantelimort, care a reluat în 
plasă o minge respinsă de 
portar la un -șut puternic al 
lui Voinea. Jocul s-a desfă
șurat în.tr-o notă de deplină 
sportivitate.

Excelent, arbitrajul lui 
Emil Martin — București.

C. DUM1TRIU

PORTUL
DUNĂREA

Cei 8000 
plecat mulțumiți de 
dion. Jucătorii de 
au dominat copios și au fruc
tificat două din multele oca
zii create la poarta lui Pe- 
nescu. Elevii iui Hașoti au 
creat faze spectaculoase și au 
supus poarta echipei Dunărea 
la un tir prelungit. Oaspeții, 
care au pus accentul pe apă
rare, au lăsat o proastă im
presie prin jocul dur practi
cat de Dinu și de Iacob. Go
lurile au fost marcate de Mă- 
nescu (min. 22) și de Cara-

POIANA CÎMPINA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 2—1 

(1-0)
Joc de slabă factură tehnică. 

Gazdele au cîștigat datorita unui 
penaiti, transformat, de Opanschi 
(min. 60). Au mai înscris : Matei 
(min. 1) pentru Poiana, Sîrbu 
(min. 50) pentru Politehnica. In. 
min. 60, jucătorul Ciornoavă (Po
litehnica) a fosț eliminat pentru 
injurii aduse arbitrului E. Bucșe- 

. Sibiu, care a condus bin£.
E. STROIE-coresțh 

CLASAMENT
12 6 3 3 23—10 15 
12 6 3 3 24—13 15 
12 7 1 4 23—13 15 
12 7 1 4 19—13 15 
12 6 3 3 14—10 15 

4 17—11 14 
4 15—16 13 
4 18—15 12
3 12—12 12
4 13—17 12
5 14—20 12 
5 12—17 9 
7 14—21 9

echipe

1. Portul C-ța
2. Metalul Buc.
3. Chimia Sv.
4. Polit. Galați
5. Steagul roșu
6. Ceahlăul P. N.
7. Oțelul Galați
8. Metrom Bv.
9. Prog. Brăila

10. ' FI. Morcni
11. Poiana Cîmp.
12. Polit. Buc,
13. C.F.R. Pașcani —
14. Dunărea Giurgiu

12
15. Elec. Obor 12______ __
16. Gloria Bîrlad 12 3 2 7 15—26

etapa
iembrie) : ____  ______
Electronica Obor, Steagul roșu — 
Portul ~ ’ 1 ’
bucurești
Poiana Cîmpina
șovs Metalul București — C.F.R. 
Pașcani, Flacăra Moreni ~ Oțe
lul Galați, Dunărea Giurgiu — 
Ceahlăul P. Neamț, Politehnica 
Galați — Gloria Bîrlad.

12 6
12 $
12 4

3
4
5
2
4

12
12
12
12
12

2 7 8—16 8
8
8

VIITOARE (10 no-
Progreșul Brăila — 

Constanța, Politehnica 
— Chimia Suceava, 

Metrom Bra-

Undei vinovatul ? La „centru“ sau la „tușă
a

în ultimă vreme, au apă
rut în cronicile unor jocuri 
din cadrul campionatului di
viziei A cîteva aprecieri ne
favorabile la adresa arbitri
lor noștri. Cum în cronicile 
jocurilor respective era vor
ba de acuzații aduse arbitri
lor pentru marcarea unor go
luri din poziții de ofsaid, tre
buie spus că, în astfel de si
tuații, vina aparține în pro
porție de 99 la sută arbitri
lor de linie. Acest lucru este 
bine precizat, de altfel, în 
regulamentul de joc, la art. 
6, care se ocupă în mod spe
cial de arbitrii de linie. Se 
arată acolo foarte clar care 
sînt atribuțiile, cum trebuie 
să se plaseze și ce trebuie să 
semnaleze un arbitru de li
nie. Dintre semnalizări, evi
dent cea mai importantă este 
poziția de ofsa id.

într-adevăr, dacă un arbi
tru de linie greșește, să zi
cem, la semnalarea unui aut 
de margine sau omite să ri
dice fanionul la o infrac
țiune oarecare în teren (fault, 
joc periculos, henț) săvîrși- 
tă undeva departe de poartă 
și care se rezolvă fie prin in
tervenția arbitrului de cen
tru, fie prin deposedarea ad
versarului de minge de că
tre un jucător din cealaltă 
echipă, lucrurile se termină 
de regulă cu bine. Nu ace
lași lucru se întîmplă cînd 
tușierului i-a scăpat o pozi
ție de afară din joc „la mus
tață", iar arbitrul de centru, 
din locul unde se afla, n-a 
putut s-o vadă. Dacă dintr-o 
asemenea situație o echipă în
scrie și jocul se termină cu

acest rezultat (1—0), este e- 
vident că scorul a fost viciat.

Arbitrul de eentru poate fi 
într-adevăr acuzat cînd la o 
lovitură liberă în fața porții, 
unde el trebuie să vadă la 
fel de bine ca și tușierul e- 
ventualele poziții de ofsaid, 
nu intervine prin fluier și 
lasă jocul să continue. La fel 
de vinovat poate fi arbitrul 
de centru cînd nu a văzut o 
obstrucție la portar, cînd a

lucruri, 
de pro-

Amintind aceste 
vreau să mă ocup și 
blema delegării la jocuri prin 
rotație : centru — linie — 
linie — centru. O astfel de 
măsură este bună, atunci cînd 
e vorba de arbitri tineri în 
curs de formare sau de ar
bitri consacrați considerați la 
fel de buni atît la centru cît 
și la linie. Acest principiu 
nu-și găsește, însă, justifica
rea cînd este vorba de o altă

PE MARGINEA ARBITRAJELOR

scos din careu mingea la 
un fault comis în suprafața 
de pedeapsă, cînd a tolerat 
jocul brutal, cînd nu a luat 
în considerare o semnalare 
de linie cu consecințe grave 
etc. Pentru asemenea greșeli, 
vina aparține în totalitate-ar
bitrului de centru.

