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MECIUL DE HANDBAL ROMÂNIA CEHOSLOVACIA N-A DEZMINȚIT AȘTEPTĂRILE I

în sala DUPĂ UN JOC DE 0 RARĂ SPECTACULOZITATE,
HANDBALIȘTII ROMÂNI ȘI-AU LUAT REVANȘA: 21 -13

Echipa României, campioană balcanică la spadă. De la stin
gă : Moldanschi, Sepeșiu, Al. Istrate, Pongraț.

LA SCRIMĂ: 7 TITLURI

Nu. este nici exagerare (zisă 
conștientă și, uneori, folosită 
în gazetărie) și * ’ v 
încercare de a 
unei competiții.
vorba de așa 

că, începând de 
mul sălii Floreasca 
dui în cadrul 
București" 
între cele mai bune echipe 
feminine de handbal din 
lume, la ora actuală : Unga
ria, Iugoslavia, Uniunea So
vietică, R.D. Germană și Ro
mânia, lor adăugîndu-li-se și 
selecționata de tineret a țării 
noastre.

Și ce argument poate fi 
mai convingător în acest sens, 
decît acela că prima etapă a 
„Cupei orașului București" 
programează partida dintre 
selecționatele Iugoslaviei și 
Ungariei, reeditând astfel fi
nala ultimei ediții a C.M.,

Iată, de altfel, programul 
primei zile : ORA 17: Româ
nia — România tineret; ORA 
18,10: Iugoslavia — Ungaria ; 
ORA 19.20: U.R.S.S. — R.D. 
Germană. în vederea acestei 
întreceri, federația noastră a 
invitat trei arbitri neutri: Ga
briel Kurt (Elveția), Theo 
Kielhorn (olanda) și Lenart 
Larsson (Suedia).

nici măcar o 
face reclamă 
Nu, nu este 
ceva. Pentru 
mîine, podiu- 

va găz- 
„Cupei orașului 

o suită de jocuri

• ANTRENORUL KO-
NIG: „VICTORIA
ROMÂNILOR - AB

SOLUT MERITATĂ I"
• TN DESCHIDERE, 

ROMÂNIA - SPA
NIA 24-22 (13-10)

• MTINE, LA CLUJ, E- 
CHIPELE ROMÂNIEI 
Șl CEHOSLOVACIEI 
SE TNTTLNESC DIN 
NOU

BALCANICE
PENTRU ROMÂNIA

In ultima zi: locul I la spadă și filoretă Sete (echipe)

SCOR FINAL :
ROMÂNIA: Penu — Gruia, 

Popescu, Chlcid, Samungi, 
Goran, Moldovan, Gațu, Lieu, 
Guneș, Niea.

CEHOSLOVACIA î Amost 
— V. Mareș, Doricak, Klim- 
cik, Konecny, Gregor, Havlik, 
Kranat, Duda, A. Mareș, 
Greno.

Au înscris: Gruia (6 —■ 1 din 
7 m), Chicid (4), Popescu 
(3 — 1 din 7 m), Moldovan 
(2), Lieu (2), Guneș, Gațu, 
Samungi, Mica) — pentru 
România, Kranat (4 — 2 din 
7 m)., Duda (3), Greno (2 — 1 
din 7 m), Klimcik (2), A. Ma
reș, Gregor — pentru Ceho
slovacia.

A arbitrat, corect și foarte 
(lu- 
Po-

21—13 (11—9).
Penu 

Chlcid,

atent, PETAR PUPICI 
goslavia), ajutat de Gh. 
pescu și V. Pelenghian 
ambii România.

Cu probele pe echipe la 
floretă fete și spadă, Cam
pionatul balcanic a pășit în 
ultima zi a desfășurării sa
le. Duminică dimineața, ce
le patru echipe participan
te la turneul feminin de 
floretă au susținut un prim 
tur. Echipa României a în- 
tîlnit pe cea a Turciei, iat 
terțetul Bulgariei a încruci
șat lamele cu formația simi
lară a Iugoslaviei.

Floretistele țării noas
tre au avut o misiune din
tre cele mai ușoare, condu
ci nd încă de la primul asalt 
Ecaterina Iencic — Leyla Er 
dogan 4—0. Prima manșă a 
consemnat un succes net al 
trăgătoarelor noastre, deoare
ce și în continuare ele au în
registrat victorii : Suzana Ar-

sinii bulgari în dauna echi
pei turce (7—2). Dimitrov a 
cules trei victorii, iar coechi- 
perii săi Iordanov și Palavra- 
mov cîte două. Argun și Ozi-

realizat cele două a- 
victorioase ale echi-

CLASAMENT 
PE PUNCTE

1. România
2. Bulgaria
3. Iugoslavia
4. Turcia
5. Grecia

CLASAMENT
PE MEDALII

România 
Bulgaria 
Iugoslavia 
Turcia 
Grecia
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șîk au 
'salturi 
pei Turciei.

