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NICI 0 SCHIMBARE
• U.T.A. și-a păstrat avansul
• Dinamo București a urcat pe locul trei
• Singura echipă învingătoare în de

plasare: Jiul
REZULTATE TEHNICE

POLITEHNICA IAȘI — Vagonul
U.T.A. — Dinamo Bacău
CRIȘUL — Rapid
Petrolul — JIUL
FARUL —- Steaua
,,U“ CRAIOVA — EC. Argeș 
DINAMO BUCUREȘTI — „U“ Cluj 
PROGRESUL ■— A.S.A. Tg, Mureș

CLASAMENTUL

1. U.T.A., 13 9 2 2 24—11- 20
2. „U" Craiova 13 7 3 3 23—20 17
3. Dinamo București 12 6 2 4 22—14 14
4. Jiul 13 5 4 4 14—1T 14
5. Steaua 13 6 1 6 24—]7 13
6. A.S.A. Tg. Mureș 13 6 1 6 20—18 13
7. Farul 13 6 1 6 20—21 13
8 Progresul 13 5 3 5 14—15 13
9. Dinamo Bacău 13 6 1 6 14—16 13

10. Petrolul 13 6 1 6 15—17 13
11. Politehnica lași 13 6 1 6 14—17 13
12. Rapid 13 5 2 6 13—18 12
13. „U" Cluj 13 5 1 7 21—24 11
14. Crișul 13 3 4 6 10—13 10
15. F. C. Argeș 12 4 1 7 12—20 9
16. Vagonul 13 3 2 8 20—33 8

ASTĂZI, 
LA ORA 17,30,

IN SALA OALLES

„JOCURILE
OLIMPICE 
MODERNE

Șl
IMPLICAȚIILE 

| IOC 
I SOCIALE"

Cursul „Sport și <=■• 
ducație fizică" de pe 
lingă Universitatea 
populară București 
organizează astăzi, la 

I ora 17.30, în sala Dal- 
! les (bd. N. Bălceseu 
I nr. 18) expunerea cu 
I tema: „JOCURILE O- 
| UMPICE MODERNE 
i și implicațiile 
I LOR SOCIALE". xVa 
I vorbi ziaristul loan

Chiriîă, după caie va 
rula filmul ..Singură
tatea alergătorului 
de cursă lungă“.

I_____________________

ETAPA VIITOARE (17 noiembrie)

,.V" CRAIOVA — PROGRESUL
„U“ CLUJ — JIUL
PETROLUL — DINAMO BUCUREȘTI
VAGONUL — F. C. ARGEȘ
RAPID — DINAMO BACAU
A.S.A. TG. MUREȘ — CRIȘUL 
STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 
FARUL — U.T.A.

„Golul" Petrolului. In foto
grafie se vede și mina dreap
tă a lui Grozea, ridicată in 
semn de izbîndă Nedreptate! 
De fapt, mina stingă fusese 
aceea care îl ajutase p'e Gro
zea să marcheze.

Foto: AUREL NEAGU

Ce frumos a plu
tit Dumitrache 
la primul gol.'...

Și in vremea asta, 
la Arad, Domide...

Fără să vrei, cei 
doi „D“ se apropie.

In fond, Dumitra
che și Domide slnt 
doi jucători... demo
dați. Sar la cap ca 
Fetea Vilcov, trag 
din valeu ca Baratki 
și fentează, uneori, ca 
Titus Ozcn.

Dumitrache și Do
mide slnt două apa
riții foarte interesan
te în fotbalul nostru. 
Cuplul „DD“ vine 
după o lungă perioa
dă de secetă, in tim
pul căreia ne-am a- 
manetat mereu spe
ranțele pentru a mi
za pe ristul unor per
sonalități cel puțin 
contradictorii. din 
care n-au lipsit nici 
super-arțăgoșii d-j ti
pul lui Manolache 
sau Pavlovici și nici loan CHIRILA

/N DERBY-UL BASCHET BALISTIC,

din
na

perindat a- 
este termenu' 
lingă cele două 
de onoare

fost (și poale 
Eusebio. Inter 

Mazzola. Pena- 
fost Spencer.

Schon u

Foto : V. BAGEAC

pe 
cu

Dumitrache, mereu 
fază, își dispută 
portarul Moldovan, un 
balon pe.. . linia porții

a.4

I

/n prima manșă a campionatului de hochei

Iert »-» încheiat prima „manșă" a campionatului de hochei la finele căreia 
Steaua a preluat conducerea în clasament. ............

Atac al 
Steaua, 
duban 
pliat 
timp 
pucul
pravegherea 
tentă a 
pierului
Scheau.

a-
coechi- 

s ă u,

echipei
Cor-

s-a re-
însă la 
și preia 

sub su-

Deși a fost jenat de Czmor, dinarriovistul Novac a aruncai 
la coș și va înscrie.

Foto i N. AUREL

super-flegmaticii de 
tipul Voinca sau Fră- 
țllă.

Problema virtuți
lor este, de fapt, mu
rea problemă a fot- 
balului modern. Ren-

Știți de ce s-a vor
bit mult, la Londra, 
despre necesitatea 
formării unei echipe 
a Marii Britanii pen
tru Mexic ? In pri
mul rind pentru

fÎRFURL
fica a 
va fi) 
a fost 
rol a
Echipa lui 
fost Vwe Seeler.

Mai mult decit atit. 
celebrul fotbal englez 
nu izbutește să facă 
„marea diferență" la 
care-i dă dreptul or
ganizarea sa realmen- 
te industrială tocmai 
datorită faptului că 
Hurst și Huni sini, 
la urma urmelor, doi 
IANCU mai bine ser
viți de către un Ball, 
un Peters sau un 
Charlton.

da. „vizitiului" Bobby 
Charlton doi armă
sari de tipul lui Best, 
irlandezul, șt Law, 
scoțianul, adică 
DOUA VIRFURI

...Am adus In dis
cuție atitea nume ce
lebre pentru a treci 
In Dumitrache și Do
mide gustul mărit a- 
yehturi. Ei doi ar pu
tea fi MIlNE un cu
plu autentic. Un cu
plu care să acopere 
timiditățile lui Ttti 
Frățilă, fadinguriie 
tehnice ale lui „Cier" 
Manolache. demara, 
jul greoi al lui lancu.

cota de hazaid din 
jocul lui Pavlovici, 
nenumăratele mișcări 
suplimentare ale lut 
Puni lonescu, placi- 
ditâtile lui Votnea șl 
ale tuturor celor cate 
s-au 
cesta

pe 
locuri
avanscena echipei 
ționale.

Un sfat pintru 
mide • să forțeze, 
dacă se poate. spre 
tempoul și aritmiil* 
lui Dumitrache.

Un sfat pentru Dv- 
mitiache : să ia ceva 
din fair-play-ul 
Domide. Mă 
cu părere de 
vendetta 
care a urmat 
lui conflict 
— Pircălah. Marii ju
cători n-au recurs 
niciodată la argumen
tul milnilor...

iul 
gindesc 
râu la 
absurdă 
stupida 
Mustețen

I MEDITAT!
1 9

POLITEHNICA BUCUREȘTI (M) 
A PIERDUT LA BRAȘOV I

Ieri s-a desfășurat cea de-a 
X-a etapă a diviziei A la 
baschet masculin și a III-a 
etapă a aceleiași competiții re
zervată formațiilor feminine. 
Cea mai importantă confrun
tare s-a desfășurat în Capi
tală, între singurele preten
dente la titlul de campioană 
națională: Dinamo și Steaua. 
Această primă manșă a fost 
cîstigată de dinamoviști, care 
vor încheia, astfel, turul 
campionatului pe primul loc. 
Dar, iată rezultatele :

MASCULIN

Steaua a învins Dinamo 
la capătul unui med frumos

Dinamo — Steaua 66—57 
(38—36). Mult așteptatul der
by a strîns în sala Floreas- 
ca un număr mare de spec
tatori. El a oferit un spec
tacol de bună calitate și a 
dat cîștig de cauză echipei 
care a fost, fără discuție, mai 
bună. Ca evoluție a scorului, 
vom menționa că dinamo- 
viștii au condus din min. 5 
în permanență, uneori la di
ferente apreciabile (min. 10: 
scor 21—12). dar în majorita
tea timpului cu un avantaj 
minim, care a păstrat inte
resul publicului pentru în
trecere. Finalul nu a mai fost 
însă interesant, deoarece 
Steaua, după ce a refăcut 
handicapul pînă ia un punct 
(min. 31 scor 51—50 pentru 
Dinamo), nu a mai înscris 
pînă la sfîrșit decît 7 puncte, 
față de 15 ale adversarilor, 
în această perioadă, conside
răm că Steaua a greșit atîl 
prin schimbarea lui Jekely 
cu V. Gheorghe (c’ reglînd o 
formație care venea din ur
mă), cit și prin nefolosirea 
presingului, mai ales în ulti
mele 5 minute. în general, 
însă, apreciem comportarea 
formației Steaua ca evident 
îmbunătățită față de cea a- 
vută în alte înțîlniri. De
sigur cînd actualele valori 
individuale vor alcătui o e- 
chipă (ceea ce riu se obține 
decît după o perioadă mai

de omogen iza- 
întîrzia să apară 

și rezultatele superioare, 
privește pe dinamoviști, 
au acționat așa cum stă 
ne unor campioni, unor 
cători care se cunosc și 
înțeleg de multi ani. Deșt 
s-au prezentat cu un lot slă
bit față de cel, din. primă
vară (Viciu s-a transferat la 
„U“ Timișoara, iar Dragomi-

îndelungată 
re), nu vor

Cît 
ei 

bi- 
ju- 
se

(Continuare în pag. a 4-a)

AVÎNTUL M. CIUC — AGRO
NOMIA CLUJ 5—2 (4—0,

1—1. 0-1)

! în genera! meciul nu a plă
cut, fiind lipsit de atributele 

: tehnice și tactice firești la o 
■ întîlnire dintre formațiile care 

aspiră Ia locurile III—TV al< 
clasamentului fina]. Benefi 
ciind de un plus de experien 
ță, și nlai ales de eficacitaf 
Avîntul, Miercurea Ciuc a in ■ 
trat în cele din urma în p< 
sesia celor două puncte,, căi 
o situează deocamdată pe 1< 
cui III.

Dintre cele trei reprize a' 
meciului cea mai animată 
fost prima, în ciuda faptul, 
că ea s-a încheiat la o dife

rențft de scor ce s-a dovedit 
pînă la urmă hotfirîtoare în 
conturarea victoriei. S-a jucat 
rapid, fazele curgînd specta
culos de la o poartă la alta. 
Numai că în timp ce Avînt.ul 
Miercurea Ciuc concretiza fie
care situație, Agronomia

Călin ANTONESCU

I 
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I

egîndiir' la toii campionii o 
limpici încoronați în Mexic, si 
la afli superbi otleti care nu 
s-ou urcai pe cocoașele de 
our, argint sau bronz ale 
podiumului.

gîndim Io toti cei in stare să a 
. să înoate, să dueleze, să planeze 

|urul aparatelor de gimnastică ca 
titani, ca niște ființe inspiratoare 

vers și de sculptură;
Ne gîndim Ia niște ani de imensă tru 

la perfecțiunea biologică a orga
nismelor, la infinitul voinței-, la adinei 
mea insondabilă tr puterii de sacrificiu, 
la capacitatea de a converti visul în 
lapl.ă, cqxi.in mozaicul performonteloi 
văzute de noi intră toată enumerarea 
de măi sus.

Ne gîndim la acele recorduri sublime 
în ciuda destinului, lor pierilor, opere 
realizate pentru nimic în alaro de sa
tisfacția făptuitorului, si de bucuria noas
tră, sfidări aruncate spre țărmul 
malului.

Ne gîndim la epopeea de două 
tămîni si încercăm să descoperim 
versul uman al marilor învingători 
învinși, dintre care multi au atins 
fruntea lumina eroismului. Se poate in 
fui și cunoaște profilul spiritual si mo 
ral al centaurilor ultimei Olimpiade, as 
cuns și descifrat din faldurile unor fap 
te ce anexează omului teritorii aflate 
pînă mai ieri în stăpînirea mitului

Putem să ni-i închipuim altfel 
ca pe niște oameni puri, ca pe 
uriași visători înzestrați cu aripi de am
biție și hărnicie, co pe niște generoși 
cu suflete tari ? Desigur, nu

Putem să ni-i închipuim sfidind mun 
ca, refugiați în cortul lenei si blazării 
antrenîndu-se ca niște birocrati ai sta 
dionului, infatuați- și găunoși, deschizînd 
și închizînd ușile restaurantelor si baru
rilor, ignorînd orice valoare perenă și 
picotind pe pernele moi ale mediocri
tăți: ? Ar fi absurd.

Marii campioni nu pot ti decît niște 
fanatici-- ai muncii, niște oameni cu al
tar în suflete, altar în care simplitatea, 
noblețea si sobrietatea sînt icoane la 
care ei se închină. N-am văzut și n-am 
auzit să răsară un adevărat recordman 
dintr-un plezirist tolănit zilnic citeva cea
suri pe scaunele de prin baruri sau de 
prin alte locuri unde se simt mari nu
mai cei ce sînt derizorii; n-am auzit 
ca lenea să fi produs un mare Înotă
tor, genunchii fetelor vreun mare atlet, 
alcoolul vreun mare fotbalist. Pentru 
sceptici, aserfiunea poate fi verificată 
la noi sau aiurea.