In ce situație este pus însă 
arbitrul de centru la mar
carea unui gol REGULA
MENTAR, dar la care arbi
trul de linie ridicase steagul, 
semnalizînd, nejust, o poziție 
de ofsaid 7 Mai ales dacă cei 
care au marcat au fost... oas
peții 7

Rîndurile de față nu au in
tenția de a apăra... stelele ar
bitrilor de centru. S-ar putea, 
de altfel, răspunde că, în mă
sura în care arbitrul de cen
tru pierde o „stea" sau două 
din cauza arbitrilor de linie, 
în aceeași măsură, altădată, 
ei obțin notația maximă da
torită și contribuției tușieri- 
lor. Compensația există, deci.

categorie de arbitri și anu
me de aceia care s-au for
mat în decursul mai multor 
ani și au dat dovadă de ca
lități deosebite în conduce
rea jocurilor mai bine la cen
tru decît la linie sau invers. 
Experiența arată că este o 
greșeală să fie delegat la li
nie un arbitru care dovedeș
te o slabă comportare în a- 
cest post sau dimpotrivă să 
fie dat la centru un arbitru 
recunoscut ca un excelent tu- 
șier, dar cu modeste posibi
lități la centru. Specializarea 
pe funcții în materie de ar
bitraj poate părea unora o 
absurditate. Și totuși, reali
tatea o cere. Am văzut atîția 
arbitri, excelenți la centru, 
avînd o slabă comportare la 
linie și alții ireproșabili la 
linie, dar lamentabili la cen
tru. Dacă aceasta este reali
tatea, de ce S-o igrsorăm noi 
numai de dragul de a res
pecta principiul rotației în 
delegarea la jocuri ?

Consider că numai ținîn- 
du-se seama de aceste lucruri 
se vor putea realiza brigăzi 
de arbitri omogene, capabile 
să dea maximum de randa
ment în conducerea jocurilor 
încredințate. Numai în acest 
fel se poate realiza princi
piul prevăzut 
(pag. 57) că 
pentru buna 
unui joc în ceea ce privește 
arbitrajul revine în întregi
me și în egală măsură celor 
trei arbitri". Numai în acest 
mod se justifică și primirea 
baremului de arbitraj, care 
este egal pentru fiecare din 
cei trei arbitri, indiferent 
dacă a funcționat la centru 
său la linie în jocul res
pectiv.

Dacă așa stau lucrurile, a- 
tunci este cazul să-i apreciem 
și să-i judecăm pe fiecare 
din cei trei arbitri după me
ritele și lipsurile lor reale, 
potrivit 
ihentului de joc.

în regulament
„răspunderea 

desfășurare a

prevederii regula-

N. CHELEMEN 
membru al Biroului 
Colegiului de arbitri 

din județul Ilfov

SERIA A lla: C.F.R. Cluj
Ol. IVIRI A ORADEA — CHI
MIA RM. VÎLCEA 3—1 (1—1)

Victoria orădenilor a stat 
sub semnul întrebării pînă
în min. 74, cînd fundașul 
central Tancoș a înscris al 
doilea gol al gazdelor. Pînă 
atunci, localnicii rataseră 
multe ocazii, printre care și 
un penaiti, de către Iacob. 
Apoi, pînă Ia sfîrșitul meciu
lui, jucătorii de la Olimpia 
au dominat cu autoritate și 
au majorat scorul, în min. 
88, prin Bacoș. Primul gol al 
partidei a fost marcat de 
oaspeți, prin Găinaru, în min. 
19. Egaiarea s-a produs 
min. 43. Autor: Petrică. 
condus cu competență 
Szesey — Tg. Mureș.

Sere, coresp.V.

în 
A 
Z.

TIMIȘOA-POLITEHNICA
RA — C.S.M. REȘIȚA 1—0 

(0-0)
Studenții au jucat crispat 

în majoritatea timpului, 
final, acțiunile 
timișorenilor au

în 
ofensive ale 

fost ceva 
mai clare și aceștia au mar
cat unicul gol al meciului. 
Autor: Manolache (min. 88). 
Oaspeții au dat o replică dîr- 
ză și înaintașii lor au ratat 
cîteva ocazii. Foarte bun — 
arbitrajul lui A. Pop — Cluj.

I. Stan, coresp.

A. S. CUGIR — C.F.R. ARAD 
0—0

Gazdele au avut inițiativa 
în majoritatea timpului. Oas
peții au mizat pe un „nul" 
ceea ce le-a reușit în final, 
în min. 72, fundașul Dinea 
(A. S. Cugir) a salvat echipa 
sa de la înscrierea unui gol, 
degajînd balonu] de pe linia 
porții, iar după cinci minute, 
Smadea (A. S. Cugir) a ratat 
o bună ocazie. Bun — arbi
trajul lui A. Ene — Craiova.

M. Vîlceanu, coresp.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
La concursul pronosport 

NR. 44 ETAPA
DIN 3 NOIEMBRIE 1968

I. Cagliari — Lanerossl
II. Florentina — Bologna

III. Milan — Internazionale
IV. Palermo — Verona

1
2
1
X

Pisa — Atalanta 
Roma — Sampdoria 
Torino — Napoli
Varese — Juventus 
Metrom — Poli. Gl.
Mineral B.M. — CFR Cluj 
Met. Tr. Sev. — Gaz m. 
Chimia Sv. — Steagul r.