Spadasinii noștri au pășit 
victorioși în competiție, dis- 
punînd de echipa Greciei cu 
7—2. Am asistat la un trip
tic de victorii ale lui Pongraț 
la care Sepeșiu și Moldanschi 
au mai adăugat cîte două. De 
la oaspeți au cîștigat cîte un 
asalt. Dimopulos (la Sepeșiu) 
și IJagisarantos (la Moldan
schi).

Valoarea apropiată dintre 
spadasinii iugoslavi și bul
gari a făcut ca întîlnirea din
tre ei să nu-și cunoască în
vingătorul decît după ulti- 
mult asalt, cel dintre Niko- 
lici și Palavramov. Primul a" 
tras foarte ferm și a cîștigat 
ușor cu 5—2, aducînd victo
ria (5—4) echipei iugoslave.

In ultima întîlnire a dimi
neții, reprezentativa Turciei a 
confirmat previziunile, între- 
cînd pe spadasinii greci cu 
7—2. Trebuie să remarcăm, 
însă, că aceștia din urmă s-au 
apărat cu dîrzenie, cedînd la

de Ferhun-deleanu a 
de Esengin cu 4—0, iar Olga 
Szabo a realizat 
4—-2 la Ozden

In manșa a 
dominare netă 
țării noastre : 
dogan 4—1, 
4—0 și Iencic-Esengin 4—1.

Meciul a fost practic înche
iat .Totuși s-a mai tras o 
manșă, pentru stabilirea tu- 
șaverajului în eventualitatea 
unor complicații în clasament, 
în asaltul al 7-lea Iencic (to
tal relaxată) a pierdut la 
Ezinler, cu 4—3, în timp ce 
Szabo a întrecut-o pe Erdo
gan, cu 4—0, iar Ardeleanu 
pe Esengin eu 4—2. Scor fi
nal ! 8—1 pentru România.

De-a dreptul dramatic* a 
fost partida dintre Iugosla
via și Bulgaria. Echipa Svet- 
lanel Kukici a condus la un 
moment dat cu 4—1 ți soar
ta medului părea lămurit*. 
Dar, dup* aceea, floretistele 
Bulgariei au avut o revenire 
extraordinar*, redudnd din 
acest handicap, ajungînd la 
t—4, Apoi, impetuoasa Aneta 
Brankova nu l-a îngăduit Ve
re! Jeftlmiadee nici măcar 
si... respire, întrarfnd-e cate
gorie (4—1). Deci, 4—4! Ulti
mul asalt, decisiv, disputat 
între Svetlana Kukici și An
tonina Belovska s-a aflat, pî
nă la 2—2, sub semnul unui 
perfect echilibru. Pînă Ia ur
mă, însă, Belovska a avut un 
finiș mai bun și a cîștigat cu 
4—2. In acest fel Bulgaria 
nesperat și-a apropiat victo
ria cu scorul de 5—4.

Competiția de spadă pe 
echipe a debutat cu o victorie 
netă a trăgătorilor iugoslavi, 
care au dispus cu 8—1 de 
echipa Greciei, singurul asalt 
fiind pierdut de Baici în fața 
lui Ioan idiș. O victorie co
modă au repurtat și spada-

scorul de
Ezinler.
doua, din nou 
a sportivelor 
Ardeleanu-Er- 
Szabo-Ezinler

/. Sepeșiu (România) cam
pion balcanic la spadă

Seb. BONIFACIU 
Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

Inainte de 
aștemem pe 
a oferit (și 
lucruri s-au 
carnetul nostru în cele 60 
de minute de joc !) par
tida dintre echipele mas
culine de handbal ale Ro
mâniei și Cehoslovaciei, se 
impune o precizare. Ieri 
după amiază în sala Flo- 
reasca, handbalul românesc 
și-a asumat dificila misi
une de a prezenta două 
echipe reprezentative în a- 
ceeași reuniune. Temerară 
încercare! Pentru că una 
dintre aceste selecțio
nate se afla, de fapt, la 
primii- pași în activitatea, 
internațională, în timp ce 
cealaltă formație (și ea cu 
multe elemente tinere) a- 
vea de înfruntat reprezen
tativa Cehoslovaciei, cam
pioană a lumii. Și totuși, 
temerară sau nu, încerca
rea s-a făcut, rezultatele 
bune înscrise în foile de 
arbitraj ale celor două 
jocuri constituind o con
vingătoare pledoarie refe
ritoare la marile resurse 
ale handbalului nostru.

a încerca să 
hîrtie tot ce 
cît de multe 

adunat pe

Excelent in acest joc, Gațu î-a depășit pe Greno, Havlik, 
V. Mares și - - -va înscrie un gol spectaculos.

