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IN PRIMELE 6 LOCURI NUMAI ECHIPE OIN PROVINCIE! r“aTeIg^reĂ"l
9 Politehnica lași — performera etapei • U.T.A. n-a rezistat „valului" constânfean • F.C. Argeș, vicecampioana '68, 

prelua t... lanterna roșie! • Oltenii continua curia de

și excepție
Aș arsa M acoept «4 

tclipsa dt formă t «n feno
men foarte obișnuit In fotbal.

Dar cum pot tă accept că 
e normal ca Steaua, Dinamo, 
Rapid (și nu numai ele) să 
fie mai aproape de lanternă 
decit de fostul candidat' la 
retrogradare U.T.A. ?

Aș vrea să admit că echi
pele provinciale au ieșit în
tărite prin redobîndirea drep
tului legitim de a spune 
veto atunci cînd un jucător e 
furat de mirajul Capitalei.

Dar cum pot să admit că 
e, totuși, normal ca în pri
mele șase locuri să se afle 
doar echipe din afara Bucu
reștilor ?

Aș vrea să justific pasa 
neagră a tuturor echipelor 
noastre „europene" (C.C.E., 
Cupa cupelor și C.O.T.), prin 
plusul de oboseală acumulată.

Dar mi-e. iarăși, foarte 
greu să admit că e firesc ca 
aceste patru echipe să se a- 
fle în a doua jumătate a cla
samentului, rezervlndu-și cu 
un egoism de neînțeles pînă 
și dreptul la lanternă ?

Aș vrea să cred că U.T.A. 
și Craiova au, la urma urmei, 
dreptul de a fi în campiona
tul nostru ceea ce Milan și 
Juventus sau Real Madrid și 
Barcelona (nu respect ulti
mele clasamente) sînt în cam
pionatul italian sau în cel 
spaniol.

Dar mi-e, din nou, foarte 
greu să-mi explic cum o e- 
chipă reprezentînd o uzină 
de țesătoare și o alta prove
nind dintr-un institut agrono
mic, plus un I.S.E., reușesc să 
privească de sus echipe cu 
temelii organizatorice infinit 
mai solide 7

.4ș vrea să susțin cu toată 
ardoarea că principiul jucă
torului consacrat este un

Datcu, un adevărat

(1 decembrie)

urmărire a liderul u i ■
REZULTATE TEHNICE

1

„U* Craiova—Progresul 2—0 0-0) |
„U* Cluj—Jiul 3-1 1-1) 1
Petrolul—Dinamo București 1—0 1—0)
Vagonul—F. G Argeș
A.S.A. Tg. Mureș—Crișul

3—1 1-0) 1
1-0 0-0) 1

0-1) .Steaua—Politehnica lași 1-2
Farul—U.T.A. 2—0 1-0) 1
Rapid—Dinamo Bacău 2-2 1—2) 1

(Citiți cronicile în pag. a S-a) I
CLASAMENT

1
1» U.T.A. 14 9 2 3 24—13 20 1
2. „U" CRAIOVA 14 8 3 3 30—20 19
3. A.S.A. TG. MUREȘ 14 7 1 6 21—18 15 1
4. FARUL 14 7 1 6 22—21 15 1
5. PETROLUL 14 7 1 6 16—17 15 .
6. POLITEHNICA IAȘI 14 7 1 6 16—18 15 I
7. DINAMO BUCUREȘTI 13 6 2 5 22—15 14 1
8. JIUL 14 5 4 5 15—14 14 .
9. DINAMO BACĂU 14 6 2 6 16—18 14 1

Î0. STEAUA 14 6 1 7 25—19 13 1
11. „U" CLUJ 14 6 1 7 24—25 13 I
12. PROGRESUL 14 5 3 6 14—17 13 1
13. RAPID 14 5 3 6 15—20 13
14. CRIȘUL 14 3 4 7 10-14 10 I
15. VAGONUL 14 4 2 8 23-34 10 i
16. F. C. ARGEȘ 13 4 1 8 13—23 9

ETAPA VIITOARE

Politehnica lași—Petrolul
Dinamo București—„U" Craiova
Crișul—Vagonul
Dinamo Bacâu—Steaua
Progresul—Farul
U.T.A.—„U* Cluj
F. C. Argeș—A.S.A. Tg. Mureș
Jiul—Rapid

CONTINUĂ...
• afirmă — ;i nu fard tsmei — 
că perioada romanticâ a spor
tului s-a încheiat de mult. Din 
ea a rămas doar amintirea du
ioasă, parfumul rafinat al poe
ziei lui Virgil Ludu. Noua 

super-recordmanilor de tipul 
Viscopoleanu și a lui Bob

eră, a
Vioricăi ___ r______ T. _ ... ___
Beamon, a atacului direct, încununat 
de «ucces, asupra „limitelor umane* 
estș mai prozaică. Ea a alungat între

înger păzitor, salvează in extremis... 
Foto: N. AUREL

alcătui-principiu sănătos la 
rea echipei naționale.

Dar mi-e din ce în 
greu să accept ca fiind nor
mal faptul că în cele 180 de 
minute internaționale cu Por
tugalia și Anglia, prinții 66 
de jucători ai clasamentului 
au dat doar un portar (Gor- 
nea), un fundaș (Mocanu) și 
un mijlocaș (Petescu).

Știu. Sînteți gata să-mi 
răspundeți că asemenea ano
malii se pot găsi și aiurea.

Că Manchester City a fost 
eliminată de Galatasaray.

ce mai

Ca Anglia însăși a fost în
depărtată din Cupa mondia
lă de ... S.U.A.

Că Eusebio a ratat contra 
lui Manchester United o oca
zie mai clară decit cele mai 
clare ocazii ale lui Voinea 
sau Neagu.

De acord. Numai că toate 
aceste exemple și multe alte
le posibile sînt EXCEPȚII, 
in timp ce In fotbalul nostru, 
excepțiile constituie tot mai 
mult: o REGULA:

loan CHIRILA

ÎN ULTIMELE DOUĂ FINALE ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LA SCRIMĂ

CÎȘTIGĂTORII DESEMNAȚI FĂRĂ BARAJ ••• I

I •••

In proba feminină 
de floretă Ecaterina 
Iencic a trecut prima 
... linia de sosire, cu
cerind astfel actuala e- 
diție a „Cupei Româ
niei1*. Totuși, și în ca
zul ei n-a lipsit mult 
ca să asistăm — aido
ma probelor de flore
tă băieți și spadă — 
la un turneu de baraj. 
Iencic, care a evoluat 
constant bine pînă la 
ultima manșă, a tre
buit să se recunoască 
învinsă în asaltul cu

Maria Vicol (3—4). A- 
poi, ea a avut un nou 
asalt dificil, cu Ana 
Ene. Dar, . de data a- 
ceasta, ea a fost mai 
prudentă : s-a ... gră
bit să realizeze prima 
cele patru tușe... Ex- 
ceptînd, deci, eșecul la 
Vicol, Ecaterina Iencic 
a obținut 14 victorii și 
cîștig de cauză la toa
te celelalte aspirante 
la locul 1: 4—3 cu Ol
ga Szabo (într-un asalt

dintre cele mai specta
culoase), .4—i cu Siiza- 
na Ardelearfu și Ilea
na Drîmbă. Ea a repe
tat, așadar, performan
ta din campionatul na
țional, din iulie, de- 
monstrînd că pentru 
anul 1968 rămîne cea 
mai eficace dintre flo- 

■ retiste.
Tiberiu STAMA

în
(Continuare
pag. a 2-a)

I

filele istoriei sportului tipul „poli-ipor- 
țivului*, pe acel ce era în .stare să 
joace baschet ți volei, să practice 
atletismul și înotul, sâ îmbrace, pe rînd, 
în același sezon, tricourile „naționalei” 
la aceste discipline și încă la altele.

Acum, galopul înspumat spre per
formanță nu dâ răgaz, solicită pînă 
la secundă timpul, pe care, apoi, îl 
împarte pe orarul cu pătrățele multe 
și cuvinte cu semnificații profunde : 
pregătire psihologică, pregătire fizică 
specifică, tehnică, tactică ș.a.m.d. Luată 
cu asalt, știința s-a lăsat cucerită de 
entuziasmul și curajul sportivilor, dar 
le-a impus, la intrarea în „turnul de 
fildeș", reguli drastice. Fără _ a _ deveni 
un sclav, un robot, fără a fi lipsit de 
fantezie, sportivul trebuie să urmeze 
cu rigurozitate drumul impus de știință, 
să se specializeze în ramura _ căreia 
vrea să i se dedice chiar din anii 
aceia cînd ar mai vrea să glumească 
cu mingea, să-l imite pe d Artagnan 
sau — folosind frînghia din sala de 
gimnastică ca pe o liană a junglei 
— să se creadă Tarzan. ,

Regulile, stricte ca orice reguli, im
puse de simbioza sport-știință au jnai 
suprimat si vacanțele. Cel ce aspiră la 
medalia de aur a Olimpiadei, la titlu
rile de campioni și recordmani mon
diali, nu-și poate permite repaus. Chiar 
dacă zăpada a acoperit iarba și zgura, 
alergarea continuă. Continuă sub pa
nourile de sticlă ale sălilor sau la adă
postul treningurilor călduroase sub bi
ciuirea ploii sau a vîntului înghețat. 
Orice oprire înseamnă tempo pierdut. 
Și pierderile se recuperează greu...

Ciclistul nu-și trădează sportul, aler- 
gînd pe schiuri, după cum fotbalistul 
nu-și face concesii, jucind hochei. De 
fapt, alergarea continuă. Este mîna prie
tenească pe care alte sporturi o întind 
suratelor lor. Alergarea continuă — și 
trebuie să continuie I — oricînd. Nici 
atunci cînd piscul înalt al performanței 
maxime a fost atins ea nu se întrerupe. 
Și esle bine ca nici unul dintre cei care 
au cucerit gloria sportivă sau se pregă
tesc s-o îmbrățișeze să nu uite că so»' 
crificiul este una dintre primele reguli 
pe care știința le-a impus atunci cînd 
a acceptat să-și unească eforturile cu 
ale sportului.

A venit iarna. Pentru toți însă, alerga
rea continuă...

STEAUA — POUTBHNICA 
IAȘI 1—» (0—-1)

Stadionul Republicii 1 timp 
înnourat; teren alunecos (pe 
centru, desfundat) ț specta
tori — aproximativ 1 000 I Au 
marcat : Goliac (min. 14), 
Sătmăreanu (min. 00), Delea
nu (min. 90).

STEAUA : Suclu 4 — Rota- 
l.ru 4, Jenei 6, Sătmăreanu 7, 

Negrea 4, Dumitriu UI 3 
(min. 70 Iordănescu 6); Vigu 
3, Pantea 7, Constantin 4 
(min. 46 Tătaru 6),- Voinea 5, 
Crăinieeanu 6.

POLITEHNICA : Cizic 8 —
Gavrilă 6, lanul 7, Stoicescu 
7, Deleanu 9 (pentru excelen
tul său gol), Ștelănescu 8 
(min. 85 Romllă), Contardo 7, 
Incze 6, Lupulescu 7, Cuper
man 8, Goliac 7 (min. 65 C. 
Popescu 5).

A arbitrat A. Pop 
★★★> ajutat la linie de V. 
Mesaroș și I. 
din Cluj).

Cîmpeanu (toți

a fost așa: 
așteptat primul

La început 
Steaua abia a 
fluier al arbitrului și s-a lan
sat în atac. Timp de 10 minute 
și-a masat adversarul în pro
priul teren și a început să 
„puncteze**. Min. 2 : Voinea 
trimite excelent cu capul, pu- 
nîndu-i portarului Cizic multe 
probleme de rezolvat. Min. 4 s 
de la 30 m, cu un șut puternic 
și precis, Sătmăreanu l-a în- 
genunchiat pe apărătorul bu
turilor ieșene, jos la colț, lîngă 
bară. Min. 6 : de la 20 m, Voi
nea trimite cu forță balonul 
pe spațiul porții, însă porta
rul reține. Min. 7 : din lovi
tură liberă de la 20 m, Vigu 
trimite milimetric pe lîngă col
țul porții.

Dar lată, adversarul reu
șește să «cape din rtrfnscare. 
Ieșenii atacă pentru prima 
oară în min. 11, cînd Ouper- 
man încheie acțiunea cu un 
șut preda. Oaspeții încep «ă 
lasă la joe. Micul înceta, trece 
de două cri val-vîrtej pe lingă 
Negrea. Și a venit min. 14 i 
Ștefănescu a trimis o pasă, la 
Intîlnire» L-a găsit pe Goliao 
(într-o poziție dubioasă de of
said). A urmat o preluare,

•pol an șut sec de la 14 m șl 
plonjonul Iul Suclu (cam ne
atent) a devenit Inutil i 1—0 
pentru oaspeți. O nedreptate ? 
Nu. Căci de abia de acum 
Încolo avea să iasă In eviden
ță marile carențe ale unei 
foste mari echipe. Fundașii la
terali greșesc, mijlocașii sînt 
inexistenți. Vigu și Dumitriu 
III fac figurație. Cînd reușesc 
să pună piciorul pe minge, 
întîrzie pasa, iar cînd pasea
ză, trimit balonul la adver
sar. Adversarul, dispus să se 
bată pînă la ultima picătură 
de energie, găsește îmbietoa
re... bulevarde printre apără
torii adverși și de cîteva ori 
Lupulescu, Cuperman și Goliac 
(min. 17 și 22) seamănă pa
nică în careul lui Suciu. Steaua 
are însă cele mai mari ocazii 
de a înscrie. Ratează însă cu 
seninătate. Dumitriu și Con
stantin (min. 33), Voinea (min. 
39). Dar în min. 43 Constantin 
le întrece pe toate. Ieșeanul . 
Stoicescu (accidentat) îi pa
sează impecabil. La 10 m de 
poartă Constantin e singur cu 
portarul. In loc să șuteze, se 
apropie la 8, 7, 6 m, și de aici, 
trimite în brațele portarului.

După pauză istoria se re
petă. Domină autoritar gaz
dele, dar nu izbutesc să se 
descurce In fața unei apărări 
supraaglomerate (Contardo, 
pironit între fundașii centrali, 
Incze șl Goliao retrași la mij
locul terenului). Steaua are 
Insă situații excelente de a 
marca. Dar poarta nu este ni
merită. în min. 75 trage Jenei. 
Gavrllă încearcă să intercep
teze și lovește mingea cu mi
na. Arbitrul refuză 11 m șl 
acordă corner. Egalarea sur
vine în min. 80. Est* opera 
unul fundaș. Pantea execută 
corner, Sătmăreanu reia ex
celent cu capul ți „pune” ba
lonul la păianjen. Militarii

forțează victoria, dar se Joacă 
cu ocaziile. în min. 89, singur 
cu portarul, Tătaru șutează de
fectuos departe de poartă, de 
la 10—12 m. Și în loc de 2—1 
pentru Steaua, în min. urmă
tor, va fi 2—1 pentru Politeh
nica, Contraatacă Popescu. 
Sătmăreanu îl faultează la 18 
m. Deleanu execută excelent 
lovitura. Șut peste zid, sub 
bară. Gol — min. 90. Steaua 
nu mai are timp de replică și 
trebuie să se împace cu gîndul 
că a pierdut din nou. A fost 
învinsă de un adversar domi
nat autoritar, dar care a știut 
să lupte și să atace cu multă 
inteligență. La aceste capitole 
ieșenii le-au fost superiori 
campionilor. Campionilor care 
sînt obosiți și derutați.