CFR Tim. 
359 081 lei.

V.
VI.

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII. Industria s.
Fond d« premii

1
1
x
2
1
2
1

X
1

singura echipă invingâtoare in deplasare
MINERUL BAIA MARE — 

C.F.R. CLUJ 1—3 (1—1) 
Dupâ un gol „norocos", în

scris ele băimăreni (Hornung, 
min. 17), clujenii s-au impus 
în mod categoric. Egalitatea 
s-a restabilit în min. 24, cînd 
Petru Emil a transformat o 
lovitură liberă. în repriza 
secundă, minerii s-au agitat 
mult, însă- cei care au marcat 
âu fost tot oaspeții. în min. 
62, Zahca (C.F.R.) a șutat 
puternic și Dorea (Minerul) 
a deviat balonul în poartă. 
Ultimul gol a fost realizat 
de Mazurâchis (min. 67). G. 
Blau — Timișoara a arbitrat 
bine.
T. Tohătan coresp principal 
MEDICINA CLUJ — ELEC- 
TROrUTERE CRAIOVA 5—1

(1-1)
Mediciniștii, după o serie 

de insuccese, ș-au reabilitat 
în fața suporterilor lor, ob- 
țmînd o victorie la scor. Clu
jenii au jucat bine, în spe
cial în repriza secundă, cînd 
Nichiti a renunțat la dri
blingurile sale inutile, și, în 
acest fel, au putut fi create 
multe faze frumoase. Golurile 
au. fost marcate de Vișan 
(min. 18 și 78), Banc (min. 
59 și 81), Damian (min. 75 
din 11 m), respectiv Lovin 
(min. 45). Z. Chifor — Bra
șov a condus slab.

N. Todoran, coresp. 
INDUSTRIA SlRMEI — C.F.R.

TIMIȘOARA 1—0 (0—0)
industria sîi-mei, fără 5 ti

tulari, a obținut în finalul 
partidei o victorie meritată. 
Atacurile gazdelor au fost 
foarte insistente. Ceferiștii 
au practicat un joc tehnic, 
eu contraatacuri periculoase, 
în min. 82 s-a petrecut o fa
ză dramatică în careul timi
șorenilor. în acest minut s-a 
acordat penaiti în favoarea 
gazdelor, pe care l-a execu
tat Duca II. Portarul Kores 
a respins balonul în corner. 
Popa — din” lovitură de colț 
— a trimis balonul îfi fața 
porții și Chiorean, atent, l-a 
introdus în poartă. Foarte 
bun, arbitrajul lui D. Isăce- 
Scu-București.

L. Donciu-coresp.
METALUL HUNEDOARA — 

C.S.M. SIBIU 2—0 (0—0) 
Meciul s-a disputat la Brad 

Hunedorenii, mai insistenți

în atac, au cîștigat pe merit. 
Au marcat: Cergo (min. 71) 
și Steiner (min. 88). A arbi
trat A. Alexa — Rm. Vîlcea.

M. Susan-coresp. 
metalul tr. severin — 

GAZ METAN MEDIAȘ
2—1 (1—0)

TR. SEVERIN, 3 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
— Jocul prestat de ambele 
formații a fost submediocru, 
cu mult sub nivelul unor e- 
chipe de divizia B. Aproxi
mativ 60 de minute s-au con
sumat 
mat, 
special de ordin tehnic, ca
pitol la care s-au „remarcat" 
Lepădatu, Kezdi, Rezmeși de 
la medieșeni. Gal și Cîntar 
de la gazde.

Metalul a luat 
printr-un autogol 
fundașul Kezdi 
Dodu III egalează 
în urma unei splendide curse 
de la centrul terenului. Mi
nutul 83 oferă totuși un mo
ment fotbalistic: Constantin 
execută înalt o -lovitură li
beră pînă la Diaconu, acesta 
cu capul îl servește ideal pe 
Jimboreanu, care din întoar
cere, de lă 20 m, marchează 
la păianjen. A arbitrat foar
te bine V. Toma-București.

V. URZICEANU

într-un total anoni- 
abundînd greșelile, în

conducerea 
înscris de 

(min. 39). 
în min. 63,

13-
13-

CLASAMENT

1. CFR Cluj 12 7 4 1 19—10 18
2. Olimpia

Oradea 12 7 3 2 24—16 17
3. Met. Tr. S. 12 7 1 4 19—14 15
4. CFR Arad 12 6 3 3 23—18 15
5. Metalul

Huned. 12 6 1 5 19—10 13
6. CSM Sibiu 12 6 0 6 21—17 12
7. CFR Tim. 12 4 4 4 13—11 12
8. Poli. Tim. 12 4 4 4 14—13 12
9„ Electroputere
Craiova 12 5 2 5 13—19 12

10. A.S. Cugir 12 4 3 5 13—16 11
11. Ind. sîrmei 12 4 3 5 15—19 11
12. CSM'Reșița 12 4 2 6 13-14 10

J—14. Gaz m’ 12 3 4 5 14—16 10
1—14. Med. Cluj 12 3 4 5 18—20 10

15. Min. B. M. 12 3 2 7 7—14 8
16. Chimia

Rm. Vîlcea 12 1 4 7 6—24 6

noiem- 
Metalul Tr. 