Foto : V. BAGEAC

Dar, poate, mai 
gător în această 
este chiar modul în care a 
evoluat și s-a impus e- 
chipa României în fața re- 
numiților campioni ai lu
mii. Deoarece, dincolo de 
rezultatul final favorabil 
jucătorilor români, și pe 
deplin satisfăcător 
proporțiile diferenței, 
ce bucură mai mult 
felul în care a fost 
nută această victorie, 
apărut aproape ca un lu
cru firesc față de valoa
rea tehnică*. ritmul și im
petuozitatea manifestate de 
handbaliștii români, ieri 
seara, în sala Floieasca. 
Excelent pregătiți fizic, 
foarte mobili în apărare 
(în sfîrșit, mai avansată și 
mai agresivă), preferind un 
ritm alert, tot timpul ju
cătorii care au reprezentat 
țara noastră în meciul cu 
Cehoslovacia au măcinat 
treptat forțele adversarilor 
lor, permițîndii-și, în final, 
să evolueze relaxat și să

convin- 
direcție

prin 
ceea 
este 

obți- 
Ea a

ofere publicului cîteva faze 
de o rară spectaculozitate. 
Am exagera însă dacă 
ne-am declara pe deplin 
mulțumiți cu felul în care 
echipa a jucat în acest 
meci. Și spunem acest lu
cru conștienți că posibili
tăți de progres există su
ficiente. Dacă ne gîndim, 
de pildă numai la greșe
lile de apărare, care au ne
cesitat eforturi în plus și 
la pripeala unora din ju
cători în fazele de atac, 
cînd au dat mingea adver
sarilor prea repede și tot 
am avea suficiente moti
ve să spUnem că rezultan
tul — cu toate satisfacțiile 
majore pe care le-a adus 
— nu trebuie să determi
ne o stare euforică, de 
sfîrșit de drum. Dimpotri
vă, ținînd seama de faptul 
că mulți dintre compo-

Calin ANTONESCU

(Continuare 
tn pag. a 4-a)

DUPĂ MECIUL DE FOTBAL ROMÂNIA-ELVEȚIA

Să
Ca un leit-motiv, termenul 

de revanșă și-a făcut loc cu 
insistență în majoritatea co
mentariilor care au premers 
partida de fotbal dintre re
prezentativele României și 
Elveției. în concepția mul
tora, această revanșă trebuia 
să fie deplină, adică să reedi
teze, de astă dată în favoarea 
echipei noastre. proporțiile 
scorului cu care s-a încheiat 
meciul din anul trecut, de la 
ZQrich, După cum s-a putut 
constata din declarațiile făcu
te presei, chiar »1 ursii din
tre componenții lotului națio
nal (mai ales acei ear* au 
„contribuit" la umilitoarea 
înfrfngere cu 7—1 de aeum 
18 luni) gîndeau aetfeL

Dorința de revin** eportl- 
v* constituie, desigur, na 
sentiment normal, ear* are 
rolul de patern!» stimulent tn 
lupta eu adversarul, dar s» 
pare c* pentru uni! ea deve
nise e adevărată obsesie. Spo
rind prea mult într-o victorie 
Ia scor (o anumită pancartă 
purtată de cîțiva spectatori 
ultraoptimiști indica nici mai 
mult nici mai puțin decît 
7—0), ei au acum motive să 
se declare mulțumiți asu
pra acestei diferențe de nu
mai două goluri, care menține 
încă negativ golaverajul echi
pei României în 
tul
lor campionatului mondial.

clasamep-
grupei I a preliminarii-

IERI, IN FINALA ȘAHIȘTILOR
Ca și în runda inaugurală, fi- 

naliștii campionatului republican 
de șah s-au arătat șl Ieri — în 
a doua rundă — suficient de gră
biți în a-și tranșa rivalitățile, 
fără să mai apeleze la întreru
peri. Pentru o singură partidă 
cea dintre Șuta șl Ghizdavu, s-a 
trecut în plic mutarea secretă. 
Victorii au înregistrat Trolanescu 
(cu negrele) la Botez, Szabo la 
Mozes, Segal la Vaisman șl Teo- 
dorescu la Urzică. Remize : Pav
lov — Buza, Volculescu — Vara- 
blescu, Zara — Drimer, Mititelu — 
Stanclu, Relcher — Ungureanu.

Nici unul dintre competitori n-a 
acumulat două victorii, pînă a- 
cum. Șefia clasamentului este 
împărțită între Em. Reicher, Tr. 
Stanclu șl dr. O. Troianescu, care 
au cite I 1/2 p. îl urmează M. Șu
ta șl Ș. Teodorescu — 1 p (șl o 
partidă întreruptă).