Cu memoria doldora de secvențe care 
ne-au tocit capacitatea de uimire, me
dităm acum la discrepanta dintre ceea 
ce înseamnă un sportiv de elită și de
gradarea acestui concept prin apariția 
și răspîndîrea unei categorii de indi
vizi, formată îndeosebi din jucători de 
fotbal, specializați 
Iilor, care pretind 
eroilor, deși n-au 
lie importantă.

nor •

sop-
re 

si 
cu

decit 
niște

în amăgirea credu- 
onorurile cuvenite 

cîstigat nici o bâtă-

Romulus BALABAN

UN SPECTACOL RUGBYSTIC
DE MARE CALITATE:

(Cronica în pag. a 2-a)

Continuare în pag. a 4-a)
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UN SPECTACOL RUGBYSTIC DE MARE CALITATE:
STEAUA-GRIVIȚA ROȘIE 11-9

Bdltărețu (stingă) n-a mai ajuns la timp ca să poată bloca șutul grivițeanului Wussek 
(fază din meciul Grivița Roșie — Steaua)

Campionii 
juniori 

la lupte 
greco-romane

CLUJ, 10 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). După 
întrecerile din tururile eli
minatorii se părea că favo- 
rițli vor trece cu succes și 
peste ultimele obstacole, 
meciurile din semifinale ți 
finale. Duminică, insă, a- 
veam să constatăm, chiar 
de la primele partide, ris
cul unor astfel de anticipa
ții. La cat. 48 kg, de exem
plu, piteșteanul I. Gibu, 
care ișl depășise aproape 
toți adversarii numai prin 
tuș, îți disputa finala cu di- 
namovistul bucureștean D 
Mogîldea. O mică neatenție 
și Gibu s-a văzut condus cu 
două puncte (rep. I). In con
tinuare, el a intrat dezlăn
țuit pentru a modifica punc
tajul in favoarea sa. Dar 
Mogildea a „fugit" pe pa
trulaterul de concurs. Arbi
trii au cerut descalificarea, 
pe bună dreptate, a luptă
torului Mogildea, dar ju
riul (delegat din partea Bi
roului F.R.L., tovarășul Gh. 
t.ță) s-a opus 1 Cu toate că 
a pierdut acest meci, piteș
teanul a cucerit titlul de 
campion, avînd o poziție su
perioară celorlalți concu- 
renți. Decizia juriului, a de
legatului federal, a dezamă
git, insă, pe mulți tineri 
luptători. Din fericire, a- 
ceasta a fost singura eroare 
mai gravă de arbitraj

Costin CH1RIAC
PRIMII CLASAȚI: cat. 

48 kg: 1. I. GIBU (Pitești), 
2. C. Salop (Constanța), 3 
D. Mogîldea (Dinamo Buc.); 
52 kg: 1, D. VITAN (Cluj), 
2. N. Iliuță (Galați), 3. 1 
Gologan (Timișoara); 56 kg:
1. A, DINCA (Timișoara),
2. N. Gheorghe (Medgidia),
3. I. Păun (C. Lung Muș-
cel); 60 kg: 1. I. BURETEA 
(Sinaia), 2. M. Tudorache 
(Bacău), 3. D. Mardan (Di
namo Buc.); 65 kg: 1. S. 
ȘERBAN (Craiova), 2. C. 
Bouaru (Sinaia), 3. A. Popa 
(Bacău); 70 kg: 1. A. NAE 
(Steaua Buc.), 2. P. Husaru 
(Bacău), 3. C. Lucacela (Re
șița); 75 kg: 1. E. NEGREA 
(Craiova), 2. F. Nagy (Cluj), 
3. O. Boteanu (Dinamo 
Buc.); 81 kg: 1. L. EIZIC 
(Rădăuți), 2. I. Mocanu (E- 
nergia Buc.), 3. Gh. Gabor 
(Galați); 87 kg: 1. P. ZA
HAROV (Tulcea), 2. A. Bu- 
cov (Constanța), 3. V. Ră- 
dulescu (Rapid Buc.); +87 
kg: 1. V. DOL1PSCHI (Ra
pid, Buc.), 2. R. Codreanu 
(Arad), 3. M, Dobrescu (Tr. 
Severin). Clasament gene
ral : 1. MUNICIPIUL
BUCUREȘTI 38 p, 2. Argeș 
17 p, 3. Galați 15 p, 4. Ba
cău 14 p, 5. Dolj 13 p.

Vremea fiu tocmai priete
noasă de duminică dimineața 
nu i-a împiedicat pe cea mai 
mare partp a iubitorilor rug- 
byului să fie prezenți în ju
rul terenului din Parcul Co
pilului. Spre lauda protago
nistelor, Grivița Roșie și 
Steaua, care au evoluat în 
„vedeta" cuplajului, specta
colul sportiv oferit a între
cut așteptările.

încă de la început, ambele 
echipe s-au arătat hotărîte să 
nu facă nici o concesie, lup- 
tînd cu ardoare pentru fie
care palmă de teren, pentru 
fiecare minge. Inițial, grivi- 
țenii au beneficiat de o ușoară 
dominare teritorială, dar echi
librul de forțe a făcut ca sco
rul să se mențină alb destul 
de multă vreme. O lovitură 
de pedeapsă impecabil trans
formată de Irimescu le-a 
adus gazdelor conducerea ; 
3—0. Departe de a se lăsa 
intimidați, rugbyștii de la 
Steaua au luptat din răspu
teri și ostenelile le-au fost 
răsplătite prin drop-goalul lui 
Giugiuc: 3—3, scor cu care 
s-a încheiat prima parte a 
jocului.

Nu mult după reluare, în- 
tr-unul din momentele de do
minare clară a grivițenilor, 
s-a produs însă prima lovi
tură de teatru a meciului : 
la o acțiune a grivițenilor în 
preajma „22“-lui advers, în- 
tr-o fază care părea că se va 
solda cel puțin cu un drop
goal, Oblemenco a dat o pasă 
defectuoasă și Călărașu, atent 
și prompt, a interceptat, a 
făcut, de-a lungul a 60 de 
metri, una din acele curse 
care ridică tribunele în pi
cioare, și a culcat balonul în 
terenul de țintă grivițean... 
Durbac a transformat, iar 
scorul a devenit 3—8 1

Și în această ocazie Gri
vița Roșie a dovedit că este o 
echipă de luptători. Și-a su
pus adversara unei perioade 
de presiune în care a redus 
din scor (6—8) prin Irimescu 
(lovitură de pedeapsă), iar 
apoi, prin Pavlovici, cu cî- 
teva minute înainte de sfîr- 
șitul meciului, a înscris o 
splendidă încercare : 9—8 1

Nici militarii nu s-au dat 
însă bătuți, și, trebuie spus, 
jocul prestat de ei pînă atunc i 
(cu deosebire în prima parte

a reprizei) le dădea dreptul | 
sa aspire la victorie. Au ob
ținut-o în ultimul minut de 
joc, atunci cînd zarurile pă
reau a fi fost aruncate, prin 
transformarea de către Dur- 
bac a unei lovituri de pe
deapsă de la jumătatea te
renului : Grivița Roșie — 
Steaua 9—11 !

Dramatismul finalului a 
fost un adevărat corolar ai 
celor 80 ('și ceva...) de minute 
de joc. Ar fi însă nedrept, 
dacă nu am arăta că norocul 
nu a făcut decît, cel mult, 
să contribuie la stabilirea 
unui rezultat just: Steaua a 
jucat mai bine...

G. RUSSU-Ș1RIANU 
REZULTATE TEHNICE 

DINAMO — .CONSTRUC
TORUL 25—3 (14—3).

PROGRESU/L — GLORIA 
6—3 (6—0).

FARUL CONSTANTA — 
ȘTIINȚA PETROSENI 6—3 
(0—3).

• POLITEHNICA IASI —■ A- 
GRONOMIA CLUJ 3—6 (3—3).

UNIVERSITATEA TIMI
SOARA — RULMENTUL 
BÎRLAD 3—3 (3—3).

Trectnd și ultimul obstacol fără 
greșeală, Dumitru Velea și-a 
asigurat titlul de campion la 

categoria ușoară
CAMPIONII PROBEI COMPLETE

SERIA I: Ceahlăul P. Neamț, singura 
echipă victorioasă in deplasare

METALUL BUCUREȘTI — 
C.F.R. PAȘCANI 4—1 (2—1)

Bucureștenii au început 
meciul furtunos și chiar în 
primul minut Pantelimon a 
deschis scorul. Dar, in pli
nă dominare a metalurgiȘti- 
lor, feroviarii contraatacă, în 
min. 29, și Hrițcu restabilește 
egalitatea. Spre sfîrșitul re
prizei, jucătorii de la Me
talul au dominat măi mult 
și au marcat din nou prin 
Nedelcu (min. 43). După pau
ză, metalurgiștii au avut în 
continuare inițiativa și au 
majorat scorul. Autorul golu
rilor : Pantelimon (min. 85 
și 86). I. Chilibar-Pitești a 
condus bine.

N. Tokacek, cores».
STEAGUL ROȘU — POE
TUL CONSTANȚA 2—1 

(0—1)
Derbiul seriei a f^st aștep

tat cu mult interes la Bra
șov. Pînă în min. 83 echipa 
constănțeanâ a condus cu 
scorul de 1—0, în, urma jo
cului său simplu în atac și 
sigur în apărare. în finalul 
meciului, brașovenii au insis
tat măi mult și au marcat 
de două ori. Au înscris : 
Necula (min. 83 și 87), res
pectiv Alexe (min. 7). A ar
bitrat bine Gh. Limona — 
București.

C. Gruia, coresp. principal
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

— CHIMIA SUCEAVA 
2—0 (1—0)

Ca majoritatea echipelor 
care evoluează în deplasare, 
Chimia a încercat, din pri
mele minute ale partidei, să 
tempereze jocul și, în acest 
fel, să scoată în final un re
zultat de egalitate. Dar. ieri, 
studenții bucureșteni nu S-au 
angrenat în jocul lent al ad
versarilor lor. ci au imprimat 
un ritm viu, realizînd o vic
torie meritată. In prima re
priză, bucureștenii au asaltat 
poarta apărată de SidaC (din 
min. 15 de Petcu), care a re
ținut cu multă greutate ba
loanele expediate de Ciornoa- 
vă ,și de Halagiân. In min. 
15, la o acțiune lâ poarta 
Chimiei, la care a luat parte 
toată înaintarea gazdelor, Du- 
ț#n a deschis Scorul. Pînă la 
sfîrșitul reprizei, studenții 
au mai avut ocazii de a ma
jora scorul, însă Sîrb, Du- 
țan și Ciornoavă au întîrziat 
să șuteze sau au greșit ținta. 
După pauză, jucătorii de la 
Politehnica au- avut inițiativa 
în majoritatea timpului, dar 
acțiunile lor ofensive au fost 
anihilate de apărarea oaspe
ților. Și în această parte a 
meciului, replica sucevenilor 
a fost slabă, rezumîndu-se 
doar la cîteva contraatacuri. 
Cel de al doilea gol a fost 
realizat de Sîrbu, în min. S3. 
A arbitrat foarte bine V. 
Liga-Galați. (P.V.)
POLITEHNICA GALAȚI — 
GLORIA BIRLAD 2—1 (0—0)

Studenții au făcut cel mai 
slab joc al lor din actualul 
campionat. Birlădenii au evo
luat bine în cîmp, au avut 
perioade de dominare, dar 
în fazele de finalizare au 
fost deficitari. Au marcat ; 
Stancu (min. 51), Profir (min. 
75), respectiv Trăznea (min. 
71). Slab arbitrajul lui I. 
Dancu-București.

S. Constantinescu 
coresp. principal

FLACARA MORENI — 
OȚELUL GALAȚI 2—1 (0—0)

Jucătorii de la Flacara au 
dominat mai mult și au cîș- 

| tigat meritat. Golurile au 
I fost înscrise de Dănilă (min. 
I 71), Dumitru (min. 90) pen- 
| tru Flacăra, Nistor (min. 73) 
| pentru Oțelul, A condus bine 
I M. Bică-București.

Gh. Ilinca, coresp. 
I POIANA CÎMPINA — ME- 
I TROM BRAȘOV 1—0 (1—0) 
I în prima repriză, gazdele 
| au dominat și au marcat fi

nicul- gol, prin Tr. Popescu 
(min. 41). După pauză, bra
șovenii au inițiat cîteva 
atacuri, însă nu au reușit să 
Străpungă apărarea Poienei. 
A condus bine C. Bărbulescu 
— București.

E. Stroie, coresp.
PROGRESUL BRAILA - 

ELECTRONICA OBOR 
3—2 (1—2)

Joc de slab nivel tehnic, 
în care victoria a surîs am
belor echipe. Autorii goluri
lor : I. Constantin (min. 14, 
17) pentru Electronica, Bala- 
ban (min. 16), Ionescu (min. 
60) și Iancu (min. 67) pentru 
Progresul. La golul marcat 
de Ionescu, oaspeții au re
clamat ofsaid și jocul a foSt 
întrerupt două minute. A ar
bitrat bine A. Ene-Craiova.

N. Cbstih și G. Rizu, coresp.

dunArea giurgiu — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

0—1 (0—0)
Echipa locală a dominat, 

dar atacul nu a fructificat nici 
o ocazie. Jucătorii de la Ceah
lăul au speculat o greșeală 
a apărării gazdelor și au 
marcat în min. 51, prin' Pă- 
trașcu, A arbitrat foarte bine 
C. Dinulescu—București.