Constantin ALEXE

Tineret-rezerve : Steaua—
Politehnica Iași 5—2 (2—1).

I,floretă femei,
A. NEAGU

Ecaterina Iencic (stingă), cîștigătoarea „Cupei României" la 
tntr-unul din asalturile susținute ieri. Foto :

Hrisfache NAUM

în „Cupa orașului București" la handbal

ECHIPA IUGOSLAVIEI ȚINUTA IN ȘAH DE SELECȚIONATA GRUZINĂ
Mulți dintre cei prezenți 

aseară în sala Floreasca ar 
fi fost tentați să creadă că 
partida dintre cele două se
lecționate românești, prezente 
la ediția din acest an a „Cu
pei orașului București*, va fi

un simplu joc în familie. Mai 
ales după primele 10 minute 
ale întrecerii, cînd seniorii 
acumulaseră deja 6 goluri, 
în timp ce, cifra de pe ta
bela de marcaj din dreptul 
echipei de tineret rămăsese

neschimbată. Minutele urmă
toare au dovedit însă con
trariul ; speranțele — care 
țintesc locul III în acest 
turneu — nu-și puteau per
mite nici un moment luxul 
unei înfrîngeri la scor și, ca

NICOLAI ACRIM — LAMPION
DE GIMNASTICĂ LA JUNIORI

ARAD, 17 (prin telefon). — 
S-au încheiat întrecerile de 
gimnastică din cadrul cam
pionatului național de juni
ori. Sîmbătă și duminică și-au 
disputat întîietatea băieții, la 
categoriile a Il-a, I ți can
didat maestru.
maestru 
nărului 
Nicolae 
54.05 p. 
tlul de 
al țării.
Nicolae 
cu 52,75 
(Steaua)

La candidat 
locul I a revenit tî- 
gimnast bucureștean 

Achim (Steaua) cu 
care cîștigă astfel ti- 

campion de juniori 
El a fost urmat de 
Oprescu (Viitorul) 
p, Aurel Bunescu 

ți Dan Grecu (Viito-

rul), ambii cu 52,70 p. Iată 
și primii clasați la celelalte 
categorii de clasificare : cat. 
I: Dan Sabău (Ci. sp. șc. 
Buc.) 51,75 p, Nicolae MoscU 
(Șc. sp. 2 Buc.) 50,70 p; A. 
Islai (Șc. sp. Tg. Mureș) 50,55 
p; cat. a Il-a: Banya Zoltan 
(Șc. sp. Arad) 54,10 p. Liviu 
Morovan (G.F.R. Timișoara) 

Constantin Sanda
Timișoi.ra) 52,15

53,85
(I.ic. nr. 4
P-

întrecerile 
de la Arad
o bună organizare.

p,

de gimnastică 
s-au bucurat de Imagine din partida celor două selecționate românești desfășura.i aseară tn „Capa orașului 

București* l*oto V. BAGEAC

atare, și-au strîns rîndurile 
destul de repede. Cu șase 
minute înainte de pauză sco
rul a devenit egal (9—9), ca 
urmare a unui șir de fru
moase acțiuni prin rîndurile 
unei apărări cu multe găuri 
supărătoare.

Replica „minților* i-a am
biționat pe jucătorii primei 
selecționate, care accelerînd 
ritmul în partea a doua a me
ciului, și acționînd mai mult 
pe contraatac, și-au asigurat

PROGRAMUL DE AZI :ora 18.30: 
Ungaria — R.S.S. Gruzină ; ora 
17.45 : Romănia tineret — Spa
nia ; ora 19 : Romănia — Iugo
slavia.

o victorie comodă : 28—1G
(12-9).

Astăzi, echipa noastră na
țională va întîlni în finala 
turneului redutabila formație 
iugoslavă, partidă care pro
babil ne va prilejui satis
facția unui frumos succes.

SPANIOLII — REVELAȚIA 
REUNIUNII

Preopinentele celei de a 
doua întîlniri din programul 
de Ieri au intrat în arenă do-

minate de dorința realizării 
primei victorii în actualul 
turneu. Meciul a început nă
valnic, jucătorii ambelor 
echipe inițiind atacuri în se
rie, multe dintre ele mate
rializate prompt și pe tabela 
de marcaj. Cei care au în
scris primii și au păstrat un 
ușor avantaj de-a lungul ce
lei dintîi reprize au fost 
handbaliștii unguri. Selec
ționata iberică însă, a recu
perat de fiecare dată dife
rența, reușind să încheie re
priza cu un pasiv de numai 
un gol. în min. 32, Morales, 
în aclamațiile sălii, a adus 
egalarea și, din acest 
tnent, spaniolii au 
partida. Minut cu minut ei 
au pus la grea
poarta apărată de... Adorian !, 
clesprinzîndu-se încet, dar 
sigur, în cîștigători. Fluierul 
final al arbitrului Tîrcu i-a 
găsit cu un avantaj de 
4 puncte ; scor final : 19—15 
(7—8) — pe deplin meritat 
după evoluția lor spectacu-

irio- 
stăpînit

încercare

Nușa MUSCELEANU 
Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi, la orele 17,30, in sala Dalles, expunerea

JOCURILE OLIMPICE ANTICE Șl REEDITAREA LOR MODERNĂ"
în cadrul cursului „Sport și educație fizică** de la Univer

sitatea populară București va fi prezentată azi expunerea 
„JOCURILE OLIMPICE ANTICE ȘI REEDITAREA LOR 
MODERNA**, pe care o va susține ziaristul Victor BĂN0IU- 
LESCU. Va urma filmul „Cei șapte samurai".

l.ru
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PolitehnicaTimișoara a învins pe Di nămol
Etapa a Vl-a a diviziei na

ționale A a consemnat o mare 
surpriză în campionatul mas
culin. Dinamo București a fost 
întrecută de Politehnica Timi
șoara care, prin lotul destul 
de valoros de care dispune, 
se anunță ca o echipă ce poate 
încurca socotelile pretenden
telor. Ia titlu. Remarcabil — 
finișul bun al brașovenilor în

partidele susținute în depla
sare. Astfel, după Bacău, Trac
torul a învins și la Brăila, 
consolidîndu-și poziția în cla
sament. In rest, rezultatele au 
fost conforme calculului teo
retic.

RAPID BUCUREȘTI—UNI
VERSITATEA CLUJ (f) 3—0 
(5, 10, 4). Campioanele n-au 
fost prea solicitate în această

DINAMO BUCUREȘTI— 
PE PRIMUL LOC

Cu meciurile desfășurate 
sîmbătă și duminică, echipele 
masculine participante la di
vizia A și-au încheiat întrece
rea din tur. Pe primul loc s-a 
clasat, neînvinsă (dar cu o 
restanță pe . care o susține 
astă-seară, la ora 20, în sala 
Dinamo, în compania I.C.H.F.- 
uluij formația Dinamo Bucu
rești, urmată de Steaua. Locul 
trei a fost decis de partida 
Rapid , — Politehnica Bucu
rești, în care rapidiștii au ob
ținut victoria la limită. Iată 
rezultatele etapei a Xl-a la 
băieți și etapei a IV-a la fete :

MASCULIN
Rapid — Politehnica Bucu

rești 73—71 (33—32). întîlni
rea a oferit o dispută extrem 
de echilibrată. Scorul a alter
nat aproape în permanența 
dar în miri. 33 studenții aveau 
uri avans de 10 puncte 
(62—52), care părea decisiv. 
Au urmat, însă, o serie de 
ratări din partea Politehnicii 
(printre care și 5 aruncări li 
bere), dar, mai ales, atacuri 
eficace din partea rapidiștilor 
(din rîndul cărora a excelat 
Cristian Popescu), datorită că
rora . meciul. s-a echilibrat șl 
ar oferit un final dramatic 
cîștigat de echipa mai experi
mentată. Au înscris Cr. Po
pescu 27 (4 în prima repriză, 
23! în cea de a doua), Stă- 
neșcu 19, Ivan 7, Popovici 8, 
Trirsugian 4, Predulea 4, Czell 
4, pentru Rapid, respectiv Ni- 
cuiescu 6, Haneș 17, Popa 5 
(în miri. 15 a fost eliminat 
pentru 5 greșeli personale). 
Georgescu 1, Săuca 28, Purcă- 
reanu 11, Mol in 3. Arbitrii 
Dan Chiriac și P. Spiru au 
condus, în general, la un nivel 
mediocru, iar în final au co
mis două greșeli flagrante, 
inadmisibile, provocînd ne
mulțumirea justificată a am
belor formații. (D. ST.).

: Steaua — I.E.F.S. 80—63 
(41—26). Studenții au dat o 
repl ică deosebit de viguroasă 
echipei Steaua care a avut o 
comportare submediocră

Politehnica Iași — Politeh
nica Galați 101—103 (50—19). 
După o întrecere palpitantă, cu 
te evoluție, a .scorului drama- 
l|că,. .oaspeții au realizat o 
victqrie la limită, (I. DIAC — 
coresp).

Upițersitatea Țlmișoara — 
Politehnica Brașov 86—65 
(42—31). Gazdele au condus 
th permanență, cîștfgînd clar

în fața unui adversar care 
s-a străduit să piardă la o 
diferență cît mai mică. Par
tida a fost de un bun nivel 
tehnic și a plăcut datorită 
dîrzeniei cu care au luDtat 
ambele echipe. (P. ARCAN — 
coresp. principal).

Farul Constanța — Univer
sitatea Cluj 67—65 (34—37) 
Victorie la potou a constăn- 
țenilor, care au avut în Po
povici (26 puncte) un jucător 
extrem de eficace. (L. BRUC
KNER — coresp).

FEMININ
Rapid — I.E.F.S. 78—44 

(29—20). Jocul a fost echili
brat doar pînă în min. 18 
(scor 19—16 pentru Rapid), 
după ce studentele conduse
seră cu 16—15 (min. 16). Din 
acest moment. însă, rapid istele 
au acționat cu mai multă ho- 
tărîre în apărare și au lan
sat contraatacuri prompte (în 
care a excelat Eva Ferencz), 
detașîndu-se treptat. Au în
scris Ivanovici 5, Ferencz 4, 
Racoviță 20, Chiraleu 4, Su- 
liman 18, Bițu 10, Vasilescu 
13, Nicola 4 pentru Rapid, 
respectiv Iliescu-Nia 4, Mi- 
halca 8, Trandafir 6, Szaba- 
dos 14, Farcaș 2. Băcilă 8, 
Andreescu 2. (F. SIMION — 
coresp.).

Viitorul Dorohoi — Univer
sitatea Cluj 47—45 (16—17). 
Prima victorie a dorohoien- 
celor a fost obținută în urma 
unui joc' frumos și dato
rită combativității exemplare. 
(T. UNGUREANU — coresp.).

Politehnica București — 
Progresul București 63—36 
(31—14). După ce și-au asigu
rat în prima repriză un avan
taj substanțial, campioanele 
țării au rulat în cea de-a 
doua întregul lot, din păcate 
nu prea numeros.

Crișul Oradea — Construc
torul București 49—41 (18— 
20). Joc de slab nivel tehnic, 
presărat cu multe nereguiari- 
tăți. Gazdele' s-au impus de 
abia în partea a doua e în- 
tîlnirii, cînd au acționat mai 
decis și au dovedit un plus 
de luciditate. (P. LORINCZ 
— coresp.).

A.S.A, Cluj — Voința Bra-, 
șov 53—85 (24—47). O victorie 
a brașovencelor, surprinză
toare prin proporția scorului 
(RADU MIRCEA — coresp.).

partidă în care adversarele 
s-au prezentat slab în atac și 
în apărarea din linia a doua, 
întreaga echipă clujeană a, 
manifestat carențe inadmisi
bile, în special la preluări. 
Scorul pe seturi putea fi și 
mai sever, 
dovedeau 
siguranță 
căruia, în setu] doi, au redus 
handicapul de la 4—12 la 10— 
12. Diferența netă dintre cele 
două echipe a ieșit în evidență 
în ultimul set, cînd Rapid a fo
losit patru jucătoare de re
zervă, (A.B.).

DINAMO—U NI VERSITA- 
TEA TIMIȘOARA (f) 3—0 (1. 
4, 8). întîlnirea nu a cores
puns nici pe departe aștep
tărilor. Aceasta pentru, că oas
petele s-au prezentat slab fată 
de poziția pe care o ocupau în

dacă oaspetele nu 
ceva mai multă 
la blocaj, datorită

IgW
clasament (locul 5). Timișoren- 
cele au abordat partida cu 
exagerată timiditate, ceea ce 
le-a făcut să comită nenumă
rate greșeli, îndeosebi la pri
mirea serviciului. Elocvente în 
acest sens sînt cele 10 puncte 
realizate de dinamoviste direct 
din serviciu. (N. M.).

FARUL—I.E.F.S. BUCU
REȘTI (f) 3—0 (4, 12, 14). E- 
chipa gazdă a avut în Fene- 
chiu și Bi.ii cele mai bune ju
cătoare. (Ch. Goldenberg — 
coresp.).

CEAHLĂUL piatra 
NEAMȚ—MEDICINA BUCU
REȘTI (f) 3—2 (7, 1, —10, —9, 
2). S-au remarcat Albiș și 
Viruzab de la învingătoare, 
iar de la Medicina Klein și

Sudacevschi (C. Nemțeanu — 
coresp.).

C.S.M. ȘIBIU—UNIVERSI
TATEA CRAIOVA (f) 3—0 (8, 
3, 8). Sibiencele au excelat în 
atac. Remarcate R. Popa. Va- 
siu și Țopa, respectiv Lepă
dăm și Dobîrtă. (G. Topîrcea- 
nu — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA—DINAMO BUCUREȘTI 
(m) 3—2 (10, 11, —9, —8, 3). 
Meciul de duminică, a durat 
două ore și a oferit un spec
tacol deosebit de frumos, cum 
nu s-a văzut de mulți ani în 
Timișoara. După 2—0 pentru 
gazde, antrenorul Mihăilescu 
s-a văzut obligat să apeleze la 
serviciile lui Cozoniei (care 
nu era pregătit pentru joc). 
Datorită acestuia, Dinamo a 
cîștigat seturile 3 și 4, dar în 
ultimul gazdele au condus de
tașat cu 11—0 și 13—1, în ur
ma unei evoluții excelente ce 
le-a adus o meritată victorie. 
Remarcați : Coste, Vraniță, Ar- 
miom Tănăsescu și Weiss, res
pectiv Schreiber, Tîrlici, Co- 
zonici, Smerecinschi. Bun — 
arbitrajul lui C. Șovăială din 
Ploiești. (P. Arcan — coresp. 
principal).
CELULOZA BRAILA-TRAC

TORUL BRAȘOV (m) 2—3 (12, 
14, —11, —9, —7). Deficitari 
la capitolul pregătire fizică, 
brăilenii au trebuit să pără
sească terenul învinși, 
cîștigaseră 
turi. (N. 
principal).