Azi dimineață se continuă par
tida întreruptă Ungureanu — Teo
dorescu. După amiază de la ora 
18,30 — în sala Institutului de Pe
trol, Gaze șl Geologia — se joa
că runda a 3-a.

I O LECȚIE

I

I

OPORTUNĂ
'68

I 
I 
I 
I

ecent încheiata Olimpiadă 
ne-a adus, pe lingă numeroa
sele recorduri, și o seamă de 
lecții, pe care sîniem obligați să le 
considerăm la juste proporții. Și 
una dintre acestea — nu dintre 

cele mai grave, dar nici de mică im
portanță, ne-a fost oferită de arbitrul 
Diego de Leo, conducătorul finalei o- 
limpice de fobtal dintre reprezentativele-. 
Ungariei și Bulgariei.

In ce a constat lecția arbitrului ita- ’ 
lian stabilit de cealaltă parte a At- . 
lanticului? In curajul de a rupe cu 1 
diția îngăduinței față de ceea ce este ■

I
«T- . 

tra- I 
...o------ — —„„ — este ’

o gravă greșeală în sport, cu îngă- . 
duinta față de brutalitate, de lipsa I 
de respect si de tot ceea ce ne-artf ■

I

fim realiști!

blondul atacant român Dumitrache a reușit să-l „bată" pe Grob deschizînd scorul... 
dintre tricolori, Domide și Radu Nunweiller (la pămînt), îmbrățișați în careul mic 

al oaspeților.

Explozie de bucurie! In fine, 
în imagine golul „trăit" de doi

obișnuit să înglobăm 
formulă „antijoc".

_ Este indiscutabil că 
și, mai ales, una
— a elimina ........ __ __ ,__
tori dintr-o echipă de fotbal echivalea
ză, în fond, cu condamnarea acesteia 
la o înfrîngere categorică, iar publicul
— la privarea de a urmări un meci 
echilibrat. Dar, tot atît de indiscutabil 
este că toleranța față de violență și de 
lipsa de respect a tins, tot mai mult 
să transforme fotbalul într-un spectacol 
nu foarte distanțat de tauromahie.

Tn fond, nu vom fi obligați la un prea 
mare efort pentro a ne aminti ce au 
însemnat finalele cupeior intercontinen
tale din 1967 și 1968 (destul de recen
te, deci), precum și suita de incidente 
care s-au produs, în ultimii ani, cu pri- 

Ilejul unor meciuri de mai mare sau mai 
mică importanță — din marile compe
tiții ale soccerului european.

I întrebarea care se pune în mod logic 
privește cauzele care au generat pro
ducerea unor atari fapte reprobaoile.

în eufemistica

într-o întîlnire — 
caracter hotârîtor

ur.
cu
număr de trei jucâ-

Foto : A. NEAGU

I
I

IȘi răspunsul este facil de găsit și nu 
este altul decît minima rezistență cu I 
care atît arbitrii jocurilor, cît și forurile 

diriguitoare au privit violența. i

I Apreciem deci, că poziția luată de j 
arbitrul Diego de Leo, deși excludea 
reprezentativa Bulga • ■ ■ ■

I iul la medaliile de 
I era obligat șsă asiste

IMairmult rJectt atît, 
i-a lăsat prea mi

I

I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Dar dacă nu trebuie deplîns 
faptul că succesul n-a fost 
atît de net pentru ca el să în
semne o reabilitare totală în 
urma penibilei înfrîngen de 
la Zurich, n-avem nici de ce 
să cădem în cealaltă extre
mă, de a exagera lucrurile 
(așa cum se lasă impresia in 
unele cercuri), de-a da victo
riei d< sîmbătă 
și semnificații 
ea în realitate.

Victoria este, 
clară, meritată și, ceea ce tre
buie totuși subliniat, a fost 
obținută în fața unui adversar 
ale cărui calități erau, în bu
nă măsură, subestimate pînă 
acum. Fără a figura în elita 
fotbalului continental, echipa 
Elveției se dovedește a fi des
tul de redutabilă, capabilă să 
creeze dificultăți adversarilor 
săi chiar și pe terenurile 
acestora, așa cum ne-a de
monstrat și sîmbătă, cînd nu

alte proporții 
decît le are

într-adevăr,

numai că a știut să se apere 
cu strășnicie, dar a și pus 
uneori în pericol poarta for
mației noastre. Lipsiți de un 
fizic care să impresioneze 
(cum ne-au obișnuit alte echi
pe străine care au evoluat ia 
București în ultima vreme și 
care ne-au făcut să tragem, 
concluzia că construcția fi
zica a jucătorilor constituie 
un factor determinant), oas
peții au dat echipei noastre 
o replică neașteptat de dîrzâ, 
s-au dovedit capabili de un 
angajament foarte ferm în 
joc, făcînd pe toată durata 
partidei o mare risipă de e- 
nergie.