Tr. Barbălată, coresp. 
clasamentul

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

Cîmpina
10. Oțelul Gl. 
“ “ Mețrom Bv.

Polit. Buc.
C.F.R. Pașcani 
Dun. Giurgiu 
Electronica 
Obor 
Gloria Bîrlad

ETAPA VIITOARE (17

11.
12.
13.
14.
15.

13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13

3 28-14 17
4 21-14 17
3 16-11 17
4 18-11 1?
4 24-12 15
5 23-15
3 15-14
4 15-18

15
14
14

8 11-20
1
5
5
8

16-18
18-16
14- 17
15- 25
8-17

14
13
12
11i
8

După patru zile de între
ceri, ieri, pe baza hipică Di
namo din Capitală, a luat 
sfîrșit campionatul de probă 
completă la categoriile ușoară 
și mijlocie. Proba cu care 
s-a încheiat competiția — cea 
de obstacole — nu a adus 
modificări în fruntea clasa
mentelor. Dumitru Velea și 
Cornel Ilin au terminat proba 
cu 0 p, menținîndu-se pe pri
mele locuri. Campion la pro
ba completă la această cate
gorie este, așadar, Dumitru 
Velea cu Strungar (+50,34 
p), urmat de coechipierul său 
C. Ilin cu Vrej (+42,67 p) 
și cu Viteaz (+37 p). Vic
toria pe echipe a revenit,

cum era și normal, Stelei 
(prin C. Ilin cu Viteaz șî 
A. Costea cu Zefir cu +70 p; 
s-au luat în considerare cele 
mai bune rezultate obținute 
cu același cal). Pe locul doi 
s-a clasat Dinamo (Gh. Moi- 
seanu cu Viorel și Eug. Io
nescu cu Fum) cu +58 p, iar 
pe locul trei C.S.M. Iași (P. 
Ciobanu cu Atom și P. Răul 
cu Bețiv) cu —242,39 p.

Previziunile făcute în legă
tură cu cîștigătorul titlului de 
campion la categoria mijlo
cie s-au adeverit, Dinamovis- 
tul Oscar Recer cu calul Gre
ier a terminat cu 0 p 
parcursul, devenind campion 
la proba completă ( + 64,7 p). 
Locul doi i-a revenit tot lui, 
cu calul Petrișor (+37,4 p). 
C. Vlad, care, cu calul Spirt, 
a terminat cu 10 p penalizare 
în proba de obstacole, a o 
cupat locul trei cu —0,26 p.

Aurelian BREBEANU

RAFINĂRIA PITEȘTI
angajează de urgență următorul personal:

- Maistru principal pompe compresoare.
- Maistru principal electrician PRAM.
- Maistru principal A.T.M.
- Operatori prelucrare țiței și operatori chimiști

categoriile 6, 7, 8.
- Muncitori electronist! categoriile 6, 7, 8.

Se asigură locuință la bloc în orașul Pitești.

UZINA AUTOBUZUL BUCUREȘTI str. Ostrov nr. 5 sectorul 5, 
angajează de urgență muncitori necalificați, pentru a se califica 
in meseriile de vopsitori industriali și tinichigii auto, prin cursuri

de scurtă durată (10 luni)
Cel interesați trebuie să aibă 7 sau 8 — frezori pentru mașini de frezat

clase elementare și stagiul militar sa Dekei
tisfăcut. Vîrsta maximă 40 ani. 7- tinichigii auto

Pe timpul școlarizării vor fi salarizați — strungari
cu 734 lei lunar. — vopsitori

De asemenea, angajează; — lăcătuși
— maiștri forjori — sudori
— maiștri strungari — șlefuitori
—• maiștri construcții metalice —• galvanizatori și conducători auto
— maiștri vopsitori industriali Pentru orice relații edresațl-vă la te-
— maiștri galvanizatori lefon 23.55.05.

AUTOMOBILIȘTI!
Rețineți telefonul: 11 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 dispoziție 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 tehnica al 
întreprinderii noastre vă execută lucrări de promptă 
asistență la domiciliul dv.

Rețineți: 
Serviciul de asistență tehnică

CICLOP
T.Iefon i 7791 71.

C.F.R. CLUJ — METALUL 
TR. SEVERIN 4—1 (2—0) 
Liderul seriei a II-a a o- 

ferit spectatorilor clujeni nu
meroase faze frumoase. Oaspe
ții, paradoxal, n-au fost cu 
mult inferiori clujenilor în 
jocul de cîmp, dar în finali
zare au „capotat". O singură 
dată metalurgiștii (Gal, min. 
72) au depășit apărarea fero
viarilor. In schimb, clujenii 
au obligat pe portarul Mî- 
niosu să scoată de patru ori 
balonul din plasă. Iată auto
rii golurilor: Mazurachis (min. 
4, 60, 82) și P. Emil (min. 32). 
Foarte bun arbitrajul lui C. 
Mihăilescu—Brașov.

V. Morea, coresp. principal
MINERUL BAIA MARE — 

A. S. CUGIR 0—0
Minerii au dominat în ma

joritatea timpului, însă au 
ratat multe ocazii, printre 
care și un penalti (Drăgan, 
mir:. 27). Oaspeții s-au apă
rat în 8—9 jucători și au con
traatacat foarte rar. A con
dus corect I. Opriță—Arad.

L._ Chira, coresp.
C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA 

ORADEA 3—1 (1—0)
Peste 2000 de spectatori au 

vizionat ur; joc de bun nivel 
tehnic, cu faze spectaculoase, 
în min. 69, Medveș (Olimpia) 
a faultat pe Nestorovici 
(C.S.M.) în careu. Acesta din 
urmă s-a ridicat și l-a lovit 
pe Medveș. Arbitrul l-a eli
minat pe Nestorovici și tot
odată a acordat penalti în 
favoarea C.S.M. Lovitura de 
pedeapsă a fost transformată 
de Jack. Au mai înscris : Pă- 
trâșcu (min. 18), Nestorovici 
(min. 50), respectiv Sacaci 
(min. 62). A arbitrat foarte 
bine C. Șavu — Craiova.

I. Plăvițiu, coresp. principal
C.F.R. ARAD — METALUL 

HUNEDOARA 1—0 ,(0—0)
Jocul a fost viu disputat. 

Echipa locală, care a dove
dit totuși un plus de vitali
tate, a înscris unicul gol al 
partidei în min. 70, prin Vlad 
(poziția din care a marcat ni 
s-a părut a fi ofsaid). Local
nicii au ratat cîteva ocazii, 
dintre care cea mai mare a 
fost aceea din min. 74, cînd 
Beșcucă a tras pe lîngă 
poarta goală.

St. lacob, coresp. principal

CHIMIA KM. VÎLCEA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

1-1 (1-0)
RM. VÎLCEA, 10 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Chimia, deși a făcut cel mai 
bun joc din actualul campio
nat, a trebuit să se mulțu
mească cu un singur punct. 
Gazdele au deschis scorul în 
min. 18. prin Mihăilescu. în 
continuare, timișorenii au 
speculat unele greșeli ale ju-

ii 18-28
16-28

4 0 3
13 3 2 8

8 
8

ETAPA VIITOARE (17 noiem
brie) : Ceahlăul P. Neamț — 
M^tâlul București, C.F.R. Pașcani
— Dunărea Giurgiu, Flacăra Mo
reni — steagul roșu Brașov, Glo
ria Bîrlad ~~ Politehnică Bucu^ 
rești, Metrorn Brașov — Chimiâ 
Suceava, Progresul Brăila — Po
litehnica Galați, Electronica Obor
— Poiana Cîmpina, Ofelul Galăți
— Portul Constanța.

16.

cătorilor locali și în min. 75 
au egalat. Manolache a exe
cutat o lovitură liberă, porta
rul Ardeleanu a scăpăt balo
nul și Fulop (Politehnică) 
l-a introdus în plasă. Ultime
le 10 minute au fost drama
tice, ambele echipe treeînd 
pe lîngă victorie, A condus 
bine N. 
rești.

Mihăilesctl—Bucu-

C. DUMITRU)
C.S.M. SIBIU — MEDICINA 

CLUJ 2—1 (1—0)
Cu toate că localnicii ău do

minat aproape în' tot meciul, 
ei au obținut victoria de-abia 
în min. 88, prin golul mar
cat de Unguroiu. Oaspeții au 
contestat valabilitatea golului 
și apoi jocul a devenit nervos, 
în min. 89, jucătorii Kis 
(C.S.M.) și Coșeriu (Medicina) 
au fost eliminați pentru lo
vire reciprocă. Au mai în
scris : Recer (min. 44) pentru 
C.S.M., Damian (min. 59) pen
tru Medicina. A condus bine 
C. Iofciu—București.

G. Topîrceanu, coresp. 
C.F.R TIMIȘOARA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 4—0 

(2-0)
Joc frumos, terminat cu 

victoria netă a feroviarilor. 
Craiovenii au jucat bine în 
cîmp. Golurile au fost reali
zate de Covaci (min. 17) și 
Fodor (min 41, 74, 88). Bun 
arbitrajul lui N. Petriceanu— 
București.

C. Crețu, coresp.
GAZ METAN MEDIAȘ — 

INDUSTRIA SÎRMEI 1—0 
(1-0)

Timpul ploios și terenul 
desfundat au influențat asu
pra calității jocului. Localni
cii au dominat, iar oaspeții 
s-au apărat supranumeric. U- 
nieul gol a fost marcat de 
fundașul Deac, în min. 39. A 
arbitrat Ș. Ene—București.

7 ;nov^nijf coresp.
CLASAMENTUL

1. C.F.R. Cluj 13 8 4 1 23-11 20
2-3. Olimpia

Oradea 13 7 3 3 81-19 17
2-3 . C.F.R. Arad 13 7 3 3 24-18 ■n

4. Met. Tr. Sv. 13 7 1 5 20-18 15
5. C.F.R. Tim. 13 5 4 4 17-11 14
6. C.S.M. Sibiu 13 7 0 6 23-18 14
7. Metalul 

Hunedoara 13 6 1 6 19-11 13
8. Polit. Tim. 13 4 5 4 15-14 13
9. C.S.M. Reșița 13 5 2 6 16-15 13

10. Gaz metan 13 4 4 5 15-16 13
11. A. S. Cugir 13 4 4 5 13-16 12
12. Electroputere

Craiova 13 5 2 6 13-23 12
13. Ind. sîrmei 13 4 3 6 15-20 11
14. Med. Cluj 13 3 4 6 19-22 10
15. Minerul B. M. 13 3 3 7 7-14 9
16. Chimia Rm.

Vîlcea 13 1 5 7 7-25 7
ETAPA VIITOARE (17 noîem-

brie) : C.F.R. Timișoara Chi
mia Rm. Vîlcea, Medicina Cluj — 
A. S. Cugir, Olimpia Oradea — 
C.F.R. Arad, C.S.M. Sibiu — 
Gaz metan Mediaș, Industria sîr- 
mei — C.F.R. Cluj, Eleetroputer® 
Craiova — Metalul Hunedoara, 
C.S.M. Reșița — Minerul Baia 
Mare, Metalul Tr. Sevferin — Po
litehnica Timișoara.

„NORDIC”
l f

Elegantâ.
4 lungimi de undă.

Preț redus 1285 lei

claritate.
Radio NORDIC prinde 

posturile toate

e vinde si cu piața in lopînâ 
ia 18 ra te fanare. * 
Acontul este între 193 ieisi 
257tei
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CEA MAI ÎNALTĂ TENSIUNE
oră îna-Cu o jumătate de 

intea începerii meciului, la 
cabine toată lumea era ner
voasă. Zîmbetele erau reci, 
frunțile încruntate, ochii în
tunecați. .. Am preferat vre
mea rnohorîtă de afară at
mosferei din vestiare. Cineva 
tni-a șoptit, mai apoi : „Azi 
vei asista la un joc tare..." 
Și așa a fost.

Clujenii, dornici să reedi
teze ultimele două rezultate 
— favorabile lor — din în
tâlnirile Oficiale cu diharho- 
viștii, ău abordat partida cu 
mult aplomb, dovedind o 
bună pregătire fizică și un 
elan demn de laudă. Studen
ții au jucat 45 de minute ca 
„la carte", s-au aflat pe tot 
terenul, au fost primii la ba
lon și au încercat poarta lui 
Datcu prin șuturi de Ia dis
tanță și din poziții dificile. 
Surprinși de această’ avalan
șă, dinamoviștii 
greu jpe picioare. Rareori și 
anevoios, Lucescu, 
și Dumitrache ău găsit breșe 
în linia dirijată de Solomon 
și inimosul Anca. Astfel, ac
țiunile lor au rămas fără 
efect. Apărătorii ambelor' e- 
chipe au jucat prudent, cu 
ochii pe înaintași, fiecare 
avînd... „omul" lui. Și cînd 
se ataca, fie de o parte sau 
de 'cealaltă, lucrul acesta era 
făcut cu multă hotărîre de. 
către apărători, căci 
dacă trecea balonul, 
rămînea undeva pe

S-au remarcat în acest sens 
Dinu, Pexa ș.a. Așadar, n-a 
fost Spectacolul pe care l-am 
așteptat. Dacă n-ar fi fost 
cele două șuturi prin surprin
dere ale lui Mustățea și in
tervențiile sigure ale lui Dat- 
cu, precum și plonjonul lui 
Moldovan lă picioarele lui 
Pîrcălab. n-am fi avut mai

unor jucători bucureșteni.
Pauza, la cabine, a lost la 

fel de încărcată.
în repriza secundă, jocul 

se schimbă radical. Dinamo
viștii, aceiași, dar parcă cu 
totul alții, au luat partida 
pe cont propriu? A fost în- 
tr-adevăr ceva uluitor. Meca
nismul clujean s-a dereglat

s-au pus

Pîrcălab

chiar 
„omul" 
gazon.