— Olimpia 
— Industria 

— Metalul

ETAPA VIITOARE (10 
brie) : C.F.R. Cluj — 
Severin, C.S.M. Reșița 
Oradea, Gaz metan - 
sîrmei, C.F.R. Arad 
Hunedoara, C.F.R. Timișoara — 
Electroputere Craiova. Minerul 
Baia Mare — A.S. Cugir, Chimia 
Rm. Vîlcea — Politehnica Timi
șoara, C.S.M. Sibiu — Medicina 
Cluj.
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FOTBAL PE GLOB
LOTUL BRAZILIAN PENTRU ÎNTÎLNIRILE CU SELECȚIONATA F.I.F.A.

SURPRIZE ÎN CAMPIONATELE CONTINENTALE. ALEMANNIA DIN NOU ÎNVINSĂ

Concursul olimpic de gimnastică de la Ciudad, de Mexico a oferit prilejuri de emoții este
tice chiar intre probe. Dovada: acest remarcabil triptic aerian de gimnaste franceze in 
timpul încălzirii pentru exercițiul pe care aveau să-i înceapă...

Ecouri olimpice

„GIGANTISMUL" JOCURILOR -PUS ÎN DISCUȚIE
Un eveniment sportiv de 

proporțiile Jocurilor Olimpice 
nu putea să nu suscite dis
cuții — nu numai pe mar
ginea rezultatelor înregistrate, 
a comportării participanților 
din diverse țări — dar și în 
ceea ce privește programul, 
ambianța, iar, în cazul de 
față, spiritul olimpic.

In rîndurile ce urmează 
vom face loc extraselor din- 
tr-un recent editorial al zia
rului francez „L’EQUIPE" pe 
tema programului Jocurilor 
Olimpice de vară.

Afirmînd că „gigantismul 
crescînd al. Jocurilor Olimpice 
este unanim condamnat", zi
arul parizian se întreabă 
„cum să luptăm împotriva a- 
cestui gigantism ?“ și consem
nează o serie de propuneri 
care, de altfel, nu ar putea fi 
luate în considerație decît 
începînd cu J.O. din 197C, 
programul viitoarei Olimpiade 
avînd la ora aceasta un ca
racter definitiv.

Iată ce propuneri rețin zia
rul „l’Equipe" :

”1) E. VON FRENKEL, 
(Finlanda), membru al C.Î.O. 
propusese acum cîțiva ani, să 
se introducă mai multe spor

A XVIII-a Olimpiadă de șah

Echipa României termină egal cu Argentina: 2-2
LUGANO, 3. — Se apropie 

finișul Olimpiadei de șah... 
Acum, obiectivele fiecărei e- 
chipe capătă contururi pre
cise și eforturile Sînt îndrep
tate pentru obținerea locului 
în clasament vizat. Pentru e- 
chipa română, care a obținut 
pînă acum în turneu] final 
trei victorii față de patru în- 
frîngeri, unele la scoruri se
vere, misiunea se reduce 
pentru moment la păstrarea 
locului 8, deținut la prece
denta ediție. Ceea ,ce nu va 
fi ușor, dat fiind că la aces
ta aspiră și alte echipe cu 
veleități, cum ar fi Cehoslo
vacia, R.D.G., Danemarca, 
eventual și Polonia, dacă zes
trea sa de puncte acumula
tă în prima jumătate a fina
lei nu va fi suficientă pen
tru păstrarea unui loc supe
rior.

În runda a 9-a, România a 
reușit să cîștige teren în a- 
ceastă dîrză luptă a puncte- 
Ibr care se acumulează par
tidă cu partidă. Șahiștii ro
mâni au rezistat onorabil în 
fața puternicei reprezentati
ve a Argentinei. O tactică de 
prudență, judicios adoptată, 
a permis echipierilor Româ
niei să obțină egalitatea la 
toate cele patru -mese, con
semnată înaintea epuizării 
celor 5 ore ale rundei : 
Gheorghiu a remizat cu ce
lebrul Na.jdorf, Ciocîltea cu 
Pan no, Ghițescu cu Sangui- 
netti, iar Ungureanu cu Ros- 
setto. Total : 2—2.

DIN LUMEA PUCULUI
SUEDIA—CANADA 5—1 !

Echipa de hochei pe gheață, a Canadei, care se află în 
turneu în Europa, a întâlnit la Stockholm selecționata Sue
diei Hocheiștii suedezi au jucat excelent, obținînd victoria cu 

■scorul de ,5—1 (1—1, 3—0. 1—0). Jocul s-a desfășurat în pre
zența a peste 10 000 spectatori.

CAMPIONATUL CEHOSLOVACIEI
Echipa Dukla Jihlava continuă să conducă în campiona

tul de hochei pe gheață al Cehoslovaciei. In etapa de ieri, 
Dukla Jihlava a învins cu 10—3 (7—3, 1—0, 2—0) pe VSZ 
Kosice, iar- T.J. Gotwaldow .a dispus cu 3—1 (1—0, 1—0, 1—1) 
de Slovan Bratislava

Clasament: Dukla Jihlava 22 p; Slovan Bratislava 20 p; 
ZKb Brno 19 p.

ECHIPELE BUCUREȘTI (A), ClȘTIGĂTOARE ABSOLUTE ALE „CUPEI SPERANȚELOR"
(Urmare din pag. 1)

extremis planșa, lucru pe care 
l-au și realizat. Majoritatea 
meciurilor le-au pierdut la 
limită (5—4), ceea ce — în- 
tr-un fel — reprezintă, to
tuși, un succes.