Sublinierea acestor atribute 
ale reprezentativei helveta 
nu poate și nu trebuie să du
că insă la concluzia că o vic-

C. FIRANESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Astăzi,
in

BOLILE
PREVENIREA

PRIN EBUCATIE
J

lo ora 17,30,
sala Dalles

tIVIUIAflfl
Șl TERAPIA ion

FIZICĂ SI SPORT-
Cursul „SPORT ȘI 

EDUCAȚIE FIZICA" 
de pe lingă Univer
sitatea populară 
București, organi
zează astăzi, la ora 
17,30, în sala Dalles 
expunerea pe tema : 
„BOLILE CIVILI
ZAȚIEI, PREVENI-

BEA 
LOR,

ȘI TERAPIA 
PRIN EDU

CAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT", prezentată 
de conf. univ. dr. 
Miron Georgescu.

Va urma filmul 
„Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Inns
bruck".

I

reprezentativa Bulgariei de la asce- 
a aur, iar publicul i 

_ asiste la ceva ce semă
na prea puțin cu fotbalul, a fost justă. | “ ’ ..., Q o |ecfje cgre

_ ------ prea mult așteptată. Ea 0
arătat tn egală măsură jucătorilor și | 
publicului (acestui public care nu ra
reori incită la violență) — că pe ta' 
renul de joc nu se poate cîștiga Ori* 
cum, că violența șî lipsa de respect 
față de adversar și de arbitru trebuie 
sancționate, dacă dorim ca sportul să I 
rămînă o școală a corectitudinii. I 

Ne-am oprit asupra lecției oferită 
de Diego ae Leo pentru că am dori ; 
ca și arbitrii români să și-o însușeas- 1 
că. Pentru că numai în acest mod vom , 
fi scutiți pe viitor să înregistrăm inci
dente ca cele petrecute la Tg. Mureș, 
la întîlnirea dintre A.S.A. Tg. Mureș 
și Universitatea Craiova, < 
tul de actual, dar din păcate nu 
gular.

Dar, cum micul ecran a oferit 
sibilitatea ca lecția predată de Diego 
de Leo să fie urmărită și de sportivii 
din alte ramuri sportive (rugby, hochei, 
handbal etc.) și înglobăm aci j 
și arbitri, apreciem că toți ar trebui 
să mediteze atent t 
ții. Iar atunci cînd conținutul acestei 
prelegeri vizuale va fi însușit, 
de-abia vom fi scutiți să î 
și să comentăm acle care frizează hu
liganismul, ca cele petrecute la 
meciuri de rugby.

Cu dorința ca lecția de care 
ocupat să fie înțeleasă de toți în 
ei major, îi mulțumim lui Diego de Leo, 
pentru că ne-a arătat care sint, în 
sport, limitele între permis și interzis, 
corect sau incorect, deci sportiv și ne
sportiv.

< lg. Mureș | 
exemplu des- |

sin-

po

nocnei, ■ 
jucători I

asupra acestei lec- I 
I conținutul acestei • 

ușii, atunci | 
înregistrăm |

unele

ne-am 
sensul

Niki Mihail BURILEANU
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h MASCULIN, NUMAI VICTORII

Olga Szabo înaintea asaltului cu Svetlana. Kubrici (Iugoslavia)

LA SCRIMĂ : 7 TITLURI BALCANICE
(Urmare din pag. 1)

limită patru din cele șapte a- 
sal.turi pierdute.

îri ultimele două tururi flo- 
retistele României au obținut 
tot atîteâ victorii, una mai 
categorică decît alta. In pri
mul rînd. la echipa Bulga
riei cu 9—0. Meciul l-a inau
gurat Iencic, cu o victorie Ia

Prin Urmare, neînvinsă, e- 
chipă de floretă fete a Ro
mâniei â devenit campioană 
balcanică.

în călelălte partide din Ul- 
tihiele două tururi, Iugosla
via—Turcia 7—2 
și Kiikici cite 3, 
resp. Esengin și 
Bulgaria—Turcia

Clasament

(Jeftimiades 
Krejovici. 

Ezinler) și 
9—0. 

general : 1. RO-

HAIT
Vnile exprimări, din ta

bletele noastre anterioare 
au părut criptice, erme
tice, celor neobișnuiți cu 
sensul intim al cuvintelor. 
Pentru o dată, să vorbim 
deci mai pe șleau.