ECHIPA ETAPEI

DINAMO BUCUREȘTI

Stadion Dinamo ; timp 
ploios ; teren bun ; spectatori 
— aproximativ 8 000.

Au marcat : Dumitrache 
(min. 47 și 64) și Dinu (min. 
68).

DINAMO BUCUREȘTI : Dat
ed 8 - Popa 8, Boc 7, Dinu 
7, Ștcfăh 7, Ghergheli 9, Stoe- 
nescu 8, Pîrcălab 8, Lucescu 7 
(din min. 80 Varga), ~ 
trache 9, Hăidu 7-

Dumi-

despre
45 de
primă

nimic de consemnat 
joc la sfîrșitul celor 
minute. I,a această 
parte a meciului, se mai pot 
însă 
traj.
vom , ....
ceea din min. 14, cînd Pîrcă
lab a fost faultat în careu, 
dâr arbitrul n-a „văzut" ni
mic. Dinamoviștii ău mai 
reclamat în acest răstimp și 
un henț în careu, dar ar
bitrul iar nu văzuse nimic ! 
Nu sîntem, desigur, de acord 
cu erorile arbitrului,, care a 
greșit îndeosebi neacordînd 
lovitura de la 11 m la faultul 
comis asupra lui Pîrcălab, 
dar nu putem admite nici 
protestele puțin elegante ale

adăuga erorile de arbi-
Multe, cu... cărui. O 
menționa numai pe a-

„U“ CLUJ 3-4) (0—0)

„U” CLUJ : Moldovan 
Codrea 6, Cîmpeanu 7, 
mon 8, 
9, Pexa 
min. 70 
prea 6, 
min. 64

A arbitrat Z. Drăghici 
ajutat Ia linie de G. Manole 
și N. Negoiță (toți din Con
stanța) . 1

pe undeva (cu toate inter- 
verițiile antrenorului C. Teaș- 
că de pe tușă) și o acțiune 
întreprinsă de Pîrcălab pe 
centrul terenului, o deschi
dere pe dreapta, ..unde se afla 
Ghergheli, o centrare a a~ 
cestuia și un salt extraordi
nar cu. 0 lovitură de căp a 
lui Dumitrache face ca balo
nul să poposească pentru 
prima oară în plasa porții 
lui Moldovan. Era în min. 
47. Toată bătălia se dădea 
acum în careul clujenilor, 
care luptau din răsputeri să 
respingă atacurile lui Luces
cu, Ghergheli, Dumitrache, 
Pîrcălab, Am spus „bătălie", 
deoarece se faulta din abun
dență. Se resimt pe rînd Du-

Șoptereanu 6,
7, Uifăleanu 6 
L'icâ), Mustățea
Paul Popa 5 
Buiigău).

6 —
Solo- 
Ahca

(din
8, O- 

(din

mitrache, Uifăleanu, Popa 
Paul. Pîrcălab, Mustățea... 
Tensiunea se ridică la maxi
mum. De Ia toate aceste as
pecte negative, ne-a distras 
atenția și o fază de fotbal, 
în min. 64, Lucescu, pornit 
într-o acțiune pe partea stin
gă. centrează, balonul se stre
coară printre fundașii clu
jeni și Dumitrache, pe fază 
ca întotdeauna, îl introduce 
în poartă : 2—0 pentru Di
namo 1 Și iar încep cotono
gelile. în sfîrșit, arbitrul de
vine autoritar și în min. 67 
elimină pentru lovire reci
procă pe Mustățea și Pîrcă
lab. Bineînțeles, n-au lipsit 
protestele jucătorilor și toate 
acele acte care urîțesc o în
trecere sportivă. Ultimul gol 
dinamovist este înscris de 
Dinu, care deviază în poartă 
o centrare de pe partea stin
gă a terenului. Eră în min. 
69. în cite 10 oameni, echi
pele au jucat pînă la sfîrșit 
ceva mai calm, dar schimbă
rile din formații nu au avut 
darul să aducă vreun revi
riment. De reținut cele 15 
minute de fotbal bun prac
ticat de bucureșteni lă înce
putul reprizei secunde și ul
timele 15, cînd au jucat 
complet relaxați deoarece 
adversarii depuseseră armele.

Cristian MANTU

La tineret — rezerve : Di
namo Buc. — „U“ Cluj 2—0 
(1—0)

STAN

POPA
(Dinamo Buc.)

GEORGEVICI

GHERGHELI

PERONESCU DOMIDE

STOCKER

LERETER

DUMITRACHE

DOUA GOLURI „SEMNATE
CRIȘUL — RAPID 2—0 (1—0)

ORADEA. 10 (Prin telefon 
de la trimisul nostru). Stadion 
Crișui ; timp noros ; teren 
moale ; spectatori — 6 000. A 
marcat : Harșani (min. 45 și 
84).

CRIȘUL : Baumgartner 8 — 
Balogh 7, Sărac 7, E. Naghl 
7, Popovici 6, Serfozo 7, Co- 
ciș 6, Suciu 8, Kun II 6, N. 
Alexandru 6, Harșani 9.

RAPID : Răihureanu 8 —
Ștefan 7, Lupeșcu 6, Motroc 
7, GreaVu 5, Dinu 7 (eliminat 
în min. 85 pentru injurii a- 
duse arbitrului). Dumitru 5 
(min. 67 Pop), Năsturescu 6, 
Angelescu 7, Neagu 5, Co- 
dreanu 8.

A arbitrat N. Ratnea (Blr- 
lad) ajutat la li
nie de Z. Chllor (Brașov) și 
I. Radu (Bîrlad).

Cu o zestre de puncte foar
te săracă și cu amintirea ne
plăcută a celor patru „remi-

POPA

HARȘANI

64
teren propriu, orăde- 
evoluat azi cu acea 
caracteristică echipe- 

într-un 
soarta... Desigur, ni-

HARȘANI...

SERIA CONTINUĂ
DINAMO BACĂU 

1—0 (1—0)

ARAD, 10 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). ■
U.T.A. ; tinib IhnoTat 
acceptabil ; spectatori 
te 10 OOO. A marcat 
(min. 43).

U.T.A- : Gornea — 
notă (hlcl, un șut serios r* 
spațiul porții) — Birău 8,

U.T.A.

Stadion 
; teren 
— pes- 
Domide

făr»
Re

Bak'oș 7, Pojoni 7, Czako 6, 
Broșovschi 9, Lereter 8,.Șchio
pii 7, Domide 9, Axente 8, 
Dumitrescu 8.

DINAMO BACAU : Ghiță 9 
— Mioc 7, Nunweiller IV 9, 
Velicu 7, Maghiar 6, Fanait 6 
(min. 73 Munteanu 5), Nedel
cu 8, Rugiubei 5 (din min. 
46 David 5), Dembrovschi 8, 
D. Ene 7, Simloitaș 5.

A arbitrat V. Pădureanu 
âjut&t la iinl6 foarte 

slab de G. V^silescu I și blhe 
de S. Mînd'reș (toți dift Budu- 
rești).

Evident, o victorie a băcă
uanilor în fieful liderului ar 
fi constituit „c.Iou“-ui acestei 
etape și coordonatele între 
care se înscria partida — 
gazdele jucau cu cîțiva titu
lari accidentați, Iar oaspeții 
cu... amîMrea unui Surprin
zător 2—6 din campionatul 
trecut — nu excludeau, apri
oric, această posibilitate...

Dar, în. teren situația a fost 
mal... prozaică, căci elevii lui 
Coco Dumitrescu au învins la 
limită, după ce marea majo
ritate a timpului partida s-a 
desfășurat sub semnul echili
brului.

Dacă spectatorii arădeni 
s-âu temut de pierderea in
fimei diferențe de pe tabela 
de marcaj (ceea ce era să se 
și întâmple în min. 87, cînd 
Dembrovschi a „bîlbîit" o 
minge în interiorul careului 
mare), atunci el au avut — 
aproape pe durata întregii 
partide — satisfacția unui joc 
de calitate, cu o notă/ de lău
dabil fair-play și cu execuții 
tehnice cel puțin mulțumi
toare.

Liderii, deși lipsiți la „con
strucție" de aportul iul Pe- 
tescu, au practicat un fotbal 
curat, cu pase In viteză, 
schimburi derutante de locuri 
(Domide, Axente) și dese in
tercalări în atac (Birău, Bro
șovschi), dar nu au reușit să 
concretizeze decît o singură 
dată, la finele primei reprize, 
cînd DOMIDE a reluat fulge
rător în plasă o minge sărită 
din pieptul lui Velicu...

Atacurile lor, dirijate prea 
mult pe Centru, cu adresa Do-

rnide, au fost oprite de de
fensiva băcăuană, în care 
Lică Nunweiller neta amintit 
prin plasament și viteză de 
reacție de... fratele său măi 
mare, iar Ghiță a apărat a-
proape fără greșeală. Aceasta 
este explicația faptului că, 
deși au dominat (cu excepția 
primului sfert de oră din re
priza secundă), texliliștii și-au 
creat numai câteva ocazii de 
gol, cele mal mari fiind în 
mih. 8, cînd Maghiar ă sal
vat de pe linia porții la o 
lovitură de colț executată de 
Dumitrescu, în min.' 35, cînd 
bara l-a salvat pe golkeape- 
rul băcăuan (șutase Axente), 
și în min. 45, cînd același 
Axente, 
mic, a 1 
inspirat

Care i 
uănilor 
avântat ?

Plătind cu aceeași monedă, 
băieții lui Nicușor âu răspuns 
prin ... joc frumos, oferind 
subsemnatului ocazia să asist, 
îri prima repriză, lă cele mâi 
dinamice 45 de minute urmă
rite în Actualul campionat.

Am remarcat calitatea pa
selor date de băcăuani — li
nia lor de fund a construit 
mai mult decît cea a texti- 
liștilor — și mai ales îndîrji- 
rea (în bunul înțeles 
vîntului) cu care și-au 
șansa.

Din păcate, Dinamo 
o ofensivă sterilă, eforturile 
prelungite ale rafinatului 
Dembrovschi și ale lui Ene și 
Nedelcu nefiind 
ceilalți atacanți.

, în ciuda unor 
țiuni întreprinse 
schi (min. 41) și Ene (mm. 
60), acțiuni lipsite de expîo-

. zia finală, dinamoviștii n-au 
periclitat în nici un fel poar
ta lui' Gornea...

Dacă scorul a rămas nu
mai 1—0, aceasta se dato
rează, însă, și arbitrului în- 
tîlnirii, care a închis ochiî la 

, două penaltiuri evidente i în 
min. 53, cînd Birău a jucat 
balonul cu mîna pe linia de 
fund (un fel de „condusă" la 
volei), și în min. 75, cînd a 
adus în marginea careului un 
fault clar 
Broșovschi 
poartă.

careul
ieșind

„evadat" spre 
tras în Ghiță, 
la blocaj, 
a fost replioa 
la acest joc frumos,

băcă-

al cu- 
apărat

a avut

susținute de

frumoase ao- 
de Dembrov-

comis asupra lui 
la 13—14 metri de

Ov. IOANIȚOAIA

La tineret-rezerve : U.T.A.
Dinamo Bacău 2—3 (0—1)

Constănțenii au întrecut clar
„Prinzînd" o zi mare, dar 

și o fericită formulă de echi
pă (cu atăcul complet, cu 
doi mijlocași — Badea și 
Koszka — adevărați vulpoi 
în zona de pregătire a ata
curilor) Farul declanșează o- 
fensiva de la primul semnal 
al arbitrului. în min. 2, cam- 

• pionii acordă cel de al trei
lea corner, trecînd prin cli
pe dintre cele niai grele. Un 
minut mai tîrziu, o combina
ție îri Viteză Badea-Sasu-Tu- 
fan se încheie cu un „cap" 
al ultimului, expediat fulge
rător sub bara 
de unde balonul 
teren.

Cu defensiva 
(în mod fortuit) 
ză forcingul < ...
destul de repede, în min. 12, 
primește și gol:' la un șut 
expediat de Tufan, de pe 
partea stingă a careului ma
re, Andrei și Vigu se încurcă 
reciproc, „lăsînd" balonul să 
treacă la Sasu, aflat complet 
singur, un șut sec, pe jos, 
în colțul lung și tabela se 
modifică pentru prima oară.

Replica Stelei este foarte 
modestă, se greșesc pase sim
ple la mijlocul terenului, iar 
cînd ajung în apropierea 
„16“-lui advers, Constantin și 
coechipierii abuzează de pa
sa decisivă, trimisă defectuos 
sau nesincronizată cu inten
țiile vîrfurilor. Restituită cu 
ușurință adversarului, min
gea este mai judicios folosită 
de acesta și între minutele 
13—20 asistăm la asaltul dez
lănțuit al localnicilor, înche
iat cu numeroase șuturi la 
poartă. Din primul minut 
cînd Dumitriu III a încercat 
vigilenta lui Uțu, de la dis
tanță, șl pînă în min. 20, la 
șutul fundașului Vigu, porta
rul constănțean a șomat pur 
și simplu.