O surpriză (puțin plăcută), 
trăgătoarele din Tg. Mureș. 
Principala componentă a e- 
chipei, Suzana Saplontai, a e- 
voluat cu mult sub valoarea 
.ei cunoscută, lăsînt aproape 
tot greul pe foarte tînăra Lu
cia Briscan. Locul 4, firește., 
nu le poate mulțumi pe scri- 
merele din Tg. Mureș.

Cea de a doua echipă a 
Bucur.eștiului a terminat tur
neul pe locul 5, în timp ce 
floretistele din Craiova au în
cheiat „plutonul". Și în cazul 
oltencelor se1 poate afirma că 
numai lipsa unei prezențe în

turi de sală în programul Jo
curilor de iarnă. Federațiile 
interesate au respins din ca
pul locului această propu
nere. S-au simțit umilite !

2) ALEXANDRE DE ME- 
RODE (Belgia), cel mai tînăr 
membru al C.I.O. (34 de ani) s-a 
străduit Să-i convingă pe co
legii săi să organizeze, în ca
drul unui An olimpic, patru 
serii de Jocuri : de iarnă, de 
vară, de toamnă (sporturi de 
sală) și de primăvară (spor
turi de echipă).

Această propunere s-a lo
vit de două argumente : 1.
Jocurile trebuie să reunească 
elita fizică a tineretului din 
toată lumea, într-o unitate 
de loc și de timp ; 2) (ciudat 
argument) membrii C.I.O., care 
nu mai sînt chiar toți la pri
ma tinerețe, ar trebui să facă 
patru deplasări în cadrul a- 
nului olimpic !

Dar Jocurile existente, de 
vară și de iarnă, împart deja 
tineretul în două ! în rest, 
„fraternizarea" (de dorit) se 
exercită în general în cadrul 
disciplinelor din aceeași fa
milie ; ea se extinde rareori 
și la altele (de exemplu : că
lăreții ar accepta mai greu 
să conlocuiască cu atleții sau

în același timp, echipa Ce
hoslovaciei era învinsă de 
cea a S.U.A. cu .1 1/2—2
1/2, prin înfrîngerea lui Au
gustin, la ultima masă, în 
fața lui Don Byrne. Restul 
partidelor —■ remize. Cu ace
lași scor, R.D.G. era depășită 
de Bulgaria, aci decizia fiind 
adusă de Tringov — la ma
sa a doua — învingător asu
pra lui Pietzsch. Apoi. Dane
marca era ținută în loc de 
Filipine : l‘/2—1%. O partidă 
este în suspensie, fiind obiec
tul unei contestații. La masa 
unde Holm (D) și Castro (F) 
își disputau cu ardoare șan
sele, în criză de timp, ceasul 
de control s-a răsturnat și a 
căzut. Filipinezul' acuză pe 
adversar că a făcut aceasta 
intenționat, dar arbitrii au 
dictat reluarea partidei pe 
loc. S-a introdus contestație, 
jocul întrerupîndu-se.

Mai puține probleme sînt 
în fruntea clasamentului, un
de reprezentativa U.R.S.S. 
și-a continuat seria de victo
rii, dispunînd cu 4—0 de 
Polonia. Iugoslavia a cîști
gat cu 2%—l>/2 întâlnirea 
cu Ungaria, acest meci 
fiind decis la prima masă, 
unde Gligorici l-a învins 
pe Portisch. încă un 
rezultat de 2 1/2—1 1 2 s-a 
înregistrat în întâlnirea 
R.F.G. — Canada, în care 
șahiștii vest-germani au 
punctat prin Schmid, învin
gător asupra lui Yanofsky.

delungate pe planșă le-a pri
vat de un loc mai bun. Alt
fel ele s-au luptat pe viață 
și pe moarte, așa cum n-au 
făcut, din păcate, spadasinii.

La sabie, dispută aprigă. în 
care — ea și la floretă fete 
— cîștigătoarea a fost cu
noscută abia după ultimele 
asalturi : echipa Ploieștiului. 
Antrenorul Tudor Ilie a folo
sit în principal terțetul Bă
nică, Creițaru, Cr. Georgescu, 
învinși cu 5—4 de către sa- 
brerii ieșeni, trăgătorii din o- 
rașul „aurului negru" au ter
minat totuși pe primul loc, 
avantajați de un tușaveraj 
mai bun (30—26).

Echipa lașului, redusă prac
tic la Dan Popescu și Anton 
Bejenaru, a luptat din răspu
teri pentru primul loc și, cu 
puțină șansă, performanța pu

înotătorii, căci au o lume a 
lor).

Avantajul propunerii lui De 
Merode constă în faptul că 
permite unui număr de patru 
orașe distincte să organizeze 
Jocurile și să reducă, în mod 
sensibil, cheltuielile de orga- 

■ nizare.
Altă soluție, poate, mai 

bună: organizarea unor
Jocuri continentale elimina
torii. Desigur nu ar putea fi 
vorba de eliminatorii nomi
nale, căci rorma sportivilor 
variază de la un an la altul 
(aceste Jocuri trebuind să se 
desfășoare în anul premergă
tor aceluia consacrat Olimpi
adei), ci de a avea o indicație 
și mai ales de a deschide a- 
ceste Jocuri continentale unui 
cît mai mare număr de spor
tivi („esențialul este de a 
participa"). S-ar păstra doar 
o super-elită pentru Jocurile 
Olimpice propriu-zise de la 
18 ia 24 participanți în pro
bele individuale și 6 pînă la 
8 în reprezentativele națio
nale din anumite sporturi de 
echipă.

În acest spirit, mai ales, se 
impune organizarea Jocurilor 
europene pentru că altele 
există de mai mult timp..."