FARUL 
ITORUL BACÂU (m) 3—1 (15, 
—Ș8, 10, 13). Victoria localni
cilor a fost determinată de 
superioritatea în atac și la blo
caj. (C. Popa — coresp. prin
cipal).

PETROLUL PLOIEȘTI— 
RAPID BUCUREȘTI (m) 1—3 
(12, —6, —13, —8.

deși 
primele două se- 
Costin — coresp.

CONSTANȚA—VI-

IN MECIUL DE

Meciul dintre Lotul A și Lo
tul B ne-a prilejuit urmărirea 
unei partide interesante, îm
părțită în două părți foarte 
bine distincte ca aspect.

în prima, echipa I a fost 
dominată în cea mai mare 
parte a timpului, iar scorul 
egal (3—3, după ce „secunzii- 
conduseseră cu 3—0) repre
zenta doar o consolare. După

VERIFICARE :

dar, din păcate, semnele de 
întrebare persistă. Iar dacă 
pentru unele posturi e vorba 
doar de a fi aleși cei mai buni 
în raport cu forma de moment 
și cu sarcinile tactice speciale, 
pentru altele penuria de spor- 

autentic valoroși consti- 
un îndemn la

tivi 
tuie improviza-

„CUPA F.R. BOX“
. .

<y

ÎN DIVIZIA B
Din nou,

PROGRESUL BRAILA — 
POLITEHNICA GALAȚI 

1—1 (1-D

SERIA I: schimbare de lider

majoritatea timpului de către 
oaspeți. Brașovenii au evoluat 
slab și au ratat cîteva ocazii. 
Golurile au fost marcate da 
Goran (min. 33, 84). A. Mu
nich — București a condus 
bine. <E. Bogdan, coresp.)

Brăilenii au început pru
dent, fapt de care au profi
tat oaspeții. în min. 6, Adam 
(Politehnica), bine servit de 
Mureșan, a deschis scorul. 
In continuare. Progresul a 
echilibrat jocul și în min 
25 s-a produs egâlarea. Au
tor : Avramescu. Pînă la sfîr
șitul partidei, localnicii au ra
tat cîteva ocazii prin Plugaru 
și Avramescu. în min. 30, 
jucătorul Pac (Politehnica) â 
fost eliminat pentru lovirea 
intenționată a adversarului. 
Bun arbitrajul lui M. Sado- 
veanu — București. (D. Cris- 
tache, coresp.)

țiativâ a aparținut tot gaz
delor, care, în unele perioade, 
au jucat cu fundașii pe linia 
de centru. Dominarea lor ca
tegorică, din această parte ~a 
meciului, au concretizat-o în 
min. 66 și 85, prin golurile 
marcate de I. Constantin și 
respectiv Ciuleanu. A arbi
trat bine N. Mogoroașe — 
Craiova, (p.v.)

GLORIA BÎRLAD —
POLITEHNICA BUCUREȘTI

4—1 (3—1)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - 
METALUL BUCUREȘTI 

1—0 (0—0)

3000 de spectatori au 
la un joc viu dispu-, 
min. 25 și 56 jucătorii

Peste 
asistat 
tat. în. 
Negustpru și Meder (ambii
de la Ceahlăul) au trimis ba
lonul în bară. Unicul 
fost realizat de Meder 
78). A arbitrat bine E. 
culescu — Ploiești. (C. 
țeanu, coresp.)

ELECTRONICA OBOR — 
POIANA CÎMPINA

3—1 (1—1)

gol a 
(min
Vlai-
Nem-

OTELUL GALAȚI —
PORTUL CONSTANȚA

0—0

Nivelul tehnic al jocului a 
fost infuențat negativ de te
renul alunecos. Aspectul ge
neral al meciului a fost de
terminat de dominarea gaz
delor și de apărarea fermă a 
oaspeților. Au marcat: Trăz- 
nea (min. 6, 42), Beliovschi 
(12), Furnică (min. 80), res
pectiv Halagian (min. 20). A 
condus G. Bîrsan — Galați. 
(E. Solomon, coresp. princi
pal)

Gălățenii au dominat insis
tent și au ratat multe ocazii, 
prin Nistor și Cîmpeanu. Ju
cătorii de la Portul s-au a- 
părat bine. în min. 85 Bruș- 
tiuc (Oțelul) a fost eliminat 
pentru durități. A condus 
E. Martin — București. (T. 
Siriopol, coresp.)

FLACARA moreni — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 

0—0

C.F.R. PAȘCANI —
DUNĂREA GIURGIU

3—0 (1—0)

Față de aspectul jocului, 
Flacăra merita victoria, însă 
înaintarea sa a ratat mult. 
Iată cîteva ratări : Drăgan 
(min. 38), Dumitran (min. 45), 
Silică (min. 68). Brașovenii au 
venit hotărîți să scoată un 
„egal“ și pînă la urmă au 
reușit. A. arbitrat I. Drăgbici 
— București. (Gh. 
coresp.)

După cîteva insuccese, 
bucureștenii au părăsit învin
gători, ieri dimineață, terenul, 
în urma unui joc bun, atît 
în apărare cît și în atac. 
Oaspeții au pus accentul pe 
apărare, cu speranța de a ob
ține un rezultat de egalitate, 
în prima repriză, jucătorii de 
la Electronica au construit 
multe faze periculoase la 
poarta apărată cu brio de < 
Nanu (Poiana). Dar, în plină 
dominare a bucureștenilor, 
oaspeții au deschis scorul. In 
min. 18, fundașul Petrică a 
trimis mingea „acasă", por
tarul Bunica n-a putut s-o 
rețină și Tr. Popescu, atent, 
a trimis balonul în plasă. In 
continuare, oborenii, au ratat 
cîteva ocazii și în min. 28 
au restabilit egalitatea pe ta
bela de marcaj, prin funda
șul Șerban. După pauză, ini

Feroviarii au învins pe me
rit, ca urmare a superiorită
ții lor evidente. Scorul putea 
fi mai mare, dar de 4 ori ba
lonul a lovit barele porții 
giurgiuvene. Oaspeții au avut 
și ei posibilitatea să mar
cheze, însă înaintașii 
tat cîteva ocazii. Au 
Marinescu (min. 3), 
(min. 47 din 11 m) 
jușcă (min. 85). A 
bine Ad. Maeovei — 
(C. Enea, coresp.)

au ra- 
înscris ;

Hrițcu 
și Ble- 
arbitrat
Bacău.

METROM BRAȘOV ■ 
CHIMIA SUCEAVA 

0—2 (0—1)

Jocul a fost controlat în

Ilinca,

noîem-

CLASAMENT

1. Ceahlăul P. N. 14 8 2 4 19-H 18
2. Polit. Galați 14 8 2 4 22-15 18
3. Steagul roșu 14 7 4 3 16-11 18
4. Metalul Buc. 14 7 3 4 28-15 17
5. Chimia Sv. 14 8 i 5 25-15 17
6. Portul C-ța. 14 6 4 4 24-12 16
7. Prog. Brăila 14 4 7 3 16-15 15
8. Flacăra Moreni 14 5 5 4 15-18 15
9. Oțelul Galați 14 5 4 5 16-18 14

10. Poiana Cîmpina 14 6 2 6 16-23 14
11. Metrom Bv. 14 4 4 6 18-18 12
12. Polit. Buc. 14 3 5 6 15-21 11
13. C.F.R. Pașcani 14 5 1 8 18-25 11
14. Gloria Bîrlad 14 4 2 8 20-29 io
15. Electronica 

Obor 14 5 0 9 19-29 10
16. Dun. Giurgiu 14 3 2 9 8-20 8

(24ETAPA VIITOARE .
brie) : Politehnica București — 
Oțelul Galați, Portul Constanța - 
Metrom Brașov, Chimia Suceava 
— Ceahlăul P. Neamț, Steagul 
roșu Brașov — Electronica Obor, 
Politehnica Gaiațl — Flacăra Mi> 
reni, Poiana Cimpina — C.F.R. 
Pașcani. Metalul București — 
Progresul Brăila, Dunărea Glut* 
giu — Gloria Bîrlacl.

SERIA a ll-a: Nici o victorie în deplasare!
INDUSTRIA SÎRMEI —

C.F.R. CLUJ 1—1 (0—1)

în prima repriză, jucătorii 
de la Industria sîrmei au do
minat, însă cei care au în
scris au fost clujenii (în min. 
4) prin Mazurachis, la o gre
șeală a apărării echipei lo
cale. După pauză, gazdele au 
reușit să egaleze, în min. 56 
Autor : Sardi. în min. 86, ju
cătorul Duca II (Industria sîr
mei) a ratat un penalti. După 
două minute, Duca II și Go- 
can (C.F.R.) au fost eliminați 
pentru lovire reciprocă. Foar
te bun arbitrajul Iui G. Pop 
— Brașov. <P. Tonea, coresp.)

tori de pe teren. Acțiunile!» 
ofensive ale orădenilor oas
peții le-au răspuns prinu-o 
apărare bine organizată și 
prin contraatacuri foarte pe
riculoase. Unicul gol a fost 
realizat de Sacaci (min. 33), 
care a transformat un 
nalti. A arbitrat foarte 
C. Popa — București. (I. 
șa, coresp. principal)

pe
rii ne 
Glii-

ELECTROPUTERE 
CRAIOVA — 

METALUL HUNEDOARA 
2—0 II- 0)

C.F.R. TIMIȘOARA — 
CHIMIA RM. VILCEA 

1—1 (1—1!

Sîmbătă și duminică s-au 
disputat ultimele meciuri din 
returul „Cupei F.R. Box". 
Iată citeva relatări ale cores
pondenților noștri:

Progresul Brăila — Dinamo 
Brașov 25—16. REZULTATE 
TEHNICE. V. Budulici (D) 
b.p. F. Momoiu; C. Momoiu 
(P) b.p. F. Molnar: I. Oprea 
(D) cîștigă prin reprezentarea 
adversarului; I. Jipa (P) 
b.p. C. Momoiu (D); Șt. Cos- 
tandache (P) b.ab. .1 A. Opri- 
șâh i N. Deicu (P) b.p. Șt. 
Dumitrescu ; Gh. Marcel (P) 
egal cu A. Pițigoi; N. Strea
șină (D) b.p. C. Voinescu ; 
Gh. Ionel (P) b. dese. P. 
Gheorghe; Gh. Bunea (P) 
b. dese. I. Petre; V. Perianu 
(P) b. ab. 2 I. Grăjdean. Cu 
dhuă descalificări, două aban- 
drinuri și o neprezentare, fi
rește că întîlnirea n-a satis
făcut pe spectatorii brăîleni.

Gr. Rizu-coresp.

Metalul Plopeni — A.S.A. 
Tg. Mureș 17—25. De la un 
meci la altul, echipa lui Va- 
sile Tijă se anunță ca o for
mație cu pretenții la cîștiga- 
rea Cupei. în ultima etapă 
din serii, boxerii din Tg. Mu
reș au reușit să cîștige în de
plasare, Și să-și asigure par
ticiparea în faza următoare 
a competiției. REZULTATE 
TEHNICE. V. Radulescu (M) 
b p. Fl. Lucaei ; I. Petre 
(ASA) b.p. I. Alexandru ; O. 
Amăzăroaie (ASA) b.ab. 2 
O. Puiuleț; I. Trișu (ASA) 
b.p. P. Covaliov ; T. Tudorel 
(ASA) b. dese. 2. P. Stătulescu;
M. Cornel (M) b.p. I. Trifa ; 
S Marton (ASA) b.p. I. Pău- 
noiu ; Gh. Dumitrescu (M) b. 
ab. 3 R. Lazea ; D. Găinaru 
(ASA) b. ab. 3 C. Chirică;
N. Traian (M) b. ab. 2 N. 
Dineu. (A. Vlăseeanu-coresp. 
principal)
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CIȘTIGAT0R1I DESEMNAU FARA BARAJ...
(Urmare din pag. 1)

- Olga Szabo s-a... consolat 
cu locul 2. Ea a înregistrat 
trei înfrîngeri și, la egalitate 
de victorii cu Suzana Arde- 
leâriu (12), numai tușaverajul 
a plasat-o după cîștigătoarei 
26—56, față de 36—54, cît a 
înregistrat Ardeleanu ocu
panta locului 3.

Locul 4 i-a revenit Elenei 
Drîmbă, cu 11 victorii. Și în 
Cazul eî tușaverajul a hotă- 
rît locul, întrucît și Maria 
Vicol totalizase același nu- 
friăr de victorii. Cu un tușa- 
veraj superior (32! 52), 
Drîmbă a intrat în quartetul 
fruntaș. Tușaverajul Măriei 
Vicol a fost de 35 s 53. Și, 
deci, locul 5.

Ana Ene, cu 10 victorii, 
n-a avut contracandidată 
pentru locul 6. Ea a tras 

•rtnegal, datorită — dupft cum 
;■* ținut să sublinieze — rea- 
•comodărîi foarte lente după 
Mexic.

Eva Maria Voinea, tînăra 
,și. impetuoasa floretistă din 
echipa Institutului de educa
ție fizică și sport, a încheiat 
turneul-maraton pe locul 
7: (8 victorii, . 42 tușe primi
te). Foarte bine pentru o tră
gătoare care se străduiește 
să păstreze continuu contac- 
tilT cu plutonul fruntaș. Pe 

-Jocul -8,- în fina, Eva Faiai 
...(Școala sportivă Satu Mare): 

8 victorii, însă 47 de tușe 
primite...

De remarcat valoarea ridi
cată a'majorității asalturilor, 
aspect asupra căruia vom re
veni. -

Singura probă, cea de sa- 
; bie, a avut un cîștieător care 
.? s-a desprins aproape de iu- 
’mătate turneului; Octavian

Vintilă. Campionul țării din 
acest an a reușit să se con
centreze suficient la fiecare 
asalt și să termine în avans 
într-o probă în care, adesea, 
arbitrajele nu reușesc să sta
bilească obiectiv adevărata 
ierarhie a valorilor. Trăgător 
inteligent, tehnician desăvîr- 
șit precum și tactician de 
mare subtilitate, Octavian 
Vintilă este ca și în cazul 
Ecaterinei Iencic, la floretă, 
cel mai valoros sabrer al ță
rii. Iată și rezultatele cu ca
re și-a întrecut adversarii di- 
recți I 5—2 cu Bădescu, 5—3 
cu Irimiciuc, 5—0 cu Buda
haziu și 5—3 cu Nilcă.

Pentru locurile 2—5, bara), 
deoarece patru sabreri în- 
cheiaseră turneul nedecis t 
Bădescu, Irimiciuc, Budaha
ziu și Nilcă. Barajul, epuizant 
pentru toți trăgătorii, a fost 
cîștigat, pînă la urmă, de 
Bădescu î 5—3 eu Budahaziu 
și Nilcă și 5—1 cu Irimiciuc. 
Ceilalți participanți la baraj 
au avut cîte o victorie.

In acest fel, clasamentul 
general a fost stabilit astfel: 
1. Octavian Vintilă (Steaua) 
13 v.; 2. Hariton Bădescu
(Steaua) 10 v. d.b.; 3. Dan 
Irimiciuc (Politehnica Iași) 10 
v. d b.; 4. I. Budahaziu (U- 
niversitatea București) 10 v. 
d.b. ; 5. Alexandru Nilcă
(Scena Brașov) 10 v. d.b. ; 6. 
Constantin Nieolae (Steaua) 
9 v. ; 7—8 ex aequo-Dumî- 
tru Mustață și Gheorghe Cul- 
cea (ambii de Ia Steaua) 8 v.