Din min. 20, deși acțio
nează într-un tempo ceva 
mai scăzut ca la început, 
gazdele reușesc să creeze pa
nică în careul advers, îndeo
sebi, pe flancul drept al ata
cului. Pe această porțiune a 
terenului (unde, trebuie spus, 
Vigu se plasează mereu de
fectuos) Sasu demarează ire
zistibil și centrează precis : 
în min. 32, șeptarul Farului 
trimite în 
(Sătmăreanu 
cepția), care 
gea, de la 
într-una din

Scăpată de gol, Steaua este, 
la rîndul ei, gata să înscrie 
pe contraatac: în min. 33,

transversală, 
ricoșează în

impro vizată 
Steaua acu- 

constănțean și,

careu la Tufan 
ratase inter- 

expediază min- 
riumai 6—8 m, 
barele verticale.

GOLURI MULTE LA CRAIOVA

victorie și Încheiată cu 
meritată a gazdelor. De 
început, studenții cra- 
renunțind la perioada

Cu toate că au intrat pe 
teren „fără primele viori", Do- 
brin și, respectiv, Oblemenco, 
F.C. Argeș și Universitatea au 
furnizat o partidă dinamică, 
marcată de o luptă însuflețită 
pentru 
reușita 
la bun 
ioveni,
de tatonare, atacă frontal dis
pozitivul argeșean, dornici să-1 
străpungă cit mai repede. După 
cîteva șarje întreprinse de Niță, 
Martinovici și Neagu, Mincă, 
intercalat în atac, lansează o 
„torpilă” de. la 35 de metri, 
care distruge toate barierele și 
se oprește drept in plasa lui 
Ion Vasile, care n-a schițat 
nici un gest. 1—0, după nurilai 
trei minute. Craiovenii insistă. 
Ei atacă pe aripi, poartă ac
țiuni in viteză, ajutați, evident, 
și de vînt. Niță, Neagu și Mar- 
tinoVici 
Argâșul 
lidăreă 
care se 
tacurile 
ori chiar și de fundașii de mar
gine. Niculescu își mărește raza 
de acțiune în min. 20, pătrun
de in Careul argeșean, fiind 
blocat cu greutate de Ion Va
sile, apoi Niță ratează o pasă 
a lui Strîmbeanu. Min. 34 mar
chează prima acțiune mai pe
riculoasă a oaspeților. Scăpînd 
de „escorta" Iul Ivan, Nuțu 
pătrunde In careul craiovean și 
trage in bară. „Represaliile” 
urmează Imediat, Servit „pe

_U“ CRAIOVA — F. C. ARGEȘ 
4—1 (3—0)

CRAIOVA, 10 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dionul Central ; timp ploios ; 
teren moale ; spectatori — a- 
proximativ 20 000. Au marcat : 
Mincă (min. 3), Niță (min. 
35 șl 74), Neagu (min. 43), 

i respectiv Nuțu (min. 70).
„U“ CRAIOVA : Gaboraș 7 

(din min. 44 Oprea 7) — Ni
culescu 8, Mincă 8, Bltlan 6 
(din mih. 73 Deselnicu 7), 
Popa 8, Strîmbeanu 8, Ivan 
7, Martinovici 6, Niță 3, Nea
gu 8, Clrciiimărescu 6.

F. C. ARGEȘ : Ion Vasile 4 
(din min. 46 Niculescu 7), Pă- 
ciuiete 6, Barbu 7, Vlpd 
Ivăn 7, Prepurgel 
5, Radu 6, Ktăus 
Jercan 7.

A arbitrat
★ ★★★> 
zățor la 
dun șî M.
rești).

----- Sj
6, Olîeanu
7, Niițu 8,

Dumitrescu 
necorespun- 

de R. Buz-

V.
ajutat 
linie <.
Cîțu (toți din Bucu-

pe campioni

ratează buhe ocazii, 
e preocupat de conso- 
bărajului de apărare, 
Clătină mereu sub a- 

craiovene, ajutate une-

tavă" de Martinovici, Niță in
tră în careul Argeșului și cu 
un șut puternic scutură pentru 
a doua oară plasa neinspiratu
lui Ion Vasile. Min. 35: 2—0. 
O nouă incursiune a lui Nuțu 
e neutralizată de Niculescu în 
min. 42. Replica craioveană nu 
întîrzie : un admirabil schimb 
executat în viteză de Niță și 
Neagu e materializat de ulti
mul cu un șut bară-gol. Min.

3—0. La faza următoare,
Kraua se ciocănește cu portarul 
Gaboraș, care părăsește tere
nul.

în repriza ascundă, Argeșul

43 :

FARUL — STEAUA 3—1 (1—0)
CONSTANȚA, 10 (prin te

lefon, de la trimisul nostru). 
Stadion „1 Mai“ ; timp răco
ros ; teren ușor desfundat ; 
spectatori — aproximativ 
15 000. Au marcat : Sâsu (min. 
12), Kallo (min. 64), Badea 
(min. 76 — din 11 m) șl, res
pectiv, Tătaru (min. 73).

A arbitrat Iosif Hitter 
Timișoara ajutat
linie de O. Câlugherovici 
Gavrilă Pop -
șov.

FARUL : Uțu 8 — Antones
cu 6, Tîlvescu 8, Mareș 7, 
Dumbravă 7, Badea 8S Koșzfca 
8, Sasu 8, Tufan 8. Xancu 7, 
Kallo 6 (min. 65 Ologu).

STEAUA : Andrei 5 — Ro
taru 5, Jenei 7, Sătmăreanu 6, 
Vigu 5, Dumitriu IÎI 6. Ne
grea 5, Pantea 7, Constantin 
5, Voinea 5, Creiniceanu 7 
(min. 46 Tătaru ir 6).

la

ambii din Bra-

Pantea centrează 
erea liniei de 
Constantin, aflat
6 m, dar Uțu iese și intercep
tează. în acest final de repri
ză, Steaua marchează o re
venire și în min. 44 își 
creează o mare ocazie : Crei- 
niceanu, infiltrat în careu, 
centrează în fața porții, de 
unde Păritea, sosit cu o frac
țiune de secundă înaintea 
mingii, reia din dezechilibru, 
dîndu-i lui Uțu posibilitatea 
să scoată in extremis.

După reluare, Farul atacă 
iar cu forțele proaspete, în
să mai confuz ca în prima 
parte a jocului, în min. 5'd,

din apropi- 
fund spre 
singur la

stadionul „îngheață" : de la 
Voînea mingea ajunge la Tă- 
taru, aflat la 6—8 m, în si
tuația cea mai clară de a 
înscrie. Aripa Stelei trimite, 
însă, cu seninătate în bara 
transversală. Dar Gigi Tăta- 
ru își va da seama mai bine 
de marea lui gafă abia 6 
minute mai tîrziu, cînd Fa
rul... va conduce cu 2—0 : 
Tufan a șutat puternic la 
poartă, Andrei a scăpat balo
nul din brațe și Kallo, pe 
fază, a reluat cu sete de la 
numai un metru. Tătaru ți
ne totuși să-și răscumpere o 
parte din greșeală : la o min
ge revenită din „zid" (șuta
se Vigu de la 25 m) el o 
plasează în colțul lung, obli- 
gîndu-1 pe Uțu s-o scoată din 
plasă. în continuare, Farul 
găsește resurse psihice să re
vină în ofensivă. în miri. 75 
Iancu, lansat în adîricime, 
este faultat de Sătmăreanu în 
careu, dar arbitrul lasă jo
cul să... curgă. în același mi
nut, el se „grăbește" însă să 
acorde penaltl, deși faultul 
comis de Negrea asupra ace
luiași Iancu a fost mai puțin 
evident :
fentă, în 
și scorul 
cum, un
tă mai fidel raporții] de for
țe existent pe teren.

ze“ pe 
nii au

, ambiție
lor eare-și joacă — 
meci ~
meni n-ar fi spus că o în
frângere în fața Rapidului ar • 
fț însemnat, implicit, condam
narea' echipei orădene la re
trogradare, dar nu este mai 
puțin adevărat că pierderea 
celdr două puncte ar fi redus 
considerabil șansele Crișului 
de supraviețuire în prima di
vizie. ConViriși, dacă nu chiar 
obsedați de acest raționa
ment, fotbaliștii orădeni au 
debutat în partidă cu o cris
pare evidentă. Rapidiștii, se- 
sizln-d starea de spirit a ad
versarilor lor, au intrat direct 
„în temă" și în numai trei 
minute au fost, de două ori, 
la un pas de gol. în min.
2, Codreanu a șutat puternic, 
de la 16 m, în colțul porții 
lui Baumgartner, care a re
ținut cu mare dificultate 
mingea, iar în min. 3 Nea
gu a trimis, de la 20 de me
tri, o „bombă" care l-a în
vins pe portarul orădean. A- 
cesta a fost, totuși, salvat de 
bara transversală. După acest 
duș resimțit emoțional niai 
ales de tribune, fotbaliștii 
gazdă au ieșit, cu ardoare, poa
te chiar prea multă ardoare la 
joc. Atacînd pe cît de decis, 
pe atît de imprecis, orădenii 
ratează ocazii favorabile de 
gol în minutele 12, 13, 19 și 
31, cînd promptitudinea lui 
Rămureanu, care a blocat de 
două ori în picioarele lui Su
ciu, sau imprecizia lui Kun 
II sau Harșani, care au șu
tat de la 7—8 metri de poar
tă alături de ea, au făcut ca

tabela de marcaj să rămînă 
albă.

P’e. măsura scurgerii minu
telor, a fost limpede pentru 
toată lumea că luciditatea a- 
părării bucureștene poate fa
ce față atacurilor „oarbe11 ale 
gazdelor și că numai întâm
plarea poate schimba ceva 
în cursul jocului. Așa a și 
fost. Cu cîteva secunde înain
te de sfîrșitul primei reprize, 
cînd spectatorii și. .. rapidiș
tii așteptau fluierul arbitru
lui, Harșani a prins pe picior 
greșit întreaga apărare a oas
peților, trimițînd, din colțul 
careului de 16 metri, un „bo
lid" (destul de norocos) care 
a mușcât bară laterală și a 
ricoșat în plasă. 1—0.

După pauză, rapidiștii au 
o ocazie rarisimă de a egala: 
Angelescu centrează în fața 
porții, Neagu țîșnește specta
culos și reia cu capul, de la 
numai doi metri, mingea pe 
lîngă poartă... După ce Co- 
ciș (min. 62) și Kun II (min. 
65) ratează și ei două situații 
favorabile, șutul din întoar
cere, de la limita careului 
mic, al lui Năsturescu este 
oprit senzațional de portarul 
orădean Baumgartner. A fost 
ultima mare șansă a rapidiș- 
tilor de a egala. în min. 84, 
soarta meciului este definitiv 
hotărîtă de Harșani, • care, 
primind o minge la centrul 
terenului, 
cursă de 
du-și pe 
rii), la 
„execută" 
reanu : 2-

„La pomul

execută Badea, cu 
dreapta lui Andrei, 
devine 3—1. Ori- 

rezultat care refle'c-

G. N1COARA
La tineret-rezerve : Farul— 

Steaua 2—1 (0—0).

Temerarii 
tat frigul și 
Copou au văzut o primă re
priză în care fazele de gol 
au abundat la poarta arăde
nilor și nu puțini scontau pe 
o victorie la scor a favoriților. 
Dar favoriții lor au termi
nat ceea ce aveau mai bun 
în această primă repriză, 
căci după aceea, mai ales în 
finalul meciului. Lupulescu 
și C. Popescu dispar din dis
pozitivul de atac ieșean și se 
mută pe undeva pe la mij
locul terenului, căutând zone 
mai liniștite pentru odihnă.

Tocmai acest final de ,jt>c, 
iii care mijlocul terenului a 
fost abandonat de Politeh
nica, putea să aducă o egali
tate pe tabela de marcaj, cărfe 
să nu poată fi contestată nici 
chiar de Ștefănescu, atît de 
proaspăt 
cele 75 
furibund 
lui. Dar
nat pentru Politehnică o

care au înfrun- 
s-ău deplasat în

și de combativ în 
de
la poarta Vagonu- 

aceasta ar fi însem-
po-

minute de atac

FĂRĂ DREPT DE APEL!

face o splendidă
40 metri (pierzîn- 

drum toți adversa- 
capătul căreia îl 
be portarul Rămu- 

-0.
Marius POPESCU

Tineret rezerve: Crișui — 
Rapid 4—1 (2—0).

lăudat"...
POLITEHNICA — VAGONUL 

ARAD 2—0 (2—0)

IAȘI, 10 (prin telefon). Sta
dion „23 August“-Copou ; timp 
friguros ; teren moale ; spec- 

' 6 ooo.tatori — aproximativ
Au marcat : C. Popescu (min. 
12) și Lupulescu (min. 32).

POLITEHNICA IAȘI : Cizic 
8 — Gavrilă 5, lanul 7, V. 
Stoicescu 8, Deleanu 7, Ște- 
fănescți 8, Contardo 7, Incze 

Cuperman

Gher- 
Arghi-

IV 7, Lupulescu 5,
8, C. Popescu 7.

VAGONUL -----
ghel 4 (din min.
șan 7) — ÎVIiiliIrot 
Pop 6, Matușinca 
Adam 7, Stănoaie
9, Schweilinger 6, 
(min. 67 Dembrovschi 6).

A arbitrat 11 i e Drăghici 
★★★★» ajutat bine la linte 
de Emil Martin și Dumitru 
Ghețu (toți din București).