Și un rezultat după relua
rea unei partide întrerupte 
de două ori: Danemarca — 
Canada 2 1 2—1 1/2 (runda a 
8-a).

Clasamentul, după disputa
rea a 9 runde: U.R.S.S. 28 
12 p. Iugoslavia 22 1.2 p.
Bulgaria 20 1/2 p, S.U.A. 20 
p, R.F.G. 19 p, Argentina 18 
1/2 p, Ungaria 18 p, Polonia 
și R.D.G. 17% P, ROMANIA 
16 1/2 p, Cehoslovacia 16 p, 
Danemarca 16 (1) p. Filipi- 
ne 10 1/2 (1) p. Canada 10 p.

O victorie de prestigiu la popice

VOINȚA BUCUREȘTI A ÎNVINS CATEGORIC
PE EERENCVAROS BUDAPESTA, Cil 23T5-2221

Maria Armeanu, „deschizătoarea pirtiei" pentru echipa Voința

tea fi realizată. Este cert că 
prezența lui Dan Irimiciuc 
în echipă le-ar fi asigurat e- 
levilor antrenorului Nicolae 
Pufnei această satisfacție. 
Poate, la anul.

Clasamentul, în continua
re : 3. Oradea, 4. București 
A, 5. Cluj, 6... București B.

A fost întocmit și un cla
sament al celor mai activi 
trăgători, adică al acelora 
care au înregistrat cele mai 
multe victorii. La floretă bă
ieți, locul I l-a ocupat Gabri
el Ursovici (Progresul Bucu
rești) cu 14 victorii (coeficient 
93%). El a fost urmat de Au
rel Ștefan (I.E.F.S.) cu 13 v 
(87%). Pe locul trei, Tudor 
Petruș (I.E.F.S.) cu 11 v. 
(73%).

La floretă fete, în clasamen
tul individual conduce Adria
na Moroșan (Progresul Bucu

Federația braziliană de fot
bal a alcătuit lotul de ju
cători pentru apropiatul 
joc cu selecționata F.I.F.A. 
(6 noiembrie). Lotul cuprin
de pe următorii jucători: Fe
lix (Fluminense), Picasso 
(Sao Paulo), Alberto (Gremio), 
Carlos Alberto (Santos), Mo
reira (Botafogo), Brito (Vasco 
da Gama), Jurandyn (Sao 
Paulo), Roberto Dias (Sao 
Paulo), Nelson (Palmeiras), 
Paulo Henrique (Flamengo), 
Everaldo (Gremio), Nilo (Cu- 
ritaba), Clodoaldo (Santos), 
Dirceu Lopez (Cruzeiro), Ger
son (Botafogo), Rivelino (Co
rinthians), Natal (Cruzeiro), 
Paulo Borges (Corinthians). 
Toninho (Santos), Jairzinho 
(Botafogo), Pele (Santos), Lei- 
vinha (Portuguesa de Depor- 
tes), Tostao (Cruzeiro), Paulo 
Cesar (Botafogo) și Edu (San
tos).

F. C. EVERTON 
NU E DE OPRIT !

Everton, echipa lui Allan 
Ball, și-a încununat sîmbătă 
uii „marș triumfal* început 
ou multe etape în urmă, ajun- 
gînd pe primul loc al clasa
mentului Ligii engleze. Neîn
vinsă de două luni, fosta cam
pioană a mai cules o victorie, 
întrecînd cu 2-0 pe Șunder - 
land pe terenul acesteia. Ball 
a deschis scorul în min. 37, 
pentru ca după pauză Morrison 
să marcheze al doilea gol. Cel 
mai bun om în atacul noilor 
lideri a foșt, însă, tânărul cen
tru Joe Rovle.

Celelalte două echipe frun
tașe ale campionatului englez, 
Liverpool și Leeds, n-au obți
nut decît remize, la scoruri 
albe. Cu toate eforturile lui 
Roger Hunt, în mare formă,

Pantelici (Vbjvodina) 

rești) cu 14 victorii (93,3%). 
In urma ei s-au clasat Lucia 
Briscan (Medicina Tg.. Mureș) 
cu 13 v. (8Oo/o) și Eva Lenghel 
(Sc. sp. Satu Mare) cu 11 v' 
(73,3%).

Proba de spadă a fost do
minată de Constantin Bără
gan (Steaua) cu 14 v. (93,3%). 
După el s-au clasat Traian 
Bălan (Universitatea Bucu
rești) cu 10 v (83o/o) și Vasile 
Cepreghi (Victoria Cărei) cu 
11 v. (73%).

în fine, lă sabie, clasamen
tul primilor trei arată astfel : 
1. Dan Popescu (Agronomia 
Iași), 2. Adrian Crețaru (Șc. 
sp. Ploiești), 3. Anton .Beje
naru (Agronomia Iași).

Clasamentul general pe toa
te probele situează în frunte 
selecționatele Bucureștiului A 
cîștigătoăre absolute, deci, ale 
„Cupei speranțelor".

Alan Stephenson (nr. 5), de la West Ham, interceptează prin 
săritură o minge destinată atacanților lui. Queens Park Ran
gers, in meciul disputat sîmbătă la I.ondra.

Telefoto : UPI — Agerpres
F. C. Liverpool n-a reușit să 
marcheze în meciul cu West 
Bromwich Albion, al cărui 
portar, Osborne, a apărat to
tul : 0-0. Incidente s-au petre
cut la meciul Manchester 
United-Leeds United, încheiat 
tot cu 0-0, pe „Old Trafford". 
„Eroul negativ" a fost George 
Best eliminat de pe teren pen
tru injurii aduse arbitrului. 
Participarea sa la meciul, pe 
care Selecționata F.I.F.A. îl 
susține, miercuri, la Rio de 
Janiero, cu echipa Braziliei, 
stă acum sub semnul întrebă
rii. Leeds rămîne în poziție ' 
bună, avînd un joc mai puțin 
disputat.