Și în cazul probei de sa
bie, se poate vorbi de o va
loare constant ridicată, de
monstrată din plin în acest 
an și care ne dă speranțe în 
rezultate frumoase și pe plan 
internațional.

în meciul celor mai buni rugbyști ai țării, tn 
deschisă — lotul A.

pauză, însă, aspectul jocului 
s-ă schimbat radical, candi- 
dații Ia un loc în. „XV“-le 
care va înfrunta Franța de- 
pășindu-și net adversarii și 
înscriind numeroase puncte, 
în majoritate din încercări. 
Fazele de mare spectacol au 
abundat și singura îndoială în 
suflet ne-a lăsat-o scăderea 
vertiginoasă a forței de joc Ia 
echipa a II-a.

Am merge chiar pînă Ia a 
manifesta îndoială față de 
realizările tehnico-tactice, în
trucît în fața unui adversar 
slab ele poartă amprenta de 
joc-școală, de antrenament...

Reprezentativa A ar trebui 
să sa contureze da pa acum,

ție. Se adaugă, ghinion care 
scoate și mai mult în evidență 
numărul mic de selecționabiii, 
unele indisponibilități, ceea 
ce dă ultimul cuvînt medicu
lui. Vom reveni și asupra 
acestora...

Scorul final 32—3 în favoa
rea echipei, A, a fost realizat 
de Irimescu (2 încercări și 3 
transformări), Rășcanu (2 în
cercări), Țibuleac (încercare 
și transformare), Țuțuianu, 
Ciobănel și Coravu (cîte o în
cercare), respectiv de Mari
nescu (lovitură de pedeapsă). 
A arbitrat foarte bine Th. 
Witting.

G. RUSSU-ȘIRIANU

AUTOMOBILIȘTIl
Refine}! telefonul: 119171.
Formînd acest număr Intre orele 7-22ț puteți ob

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

Atelierele mobile, autodepanatoarele ți 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 tehnică al 
întreprinderii noastre vă execută lucrări de promptă 
asistență la domiciliul dv.

Rețineți: 
Serviciul de asistență tehnică

CICLOP
Telelon; 1191 71.

<

Timișorenii au dominat, 
însă la sfîrșitul partidei au 
trebuit să se mulțumească cu 
un rezultat de egalitate. Cau
zele : în primul 
ții feroviari nu 
tidot împotriva 
pranumerice a 
în al doilea 
Vișan (Chimia) a avut o se
rie de intervenții inspirate. 
Golurile au fost marcate de 
Covaci (min. 12) pentru C.F.R., 
și Petrică (min. 46) pentru 
Chimia. A condus corect M. 
Bică — București. (Ion Stan, 
coresp.)

Craiovenii au făcut cel mat 
frumos joc din actualul cam
pionat. Pe un teren alunecos, 
localnicii au cîștigat pe me
rit. prin punctele realizate de 
Resciuc (min. 13) și Lovin 
(min. 64). D. Isăcescu — Bucu
rești a arbitrat foarte bine 
(T. Costin. coresp.)

echipament (încă...) de culoare

rînd, atacan- 
au găsit an- 
apărării su- 

vîlcenilor și, 
rînd, portarul

MEDICINA CLUJ — 
A.S. CUGIR 1—1 (1—0)

OLIMPIA ORADEA —
C.F.R. ARAD 1—0 (1—0)

Pe un teren îngreuiat de 
ploaia care a căzut în ultimele 
zile și în timpul partidei, cele 
două echipe au furnizat to
tuși un joc palpitant, cu mul
te faze de bună calitate. O 
remarcă specială celor două 
apărări, care au luptat mult, 
și celor doi portari (Wesser 
— C.F.R. și Mărculescu — 
Olimpia), cei mai buni jucă-

Ultima zi la tragerea excepțională Loto 
din 19 noiembrie 1968

cîte 12 numere. In total vor fi 
extrase 120 de ‘numere, iar pre
miile se vor acorda pe 6 categorii.

Cu biletele seria „F“ de 20 lei

Numai astăzi vă mai puteți 
procura biletele pentru tragerea 
excepțională LOTO de miine la 
care se atribuie în număr NE-

limitat autoturisme: „volga-, 
.RENAULT 10 MAJOR- și „MOS- 
KVICI MO- eu o faruri și radio, 

în continuare se mal atribuie 
premii In numerar de valoare 
variabilă șl premii flxe In bani.

Se vor efectua 10 extrageri a

puteți participa la toate extra
gerile.
• Tragerea excepțională Loto 

de mtlne va avea loc la Bucu
rești In sala Clubului Finanțe 
Bând eu începere de la ora 18.30. 
Ea va li radiodifuzată.

PREMIILE CONCURSULUI EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES
DIN 10 NOIEMBRIE 1068

Categoria I : 4 autoturisme „Volga".
Categoria a II-a : 1 autoturism „Renault 10 Major".
Categoria a IlI-a : 2 autoturisme „Moskvici 408" cu 4 faruri si 

radio.
Categoria a IV-a : 3 autoturisme „Skoda 1000
Categoria a V-a : 394 variante, din care : 5 autoturisme prin tra

gere la sorți și 50 excursii duble (tot prin tragere la sorți).
Categoria a. Vl-a : 11 988 variante a 50 lei, plus 5 autoturisme 

prin tragere la sorți.
Ciștlgătorii ele autoturisme și excursii de la categoriile a V-a 

și a Vl-a vor fi cunoscut! miercuri, 20iXI.1968, cînd va avea loc
tragerea la sorți.

așa ARATA O VARIANTA CU
13 rezultate exacte la 

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
46, ETAPA DIN 17 NOIEMBRIE 

1968
I. Farul — U.T.A. 1

II. „U“ Craiova — Progr. 1
III. Petrolul — Din. Buc. 1
IV. A.S.A. Tg. M. — Crișul 1

V. „U“ Cluj — Jiul 1

VI. Atalanta — Bologna 1
VII. Fiorentina—Sampdoria 1
VIII. Milan — Lanerossi 1

IX. Napoli — Palermo 1
X. Pisa — Inter X

XI. Roma — Cagliari 2
XII. Torino — Juventus 2
XIII. Varese — Verona 1

Fond de premii i 391.522 lei.

După o repriză bună, clu
jenii au „căzut" în cea de a 
doua. în acest fel, oaspeții 
au preluat inițiativa și au 
egalat, prin Neamțu (min. 81). 
Pentru clujeni a marcat Târ- 
cu ('m,in. 32), în min. 62 
cătorul Pașcanu (A.S. Cuglr) 
a fost eliminat pentru faul
turi repetate. A condus bine 
I. Soos — Tg. Mureș. (N. To- 
doran. coresp.)

C.S.M. REȘIȚA —
MINERUL BAIA MARE

2—1 (0—D

Reșițenii au început slab 
jocul astfel că oaspeții au 
deschis scorul prin Miculaș 
(min. 19). în partea a doua, 
gazdele au dominat și au ob
ținut victoria. A înscris : Puș
caș (min. 47 și 73). A arbitrat 
bine N. Lazăr — Petroșani. 
<1. Plăvițu, coresp. principal)

METALUL TR. SEVERIN —
POLITEHNICA TIMIȘOARA

2—1 (1—1)

Metalurgiștii au muncit 
mult pentru victorie. Studen
ții au abuzat de intervenții 
neregulamentare. Au marcat: 
Jimboreanu (min. 8), Bolovan 
(min. 86), respectiv Popanică 
(min. 30). în min. 80, Bodro- 
jan (Politehnica) a fost eli
minat pentru injurii aduse 
arbitrului. In același minut, 
Jimboreanu a ratat un pe
nalti. A. Alexe — Rm. Vîl- 
cea a condus autoritar. (G. 
Manafu, coresp.)

C.S.M. SIBIU —
GAZ METAN MEDIAȘ

2—0 (0—0)

Jos frumos. Oaspeții s-au 
apărat supranumeric. In min. 
55 Schwartz (C.S.M.) a ratat 
un penalti. Au înscris: Fii- 
ohiș (min. 51), Recer (min. 
88). Foarte bun arbitrajul lui 
M. Cîțu — București. (G. To- 
pirceanu, coresp.)

CLASAMENT
1. C.F.R. Cluj 14 8 5 1 24-12 21
2. Olimpia Oradea 14 8 S 3 26-19 19
3. C.F.R. Arad
4. Met. Tr. Sv.
a. kx.o.JML. &JD1U
R. C.F.R. Tim.
7. C.S.M. Reșița
8. Electroputere 

Craiova
9. Met. Hun.

10. Politehnica 
Timișoara

11. A. s. Cugir
12. Gaz metan
13. Ind. sîrmei
14. Med. Cluj
15. Minerul

Baia Mare
16. Chimia 

Rm. Vîlcea

14 7 3 4 24-19 17
14 8 1 5 22-19 17
14 8 0 6 25-18 16
14 5 5 4 18-12 15
14 6 2 6 18-16 14

14 6 2 6 15-23 14
14 6 1 7 19-13 13

14 4 5 5 16-16 13
14 4 5 5 14-17 13
14 4 4 6 15-13 12
14 4 4 6 16-21 12
14 3 5 6 20-23 11

14 3 3 8 8-16 9

14 1 6 7 8-26 8

ETAPA VIITOARE (24 noiem
brie) : Metalul Hunedoara —
C.S.M. Reșița, Chimia Rm. Vîl
cea — Metalul Tr. Severin, Po
litehnica Timișoara — Medicina 
Cluj. C.F.R. Arad — Industria 
sîrmei, Minerul Baia Mare — E- 
lectroputere Craiova. C.F.R. Cluj 
— C.S.M. Sibiu, Gaz metan Me
diaș — C.F.R. Timișoara, A. S. 
Cugir — Olimpia Oradea.
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ÎN PRIMELE 6 LOCURI NUMAI ECHIPE

DIN PROVINCIE!

Liderul stopat la Constanta
Prăzența U.T,A.-ei a 

nit un deosebit interes în 
dul publicului din localitate, 
care, în ciuda timpului frigu
ros,. a onorat această parti
dă umplînd tribunele. După 
jocul bun realizat în compa
nia Stelei, constărițenii se pot 
felicita din nou, ei obținînd 
o nouă victorie, de astă dată 
în fața liderului, care n-a 
mai gustat din cupa înfrîn- 
gerii de două luni și jumăta
te. Desfășurată într-o deplină 
sportivitate, cu multe faze 
spectaculoase, cu momente 
dramatice în fața celor două 
porți, partida a mulțumit, 
deși nivelul ei tehnic nu s-a 
ridicat tot timpul la valoarea 
așteptată. Arădenii au cău
tat să plimbe cît mai mult 
balonul pe mijlocul terenu
lui, să temporizeze iureșul 
imprimat de gazde chiar din 
primul minut. Oaspeții și-au 
organizat o apărare ermetică, 
lăsînd în atac doar pe Do
mide și Șchiopu. Am asistat, 
astfel, firesc, la o dominare 
teritorială a constănțenilor, 
care în decurs de 25 minute 
au obținut nu mai puțin de 
7 cornere. Uneori, arădenii 
au contraatacat periculos și 
puțin a lipsit ca Moț (min. 
12), Domide (min. 13) și din 
nou Moț (min. 15) să des
chidă scorul. Numai atenția 
lui Uțu a salvat poarta gaz
delor. Apoi, Gonstănțenii ra
tează în situații bune „remar- 
cîndu-se“ în acest sens Iancu, 
Kallo și Sasu. înaintarea Fa
rului împinsă în permanență 
de Koszka și Badea, reușește 
In sfîrșit, să fructifice una 
din acțiuni. în min. 31 un 
atac inițiat de Kallo pe par
tea stingă, o combinație cu 
Badea, o centrare lungă a a- 
cestuia în fața porții îl gă
sește nemarcat pe Sasu, care 
cu un șut năpraznic îl în
vinge pe Gornea i 1—0.

Spectatorii, în picioare, își 
încurajează echipa 
care domină cu 
desfășoară întregul 
renul oaspeților, 
fiecare acțiune cu 
poartă. Dacă scorul 
proporții pînă
primei reprize, aceasta se da- 
torește în special lui Gornea 
care a apărat excelent, a 
plonjat curajos la picioarele 
lui Iancu, Kallo și Tufan sal- 
vînd goluri făcute. Tocmai 
de aceea publicul a fost sur
prins neplăcut și a pro-

stîr- 
rîn-

testat la comentariul ira- 
dio-reporterului, cînd aces
ta a calificat negativ evolu
ția portarului arădean, notîn- 
du-1 pe Gornea „neinspirat"!

începutul reprizei 
aparține gazdelor, 
țenii desfășoară un 
cu atacuri variate,

xente și Domide și atenția 
fundașilor constănțeni Dum
bravă și Antonescu, care au

spulberat o serie de atacuri 
au făcut ca tabela de marcaj 
să rămînă neschimbată.
— coresp. principal

Cristian MANTU 
Cornel POPA

Da tineret-rezerve t Farul— 
U.T.A. 1—0 (1—0)

ECHIPA ETAPEI

CODREA

GHITA

NUNWEILLER IV POJONI DELE ANU

ANCA NUNWEILLER VI
NĂSTURESCU ANGELESCU OBLEMENCO SFÎRLOGEA

secunde 
Gonstăn- 
joc bun, 
cu pă-

MADE LEPTA
FARUL — U.T.A. 2—9 (1—0)

CONSTANȚA, 17 (prin tele- 
fon). Stadion „1 Mai** ; timp 
noros și rece ; teren de joc 
bun ; spectatori — aproxima
tiv 15 ooo. Au marcat : Sasu 
(min. 31), Tufan (min. 60).

FARUL : Uțu 8 — Antones
cu 7, Tîlvescu 6, Mareș 6, 
Dumbravă 8, Badea 8, Koszka 
9, Sasu 7, Iancu 7, Tufan 8 
(min. 70 Oiogu), Kallo 8.

U.T.A. : Gornea 9 — Bi-
rău 6, Bacoș 7, Pojoni 8, 
Czako 7, Broșovschi 6, Lere- 
ter 9, Șchiopu 6 (min. 46 FI. 
Dumitrescu 7), Axente 6, Do
mide 8, Moț 7.

A arbitrat Vasile Dumitrescu 
ajutat Ia linie

de Gh. Limona și Gh. Ghe-
mingean (toți din București).

Elanul gazdelor a lost hotăritor
Să fim sinceri, nu ne-am 

așteptat ca victoria gazdelor 
să fie atît de clară. Cînd spu
nem acest lucru, nu ne gîn- 
dim numai la scor, ci, mai 
ales, la maniera în care au 
fost obținute cele două punc
te. Localnicii au jucat cu 
mult elan, dovedindu-se mai 
incisivi decît adversarii lor.

Nu e mai puțin adevărat 
că replica oaspeților n-a fost 
cea scontată, 
acționat la 
să lege jocul, 
prezent pe tot 
s-a remarcat cu 
cîndu-ne să nu 
în el pe apreciatul interna
țional. Singurul jucător pi- 
teștean care a luptat cu ar
doare și convingere 
Jercan. Păcat că 
ținut îndeajuns 
coechipieri.