ARAD :
34
5, Boroș 6,
5, ------ -
6,

ChîVU 7, 
, Sfîrlogea 
Macovei 5

este decis să schimbe fața jo
cului. Piteștenii se aruncă în 
atac și ratează prin Nuțu, 
Kraus și Prepurgel. După ce 
Jercan seamănă panică în ca
reul craiovean în min. 63, ar
geșenii obțin două cornere la 
rind, iar in min. 70 golul de 
onoare. Prepurgel pasează prin 
centru lui Nuțu și acesta țîș
nește ca din pușcă, intrînd în 
careu. Bitlăn ezită Să-l atace, 
portarul Oprea ratează plon
jonul și Nuțu trimite dezinvolt 
balonul în plasă: 3—1. încu
rajați de gol. oaspeții insistă 
in atac, dar își neglijează din 
nou garda. Și craiovenii atita 
așteaptă. în min. 74, Niță și 
Cîrciumărescu pleacă în ex
pediție în careul argeșean și se 
infiltrează spre poartă. Nieu- 
lescu plonjează la picioarele 
lor, dar Niță, mai ager, aruncă 
balonul în plasă : 4—1, Jocul 
se îndirjește și mai mult, ac
țiunile mutîndu-se rapid 
o poartă la alțâ. După 
acțiuni periculoase ale 
venilor (Niță Ivan),
pornește ca un bolid spre poar
ta studenților. Deselnicu, care 
i-a pierdut urma, îi plonjează 
din spate Și-l Aprește la cca. 
20 m de poartă; Lovitura libe
ră rămîne fără rezultat, ca și 
cornerul executat în ultimul 
minut de Jercan.

G. M1HALACHE
La tineret — rezerve: „U“ 

Craiova — F.C. Argeș 2—0 
(0-0).

Am fost tentați, în primul 
moment,, să intitulăm croni
ca meciului de la Ploiești.: 
„Trei șuturi — două goluri'.". 
Un titlu ce ar fi sintetizat 
istoria meciului Petrolul-Jiul, 
în care două din cele trei ști-' 
turi trase de oaspeți pe spa
țiul porții s-au încheiat cu 
goluri, iar cel de al 3-lea a 
fost și el pe punctul de a fi 
finalizat, dar a întîlnit bara. 
Am renunțat însă la această 
idee, pentru că un asemenea 
titlu ar fi putut Sugera citi
torilor că a fost vorba de o 
victorie norocoasă.

Adevărul este că Jiul a ob
ținut o victorie fără drept de 
apel. Căci, dacă au fost și cî
teva faze de fotbal în acest 
meci submediocru, ele au fost 
create de jucătorii din Pe- 
troșeni Ei au acționat cu 
mai multă claritate, au fost 
mereu primii Ia balon, au e- 
fectuat o bună 
mingii. Oaspeții 
organizat și au 
cînd au avut

PETROLUL — JIUL 1—2 
(1-1)

Stadion Petrolul ; 
cu burniță ; teren 
bun ; spectatori —

tlmp urlt; 
destul de 

____ , circa 7 000.
Aii înscris : Octavian Popes
cu (min. 6), Grozea (min. 33) 
Ș1 Naldin (mln. 65).

PETROLUL : Ionescu 4 — 
Gruber 5, Bădln 5, N. lones- 
cu 5, Mocanu 6, Alexiu 4, 
luhasz 5, Moldoveana 4, Din
cuță 5 (din mtn. 73 Florea II), 
Dridea 5, Grozea 6,

JIUL : Stan 10 — Talpai 7, 
Georgevicl 9, Stocker 8, Mi
hai 6 (din min. 46 Tonca 7), 
Octavian Popescu 7 (din mln. 
80 Achim), Llbardl 8, Sandu 
7, Grizea 6, Peronescu 3, 
din 7.

A arbitrat Aurel
ajutat bine la 

de Al... Toth și deservit 
Traian Vecan — toți din 
dea.

Nai-

Pop 
linie 

de 
Ora-

La

de la 
cîteva 
craio-
Nuțu

F.C.

circulație a 
s-au apărat 
ieșit în atac, 
posibilitatea, 

extrem de rapid, surprinzînd 
de fiecare dată apărarea lo
cală.

Petrolul a avut o evoluție 
penibilă, dezamăgindu-și su
porterii nu numai prin aceas
tă neașteptată și dureroasă 
înfrângere pe teren propriu, 
ci și prin jocul haotic prestat 
de-a lungul întregului meci. 
Poate că ar putea ieși din ca
drul acestei aprecieri cele 10 
minute de la mijlocul repri
zei â doua, în care fotbaliștii 
ploieșteni au încercat să joa
ce fotbal. în rest, însă, fiasco 
total, atît sub raportul reali
zărilor individuale, cît și în 
ceea ce privește jocul colec
tiv.

Jiul a preluat, de la înce
put, comanda jocului, deschi

zînd scorul în minutul 8, prin 
Octavian Popescu, care a re
luat mingea expediată din 
lovitură liberă de Peronescu 
(Mihai Ionescu, cel de altăda
tă, ar fi putut evita golul; 
cel de astăzi l-a înlesnit). Lă 
capătul a 10 minute de joc 
nervos, Petrolul dă o clipă’ 
speranțe spectatorilor, Dridea 
trimițînd mingea în plasă. 
Bucuria generală este risipită 
fnsă de intervenția arbitrului, 
care apreciase — just — ca 
neregulâmentără faza premer
gătoare (fault Dincuță).

Și iată minutul 33, care pu
tea să întoarcă soarta meciu
lui, ca urmare a unei greșeli 
de arbitraj. GroZeâ, în pozi
ție de ofsaid, nesemnalizată 
de t,ușierul Traian Vecan, pri
mește o pasă de la Dincuță. 
Această primă infracțiune 
avea să fie urmată de o a 
doua : potrivirea mingii CU 
MÎNA. Și apoi — șut șl gol 1 
Nefiind atent la linie, unde 
steagul se ridicase, timid, ă 
drept, pentru a indica hențui 
lui Grozeă, arbitrul de centru,

Aurel Pop, acordă golul, 
cererea legitimă a jucătorilor 
de la Jiul, el cere apoi avizul 
tușierului. Speriat de perspec
tiva anulării unui al doilea 
gol înscris de echipa gazdă, 
acesta șterge cu buretele pro
pria sa semnalizare și... apro
bă golul !

E 1—1, dar Petrolul n-a 
realizat egalitatea decît pe 
tabela de marcaj. Pe teren, 
Jiul este îri vizibil avantaj, 
în minutul 38 oaspeții fiind, 
de altfel, pe punctul de a re
lua conducerea (apărarea pe- 
trolistă a fost făcută K.O., 
dar Peronescu a tras în bară).

După pauză, Jiul continuă, 
un timp, să aibă inițiativa. 
Apoi, înregistrăm o perioadă 
de accentuată presiune a plo- 
ieștenilor, fără momente însă 
decisive. Iar celelalte situații 
au fost clarificate de Stan, 
totdeauna bine plasat și ins
pirat în intervenții. în schimb, 
Jiul știe să fructifice spațiul 
liber găsit în min. 65. Pero- 
nescu trimite, In adîncime, lui 
Naidin, care înscrie în poarta 
goală, în timp ce Ionescu în
cercase zadarnic să-i micșo
reze unghiul. Egalarea o res
pinge Georgevici, de pe linia 
porții, în min. 88.

gol. 
Va-

liță dură plătită unei slabe 
pregătiri fizice, căci care .alta 
ar putea fi explicația cedării 
de inițiativă din final ? !

Vagonul a sperat și a jucat 
cu Schweilinger al treilea 
mijlocaș, dâr ce folos, căci 
fundașii de margine au ac
ționat neinspirat, fiind depă
șiți regulat de aripile Poli
tehnicii ? I

Intervine și faza din min. 
12, cînd Contardo șutează 
puternic de la circa 35 me
tri și Gherghel, neatent, sca
pă balonul în față, iar O. Po
pescu, infiltrat pe centrul te
renului, urmărește în viteză 
și trage nestingherit în 
Este 1—0 și toată tactica 
gonului e la pămînt 1

în continuare, gazdele pre
sează și reușesc să majoreze 
scorul în min. 32, cînd Lupu
lescu, bine servit de Cuper- 
man, care scapă ușor de 
Pop, șutează la colțul de jos 
al porții.

Repriză secundă .marchea
ză aceeași scădere de poten
țial a gazdelor și numai Incze 
și Cuperman mal au sclipiri 
care fac să se „încălzească" 
spectatorii. După un schimb 
de „amabilități" între Con
tardo și Chivu (min. 75), Cu
perman se mai „produce" cu 
un șut puternic, dar respins 
in extremis de Arghișan, și 
Vagonul realizează primul 
corner din partidă. Notăm 
apoi fazele din min. 82 și 89, 
la care numai intervenția sa
lutară a tînărului Cizic a fă
cut ca scorul să nu se modi
fice.

D. DIACONESCU, 
coresp. principal

\ PRONOSPORT
așa arata o Variantă 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL
SPORT NR. 45. ETAPA

10 NOIEMBRIE 1968

PRONO- 
DIN

1. Farul — Steaua
2. Petrolul — Jiul
3. Crișui — Rapid
4. U. T. Arad — Din. Bacău 1

Jdtk BERARIU
La 

nica 
1—4 (0—3).

tineret-rezerve: Politeh- 
Iași — Vagonul Arad

Rezultatele concursului

1
2
1

5. Polit. Iași — Vagonul
6. Atalanta — Milan
7. Bologna — Napoli
8. Interiiazlonale — Roma
9. Juventus — Cagliari

10. Lanerossl — Florentina
11. Palermo — Torino
12. Sampdorla — Varese
13. Verona — Pisa

Fond de premil : 374 011

1
x
i
1
2
X
1
1
1 

lei.

excepțional
FAZA I : (Bilete de 30 Iei)
Extragerea I : 12 36 6 23 1 13 14 18 16 7
Extragerea â II-a : 29 13 26 18 43 42 10 35 32 45
Extragerea a IlI-a 8 18 42 36 20 16 31 29 39 9
Extragerea a IV-ă 36 22 2 12 11 13 44 7 16 â
FAZA a II--a : (Bilete. de 30 și 18 lei)
Extragerea a V-a 22 1 40 31 19 12 3 9 32 7
Extragerea a Vl-a 42 4 :25 44 :13 7 29 11 10 14
Extragerea a VII-a 37 34 15 25 17 12 30 32 2 41

FAZA a IlI-a : (Bilete de 30, 18 și 9 lei)
Extragerea a VlII-a 19 17 22 11 42 43 35 36 1 33
Extragerea a IX-a 7 30 2ă 20 6 35 8 19 31 44

FAZA a IV-a! (Bilete de 30, 18, 9 și 3 lei)
Extragerea a X-a î 22 30 29 20 8 36 44 37 34 40

Fond de premii î 2.950.000 lei



DINAMO A ÎNVINS
CLAD PE STEAUA: 66-5Î

B ■i
(Urmare din pag. 1)

rescu este accidentat), bas- 
chetbaliștii de la Dinamo au 
știut să lupte din primul pî
nă în ultimul minut cu deo
sebită energie, să pună în 
valoare principalele calități 
ale formației (coeziune în 
atac, superioritate sub panou) 
și să speculeze prompt gre
șelile adversarilor. De altfel, 
și procentajele aruncărilor 
la coș din acțiune exprimă 
superioritatea 
43,3Oo/<i, față 
menționat că 
cundă Steaua 
centajul submediocru 
32,50o/o). In general, apreciem 
victoria muncită și netă a 
dinamoviștilor, iar comporta
rea lor ne dă speranța că 
România va fi bine repre
zentată în „C.C.E.".

Au înscris Albu 11, Novac 
14. Diaconescu 17, Visner 10, 
Cernea 12, Andreescu 2 pen
tru Dinamo, respectiv Tarău 
8, Nosievici 14, Savu 8, Ba
rau 8, Dimancea 4, Novacek 
2, Jekely 10, Czmor 3. Au 
arbitrat excelent Gh. Chira- 
Ieu (București) și M Aldea 
(Ploiești).

D. STANCULESCU

tehnică și ratări din poziții 
extrem de clare au caracte
rizat desfășurarea meciului. 
Bucureștenii au profitat, to
tuși, de avantajul înălțimii 
și, forțînd în ultima parte, au 
obținut o victorie categorică. 
Cei mai buni : Spiridon, Pîr- 
șu și 
I.E.F.S., 
caru.

bO
SELECȚIONATA DE BOX

Antonescu de la 
respectiv frații Scrip-

A ORAȘULUI GALAȚI 
ÎNVINGĂTOARE

FEMININ R.F, A GERMANIEI

campionilor : 
de 40,90°/o (de 
în repriza se- 

a obținut pro- 
de

Politehnica Brașov — Poli
tehnica București 58—52 (21— 
25). Jucînd cu atenție, bine 
organizat în apărare și cu 
multă luciditate în ultimele 
5 minute, gazdele au obținut 
o meritată victorie în fața 
unui adversar valoros. Cei 
mai buni : Iliescu, Bădescu 
de la brașoveni, respectiv 
Haneș. Au condus foarte bi
ne E. Hottya și Gh. Ionescu 
(ambii din Oradea). (V. PO- 
POVTCI-coresp).