Iată celelalte rezultate ale 
etapei : Burnley-Ipswich 1-0, 
Chelsea-Manchester City 2-0, 
Coventry-Southampton 1-1, 
Newcastle-Leicester 0-0, Not
tingham-Wolverhampton 0-0, 
Tottenham-Stoke 1-1 , West 
Ham-Queens Park 4-3. Meciul 
Sheffield Wednesday-Arsenal a 
fost amînat din cauza terenu
lui inpracticabil.

In fruntea clasamentului 
se află F.C. Everton cu 25, p," 
urmat de Leeds United (un 
joc mai puțin) și F.C. Liver
pool cu cîte 24, p, Arsenal 
22 p (un joc mai puțin), Chel
sea 22 p. (H.A.)

DERBIUL BELGRADEAN A 
REVENIT ECHIPEI STEAUA 

ROȘIE
Etapa de duminică a cam

pionatului, iugoslav a progra
mat o partidă-derby : Steaua

Renumita formație femini
nă de popice, Ferencvaros 
Budapesta, în rîndul căreia 
figurează mai multe jucătoare 
de bază ale reprezentativei 
Ungariei, a evoluat pentru 
a doua oară în Capitală, în
tâlnind duminică dimineața 
echipa Voința București.

Meciul, care s-a desfășu
rat pe pistele cu ridicare au
tomatizată de pe cocheta a- 
renă din Parcul sportiv Vo
ința, a fost la discreția gaz- 

/delor, acestea conducînd de 
la un capăt la altul al par
tidei. Pentru a vă face o i- 
magine mai completă asupra 
evoluției scorului, redăm mai 
jos rezultatele individuale în 
ordinea intrării sportivelor 
în concurs: Maria Armeanu 
(V)—Margit Hatlaczki (FI 
402—(3)—329 (8) p.d.; Con
stanța Marincea — Karoline 
Szikora 391 (5)—314 (15) p.d.; 
Valeria Dumitrescu—Tiborne 
Szilasi 417 (4)—383 (8) p.d.; 
Elena Vonica — Gyulane 
Schrett 378 (9)—373 (5) p.d.; 
Cornelia Grecescu—Gyorgyne 
Kiss 374 (7)—402 (4) p.d.;
Cornelia Moldoveanu—Kal- 
manne Nadaș 413 (2)—390 (1). 
Scor final: 2375—2221 p.d. 
pentru Voința.

Cifrele din paranteze, re
prezintă bilele trase în... gol.

După cum se poate vedea, 
echipa antrenată de maestrul 
sportului Alexandru Andrei 
a dovedit o mai mare preci
zie în lansarea bilelor, re- 
marcîndu-se îndeosebi Vale
ria Dumitrescu, Cornelia Mol
doveanu și Maria Armeanu, 
care, împreună cu sportiva 
maghiară Gyorgyne Kiss, au 
reușit să depășească 400 p.d.

Pentru bucureștence, întâl
nirea respectivă a constituit 
și o utilă verificare înaintea 
turneului pe care-1 vor în
treprinde in cea de a doua 
jumătate a lunii noiembrie 
în Austria, unde împreună 
cu echipa masculină Con
structorul . București vor sus
ține mai multe jocuri ami
cale.

Tr. lOANiȚESCU 

roșie — O.F.K. Beograd 2—0. 
Dinamo Zagreb își păstrează 
primul loc în clasament prin- 
tr-o victorie cu 1—0 asupra 
echipei conorășene, Zagreb. în 
celelalte întâlniri, scoruri strîn- 
se : Vojvodina — Rjeka 1—0, 
Radnicki — Bor 0—0, Velej 
— Maribor î—0, Celik — Ze- 
lesniciar 2—0, Vardar — Par
tizan 1—2, Sarajevo — Haj- 
duk 0—0, Olimpia — Proleter 
0—0.

în clasament : Dinamo Za
greb i8 p, Partizan Belgrad 
16 p, Sarajevo 16 p.

ALEMANNIA 
ÎNVINSA LA HAMBURG

Alemanniij Aachen, revelația 
campionatului vest-gemwn în

Danezul Fredborg, 
de ciclism la 1.000

MONTEVIDEO 3 (Ager
pres). — Pe pista velodromu
lui din Montevideo au înce
put campionatele mondiale 
de ciclism rezervate amato
rilor. Proba de 1000 m con- 
tracronometru a revenit da
nezului Niels Fredborg cro
nometrat în 1:09,87. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Jackie Simes (SUA)— 1:10,40, 
Gianni Sartori (Italia) —

^telex-radiotelefoift^
LA1. „yBERLIN; In prezența a 

numeroși spectatori, s-a disputat 
meciul internațional de handbal 
dintre echipa masculină a orașu
lui Berlin șl o selecționată a 
Bucureștiului. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 24—23 
(11—11). Miiller (7) și Zeitler (5) 
au marcat cele mai multe puncte 
ale gazdelor. Din echipa bucu- 
reșteană s-au remarcat Oțelea (4) 
și Costache II (5).