Prima repriză 
rizat printr-un 
tă. specific de 
Echipele, în dorința de a ob
ține cu orice preț victoria, 
au forțat deschiderea scoru
lui. Cei care au reușit acest 
lucru au fost arădenii. Ast
fel, în min. 30 am asistat la 
înscrierea primului gol: Sfîr- 
logea. bine deschis de Adam, 
șutează de la 15 m și Nicu- 
lescu scapă mingea, care se 
rostogolește în plasă. După 
numai 5 t minute, oaspeții au 
o mare ocazie de a egala 
dar Radu, aflat la numai 5 
metri de poartă, trimite min
gea peste bara transversală.

îndată după reluare, jucă
torii de la Vagonul se avîn- 
tă din nou la atac. In min.

VAGONUL — F. C. ARGEȘ | 

3-1 (1-0)

ARAD, 17 (prin telefon) — 
Stadion C.F.R-. Arad ; teren 
desfundat : timp înnourat, mo- 
horit ; spectatori, peste 5 000 
Au înscris Sfîrlogea în min. 
30, Stănoaie în min. 47, Nuțu 
min. 52 și Adam min. 65 din ■ 
11 m.

VAGONUL : Arghișan 7 — 
Miihlroth 6, Pop 7, Boroș 6, 
Matușinca 7, Schweilinger 7, 
Chivu 7, Stănoaie 6, Dembrov- 
schi 7 (din min. 71 Maeavei). 
Adam 6, Sfîrlogea 8.

F. C. ARGEȘ ; Niculescu 5 
- Păciulete 5, Vlad 7, Barbu 
7 (în min. 38 Pigulea 5). Ivan 
6, Prepurgel 7, Olteanu 6. 
Nuțu 6, Radu 4 (din min. 46 
Kraus 7), Dobrin 5, Jercan 8

A arbitrat Aurel Bentu 
ajutat la liniei 

de Constantin Bărbulescu și 
Gheorghe Popoviei (toți din 
București).

înGu motoarele ambalate la 
maximum, combatantele au 
aruncat în luptă ultimul 
strop de energie. A rezultat 
un meci de mare luptă, 
disputat într-un ritm susți
nut pînă la ultimul fluier al. 
arbitrului. Victoria a surîs în 
final studenților clujeni și 
încă la o diferență de două 
goluri.

In realitate, echipele au 
fost de forțe absolut egale. 
Jiul putea foarte bine s6 
plece de la Cluj cu un rezul
tat de egalitate. Poate chiar 
cu o victorie. Ca să fim și 
mai.., concreți, subliniem 
faza din min. 47, cînd tri
bunele au „înghețat" : Achim, 
pătruns ir. careu, a fost faul
tat Gar, dar arbitrul „a în
chis ochii" și faza s-a con
sumat. Să nu uităm că în 
acel moment scorul era 1—-1.

Studenții — este foarte a- 
devărat ?— și-au creat mai 
multe situații de a înscrie.

Oaspeții, au dominat, 
unele momente cu autoritate, 
dar au dat dovadă de steri
litate în fazele de finalizare. 
Abia în finalul 
au două mari 
înscrie — min. 
dar în ambpio 
gea a lovit bara.

Cum au fost înscrise golu
rile ? In min. 11 Uifăleanu, 
pătruns în careu pe stînga, 
este faultat și Oprea trans
formă, lovitura de la 11 m. 
(1—0) ; în min. 28, după o lo
vitură de colț, Moldovan a 
ratat intercepția și Muste- 
țea, venit în „ajutorul" apă
rării a reluat în... gol (1—1) ț 
în min. 50 Codrea a șutat 
fulminant de la 25 de metri, 
sus la păianjen (2—1); In 
min. 81 o nouă pătrundere 
a lui Uifăleanu se soldează 
cu un fault în careu, comis 
de Stocker — Oprea a exe
cutat lovitura de pedeapsă, 
dar Stan a respins. (Oprea, 
care se afla la pămînt, și-a 
scuturat mîna plină de no
roi, stropindu-1 pe Stocker, 
motiv pentru care arbitrul 
l-a eliminat de pe teren) 
După eliminarea lui Oprea 
''min. 82), Universitatea ri
dică, prin Bungău, scorul

„U“ CLUJ - JIUL 3-1 (1-1)

CLUJ, 17 (prin telefon). - 
Stadionul orășenesc ; timp : 
rece ; teren : foarte moale ; 
spectatori : aproximativ 12 000. 
Au marcat : Oprea (min. 11 
din 11 m), Codrea (min. 50), 
Bungău (min. 82) pentru „U“, 
respectiv Mustețea — autogol 
(min. 28).

„U“ CLUJ : Moldovan 8 —
Codrea 9, Cîmpeanu 8, Solo
mon 6, Șoptereanu 8, Pexa 
6, Anca 9, Uifăleanu 8, Muste
țea 5, Oprea 7, Popa 4 (min. 
66 Bungău 6).

JIUL : Stan 8 — Talpa! 8. 
Georgevici 7, Stocker 7, Tonca 
6, Grizea 5 (min. 65 Popescu 
6), Sandu 6, Peronescu 7, A- 
chim 6, Libardi 7, Naidin 6.

A arbitrat R. Buzdun 
ajutat la linie de N. Petricea- 
nu și S. Mîndreș (toți din 
București).

partidei, ei 
ocazii de a 
87 și 89 — 
cazuri min-

au 
fără 
deși

Argeșenii 
întîmplare, 

Dobrin, 
terenul, nu 

nimic, fă- 
recunoaștem

a fost 
fost sus- 

ceilalți
n-a 
detrunderi pe extreme unde Kal- 

lo și Sasu (mai activi de- 
cit în prima repriză) creează 
panică în apărarea arădea
nă. Localnicii realizează ex
celente combinații pe toate 
laturile terenului, Iancu și 
Tufan punîndu-se reciproc în 
favorabile poziții de șut. în 
min. 50 și 51, pe rînd, Iancu 
și Kallo ratează din imedia
ta apropiere a porții. Apăra
rea U.T.A.-ei luptă din răs
puteri pentru a evita majora
rea scorului. Totuși, inevita
bilul se produce. în min. 60 
înaintașii lui Cosmoc reali
zează una din cele mai splen
dide acțiuni ale acestui meci. 
Balonul a pornit de la Dum
bravă din propriul teren pî
nă la Badea. Un schimb cu 
Koszka, o pasă ideală la Șa- 
su, o centrare la semiînălți- 
me lui Iancu, o eschivă de
rutantă a acestuia — care 
lasă balonul să curgă mai 
departe la

Impresia 
scorul va 
cei ce ies 
denii, care
tul de tardiv. poziția pe 
o au de apărat în clasament. 
Combinațiile lor destul de 
spectaculoase, atacurile lor 
inițiate In special pe partea 
lui Fl. Dumitrescu i-au apro
piat, destul de des, de poar
ta lui Uțu, însă imprecizia 
lor în șuturi a lui Moț, A-

Au fructificat 3, dar două din 
roluri sînt realizate din faze 
fixe: din 11 m și din lovi
tură de colț.

30 DE MINUTE DERBY
RESTUL „JOC TACTIC

Cînd, puțin timp 
mul „fluier", mai

favorită, 
autoritate, 
joc în te- 
terminînd 
șuturi pe 
nu a luat

la sfîrșitul

Tufan — 2—0. 
generală era că 

lua proporții, 
la atac sînt 
și-au amintit

la

V. MOREA 
coresp. principal

La tineret-rezerve „U* Cluj 
Jiul 1—0 (0—0).

UN SINGUR PUNCT

s-a 
joc

caracte- 
de lup- 

campionat.

47 ei majorează scorul prin 
Stănoaie, care reia cu capul 
o lovitură de colt executată .. 
de Sfîrlogea. Unul din puți
nele contraatacuri ale pitește- • 
nilor este fructificat de Nu- 
țu în min. 52. în loc ca acest 
gol să deregleze mecanismul 
localnicilor, are un efect 
contrar. In consecință, Vago
nul insistă și mai mult. Efor
turile gazdelor se concreti
zează în min. 65 cînd în ur
ma faultării lui Sfîrlogea în 
careu, obțin o lovitură de ia
11 m. Execută Adam și. ■ • - 
3—1.

Ștefan IACOB — coresp. 
principal

La tineret-rezerve t Va
gonul — F.®. Argeș 1—2 
(1-2).

DUPA 90 DE MINUTE DE DOMINARE

PETROLUL — DINAMO BUCU
REȘTI î—o (î—o)

PLOIEȘTI; 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta- 
dion Petrolul ; timp noros ; 
teren moale ; spectatori 5 000; 
a marcat : Oprișan (min. 26).

PETROLUL : Sfetcu 8 —
Gruber 7, N.
8, 
lexiu 7, Grozea 5 
Iuhasz 5), Oprișan
7, Moldoveanu 6.

DINAMO : Datcu
8, Boc 8, Dinu 8, 
Ghergheli 7 (min.
nu 7), Stoenescu 7, 
Her VI 9, Lucescu 5 (min. 55 
Naghi 5)j Dumitrache 6,

Haidu 4.
A arbitrat î M. Rotaru (Iași) 

★ a^utat la Unie de 
V. Liga (Galați) și T. Leca 
(Brăila).

Pal 
A- 
60

lonescu 7,
Mocanu 9, Dincuță 3, 

~ (min.
6, Dridea

9 — Popa
Ștefan 8,

46 Sălcea- 
Nunwei-

Plină de promisiuni a în
ceput această a 39-a partidă 
dintre două echipe „de mar
că" ale soccerului român, Pe
trolul și Dinamo București, 
multiple cîștigătoare ale cam
pionatului și ale Cupei. Plină 
de promisiuni sub aspectele 
tensiune-emoții, spectacol, an
gajare, spirit ofensiv. Primele 
5 minute, de uvertură, au 
fost un adevărat asediu in
fernal — purtat în ritm de... 
„Dansul săbiilor" sau „Noap
tea Valpurgiei' — la poarta 
unui Datcu-zburător, secondat 
eroic de patru fundași, care 
blocau cu orice, cu picioa
rele, cu pieptul și chiar cu 
fața bombele pe care scria 
„gol". în min. 2, Moldovea
nu, plonjat spre poartă, ra
tează de puțin (la 3 m de 
Datcu) centrarea lui Oprișan; 
în min. 3 — Dridea șutează 
la vinclu, dar Datcu țîșneșțe 
ca un resort șl salvează în 
corner; în min. 4 — Opri
șan. șutează formidabil din 
Întoarcere, Datcu e învins, 
dar Ștefan răsare miraculos 
pe linia porții și respinge cu 
capul; în min. 5 — Boc sal
vează o nouă situație de gol... 
în tot acest răstimp, tribu
nele, surescitate, reacționează 
ca în fața unei finale de 
sprint... Dar sprintul se „di
luează" j încetul cu încetul, 
convertindu-se, cu timpul, în
tr-o cursă de demifond, iar 
apoi, de prin min. 30, într-un 
„maraton tactic" (cu foarte 
rare zvîcniri de temperament), 
care a turnat cenușă peste 
o flacără ce se anunța via
bilă și promițătoare.

Reluînd filmul jocului, vom 
remarca ofensiva ploieșteană 
pînă ia înscrierea golului (șut 
Dinciiță — Datcu respinge la
teral — Dridea recuperează 
și centrează în fața porții la

Oprișan care împinge balonul 
în plasă ; min. 26 : 1—0), pe
rioadă în care dinamoviștii 
s-au apărat cu înverșunare, 
înaintașii bucureșteni mărgi- 
nindu-se doar la schițarea cî- 
torva mișcări de figurație. O 
dată cu deschiderea scorului, 
ploieștenii, care și-au realizat 
primul scop — crearea avan
tajului pe tabela de
— se gîndesc prea 
cel de al doilea — 
nerea acestui avantaj, 
dul lor, dinamoviștii, 
văd compromisă prima inten
ție — rezistență, fără a primi 
gol— se văd în ipostaza de a 
lupta pentru recuperarea di
ferenței. între min. 35 și 38 
se produc două momente care 
ar fi putut deveni cruciale 
pentru deznodămîntul parti
dei. în min. 35, Dinu este 
servit de... șansă, primind la 
6—7 m de poarta lui Sfetcu 
o minge deviată de apărătorii 
ploieșteni, dinamovistul șu
tează puternic, dar nu și pla
sat, reflexul lui Sfetcu, care 
întinde un picior salvator în 
traiectoria mingii, sălvînd un 
gol „citit". Trei minute mai 
tîrziu, Mocanu (a treia și cea 
mai eficace ... aripă a ploieș- 
tenilor) trimite de la 16 m o 
bombă-gol, pe direcția căreia 
răsare salvator capul lui Boa, 
zdruncinat evident de forța 
jocului. Notând parada lui

- Datcu din min. 43, cînd scoate 
din „păianjen" o minge tri
misă de Grozea din lovitură 
liberă, trecem la repriza a 
doua, de la care așteptam 
„totul' și care nu ne-a ofe
rit mai nimie. Consolidați 
tactia în apărare, petroliștii 
au comunicat.. întregului sta
dion intenția lor netă de salv
gardare a golului-diferență. 
Invitați la atac, dinamoviștii 
au dominat mai mult de 30 
de minute din această re
priză, dar lipsa oamenilor de 
gol și marcarea cu strășniele 
a singurului înaintaș pericu
los, Dumitrache, au avut 
drept efect neutralizarea su
periorității lor teritoriale. în 
ultimele 10 minute ale par
tidei, jocul se reaprinde pu
țin, Dinu (min. 84) trimițînd, 
din lovitură liberă de la 25 
m, mingea în 'ncheietura ba
relor pentru ca în penultimul 
minut de joc Dridea să ra
teze (singur cu Datcu, la 2 
m de poartă) o ocazie de film 
în care regizorul cere acto
rului să rateze copilărește...

marcaj 
iute la 
menți- 

La rîn- 
care-și

Marius POPESCU
La tineret-rezerve : Petro

lul — Dinamo București 3—0 
(0-0)

In repriza a 11-a. Motroc a ajuns și el la poarta lui Ghiță 
și încearcă, în zadar, să-i sufle balonul portarului băcăuan, 
efectuînd o „foarfecă" disperată.

Foto i B. Vasile

după pri- 
precis în 

min. 2, Neagu, a deschis sco
rul pentru echipa sa (reluînd, 
din apropiere, cu capul, cen
trarea perfectă a lui Năstu- 
reseu) se părea că „idolii" 
Giuleștiului vor servi celor 
aproximativ 10 000 de supor
teri un veritabil spectacol în 
matineu, care să le meargă la 
inimă. într-atit de susținută și 
bine orientată era ofensiva 
declanșată de feroviari la 
poarta lui Ghiță : mijlocașii, 
în special Dinu, expediau cu 
operativitate baloane spre la
teral (pentru a desface bara
jul băcăuan), iar Angelescu 
(subtil, laborios) și Năstures
cu își sincronizau mai mereu 
intențiile 
Numai 
tit în 
rapide, 
pească 
zării.