Politehnica Galati — Uni
versitatea Cluj 77—57 (27— 
29). Doar prima repriză a 
fost echilibrată. în cea de a 
doua, antrenorul gălățean a 
introdus pe teren cîteva re
zerve, care au corespuns, mă
rind chiar eficacitatea echi
pei. Au înscris Vasiliu 2, 
Samson 2, Gonczi 7, Peter 7, 
Comăniță 2, Moraru 38, Be- 
jan 10, Chivulescu 9 pentru 
Politehnica, respectiv Bogdan 
4, Ronay 10, Simon 12, Io
nescu 2, Dăianu 2, Mahlik 2, 
Rtihring 25. Au arbitrat bine 
D. Crăciun (Constanta) si M. 
Vodă (Galați). (Șt. CONS- 
TANTINESCU-coresp. princi
pal).

Universitatea Timișoara — 
Farul Constanța 84—62 (SO
SO). Jocul s-a desfășurat în 
nota de dominare a gazdelor. 
Farul a căutat un refugiu 
tactic, folosind numai atacuri 
„lungi", deoarece n-a avut 
decît doi jucători de schimb. 
(I. STÂNCI U-coresp.).

I.E.F.S. — Politehnica Iași 
71—50 (34—23). A fost o par
tidă care a făcut o proastă 
propagandă jocului de bas
chet. Nenumărate greșeli de

Universitatea Cluj — A.S.A. 
Cluj 57—38 (32—16). D'erby-ul 
clujean a oferit o partidă in
teresantă doar pînă în min. 
13 (scor 16—16), după care 
ineficacitatea baschetbalistelor 
de la A.S.A. (timp de 15 mi
nute nu au înscris nici un 
punct ! !). și jocul avîntat al 
studentelor au decis rezultatul. 
(RADU MIRCEA — coresp.).

Voința Brașov — Politeh- 
, nica București 48—63 (29—29).

Cu un joc combinativ, insis
tent Și eficace sub panou și 
procentaj bun la recuperări, 
campioanele au învins forma
ția brașoveană care, însă, 
prin tinerețea și talentul bas
chetbalistelor ce o compun a- 
rată mari perspective. (C. 
GRUIA — coresp. principal).

I.E.F.S. — Viitorul Dorohoi 
C6—58 (34—29). Micuțele (ca 
vîrstă și ca talie) baschetba
liste din Dorohpi au ținut în 
șah formația I.E.F.S.-ului, 
care pornea ca favorită. Stu
dentele, cu un plus vizibil de 
înălțime, au reușit cu greu să 
contracareze elanul mai tine
relor lor adversare și au izbu
tit să se impună doar în fi
nal. S-au evidențiat Szabados, 
Trandafir de la I.E.F.S., res
pectiv Iftimie Apostol.
(P. Iv.),

Reprezentativa orașului Ga
lați a susținut două întîlniri 
amicale în R. F. a Germaniei.

In prima din ele, boxerii 
români au întîlnit, vineri sea
ra, la Koln, în fața a 1 500 de 
spectatori, selecționata Rinu
lui Mijlociu, pe care au în
vins-o cu 13—7. Din echipa 
oaspe s-au remarcat în mod 
special Dumbravă, Stanef și 
Lehăduș. Iată rezultatele, în 
ordinea categoriilor: Dum
bravă b.p. Mertens, Stanef 
înv. ab. 1 Zolper, Gorea b.p. 
Seligmann, Buzuliuc b.p. Hiib- 
ner, Buti p.p. Hornig, Co'cîr- 
lea meci nul cu. Gos, Ivan 
p.p. Mtick, Mănița p.p? Ștrti- 
we și Lehăduș b.p? Redmeier:

Duminică dimineața, pugii- 
liștii români au primit replică 
— în orașul Aachen 
partea selecționatei locale. Și 
de data aceasta boxerii 
mâni au repurtat o aplaudată 
victorie, cu scorul de 
Iată 
Hamann, 
Kui'epen, 
geler II, 
Buzuliuc
Cocîrlea
b.p. Doehm, Mănița b.p. Uwer, 
Lehăduș b.p. Paffen,

din

ro-

12—6. 
rezultatele : Lupu p.p. 

Dumbravă înv. ab. I 
Stanef b. k.o. I Nae- 
Gorea b.p: Schieren, 
p.p. Naegeler I (!), 

b.p. Dohmen, Ivan

^internaționala

DUBLA ÎNTÎLNIRE
INTERNAȚIONALĂ

DE HANDBAL
(JUNiORI)

seara, în Sala 
din Cluj, s-au 

meciurile revanșă

Duminică 
sporturilor 
disputat 
dintre selecționatele de juni
ori și junioare ale României 
șl Republicii Democrate Ger
mane.

România — R.D.G. (juni
oare) 13—12 (5—fi). In fața 
unor adversare care au ju
cat mult mai dîrz decît în 
prima întîlnire, tinerele noas
tre handbaliste s-au descurcat 
foarte bine, cîștigînd la mare 
luptă o partidă al cărei final 
a fost de-a dreptul pasionant. 
Jocul a început în nota de 
dominare a echipei noastre, 
care, pînă aproape de sfîrși
tul primei reprize, a condus 
în permanență. După acciden
tarea lui Cordoș, căpitanul 
echipei, am asistat la cîteva 
minute de scădere a ritmului, 
fapt care a permis adversa
relor să egaleze și să termine 
In avantaj prima parte a în- 
tîlnirii. După pauză, jucătoa
rele noastre și-au revenit șî 
au găsit resurse să-și adju
dece victoria, după un jea 
cam poate fi considerat o 
lecție de modul cum trebuie 
să se lupte intr-o partidă.

România : Moroșan (Oprea), 
Niță, Matache 1, Cordoș 2, 
Costandache 5, Petrache 
Mureșan, Maghiari 1, Popa 
Manciu 1.

R.D.G.: Knoop, Schmidt, 
Pagel, Kossenbaun, Hecht I, 
Starcke 6. Breitfeld 1, Reiss, 
Peter 1, Komander 3

România 
ori). 11—16 
noștri 
tut să 
data 
de o 
fizic 
toate 
mult, 
faze 
greșind însă la finalizare. Au 
jucat formațiile :

România : Banciu (Petres
cu), Stef, Lascăr 2, Moțoc 3 
Cosma
Schdbel 4, Voinea 1, Constan- 
tinescu, Fedeleș.

R.D.G.: Voigt, Sennelmann 
1, Scbeffezyk 6, Rost 3, De- 
trieh, Lenz, Kăhler 6, Mothes, 
Geipel, Siissnich, Costerff.

2,
1,

- R.D.G. (junl- 
(4—10). Tinerii 

handbaliști n-au pu
se impună nici de 

aceasta, fiind întrecuți 
echipă mai bine clădită 
și mai combativă. Cu 
acestea, ei au luptat 
au creat numeroase 

de atac spectaculoase.

1, Gergel, Iacob,

GH. RANGU

Foto ■ V. BAGEAC

Prin blocaj, Crețu și Iorga resping un atac al Politehnicii 
Galați

Profesioniștii rachetei 
ia Wembley

între . 15 și 21 noiembrie 
se va' desfășura la Londra 
un. mare turneu internațio
nal de tenis pe teren aco>pe- 
rit,„ la care vor participa cai , 
mai buni jucători profesio- 

. niști din lume. Printre cei ' 
invitați la acest turneu, care 
se va desfășura. în sala de Ia 
Wembley, se numără : aus
tralienii Rod Laver, Roy 
Emerson, John Newcombe, 
.Tony Roche, Ken Rosewall, 
Fred Stolle, americanii Earl 
Bucholz. Pancho Gonzales, 
Dennis Ralston, Marty Rie- 
ssen, sud-africanii Cliff Drys
dale, Ray Moore, spaniolul 
Andreas Gimeno, francezul 
Pierre Barthes, englezul Ro
ger Taylor și iugoslavul Ni
kola Pilici.

„CUPA DAVIS"

S. U. A.-INDIA 1-1,
SAN JUAN, 10 (Agerpres). 

— Echipele de tenis ale In
diei și S.U.A. se află la ega
litate : 1—1, după, prima zi
a finalei interzonale pentru 
..Cupa Dâviș", ce se dispută

Bilanț financiar

DUPĂ PRIMA ZI
la . San Juan (Porto Rico). 
In prima partidă de simplu, 
tenismanul american de cu
loare Arthur Ashe l-a învins 
cu 6—2, 5—7, 6—2, 6—4 pe 
Premjitf Lall. iar în cea de-a 
doua, campionul indian, Ra- 
ma'nathan Krishnan, a cîști
gat cu 7—5, 4—6, 6—2, 6—2 în 
fața lui Clark Graebner.

La a treia lor apariție pe 
terenurile de rugby din Fran
ța, echipierii selecționatei' 
„Springboks" au obținut o 
nouă victorie. Sîmbătă, la 
Bordeaux, rugbyștii sud-âfjri- 
câni au dispus 
țării gazdă cu 
mul test—meci 
două formații, 
mai sus a fost 
de debut al oaspeților, desfă
șurat la Lyon, cînd aceștia au 
învins cu 3—-0 o selecționată 
de sud-est a Franței, li ve
dem pe francezi (in alb) fă- 
cînd o spectaculoasă descin
dere. Foto : A f .P.

de naționala 
12—9, în .~pri- 
opUnînd cele 
Fotografia de 
luată, la jocul

al J. O
DE MEXICO, 10.CIUDAD

- Potrivit ziarului Mexican 
,Excelsior",

Ciudad de Mexico au 
circa 153 milioane de 
în timp ce rețetele ob- 
prin vînzarea bilete- 

la diferitele

Jocurile olimpice

REZULTATELE ETAPEI
Masculin: Steaua — Politeh

nica Galați 3—0 (8, 5, 6), Di
namo — Farul Constanța 3—0 
(3, 8, 14), Petrolul — Celuloza 
Brăila 3—0 (13, 9, 12), Poli
tehnica Cluj — Politehnica Ti
mișoara 1—3 
—7), Viitorul 
torul Brasov 
—13, —13); 
cilina „Iași -
(9, 13, —7, 10), Universitatea 
Timișoara — Rapid 0—3 (18, 
5, 12), Universitatea Craiova

(16, —4, 
Bacău — 
2—3 (6, 4, 
feminin :
- Dinamo

—10, 
Trac-
—12, 
Peni-

3—1

.SI ALE ETAPEI»

Masculin: Metalul Hune
doara — Pedagogic Tg. Mu
reș 2—3 (13, —14, —11, 13, 
—12), A.S.A. Sibiu — Mine
rul B. Mare 1—3 (—10, —11, 
13, —8), Universitatea Timi
șoara — Ind. sîrmei C. Turzii 
3—0 (14. 5. 9), Gloria Arad — 
C.F.R. Cluj 3—1 (4, —16. 7, 
12), Alumina Oradea — Vo
ința B. Mare 3—0 (8, 10, 5), 
Semănătoarea Buc. — Medi
cina Buc. 3—0 (10, 13, .11), 
Construcții Buc. — Universi
tatea Craiova 3—1 (7, —8, 10, 
11), I.E.F.S. — Electroputere 
Craiova 3—0 (11, 2, 12), Po
litehnica Brașov — Politeh
nica Iași 3—1 (6, —-14, 4, 5), 
Progresul Suceava — Vagonul

(Urmări din pag. 1)

ratat ocazii dintre cele mai 
favorabile. Jucătorii de la 
Avîntul au înscris în această 
perioadă prin G. Antal (mln. 
10), Ianovici (min. 13), (Ssiszei 
(min. 13) și Oswath (mln. 19) 

în următoarele reprize as
pectul jocului s-a schimbat 
mult, Agronomia manifestînd 
mai multă siguranță în apă
rare. Ba mai mult, în atac 
jucătorii clujeni s-au dovedit 
în aceste ultime 40 de minute 
ceva mai siguri. Au înscris 
în continuare : Gali (Agrono
mia) — mln 23, Jere (Avîn
tul) min. 32, și din nou, Gali 
— min. 51. Au condus M 
Hușan si C. Sgîncă

STEAUA — DINAMO 4—3
(3—1. 0—1, 1—1)

La sfîrșitul acestui meci, 
foarte frumos prin dinamis
mul fazelor sale, prin ritmul 
de joc din prima și ultima 
repriză, o mare parte din 
spectatori scandau : „Ti-ne- 
re-țea !“ Se refereau la fap
tul că tînăra echipă a clu
bului Steaua a reușit o meri
torie performantă învingînd 
atunci cînd și cei mai înfo- 
?ați susținători ai săi nu îi 
dădeau prea multe șanse. 
Dar. excelenta pregătire tac
tică. ca și justețea schim-

A V

VBBBBBBBB

— Medicina 3—2 (7, —13, 14, 
—9, 14), Universitatea Cluj — 
C.S.M. Sibiu 3—2 (14, —8, 12, 
—14, 7), Farul — Ceahlăul 
3—0 (5, 11, 10).

A Vll-a DIN „Bu

2,Ploiești 3—2 (—8, —9, 7, 
12),

Feminin: Politehnica Bra
șov — U.T. Arad 3—0 (12, 
11, 5), Drapelul . r. Șibiu — 
Pedagogic Oradea 3—0 (7, 3,
9) , Sănătatea Arad — Corvi-
nul Deva 3—0 (13, 12, 8), Me
dicina Tg. Mures — Medicina 
Cluj 3—1 (10, 10, —12, ,42), 
Voința M. Ciuc — Tricotajul 
Brașov 3—0 ('7, 11, 4), Con
structorul Buc. — Universi
tatea Iași 3—0 (9, 11, 10),
Universitatea Buc. — Politeh
nica Galați 3—1 (15, 2, —10,
10) , Flacăra r. Buc. — Viito
rul Buc. 3—0 (12, 11, 7), Pro
gresul Buc. — Sănătate? Tîr 
goviște 3—0 (8, 5, 3)

băriior efectuate de tot atît 
de tînărul cuplu de antrenori 
de la Steaua (Z. Csaka și 
N. Zografi) a dat pînă la ur
mă cîștig de cauză acestei 
formații.