Prima ediție a balcania
dei de scrimă s-a înche
iat, împlinind nobilă ei 
misiune de a revigora 
virtuțile unui sport admi
rabil în această parte a 
Europei. Din acest punct 
de vedere, succes deplin, 
dublat — în ceea ce ne 
privește — de victorii ro
mânești de prestigiu.

Singurul reproș se cade 
a fi adresat organizatori
lor, celor chemați să asi-

■■ ..... îi im i .I

gure cadrul 
competiții 
intr-un oraș 
grijulia sa
Sala Dinamo n-a oferit a- 
cest cadru. Cum poate fi 
calificată stoparea cursu
lui normal al unei reu
niuni balcanice pentru a 
face loc unui meci de vo
lei ? Halt !, deci. 
Siderării marilor 
internaționale.

Dar, comanda 
Scrimă reSte doar 
intermediară. Fie-ne așa
dar îngăduit, cu gîndM lă 
viitorul inflorît'dt ăl scri
mei balcanice, să adăugăm 
cuvintele rituale ale arbi
trului : ețes-vous prets ? 
allez ! (vib)

cuvenit unei 
internaționale, 
vestit pentru 

ospitalitate.

descon- 
înt.receri

halt în. 
o etapă

celași scor, iar Drîmbă și-a 
îngăduit să nu forțeze în a- 
sâltul cu Belovska pe care 
(totuși) a întrecut-o cu 4—3.

Și povestea s-a repetat în 
manșa a Il-a : Ardeleanu a 
întrecut-o pe Brankdva (4—0),

Astăzi la Ploiești, In sala 
Petrolul (de la ora 15), se- 
ieețittnâta orașului vă întîlni 
pe cea ă Atenei. Meciul va 
aveala' floretă - -bărbați, 
Spadă și sabie, după sistemul • 
clasic, cu 4 trăgători.

Tot Astăzi, în Capitală, 
echipa de floretă fete, a Insti
tutului de Educație Fizică și 
Sport vă susține Un meci 
amical cu formația AkademiK 
Sofia. Meciul va avea loc, de 
la ora 16, în sala de sub tri
bunele stadionului Republicii.

Iencic pe Belovska (4—1) si 
Drîmbă pe BatUlinska (4—3). 
O simplă formalitate ptentru 
trăgătoarele țării noastră â 
fost și ultima manșă : Iencic- 
Batulinskâ 4—1, 
Belovska 4—0 
Brankova 4—2...
următor — ultimul, de altfel 
— floretistele României au 
tras cu cele ale Iugoslaviei. 
Și. din nou, o victorie fără e- 
moții, cu 8—1. Evoluția sco
rului pe manșe : 2—1,5—1,
8—1. Singura victorie a spor
tivelor iugoslave â realizat-o 
Nedelyjkova 
4—2. Echipă 
punctat prin 
Drîmbă 3 și

Ardeleanu- 
și Drîmbă- 
în meciul

la Szabo, cu 
țării noastră a 
Ardeleanu 
Szabo 2.

3,

>i„i«aiiiiiM jwii,
MÂNIA 6 p., 2. Bulgaria 4 p., 
3. Iugoslavia 2 p., 4. Turcia 
0 p.

întîlnirea România — Iu
goslavia fiind transferată 
în programul de după amia
ză, spadasinii noștri au tost 
puși în situația de a-și apăra 
șansa în fata a trei adversari 
într-o suită „non-stdp“. To
tuși, ei s-au achitat de aceas
tă sarcină deștul de dificilă 
cucerind titlul de campioni 
balcanici pe echipe și la a- 
cteâstă armă. în primă înțîl- 
nire a după amiezei, terțeiul 
Sepeșiu, Moldansehi, Pongraț 
a obținut cea mai grea vic
torie, la tuș-averaj (35—38 tu
șe primite) în față echipei Iu-' 
goslaviei eu câre • se afla l'ă 
egalitate (4—4) după ' epuiza
rea tuturor aSăltUrilOr. 
reținut, că unul din ele. 
dintre Moldansehi 
se încheiase prin 
frîngere).

în Următoarea 
spadasinii noștri au realizat 
un scor sever (8—1) în fața 
echipei Bulgariei. Moldansehi 
și Pongraț au obținut cîte trei 
victorii iar AI. Istrate, două, 
în timp ce la adversari numai 
Dimitrov a reușit să-1 întrea
că pe Istrate. în întîlnirea cu 
echipa Turciei, spadasinii ro
mâni au întîmpinat, la înce
put, oarecare rezistență, sco
rul fiind la un moment dat 
2—2, dar, apoi, ei au realizat 
încă patru victorii față de

(De 
cel 

și Nikolici 
dublă în-

întîlnire.