Constrînși să se apere, oas
peții au încercat să iasă la joc 
abia prin min. 23. cînd ini
mosul Lică Nunweiller a pă
răsit decis ariergarda, parcă 
dorind, să insufle mai mult 

săi
Si-
vi- 
își 

șut

RAPID — DINAMO BACĂU
2—2 (1-2)

cu „linia a II-a“... 
Neagu, vesel și liniș- 
urma reușitei atît de 
își permitea să risi- 

ocazii în zona finali-

curaj foarte tinerilor 
coechipieri, Munteanu și 
mionaș, speriați de replica 
guroasă a gazdelor. Cine 
închipuia, însă, că primul

RECITAL OBLEMENCO
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

PROGRESUL 2—0 (0—0)

CRAIOVA, 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion Central ; timp închis, 
cu ceață deasă ; teren moale: 
spectatori, aproximativ 15 000. 
A marcat : Oblemenco (min. 
53 și 86).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Oprea 8 — Deselnicu 9, 
Mincă 7, Popa 8, Velea 7, 
Strîmbeanu 5 (min. 46 Stănes- 
cu 8), Ivan 7. Martinovici 8, 
Niță 8, Neagu 7, Cîrciumăres- 
cu 5 (min. 46 Oblemenco 9).

PROGRESUL : Manta 8 —
Viorel Popescu 7, Măndoiu 8, 
Grama 8, Constăntinescu 1, 
Neacșu 6, Beldeanu 7, Radu 
lonescu 5, Matei 6, Oaidă 5 
(min. 63 Tecu S), Țarălungă 5.

A arbitrat loslf R.i 11 e r 
Blutat de I. Bo- 

roș șl I. Blau (toți din Timi
șoara).

Prin valurile de ceață care 
Inundau stadionul, am distins la 
sfîrșitul meciului mii de torțe a- 
prinse în cinstea învingătorilor, 
înflăcărați! suporteri al Universi
tății tșl sărbătoreau astfel favo- 
rițll, care la ultimul lor joc din 
acest sezon pe teren propriu 
le-au adus nu numai satisfacția 
unei victorii, foarte prețioase, în 
duelul cu ilderul clasamentului, 
dar șl a unul joc excelent, în
deosebi In repriza secund*.

Explozia de entuziasm care a 
însoțit ultimul fluier al arbitrului 
Ritter a fost cu atît mal mare cu 
cît înaintea acestei partide în 
tribune domnea o evidentă stare 
de incertitudine în legătură cu 
posibilitatea de victorie a echi
pei locale. Faptul că Universita
tea Craiova s-a prezentat pe te
ren cu un compartiment defensiv 
Improvizat, din cauza suspendă
rilor (Pîlcă și Bîtlan) și acci
dentărilor (Niculescu și Gaboraș) 
redusese parțial din optimismul 
publicului, care avea, de aseme
nea, în vedere forța de joc a 
formației oaspe, cunoscută prin 
dîrzenia și combativitatea sa.

Dar o dată începută partida 
temerile s-au cam risipit. Echi
pa craioveană s-a lansat în pri
mele minute într-o ofensivă sus
ținută, pe care avea s-o mențină 
în cea mai mare parte a timpului 
de joc. încă din min. 2 gazdele 
au ocazia să înscrie. O minge 
pornită de la Circiumărescu îl 
găsește liber pe partea opusă pe 
Niță, dar portarul bucureștenilor. 
intuind pericolul, iese în afata 
careului șl — ca o ultimă soluție — 
îl faultează. După două minute,

(foarte activ șl disci- 
r____ ... jocul de azi, cum ra
reori ne-a fost dat să-l vedem), 
pătrunde pe partea dreaptă, cen
trează splendid, Manta plonjează 
spre balon pe care-1 respinge la 
Neagu. dar acesta întîrzie să șu- 
teze, pierzind o bună ocazie de 
gol. Foarte aproape de deschide
rea scorului au fost îndeosebi in 
min. 13. cînd o centrare a lui 
Martinovici l-a găsit excelent pla
sat pe Niță, dar mingea șutată 
de acesta a Intilnit bara. După 
alte două minute se petrece în 
careul bucureștenilor o fază de 
un rar dramatism, în cursul că
reia Niță (un adevărat campion 
al ratărilor in meciul de azi) a 
șutat de două ori succesiv în 
portarul Manta, după care Viorel 
Popescu a lămurit situația, de- 
gajind în tușă.

Bucureștenll, aflați mal mult în 
defensivă pînă atunci, Ies, la 
rîndul lor, la atac. In min. 16, 
după un schimb cu Oaidă, Țară- 
lungă preferă o nouă pasă, 
loc de a pătrunde singur 
poartă. Dar cele mal mari 
le au gazdele în min. 21, 
minge respinsă de Popa 
Ivan este Interceptat* de ... . 
care șutează cu boltă șl mingea 
intîlnește bara. A fost cea mal 
mare ocazie de gol a bucurește
nilor din tot acest med. Dup* 
aceasta, cralovenli își reiau o- 
fenslva, dar Niță (min. 27) șl 
Cîrdumirescu (min. 31) rateaz* 
din poziții bune.

Dacă totuși, în primei* 48 mi
nute partida a fost ceva mai 
echilibrată, replica bucureșteni

lor nellmltlndu-se doar 1* o 
strict* apărare, dup* pauzt cra- 
lovenll controlează total jocul, 
oferind publicului faze de mare 
spectacol. La s -easta au contribuit 
în mare măsură schimbările Ins
pirate produse în formație. In
troducerea lui Oblemenco șl tre
cerea Iul Martinovici pe extrema 
stingă au dat înaintării mai mult 
aplomb. Gazdele se mențin a- 
proape tot timpul peste adversar 
și golul nu întîrzie. După ce în 
min. 48 reușește să rezolve o 
situație foarte critică și după ce 
imediat este clarificată de către 
un apărător bucureștean o mare 
învălmășeală în careul oaspeți
lor, în min. S3 Martinovici cen
trează excelent și Oblemenco In
troduce prin plonjon cu capul 
mingea în poartă. Asistăm în con
tinuare la un lung asediu al 
porții lui Manta, în cursul că
ruia Niță. Oblemenco și Marti
novici ratează din situațiile cele 
mai clare. Craiovenii reușesc, to
tuși, să-și mărească avantajul în 
min. 86 printr-un penalty : Grama 

l-a faultat pe Niță în careu 
(decizia arbitrului ni s-a părut 
discutabilă) și Oblemenco a 
transformat cu precizie 11 m. în

Deselnicu 
plinat în

în 
spre 

emoții 
cînd o 

spre 
Matei,

toată repriza secundă bucurește- 
nii au trecut destul de rar cen
trul terenului, iar acțiunile lor 
au fost lipsite de consistență. 
Este necesar să remarcăm insă 
dîrzenia cu care ei s-au apărat 
in fața unei echipe dezlănțuite, 
care a făcut în repriza secundă 
unul din cele mai reușite jocuri 
ale sale. O notă foarte bună 
pentru sportivitatea în care s-a 
desfășurat intîlnirea, in ciuda te
renului foarte greu și a timpu
lui nefavorabil.

I. MITROFAN
La tineret-rezerve : Universita

tea Craiova — Progresul 4—1 
(4-1).

Stadion: Giuleștl; timp înnou
rat ; teren : ușor desfundat ; 
spectatori: aproximativ 10 000; 
au marcat : Neagu (min. 2), 
Greavu (min. 70). respectiv 
Ene Daniel (min. 24) și Dem- 
brovschi (min. 25). A arbitrat 
Cornel Nițescu (Sibiu) 

ajutat Ia linie de 
Eugen Bucșe (Sibiu) și Petre 
Sotir (Mediaș).

RAPID : Ramureanu 5 —
ștefan 7, Lupescu 6, Motroc 
7, Greavu 9, Dinu 8, Dumi
tru 7, Năsturescu S, Angeles- 
cu 8, Neagu 6, Codreanu 7.

DINAMO BACAU : Ghiță 9 
— Mioc 7, Nunweiller IV 8, 
Velicu 7 (min. 63 David), Ma
ghiar 5, Nedelcu 7, Panaiț 5 
(min. 46 Vătafu
7, Dembrovschi
8, Simionaș 6.

6), D. Ene
7, Munteanu

spre poarta bucureștenilor va 
restabili echilibrul pe tabela 
de marcaj ? Desigur, nici Ră- 
mureanu, care la mingea ex
pediată de la distanță (apro
ximativ 20 m) de Daniel Ene 
n-a schițat nici un gest. Era 
1—1 în min. 24 și pînă să se 
dumirească „tribunele". Ră- 
mureanu primea și ce] de-al 
doilea gol, 
brovschi. Două 
puțin de două 
vărată lovitură 
ambele goluri, 
dere la cel de 
peții au avut 
manevră, prinzîndu-i pe fero
viari cu mijlocașii mult 
avansați

Descumpănit pentru cîtevâ 
clipe, Rapidul s-a scuturat 
ca după un vis urît și a ri
postat fără menajamente. Dar, 
acum, de partea cealaltă se 
află un adversar regăsit și re- 
înviorat ca prin farmec...

La atacurile dezlănțuite (dar 
mai puțin lucide) ale gazde
lor, băcăuanii s-au grupat în 
propriul careu și s-au văzut 
nevoiți, adesea (min. 30, 32, 
36, 39, 40). să rezolve în ex
tremis, aeordînd cornere după 
cornere. îi ajută, e drept, să 
scape cu fața curată și echipa

înscris de Dejn- 
goluri în mai 
minute o ade- 
de teatru I La 
dar cu precă- 
al doilea, oas- 
cîmp larg de

în atac, care forțează prea 
mult cu mingi trimise înalt în 
fața careului mic, unde Ghiță 
și Lică Nunweiller tronează...

Și totuși, cu un minut îna
inte de pauză, golul rapidist . 
pare iminent i Greavu a „ur- , 
cat" pînă la 16 m, a șutat pe 
direcția porții, dar în traies- 
toria mingii s-a interpus mîna 
fundașului Mioc, (depărtată de; 
corp și deci influențând faza). 
Arbitrul Cornel Nițescu a a- 
cordat 11 m, dar Dinu n-a 
reușit să transforme i a fen- " 
tat vizibil, Ghiță s-a dus sigur 
în direcția imprimată de ra- 
pidist balonului și a respins 
fără multă dificultate.

După reluare, jocul s-a des
fășurat în același... sens unici 
spre poarta lui Ghiță. Ca și 
în prima parte, Năsturescu 
(serios sprijinit de Dinu) a 
tras echipa, literalmente, după 
el și împreună cu Angelescu 
— extrem de mobil și în deo
sebită vervă de joc — a se
mănat panică în careul ad
vers. Dar cîte centrări n-au ri
sipit Codreanu și Neagu. pre
cum și alți coechipieri veniți 
din liniile dinapoi ? Dar cîts 
mingi — văzute în... plasă —,, 
n-a „scos" magistral portarul 
Ghiță, un adevărat înger pă
zitor al buturilor băcăuane 7 
Totul a „ținut", însă, pînă în 
min. 70, cînd și „nr. 1" a) 
oaspeților (la figurat și 
Ia... propriu) a fost făcut k.o.r 
Dinu a executat o lovitură li
beră, dinafara careului, late
ral, dreapta, pe partea opusă, 
lui Greavu care venea, din 
urmă, precum un bolid; un 
volă al fundașului rapidist și 
mingea se strecoară în plasă 
printre picioarele mănunchiu
lui de apărători băcăuani, ma
sați în fața porții. Așadar, 2—2 
cu 20 minute înainte de finiș 
și, în pofida eforturilor dispe
rate ale rapîdiștilor, care for
țează victoria, tabela va ră- 
mîne... egală.

G, NICOARĂ
La tineret : Rapid — Dinama 

Bacău 4—2 (2—2).

AMBELE ECHIPE AU RAMAS DATOARE
A.S.A. TG. MUREȘ — CXIȘUL 

ORADEA 1—0 (»—»)

TG. MUREȘ, 17 (prla tele
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion „23 August' î timp 
noros, umed ; teren desfundat, 
greoi ; spectatori 7 090 ; a 
marcat Sirbu (min. 32).

A.S.A. : Solyom (Mr* not*, 
neavînd ee apftr*) — Sleam r 
Balaș 7, Sirbu 7, Czako <
Dodu 3, Clutae 8, tucael 
(tnln. 6» Canyaro 4), Lungu i 
Sled 3, Silaghi r

CRIȘUL : Bs. 
Balogh I (min. 
Sărac S, NagM

î: 
______ i 
Lungu t. 

__  S.
Baumgartner 7 — 

- 7S Kun ID, 
_____ j, Naghi 6, Popoviei 
7, Serfozo 6, Dărăban 5 (min. 
61 Tomeș 5), Suciu 4, Harșani 
4, Alexandru 6, Cociș 4.

A arbitrat : C. P e t r e a 
ajutat bine la li

nie de N. Mihăilescu și I. 
Dancu, toți din București.

Din primul moment, un ad
versar nedorit pentru ambele 
formații : starea terenului. Ea 
influențează execuțiile tehnice, 
deschiderile lungi pe care le 
încearcă gazdele. Mureșenii 
sesizează apoi, acest impedi
ment și folosesc pasele scurte 
și jocul în cuplu.

In min. 14 o bună ocazie 
este irosită de gazde : cen
trarea lui Silaghi este reluată 
afară, de Lungu. La un con
traatac al orădenilor, Solyom

iese din careul de 16 metri și 
reține balonul cu mîna. Lovi
tura liberă care urmează, exe
cutată de Alexandru, nu și 
atinge ținta. Fazele de poartă 
sînt destul de rare. Doar unele 
lovituri libere pun în dificul
tate apărările celor două echi
pe. Astfel, în min. 20 Lucaci 
execută o lovitură liberă de 
la 20 m, mingea este reluată 
de Lungu, dar poposește în... 
brațele portarului orădean. 
Apoi, meciul devine extrem 
de plictisitor și calificativul 
„sub orice critică", nu este de 
ioc exagerat. Abundă pase’e 
la adversar, auturile, și între
ruperile dictate de arbitru, 
pentru faulturi, ofsaiduri și 
hențuri. Parcă n-ar fi un meci 
de prima divizie a țării 1 Dt ă 
32 de minute, iată ș un șut 
care trezește tribunele din 
amorțeală : bara lui Dodu. 
Urmează o ratare a lui Si
laghi, aflat în poziție favora
bilă, în „gura porții" adverse, 
Și astfel, repriza se încheia 
cu un scor alb.

Imediat după pauză (min 
47) Silaghi trage, Baumgart
ner respinge la Lungu, dar 
„luftul" acestuia îi salvează 
pe orădeni. Peste cîteva mi
nute (52) se deschide scorul r 
Sico execută o lovitură liberă

KH B

din apropierea punctului de 
corner și Sirbu, venind bolid 
din urmă, înscrie imparabil, 
cu capul. Oaspeții nu se lasă 
intimidați de gol și contraatacă 
periculos. în min. 60 Alexan
dru scapă, este pe punctul de 
a Înscrie, dar Balaș salvează 
In ultima clipă. în eentinuare, 
jocul ctștigă în dinamism. Da» 
șl acum fazele de gol lipsesc. 
Sînt apărătorii atît de buni 
încît destramă orice acțiune 1 
Nu, înaintașii nu sînt eapa- 
bili să inițieze vrea acțiune 
periculoasă.