Prima repriză a. fpsț carac
terizată prin ritm rapid, și 
prin numeroase durități, în 
car» a excelat Dinamo, din 
nou abordînd meciul cu o 
stare de nervozitate excesivă. 
Rezultatul T Deși superiori în 
forță, dinamoviștii au pier
dut repriza. în partea a doua 
Dinamo a jucat mai calm, 
mai organizat și a dominat 
majoritatea timpului. în ulti
ma repriză, Steaua a trimis 
pe gheață numai linia a II-a 
și a III-a (cu debutanții Paul

1. Steaua
2. Dinamo
3. Avîntul
4. Agronomia
5. Petrol 

Geologie

CLASAMENT
4
4
4
4

4 0 
3 0
2
1

o o

0 31: 5
1 31: 8
2 17:21
3 9:17

8 
(.
4
2

4 0 0 4 7:29 0

Popescu și 
că Dinamo 
za a II-a

Să notămBucur).
a jucat în repri- 
și a III-a doar 

cu două linii, forțînd victoria. 
Dar, victoria a surîs tinere
ții, deoarece tocmai linia cea 
mai tînără de la Steaua a 
obținut golul decisiv cu 80 
de secunde înainte de final !

Au marcat în ordine : 1—0 
(Biro — min. 9), 1—1 (Ște
fan — min. 15), 2—1 (Șlefa- 
nov — min. 15), 3—1 (Cala- 
mar — min, 18), 3—2 (Ștefan 
— min. 26), 3—3 (Pană — 
min. 46) și 4—3 Iordan (min. 
59). Au arbitrat I. Turceanu 
și FI. Gubernu.

AȘII TRAMBULINEI DE SCHI
-»»1
de la 
costat' 
dolari, 
ținute 
lor de intrare 
competiții și drepturile de 
televizare
.mai mult
suma cheltuită pentru orga
nizare și construirea de 
baze sportive. Bilanțul oficial 
definitiv al celei de-a 19-a. 
Olimpiade va fi stabilit peste 
șase luni.

reprezintă ceva 
de jumătate din

două finale ale 
internaționale de

Ultimele finale 
ale „internaționalelor** 

de tenis de masă 
de la Belgrad 

în ultimele.
campionatelor
tenis de masă ale Iugoslaviei, 
încheiate sîmbătă noaptea la 
Belgrad titlurile au fost îm
părțite intre jucătorii țării 
gazdă și cei sovietici : dublu 
bărbați: Surbek, Stepancici (Iu
goslavia) — Gomozkov, Amelin 
(U.R.S.S.) 3—0 (21—15, 21—19, 
26—24); dublu mixt: Rudnova, 
Comozkov (U.R.S.S.) — Hoves- 
tadt (R.D.G.), Amelin (U.R.S.S.) 
3—0 (21—9, 21—15, 21—16).

thailandez Chart- 
și-a păstrat titlul 

box profesionist Ia 
învingindu-1 la

• Boxerul 
chal Chionoi 
mondial de 
cat. muscă,
puncte pe filipinezul Villa Cam
po, în meciul desfășurat la 
Bangkok.

• Campioana olimpică Ia ho
chei pe iarbă, echipa Pakistanu
lui, a fost învinsă, ieri la Jena, 
cu 3—1 (2—1) de selecționata
R.D. Germane.

Ziarul elvețian „SPORT"- 
Ztirjch publică clasamentele 
celor mai. .buni, săritori „cu 

baza 
în 

se-

schiuriîe, alcătuite pe 
rezultatelor înregistrate 
principalele competiții ale 
zonului trecut.

TRAMBULINA DE 90
1. Jiri Raska (Cehoslovacia) 
52 p ; .2, .. Reinhold -Bachler 
(Austria) 34,5 p ; 3. Zbynek
Hubac. (Cehoslovacia) 29 p ; 4. 
Anatoli Jeglanov (U.R.S.S.) 27 
p; 5. Manfred Queck (R.D.G.) 
26 p ; 6, Vladimir Belousov
(U.R.S.S.) 20 p ; 7. Lars Grini 
(Norvegia) 18 p; 8. BentTom-

M :

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLOBAL
SI DE CICLISM ARTISTIC

La Kassel (R.F. a Germa
niei) se dispută campionatul 
mondial de ciclobal, în primele 
două zile s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Ceho
slovacia — Franța 10—0, R.F.G.
— Belgia 6—2, R:D.G. — Aus
tria 1—0, Elveția —
8—1, Elveția — Belgia 
R.F.G. — Austria 6—3,
— Franța 7—0.

Comisia internațională 
clism în sală a hotărit
itoarea ediție a campionatului 
de ciclobal să aibă loc în 1969 
la Erfurt (R.D.G.), iar în 1970 
campionatele se vor desfășura 
în Cehoslovacia.

Titlul mondial Ia ciclism ar
tistic feminin a revenit spor-

tivei Anna Marie Flaig (R.F.G.), 
urmată de Ana Matușkova (Ce
hoslovacia).

tum (Norvegia) 16 p: 9—10. 
Wolfgang Stohr (R.D.G.) și 
Laszlo Geller (Ungaria) 15 p. -;

TRAMBULINA 
1. Bjdrn Wirkola 
83 p ; 2.. Dieter 
(R.D.G.) 72 p ; 3. 
71 p ; 4. Reinhold 
p ; 5. Lars Grini 50 p ; 6, Bent 
Tomtum 39 p ;„7. Anatoli Je
glanov 37,5 p ; 8. Vladimir.
Belousov 36 p ; 9. Zbynek Hu
bac 34 p; 10. Bal dur PreimI 
(Austria) 31 p.

CLASAMENT GENERAbrt 
!. Jiri Raska 107 p ; 2. Bjoirn 
Wirkola 95 p; 3. R. Bachler 
86 p ; 4. D. Neuendorf 84 p ; i 
5. Lars Grini 68 p ; 6. VI. .
Belousov 56 p ; 7. A. Jeglanov .
64.5 p ; 9. Bent Tomtum 59 p;
10. M. Queck 48 p ; 11. Bal- 
dur PreimI 41 p ; 12. G. Na- 
palkov (U.R.S.S.) 38 p ; 13.
Ludvik Zajc (Iugoslavia) 34 
p ; 14. Gilbert Poirot (Franța)
40.5 p ; 15. Rudolf Hohnl (Ce
hoslovacia) 38 p.

DE 70 M : 
(Norvegia) 
Neuendorf/ 
Jiri Raska 
Bachler 57

Austria
7-3,

R.D.G.

de ci
că vi-

FOTBAL PE GLOB • FOTBAL PE GLOB
MULTE GOLURI ÎN CAMPIONATUL ITALIEI

Contrar 
marcat în 
a campionatului 
numărul mare de goluri în
scris în cîteva dintre partide. 
Ne .referim la întîlnirile de la 
Verona, unde echipa gazdă a 
dispus de colega ei de pro
movare, Pisa, cu 5—3 prin 
golurile marcate de Traspe- 
dini (3), Bui și Petrelli, res
pectiv Manservisi, Piaceri și 
Mascalaito. De asemenea, for
mația genoveză Sampdoria a 
întrecut cu 4—0 pe Varese, 
golurile fiind semnate de 
Sabatini, Vieri, Francesconi și 
Moretti. Și doar o surpriză de 
rezultat: echipa sardă Cag
liari a întrecut cu 2—1 pe Ju
ventus, la Torino. Golurile în
vingătorilor au fost înscrise 
de centrul atacant Boninsegna 
și de internaționalul Riva. 
Pentru gazde a marcat Haller.

obiceiului, s-a re- 
etapa de duminică 

peninsular

în rest, merită 
victoria Bolognei 
Napoli (2—1), prin 
lui Mujesan și Turra, pentru 
.învingători, respectiv Nielsen 
și cea a lui Internazionale 
asupra Romei (3—1), Suarez 
— autogol — pentru Roma, 
Facchetti, Bertini și Domen- 
ghini pentru Inter, fiind auto
rii golurilor. Campioana Itali
ei, Milan, a scos un lezultat 
de egalitate (0—0), neconclu
dent. in partida susținută la 
Bergamo împotriva Atalantei. 
Tînăra Fiorentina a terminat, 
de asemenea la egalitate în- 
tîlnlrea sa cu Lanerossi, sus
ținută la Vicenza. De notat și 
victoria palermitanilor asupra 
formației Torino cu scorul de 
1—0, prin golul înscris de 
Bercellino II. în clasament 
conduce Milan (10 p.).

Cesare TRENTINI

semnalată 
asupra lui 

golurile

JOC SLAB AL LUI WEST BROM...
A 18-a etapă a campionatu

lui englez a readus pe Liver
pool in fruntea clasamentului, 
după o prețioasă victorie cu 
2—1; asupra lui Chelsea. Tn 
aceeași zi, Everton nu reușea 
decît 2—2 pe 
Ipswich, fiind 
Un punct a 
Unițed în fața 
Hotspur (0—0), 
avantajul virtual al unui joc 
mai puțin.

Destul de slab a evoluat, 
sîmbatâ. echipa West Brom- 
vich Albion, viitoarea adver
sară a lui Dinamo Bucu
rești în „Cupa cupelor". West 
Brom a fost învinsă cu 2—0 
de Southampton, care înregis
trează astfel prima sa victorie 
acasă, în ultimele două tuni. 
Ambele goluri sînt rezultatul 
greșelilor portarului Osborne, 
altădată foarte greu de trecut. 
Cu o apărare șovăitoare, echi
pa învinsă nu a excelat nici 
in atac, unde singurul jucă
tor de remarcat a fost tînărul

terenul lui 
astfel egalată, 
lăsat și Leeds 
lui Tottenham 
dar păstrează

extrem stînga Herford, foarte 
mobil șt decis în acțiuni.

In celelalte meciuri : Arse
nal—Newcastle 0—0; Leicester 
— Nottingham 2—2, Man
chester City—Sheffield Wed
nesday 0—1, Queens Park — 
Burnley 0—2, Stoke — Coven
try 0—3, Sunderland — Man
chester United 1—1, Wolver
hampton — West Ham 2—0. 
In v clasament: Liverpool și 
Everton 26 p, Leeds 25 p. Ar
senal 24 p, Chelsea 23 p.

Mike AMBROSE

CELTIC GLASGOW
ÎNVINGĂTOARE

CU 5-0
In etapa a 10-a a campio

natului Scoției, echipele din 
Glasgow au obținut victorii 
la scoruri categorice. Celtic, 
a cîștigat cu 5—0 în depla
sare meciul cu F.C. Abroath, 
iar Rangers a învins cu 6—1

Graham (Arsenal) tn centru, in duel aerian cu Clark (New
castle United) în meciul de sîmbătă dintre cele două echipe, 

terminat cu scor alb: 0—0.
Telefotos AGERPRES

Kickers Offenbach 1—0, 
M.S.V. Duisburg — Hanno
ver 96 0—0, Eintracht Braun
schweig — Borussia Mon- 
chengladbach 0—0. în cla
sament, pe primele locuri se 
află : Bayern Miinchen 21 p, ■■ 
Hamburger S.V. 19 p, Bo
russia Monchengladbach* 18 
p. etc.

Meciul Bayern Miinchen — ■ 
F. C. Nurnberg, programat 
în această etapă, se va des
fășura marți.

pe Hibernians Edimburg. In 
clasament conduce 
Glasgow cu 16 p, urmată 
Șt. Mirren și Dundee 15 
și Glasgow Rangers cu 14

ALEMANNIA

IN REGRES

Celtic 
de 
P, 
P-

In etapa a 14-a, desfă
șurată sîmbătă în campiona
tul R. F. a Germaniei. Ale
mannia Aachen a suferit o 
nouă .înfrîngere și se află în 
prezent în zor.a retrogradării 
a plasamentului. Alemannia 
a pierdut pe teren propriu 
cu 1—0 în fața Borussiei 
Dortmund. Ionescu a făcut o 
partidă slabă, fiind înlocuit 
în min. 72. După; meci. an
trenorul Pfeiffer a declarat 
că atît. Ionescu, cît și belgia
nul Ciaessen au prea puțină 
forță și rezistență pentru du
ritatea campionatului 
german. Iată celelalte 
tate ale etapei : Herta 
— Miinchen 1860
Schalke 04 — Hamburger 
S.V. 2—3. Werder Bremen — 
F. C. Koln 3—1, Eintracht 
Frankfurt — F. C. Kaisers
lautern 2—2, VfB Stuttgart —

C. M DE FOTBAL
ÎN 5 ORAȘE

efectuată devizita
de membri ai con-

vest- 
re'ziil- 
B S C.

1—2,

După 
un grup 
ducerii F.I.F.A. în diferitele ; 
orașe mexicane propuse- să 
găzduiască meciurile din 
Campionatul mondial de fot- i. 
bal — 1970, comitetul de or
ganizare a competiției a ales. 
următoarele cinci localități : 
Ciudad de Mexico. Guadala
jara, Leon, Toluca și Pueblo. 
Primele trei orașe vor- găz
dui cîte o grupă completă în 
timp ce la Toluca și Pueblo 
vor avea loc meciurile din 
grupa a IV-a.