0 NOUĂ VER 1E1CARE 
A LOTULUI A

în cadrul pregătirilor pentru 
meciul cu reprezentativa Fran
ței, de duminica viitoare, lo
tul A de rugby a întîinit ieri 
într-un meci de verificare, o 
selecționată B, pe care a in- 
vins-o cu scorul de 23—6. în 
repriza I a fost aliniată echi
pa : Dinu, Iorgulescu, Stoica, 
Șerban, Țuțuianu, 
Demian, Rășcanu, 
Nicuiescu, Wusek, 
Dragomirescu, Suciu și Dăi- 
ciulescu. în partea a doua a 
meciului au mai fost folosiți 
Veluda, Țibuleac și Coravu.

Ciobănel, 
Florescu, 
Irimescu,

Selecționabilii au evoluat mai 
bine decît la ultimul meci de 
verificare : pachetul de înain
tași a cîștigat mai multe ba
loane în tușă, utilizate apoi 
pentru atacuri proprii ; ieșirea 
în apărare a fost mai decisă, 
uzîndu-se de multe placaje 
corecte și oportune ; linia de 
treisferturi a folosit bine 
schemele tactice stabilite, re- 
marcindu-se prin promptitu
dine în apărare ; ritmul jocu
lui — corespunzător pe toată 
durata partidei.

ÎNTREPRINDEREA
ECONOMICĂ

DE ADMINISTRARE
A BAZELOR

SPORTIVE
din București, bd. Muncii 
nr. 37—39, sectorul 3, tel.

21.39.71, angajează 
de urgență :

— tehnician norme ți 
evidentă,

— contabili principali,
— dactilografă princi

pală,
— inspector principal
— electricieni autorizați,
— electrician auto,
— instalator gaze auto

rizat,
* — tinichigiu auto,

— tîmplari urdversali,
— șef depozit.

una a adversarilor. Pongrhț 
cu 3 victorii, Moldansehi cu 
2 și Istrate cu 1, iar din e- 
chipa turca Ozden (2 v) și 
Ozișîk (1 v) au dat configu
rația definitivă acestui rezul
tat (6—3).

în celelalte întîlniri Tvircia 
a dispus cu 5—3 de Iugosla
via (lipsită de aportul lui Sa- 
\ ici, accidentat), iar Bulgaria 
a întrecut echipa Greciei sur
prinzător de greu, abia la 
tusaveraj (31—37). 
MENT FTNAL : 1. 
4v 25 ă.c. — 8 p ; 
via 2v 20 a c. — 4 p 
cia 2v .17 a.c. — 4 p 
garia 2v 16 a.c. — 
Grecia Ov — 0 p.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA GALAȚI (tri)
3— 0 ('6,11,6). Partida ceâ rfiâi 
importantă a etapei diviziei 
•Â, desfâȘurâtă îh sălâ Dinâ- 
mo, s-a soldat cu victoria vo
leibaliștilor bucureșteni. Vic
toria dinamoviștilor, surprin
zătoare numai ca scor, este 
explicabilă prin hotărîrea cu 
care au abordat partida elevii 
lui S. Mihăilescu, precum și 
prin evoluția slabă a g&lățte- 
nilor, căre Confirmă criza de 
formă arătată și în meciul 
cu Steaua. Dacă la începutul 
primelor două seturi oaspeții 
ăti luptat cît de cît și au 
menținut scorul strîns : 1—3, 
1—5, 5—5 (setul I). 6—2, 3—2,
4— 4. 5—5 (setul II), în fina- 
luri ei au comis greșeli ele
mentare la pFteluări Și în âtac 
(mult? mingi trimise afară), 
care aii determinai pierderea 
acestor seturi. în căi de-âl 
treilea-, gazdele au folosit ju
cători de rezervă, daf găiă- 
țenii nu și-au găsit cadența 
și âu cedat, ele asemenea, la 
mare diferență. Au arbitrat 
foarte b’ne Gh. Ionescu și 
1. CoVăci (A.B.I

RAPID BUCU 
CELULOZA BR 
3—0 (4,14,11). Desfășurarea
prițhtilui set lăsă impresia că 

ușorvor

abia
CLASA■
România 

2 Ingosta-
; 3. Tur- 
; 4. Btli- 
4 p ; 5.

giuleștenii vor cîștiga 
în fața Celuitszei. Apoi. însă, 
brăilenii au jucat mai liotă- 
rîți și au conclus cu 7—0 și 
9—1. La acest scor, feroviarii 
s-au trezit ca în urma unui 
duș rece, ăli refăcut handica
pul jfuncț cu 'punct și âu , e- 
galât ia 10 reușind să cîȘtige 
S’eliil într-un final pasionant, 
în setul al tHSil'ea, amb'ele e- 
chfpă au âcți'ohat crispat, âu 
cothis riurrtei’O&să, greȘteli, la 
ptteluâre și în ălâc, care au 
dat naștere unei spectaculoa
se clifSe de urmărire : 2—0,