A.S.A. obține o victorie la 
limită, dar meritată, dacă 
avem în vedere perioadele de 
dominare pe care le-a avut 
de-a lungul celor 90 minn'e.. 
In general, însă, ca spectacol, 
fotbalistic (referindu-ne in 
special la prima repriză) atît 
învingătorii cît și învinșii au 
rămas datori suporterilor lor 
din localitate sau celor veniți 
din Oradea. Un singur lucru 
pozitiv care nu trebuie omis! 
sportivitatea tuturor jucători
lor, precum și arbitrajul, că
ruia i-am acordat notația ma
ximă.

I. OCHSENFELD
La tineret-rezerve i A.S.A. 

Tg. Mureș — @rișul Oradea 
1—0 (1-0).



Întrecerile etapei a iv-a a diviziei a de lupte
GRECO-ROMANE

METALUL BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE 

ÎN GRUPA I
în sala Progresul din Capi

tală, formațiile bucureștene 
Metalul și Progresul au între
cut cu destulă ușurință pe 
partenera lor de întrecere din 
grupă, .Metalul Marghita, cu 
27—5 și respectiv, 19—13. Con
fruntarea dintre Metalul Bucu
rești și Progresul s-a încheiat, 
după cum era și de așteptat, 
în favoarea metalurgiștilor 
(antrenor Ilie Gheorghe) cu 
scorul de 17—11. Această par- 
tidă-vedetă a furnizat însă o 
surpriză de proporții. Vetera
nul echipei Progresul, Mihai 
Martinescu — cat. grea — l-a 
întrecut pe favoritul catego
riei, Florian Chițu (punctaj 
4—2 pentru Martinescu). Re
zultatul dintre cei doi grei a 
fost cu atît mai neașteptat cu 
cît în meciul anterior (cu 
Szasz de Ia Metalul Marghi
ta) Martinescu a pierdut prin 
tuș în repriza I. Cu tot eșecul 
de la categoria grea, Metalul 
București s-a prezentat bine 
pusă la punct, a avut, în deo
sebi la categoriile mici, concu- 
renți bine pregătiți din punct 
de vedere tehnio ți tactic. 
Ne-au plăcut în mod special 
J. Prisadă — cat 52 kg — 
(2 victorii prin tuș), M. Șan- 
dru — cat. 57 kg — (2 v.) ți 
E. Hupcă — cat. 70 kg — (2 
v.). De la Progresul o impre
sie bună au lăsat N, Manea

tualitatea
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Corespondență specială

Handbalistele din echipa Bucureștiului 
învingătoare in Cehoslovacia: 
Fraga - București 9-10 (6-3)

Rugbyștii francezi din nou învinși, 
clar, de „Springboks": 11-16

PRAGA, 17 (prin telefon). 
— Handbalistele românce au 
sosit la Uherske Hradiste, 
unde s-a disputat meciul 
Praga — București, după 
două partide în compania ju
cătoarelor din R.F. a Germa
niei, și s-a văzut din prima 
clipă că au jocuri la activ. în 
schimb, handbalistele ceho
slovace, care evoluau pentru

PUGILIȘTil BULGARI 
ÎNVINGĂTORI ÎN R.A.U.

O selecționată bulgară de 
box a susținut o întîlnire ami
cală în localitatea Mehalla 
Kubra cu echipa R.A.U. Pu- 
giliștil bulgari au obținut 
victoria cu scorul de 6—4.

prima oară în sală, în acest 
sezon au resimțit lipsa de 
competiție. în afară de aceas
ta, gazdele nu au fost în zi 
bună de șut. Dacă în prima 
parte a jocului praghezele au 
reușit totuși să se impună, 
avînd la pauză un avantaj de 
3 goluri, după reluare n-au 
mai înscris timp de 10 minu
te, iar oaspetele au profitat 
din plin și, prin Băicoianu (4 
goluri), au lichidat handica
pul. Scor final î Praga — 
București 9—10 (6—3). Din
echipa orașului Praga s-a re
marcat portarul Dobesova, iar 
din rîndurile româncelor, care 
au practicat un handbal foarte 
frumos pe plan tehnico-tactie, 
rapida Hedeșiu, golgetera me
ciului Băicoianu și Micloș. A 
arbitrat bine J. Sladky.

Jan SOKOL

Sîmbătă după amiază, pe 
stadionul Colombes din Pa
ris, în fața a 30 000 de specta
tori, pe o vreme rece, dar pe 
un teren bun, rugbyștij sud- 
africani și-au încheiat tur
neul în Franța, învingînd din 
nou reprezentativa țării gaz
dă cu 16—11 (3—6). Oaspeții 
s-au dovedit mai rapizi și 
mai omogeni, francezii reu
șind să domine doar în Jo
cul la margine. Gazdele au 
beneficiat în prima parte a 
jocului de ajutorul vintulul 
și au putut, astfel, să-ți do
mine adversariL înscriind do
uă drop-goaluri. în partea 
a doua a jocului, Springbok», 
mai bine pregătiți fizic, s-au 
impus în jocul deschis. Sin

gura realizare a francezilor 
pe acest tărîm a constituit-o 
încercarea reușită de Cester 
în penultimul minut de joc, 
la care a contribuit întreaga 
linie de treisferturi. Punctele 
partidei au fost înscrise de 
Puget (drop-goal), Pariis (un 
drop-goal și o transformare) 
și Gdster (încercare) pentru 
Franța, respectiv Vlsagle (o 
lovitură de pedeapsă ți două 
transformări), Engelbrecht, 
D. De Villiers ți Noml» (cîte 
o Încercare) pentru Republica 
Sud-Africană. în palmaresul 
rugbystic franco-»ud-«frican, 
din 12 meciuri Springboks 
au cîștigat T, francezii 3, 
alta 3 tncheindn-sa la sgall- 
tata.

ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

— cat. 57 kg — (o victorie și 
un meci pierdut la puncte) și 
N. Sandu — cat. 97 kg — (o 
victorie la puncte și un meci 
egal cu C. Penciu — Metalul 
Buc.), Echipa din Marghita,. 
care activează anul acesta pen
tru prima oară în divizia A, 
a evoluat destul de slab, ne- 
avînd decît 2—3 sportivi de 
valoare. Printre aceștia se nu
mără și Ioșif Moca (cat. 78 
kg), care la 30 de ani este încă 
un luptător foarte tehnic. Ieri, 
de pildă, el a obținut două fru
moase victorii la puncte cu A. 
Bunică (M) și M. Butnaru (P).

T. RABȘAN
RAPID, PERFORMERA 

REUNIUNII DE LA GALAȚI
GALAȚI, 17 (prin telefon). 

Triunghiularul găzduit de Sala 
de sport „Dunărea" din locali
tate, a fost, și se pare că nu 
exagerăm, cel mai echilibrat 
din această penultimă etapă a

campionatului diviziei A. For
mațiile acestui triunghiular 
Rapid București, Electroputere 
Craiova și Dunărea Galați a- 
veau fiecare pretenții justifi
cate Ia victorie.

în primul meci, rapidiștii au 
întîlnit pe localnici. Surprin
zător, aceștia din urmă au 
pierdut tocmai la categoriile 
unde mergeau cu „soliști". 
Este vorba de cunoscuții lup
tători A. Șandragan (cat. 70 
kg) și I. Chiriță (cat. 4-97 kg), 
învinși la puncte de tinerii 
R. Pătrașcu și, respectiv, V. 
Dolipschi. în final, scorul a 
luat proporții (19—9) în favoa
rea echipei Rapid. A urmat 
confruntarea dintre Electro
putere și Dunărea. în acest 
meci gălățenii au făcut efor
turi considerabile pentru a 
ieși cu... fața curată. Și au 
fost pe punctul de a fi învin
gători, rezultatul avîndu-1 fa
vorabil (13,5—10,5) pînă la ca-

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

loasă din ultima parte a în
trecerii

REMIZA NESPERATA A 
GRUZINILOR

Handbaliștii iugoslavi au 
jucat meciul cu selecționata 
gruzină gîndindu-se la... fi
nala turneului de astăzi, în 
care vor avea de dat cel 
mai greu examen. Fapt pen
tru care ei și-au permis să 
odihnească pe Popovici, Ka- 
rallcl și Mișkovicl, cei mai 
activi jucători Ia semicerc, 
folosind cîteva rezerve.

„7“-Ie iugoslav a luat din 
primele minute un avantaj 
de cîteva goluri, speculînd 
prompt erorile defensivei ad
verse. Pe parcurs însă, Zag- 
mestar, ținînd cu tot dina
dinsul să-1 egaleze pe Gruia 
în clasamentul golseterilor, a 
început să împrăștie mingi 
din cele mai favorabile. în 
mîn. 38, tabela de marcaj 
indica .scor egal (13—13), 
handbaliștii gruzini fiind 
acum cei care dădeau tonul 
în disputa din teren. Au ur
mat minute de joc încîlcit, 
cu suite de greșeli în ambele 
părți. în min. 43, din nou 
egalitate i 15—15. Victoria su- 
rîdea în egală măsură celor

două echipe. Gu opt minute 
înainte de sfîrșit i 18—18. 
Apoi 19—19 în min. 55 și 
20—20 în min. 57. în ulti
mele secunde, lupta a fost 
acerbă, dar scorul a rămas 
neschimbat, jucătorii gruzini 
obținînd o remiză cu totul 
nesperată.

ROMANIA — ROMANIA tine
ret 28-16 (12—9). Arbitru : K.
Schof (R.D.G.). Au jucat : RO
MÂNIA : Bogolea «— Paraschiv
3, Nlea 4, Chicid 2, Marinescu 2, 
Lieu 3, Coasă 1, Goran 2, Moldo
van 5, Guneș 4, Popescu 2 ; RO
MANIA tineret : Dincă (Ban ci u) 
— Oană 3, F. Popovici 4, Anton 
1, Voinea 3, Ștențel 1, Moțoc, 
Cosma 4, Filipescu, Constantines- 
cu, Chircii.

UNGARIA — SPANIA 15—19 
(8—7). Arbitru : P. Țîrcu (Româ
nia) . Au înscris : Morera 5, De 
Miguel 4, Arme 2, Belcellus 2, 
Morales 3, Andres 2. Antonio 1 
de la Învingători, Klein 1, Vass
4, Marosi 2, Kovacs 1, Hunyad- 
kurty 3, Takacs 1, Nagy 1, Var
ga 2 de la învinși.

IUGOSLAVIA - R.S.S. GRUZI
NA 20-20 (12-9). Arbitru: Gh. 
Popescu (România). Au marcat : 
Pezici 3, Pokrajac 4, Zagmestar
5, Lavrnici 2, Dragicevici 3, To- 
masevici 1, Martincevici 2 de la 
iugoslavi și Nedbailo 1, Terțvadze 
8, Schiereli 3, Phakadze 2, Gazde- 
liani 2, Ekseulideze 2, Bunadze 
2 de Ia gruzini.

CLASAMENT
1. România 4 4 0 0 101-60 8
2. Iugoslavia 4 3 1 0 83-66 7
3. R.S.S. Gruzină 4 1 2 1 81-88 4
4. România tin. 4 1 1 2 71-88 3
5. Spania 4 1 0 3 71-9? 2
6. Ungaria 4 0 0 4 57-70 0

tegoria grea. I. Chiriță, însă, 
resimțindu-se după partida cu 
V. Dolipschi, nu s-a mai pre
zentat și astfel formația de pe 
malul Dunării a părăsit patru
laterul de concurs învinsă și 
de data aceasta, ce-i drept la 
limită : 14,5—13,5.

în sfîrșit, în ultima întîlnire 
craiovenii, deși au avut în 
formație pe „olimpicii" Gh. 
Berceanu (cat. 57 kg.) și C. 
Bușoiu (cat. + 97 kg), au fost 
nevoiți să se încline (14—18) 
în fața echipei giuleștene, după 
meciuri care merită note ma
xime.

Se cuvine a menționa, în
deosebi, „duelul" Gh. Bercea- 
nu-Gh. Grecu. Pînă în ulti
mele secunde Berceanu a fi
nalizat multe procedee teh
nice, deosebit de spectaculoa
se, încheind partida prin tuș.

BUCUREȘTI. 9 în sala Dinamo, 
gazdele au întrecut pe Steagul 
roșu Brașov cu 25—7, iar pe 
A.S.M.T. Lugoj cu 29—3. Brașo
venii au terminat învingători în 
intîlnirea cu lugojenii la scorul 
de 19—9. Cele mai frumoase me
ciuri : Pintilescu (Dinamo) b. tuș 
Vasile (Steagul roșu), Alionescu 
(D) egal cu VaiSeș (St. r.), Po
povici (D) b.tuș Herman (St. r.). 
O. aNDRONIC — coresp.

TIMIȘOARA. 9 Formația locală 
C.F.R. a fost învinsă de către 
Steaua cu 22—10 și a cîștigat la 
A.S.A. Cluj cu 16—4. Steaua a 
dominat partida cu A.S.A. Cluj, 
terminînd învingătoare la un 
scor concludent 29—3. Nivelul me
ciurilor — satisfăcător din punct 
de vedere tehnic. Printre evi
dențiat! au fost : Baciu (Steaua) 
și Nistor (C.F.R.), care au cîști
gat ambele confruntări prin tuș. 
C. CREȚU — coresp.

LIBERE
BRAȘOV, 9 în sala Armatei 

din localitate (neîncălzită), Stea
gul roșu a obținut două victorii 
clare : 23—15 cu Olimpia Satu 
Mare șl 29—3 cu Progresul Bucu
rești. Progresul a întrecut pe O- 
limpia cu 18,5—14,5. S-au eviden
țiat : Popescu, Vlădescu, Iones- 
cu (St. r.), Varadi (Ol.) și Ale
xandru (Pr.). T. MANIU—coresp.

PLOIEȘTI. 9 Echipa Steaua, cu 
o garnitură completă, a întrecut 
cu ușurință pe Dinamo București 
(22—6) șl Petrolul Ploiești (24—8). 
Partida Dinamo — Petrolul a 
fost cîștigată de bucureștenl cu 
scorul de 17—15. A. VLASCEANU
— coresp. principal.

TG. MUREȘ. 9 Formația lo
cală Mureșul, în urma unor me
ciuri de bun nivel tehnic, a cîș
tigat la Dunărea Galați cu 16—12 
și la A.S.M.T. Lugoj cu 18—10. 
Dunărea a terminat la egalitate
- 16-16 — cu A.S.M.T. Lugoj. 
Sau remarcat sportivii Molnar, 
G.varmati de la Mureșul, Poale- 
lungi, Panait de la Dunărea, 
Chelcea șl Predoi de la Lugoj. 
I. PAUȘ — coresp. principal.

CLUJ. 9 c.S.M. din localitate 
și-a fructificat superioritatea teh
nică depășind pe A.S.A. Brașov 
cu 20—12, iar pe Rapid Bucu
rești cu 21—11. Rapid — A.S.A. 
Brașov 17,5—11,5. P. RADVANI — 
coresp.

PRIMUL CONCURS DE ANVERGURĂ
AL „ARTIȘTILOR GHEȚII

BERLIN, 17 (prin telefon). 
— Primul concurs de anver
gură în sezonul internațional 
de patinaj artistic a reunit pe 
gheața patinoarului acoperit 
de la Karl Marx Stadt o se
rie de speranțe ale acestei dis
cipline sportive, 49 de concu- 
renți reprezentînd 8 țări eu
ropene.