■
SELECȚIONATA masculină de 

baschet a Iugoslaviei care se află 
in turneu in Spania, a jucat la 
Barcelona cu echipa Picadero. 
Baschetbaliștli iugoslavi au cîs- 
tigat cu scorul de 94—71 (43—29).
■

PE VELODROMUL din Frank
furt pe Main .se desfășoară tra
diționala competiție cic’listă in
ternațională „Cursa de 6 zile". 
In prezent în fruntea clasamen
tului se află perechea Altig (R.F. 
a Germaniei) — Sercu (Belgia) 
cu 83 puncte urmată la un tur 
de Kemper — Oldenburg (R.F a 
Germaniei) — 71 puncte.
H

„SPRINGBOKS" selecționata de 
rugby a Republicii Sud Africane 
a susținut o nouă întîinire în 
Franța, evoluînd la Lycn in com
pania reprezentativei orașului 
Oaspeții au terminat învingători 
cu scorul de 3—o (3—0).

ATLETUL ITALIAN Antonio 
Ambu a cîștigat pentru a 3-a 
oară consecutiv tradiționala com
petiție internațională dc torid de 
la Trento. El a parcurs 15 km în

primele etape, continuă sS 
piardă din viteză.» Sîmbătă, 
echipa lui Ion Ionescu a foșt 
învinsă sever de Hamburger 
S. V. ; 3—0. Liderul, Bayern 
Miinchen, a pierdut un punct, 
în deplasare, la Kdln : 1—1.
Dar zestrea de puncte este su
ficientă pentru ca miinchene- 
zii să nu aibe emoții pentru 
sncă o săptămînă, deși urmă
ritorii lor cei mai apropiați au 
cîștigat din nou s Borussia 
Monchengladbach — M.S.V. 
Duisburg 1—0. Alte rezultate 
din etapă : Kaiserslautern — 
Hertha B.S.C. 1—0, F.C. 
Nurnberg — VfB Stuttgart 
1—1, Miinchen 1860 —Schalke 
04 3—1, Borussia Dortmund — 
Werder Bremen 3—2. Han
nover 96 —■ Eintracht Frank-. 
furt 1—2, Kickers Offenbach- 
Eintracht Braunschweig 0—1.

Conduce Bayern Miinchen 
cu 19 p, urmată de Borussia 
Monchengladbach 16 p.

MIGAN — INTER 1—0

Derbiul milanez, între cele 
două echipe cu tradiție în 
fotbalul italian, a revenit în 
această toamnă actualilor li
deri : Milan învinge lă limită 
pe Internazionale, cu 1—0. în 
celelalte partide ale etapei de 
duminică : Cagliari — Lane- 
rossi 3—0, Fiorentina — Bo
logna 1—3, Palermo -— Verona 
0—0, Pisa — Atalanta 1—0, 
Roma — Sampdoria 1—0, To
rino-Napoli 0—0, Varese — 
Juventus 0—2.

Fruntașe în clasament : Mi
lan 9 p, Cagliari 7 p, Juven
tus 7 p, Inter 6 p.

® A fost reluat campionatul 
maghiar de fotbal. Sîmbătă 
s-au disputat 3 meciuri în
cheiate cu următoarele rezul
tate tehnice : Ferencvaros — 
Csepel 4—0 (3—0) ; Vasas — 
Dunajvaros 1—0 (1—0) ; Uj- 
pest Dozsa — Pees 5—0 (3—6)

* în cadrul preliminariilor 
turneului internațional de fot
bal U.E.F.A.. selecționata de 
juniori a U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 3—1 (1—0) echipa 
Finlandei. Returul va avea 
loc la Helsinki.

campion mondial
m contracronometru
1:10,58 etc. Fredborg a cîști
gat medalia de argint la J-O. 
iar anul trecut la Amster
dam el a cucerit pentru pri
ma oară titlul mondial în 
această probă cu timpul de 
1:08.63.

In fotografie : Fredborg (1) 
dînd un autograf lui Ruben 
Pedroza (16).

Telefoto : A.P.-AGERPRES

41:41,3; fiind urmat la S s de 
iugoslavul Farcic și Ia 1:15,0 d« 
italianul Palma.

LA INNSBRUCK se desfășoară 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Austriei. în 
proba de simplu masculin Stipa- 
nlct (Iugoslavia) l-a învins cu
21—16, 21—16, 19—21, 16—21, 21—14 
pe Boerzei (Ungaria) iar, aooi,
Sarkoian (U.R.S.S.) a dispus eu
18—21, 21—13, 21—16, 21-12 de
Stipanici (Iugoslavia) calific’n- 
du-se pentru semifinale. Alături 
de el vor mai juca în semifinale. 
Surbek (Iugoslavia), Beiezriai 
(Ungaria) și Gomozkov (U.R.S.S.). 
Pentru semifinalele probei de 
simplu feminin ,s-au calificat 
Bergwelt (R. f. a Germaniei), 
Nemeth (Ungaria), Jurlk (Unga
ria) și Rudnova (U.R.S.S.).
a

INTR-UN MECI AMICAL de 
rugby disputat la Edinburg, e- 
ehipa Scoției a învins cu scorul 
de 9—3 (9—3) echipa Australiei.
ta

CICLISTUL BELGIAN Erk de 
Vlaemlrick a cîștigat concursul 
internațional de clclocros d» la 
Granges (Elveția). El a acoperit 
22.500 km în 57:37,0 fiind urmat 
in clasament de Peter Frisch- 
knecht (Elveția) la 13 s și de 
Longo (Italia) la 54 s. ■
■

IN CONCURSUL DE Al 1 -
TISM de la Santiago de Clti'e 
proba de 100 m plat a fost, cisv- 
gată de sprinterul jamaiean 
Mlller cronometrat în 10.4 s 
Alda dos Santos s-a clasat rriria 
la săritura în înălțime cu 1.57. m.
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