La băieți, a cîștigat Giinter 
Zoller (R.D.G.), înaintea sovie 
ticilor Meșkov și Kurenbin. 
Austriacul Schneider, urmaș 
al celebrilor Danzer și Sch
wartz, s-a clasat abia al 4-lea. 
Pe locul 9 în clasament figu
rează tînărul patinator român 
Mihaî Stoenescu cu 172,51 p

O surpriză poate fi conside
rată victoria în proba indivi
duală feminină a micuței

SK8IIIIIIIH ni iistts

Sonja Morgenstern (R.D.G.), 
care a lăsat în urmă pe Krie- 
gelstein (Austria), Errath. 
Grăfe (ambele R.D.G.), Homo- 
lya (Ungaria). Pe locul 6 — 
campioana României, Elena 
Moiș, cu 203,96 p. Ea a lăsat 
în urmă, printre altele, pe 
campioana Poloniei, Barbara 
Varminska, într-un total de 9 
concurente.

La perechi, pe primul loc 
s-au clasat sovieticii Ludmila 
Suslina — Aleksandr Tihomi
rov. Românii Daniela Popescu 
— Marian Chiosea totalizează 
27,52 p, pe locul 6.

Manfred SEIFERT

PARIS 17 (Agerpres).
Federația franceză 

rugby a format echipa repre
zentativă a Franței care va 
întîlni la 1 decembrie, la 
București, naționala Româ
niei. Iată componența forma
ției : Henri Magois (La 
Rochelle) — Jean Sillieres 
(Tarbes), And rd Ruiz (Tarbes), 
Jo Maso (Narbonne), 
Marie Bonal (Stade 
lousain), Lucian 
(Biarritz) — Marcel 
(Brive) 
de Marsan), Walter Spanghero 
(Narbonne), Christien Car- 
rere (Toulon) — căpitanul 
echipei; Benoît Dauga (M mt 
de Marsan), Elie Cdster (Toec) 
— Jean-Claude Noble (Tyros- 
se), Norbert 
bes), Michel 
pignan).

Rezervele 
Jean-Pierre 
Georges

Jean-
Tou- 

Paries 
Puget 

Bernard Dutin Mont

Dargeles 
Esponda

echipei
Lux

Michel

în ultima etapă a campionatului de hochei
A

Spania candidează
pentru organizarea
C.E. de atletism —

edifia 1974
MADRID 17 (Agerpres). — 

După cum anunță Agenția 
France Presse, Spania își va 
prezenta candidatura pentru 
a organiza campionatele eu
ropene de atletism — ediția 
1974. Federația spaniolă de 
specialitate a alcătuit o bo
gată documentare cu situația 
bazelor sportive existente și 
măsurile pe care preconizea
ză să le ia în vederea acestei 
competiții. Toate aceste ma
teriale, precum și candidatura 
oficială vor fi înaintate la 
I.A.A.F. cu prilejul viitoarei 
reuniuni a acestui organism.

PILICI L-A ÎNVINS PE GONZALES,
LA LONDRA

In ca- 
profe- 

are loc

încheiat prima 
campionatului na-

Ieri, s-a 
manșă a 
țional de hochei. In ultima 
etapă Dinamo București și-a 
luat revanșa asupra echipei 
Steaua. Prin această victorie 
lupta în fruntea clasamentu
lui a devenit pasionantă.

AVINTUE MIERCUREA 
@IUG — AGRONOMIA 
12—2 (3—1, 5—1, 4—0)

pe contraatac. Dar 
Trăușan, Marian și 
ratat din poziții cît 
de clare.

Au marcat! I. __ x „ 
Oswath (3), Jere, Vacar, Mi- 
hoc, C. Antal, 
Imreh (Avîntul), 
rian (Agronomia). Au arbi
trat cu scăpări I. Florescu și 
M. Hușanu.

Cazan I, 
Gali au 
se poate

Szabo (3),

loanovici,
K61I6, Ma-

atunci
nit favorabil echipei Dinamo, 
Steaua nu a mai trimis pe 
gheață linia a III-a, cea care 
fi adusese victoria în primul 
joc. Ceea ce înseamnă că și 
această formație a devenit 
tributară — și nu era cazul 
— luptei pentru rezultat.

cînd rezultatul a deve-

LONDRA, 17 —
drul turneului 
sionist de tenis care 
în prezent în sala Wembley, 
Dennis Ralston (SUA) l-a 
învins cu 3—6, 6—3, 6—4 pe 
Roger Taylor (Anglia). Alte 
rezultate : Rosewall (Anglia)
— Drysdale (Republica Sud
Africană) 0—4, 7—5 ; Stolle
(Australia) — Bucholtz (SUA) 
10—8, 6—3 : Pilici (Iugoslavia)
— Gonzales (SUA) 6—8, 11— 
9, 6—3.

în turneul rezervat amato
rilor, finala de simplu mascu
lin a fost cîștigată de sud- 
africanul Bob Hewitt care a 
dispus în finală cu 4—6, 6—2, 
6—4, 10—8 de Bob Lutz 
(SUA). La feminin pe primul 
loc s -a clasat Margaret Court 
(Australia) învingătoare cu 
10—8, 6—1 în meciul cu Virgi
nia Wade (Anglia).

(Tar-
(Per-

sînt: 
(Tyrosse), 
(Tarbes),

Jean-Louis Bârot (Stade 
Toulousain), Michel Yachvili 
(Tulle) și Jean' Iracabal 
(Bayonne).

Dacă jucătorul Marcel Pu
get nu se va restabili în 
urma accidentului suferit în 
meciul cu selecționata Repu
blicii Sud-Africane, el va fi 
înlocuit cu Jean-Louis Berot.

călăreții australieni,
VICTORIOȘI LA TORONTO
Concursul internațional de 

călărie de la Toronto a reve
nit australianului Kevin Ba
con pe calul „Chichester". Un 
alt călăreț australian Sam 
Campbell s-a clasat pe locul 
doi tot cu timpul de 35,6 însă 
cu 2 puncte penalizare. Din
tre favorîți, brazilianul Nelson 
Pessoa nu s-a putut clasa în 
primii 10.

Portariil Gross, flancat de doi dintre apărătorii săi. respinge 
meciul Hertha — SV Hamburg din campionatul vest-

un atac al han 
german, încheiat 

Telefoto

PERFORMANȚA 
LUI CAGLIARI 

CONTINUA

a
cu

CLASAMENT

1.
2.
3.

Steaua 
Dinamo 
Avîntul

proporțiile 
Explicația 
jocul bun 

la Avîntul,

1
1

58i 8
55:20

14
14

a evoluat astfel i 
©onstantinescu — 

1—I (Boldescu min. 
(Mihăilescu — min.

SE AFIRMĂ!

4.

5.

4 33:43 7

«70
8 7 0

M. @iuc
8 3 1

Agronomia 01uJ
«20

Petrolul Geologia
• 0 1 7

6 23:47 4

7i5« I

Scorul 
0—1 (I.
min. 29), 
36), 2—1
48). Au condus eorect ți foarte 
atent FI. Gubernu și 
<3. Sgîncă.

Tînăra atletă engleză Rose
mary Stirling, In vîrstă de 20 
de ani, a stabilit la Wolver
hampton cea mal bună per
formanță mondială de sală 
în proba de 600 m plat Ea 
a parcurs această distanță 
în 1:32.

Campioana Italiei, Milan, 
abordat și actuala ediție 
cea mai mare seriozitate. Dar 
poate și mai decisă se prezin
tă Cagliari, care stă în „pla
sa" roș-negrilor. încă o dată 
victoria de duminică a secun
zilor poartă numele lui Luigi 
Riva, care a realizat 2 goluri 
în meciul cu Roma susținut în 
deplasare, aducînd o severă în- 
frîngere „ll“-lui pregătit de 
Helenio Herrera. Rezultat: Ro
ma — Cagliari 1—4. Cu același 
scor au cîștigat campionii în- 
tîlnirea cu Lanerossi Vicenza, 
prin golurile realizate de Săr
mani, Patrini și Prati (2), res
pectiv Gallina.

O partidă de atracție a fost 
derbyul piemontez Juventus — 
Torino. „Bătrîna doamnă1* a

cîștigat cu 2—1,. datorită golu
rilor marcate de Menichelli și 
Anastasi, Pentru Torino a în
scris Combin. Cu argentinianul 
Sivori în formație (acesta a ab
sentat o perioadă îndelungată 
ca urmare a operației la ge
nunchi), Napoli a realizat pri
ma sa victorie în campionat, 
învingînd pe Palermo cu 1—0. 
Golul victoriei a fost înscris 
chiar de Omar Sivori. Bolog
na n-a mai’ dat randamentul 
din etapa trecută și a pierdut 
întîlnirea susținută la Berga
mo în fața Atalantei cu 1—0.

Iată și celelalte rezultate : 
Florentina — Sampdoria 1—0, 
Pisa — Inter 1—1, Varese — 
Verona 1—0. După șapte etape, 
pe primele locuri în clasament 
se află Milan (12 p), Cagliari 
(11 p), Interi lazionale (9 p), 
Juventus (9 p), Florentina 9 p.

Cesare TRENTINI

CONDUCE UJPESTI DOSZA

DINAMO—STEAUA 
t—1 (0—0, l—l, 1—0)

nici

marcaj arăta scorul 
pentru Avîntul. Era 

studenții clujeni plă- 
acest meci un tribut

pentru a 
de egali-

nu mai

Dacă victoria echipei din 
Miercurea Ciuo era scontată, 
este cert că mulți dintre cei 
ce n-au fost prezențî ieri 
seara pe patinoarul artificial 
vor fi mirați de 
scorului final, 
constă nu atît în 
al hocheiștilor de
cît în lipsa de forță, evidentă 
la Agronomia Cluj, chiar de 
la primele angajamente ale 
acestui Joc decisiv pentru 
ocuparea locurilor III—IV în 
clasament. într-adevăr,
nu trecuseră 2 minute și ta
bela de 
de 2—0 
clar că 
teau în
greu pentru eforturile făcute 
cu 24 de ore înainte în par
tida cu Dinamo, cînd au lup
tat cu mult elan 
obține un rezultat 
tate.

în aceste condiții
este de mirare că Avîntul a 
dominat majoritatea timpu
lui. Nu-i mai puțin adevărat 
că inexactitățile de apărare 
ale acestei formații, ca și ru
tina unora dintre Jucătorii 
de la Agronomia au dat po
sibilitatea studenților să în
scrie cîteva goluri, în special,

Jucînd mai calm, preocupați 
mai mult de aspectul tactic al 
partidei, dinamoviștii au ob
ținut o meritată victorie, lu- 
îndu-și revanșa după înfrîn- 
gerea suferită în primul tur. 
Deși au fost conduși cu 1—0 
ei au găsit totuși resurse mo
rale și, mai ales, fizice pen
tru a reface acest handicap 
și pentru a termina învingă
tori. Nu încape nici un fel de 
discuție că rezultatul reflectă 
pe deplin raportul de forțe de 
pe gheață, unde Dinamo a do
minat majoritatea timpului, 
dar fără ca să-și creeze situa
ții de gol prea clare.

Hocheiștii de la Steaua au 
evoluat de această dată mai 
slab, fără avîntul din primul 
meci, acceptînd parcă domina
rea dinamovistă. Ba mai mult

Câlin ANTONESCU

fn deschiderea derbiuluiFază din meciul Avîntul M. Ciuc—Agronomia Cluj, desfășurat 
Dinamo—Steaua

ÎN

ligi en- 
sîmbătă. 
fruntașe 
chiar la 
doar Li-

FRUNTAȘII 
MENȚIN POZIȚIILE 

CAMPIONATUL ENGLEZ
Nici o schimbare in fruntea 

clasamentului primei 
gleze, după etapa de 
Quintet-ul echipelor 
a cîștigat din nou și 
scor, excepție făcînd
verpool, învingătoare la limită, 
în deplasare la Sheffield Wed
nesday : 2—1. O poziție bună 
continuă să aibă Leeds United, 
învingătoare cu 2—0 la Coven
try.

Iată celelalte rezultate ale e- 
tapei: Everton — Queens Park 
Rangers 4—0, Nottingham For
rest — Arsenal 0—2, West Ham 
— Leicester 4—0, Burnley — 
Wolverhampton Wanderers 1—1, 
Chelsea — Southampton 2—3, 
Manchester United — Ipswich 
Town 0—0, Newcastle — Man
chester City 1—0, Tottenham 
Hotspur — Sunderland 5—1, 
West Bromwich Albion — 
Stoke City 2—1. în clasament: 
Liverpool și Everton 28 p, 
Leeds 27 p (un meci mat pu
țin), Arsenal 25 p, West Ham 
23 p.

Mike AMBROSE

După etapa de dumincă, în 
campionatul maghiar de fotbal 
conduce echipa Ujpesti Dozsa 
cu 40 p, urmată de Ferencva- 
ros Budepasta — 39 p și Vasas
— 37 p. Rezultate: Vasas — 
Ujpesti Dozsa 1—1 ; Honved
— Tatabanya 6—0 ; MTK — 
Pecs 1—1 ; Dunaujvaros — 
Egyetertes 1—1 ; Gyoer — Sze
ged 2—1 ; Videoton , — Salgo- 
tarjan 0—1 ; Csepel — Szomba- 
thely 2—0. Meciul Diosgyor — 
Ferencvaros a fost întrerupt la 
scorul de 2—1 în favoarea lui 
Ferencvaros, din cauza timpu
lui nefavorabil

O ETAPA
A MECIURILOR EGALE
Nu mai puțin de 6 din cele 

9 partide ale ultimei etape din 
campionatul R.F.G. s-au înche
iat la egalitate: SV Hamburg
— Hertha BSC 0—0, F. C. 
Ntlrnberg — Werder Bremen 
1—1, Borussia Dortmund — 
F.C. K61n 1—1, Kickers Offen
bach — Bayern Milnchen 0—0, 
Borussia MBnchengladbach — 
VfB Stuttgart 4—4, Hannover 
96 — Eintracht Braunschweig
1— 1. O victorie cu 4—1 a ob
ținut Alemannia Aachen in fața 
Iui Schalke 04, dar Ionescu nu 
a fost folosit în acest joc. Alte 
rezultate: Kaiserslautern — 
Duisburg 3—0, Munchen 1860 — 
Eintracht Frankfurt 1—0. Con
duce detașat Bayern Miinchen 
cu 24 p, urmată de SV Ham
burg 20 p, Borussia Monch. 19 
p. Alemannia ocupă locul 13 
cu 13 p, iar campioana ediției 
trecute, F. C. Niirnberg, este 
a 15-a, tot cu 13 p.

• In „Cupa cupelor", echipa 
suedeză IFK Norrkoeping a în
vins cu scorul de 3—2 (1—1) e- 
chipa Lyn (Norvegia). învingă
tori cu 2—0, in primul 
joc, fotbaliștii norvegieni s-au 
calificat pentru turul următor.

• SKA Kiev și-a început 
turneul in R. D. Germană, ju- 
cind la Berlin cu formația lo
cală Vorwărts. Victoria a re
venit oaspeților cu scorul de
2— 1 (2—0)