Campionii la juniori
Pronosticul nostru s-a con

firmat : CONSTANTTIN GRI
GORE (DINAMO) a devenit, 
pentru a dbuâ oară consecu
tiv, campion național. Ce-i 
drept, ieri, pe traseul de lâ 
Pantelinion, am tremurat, nu 
niitnai de frig, ci și pehțrti 
făptui că unul dintre arbitri 
ne „amenințase" tu un „fes
tival Seiejan!‘. Arbitrul, (alias 
V. Ionescu), încrezător în for
țele favoritului sau, ne spu- 

vedea ce înseam- 
fizică ! Selejan 

cu un tur pe 
am văzut, îri- 

î'nseam'nă... li-p-

2—2, 4—2, 4—4, 2—4, 9—6, 
10—6, 10—11, 15—11. Costi- 
nescu și Pfenciulescu (Rapid), 
Brandenburg și Dumitru (Ce
luloza) ăli fost măi buni. (I. 
DUMITRESCU).

VIITORUL BACĂU — PO
LITEHNICA TIMIȘOAIÎ.A, 
(m) 3—1 (=-17,2,14,13). Victo
rie meritată, obținută la ca
pătul unui jae care a plăcut

(Farul). (E. BOGDAN-corăsp).
POLITEHNICA CLUJ — 

PROGRESUL BUC. (m) 3— 
2 (—4,5. —9,11,li). După un 
joc de tnâffe luptă clujenii ău 
obținut prima victorie în a- 
cest campionat. La capitolul 
t'ehhică, ambele echipe au 
manifestat multe carențe. 
(B. MIRCEA — coresp.)

MEDICINA BUCUREȘTI —

PIATRA NEAMȚ (f) 3—0 (18, 
8). JOC de Slabă fâctUră 

tehnică, în care jucătoărtele 
S-ă’i îhtrteeut în greșeli. Me
ciul ă rtețifiut âtehțiâ specta
torilor doar prin evoluția 
scorului, mai ales în primul 
set. (E.F.).

UNIVERSITATEA CRÂIO- 
VA — RAPID BUCUREȘTI 
(f) 0—3 (4,7,8). Studentele, cu

Srfiere'cihs'chî 
tehnica Galați).

găseste din MU o breșă in blocajul studenților. (Fază din meciul Dinamo — Pol
Foto: B. VASILE

numeroșilor spectatori. (ILIE 
TANCU — coresp. pfiricipăl).

TRACTORUL BRAȘOV — 
FARUL CONSTANȚA (fii) 
3—0 (14,7,7). Cu excepția pri
mului set. în care constănțe- 
riii alt dăt o pai-Bcăre ripostă, 
cetolaltte âu fost lă țliSr-rh'ia 
brâșeveniipr. Rtemafeari: Fite- 
raru, Bărbuță^ Prtlrteș (Trac
torul), Cristescu, Bulsievici

(DINAMO)
D. Stanca

nea : „Veți 
nă pregătirea 
îl va întrece 
Grigore..." Și 
tr-adtevă'r, ce 
sa de pregătire fizică. După 
un înceRut'’'-'t»rer Seleian și-â 
terminat ^carburanții", a îno-

tat un timp prin mijlocul plu
tonului și, apoi, Spre finâl, 
cînd și-a mai revenit (său ă’i 
mai slăbit protagoniștii) și-a 
asigurat în extremis ultima 
treaptă a podiumului dfe pre
miere.

Cursa a avut, de la început, 
doi oam’eni hetărîți să lupte 
(lucid) pentru victorie : Con
stantin Grigore și George Ne- 
gbescu. Pistarclul a stat ca 0 
umbră (are „școala" lui Ion 
Stoica...) lingă Grigore, con
vins că acesta va juca primul 
rol în cursă. Și așa a fost 
După ce acest cuplu s-a de
barasat de V. Seleian (mai 
înainte îi pierduseră pe urcu
șuri pe N. David, D. Ferfelea 
și Al. Sofronie), drumul spre 
sprintul final nu le-a mai fost 
barat de nimic. La capătul 
cursei (10 ture — 18 km), du
pă ce au escaladat de zeci de 
Ori abruptele obstacole presă
rate parcă de o mînă glumea
ță pe traseul desfundat, cei 
doi și-âu disputat cu îndîrji- 
re tricou] de campion. Mai 
proaspăt, mai abil și, prin a- 
ceăsta, mai valoros, C. GRI
GORE și-a adjudecat fără 
drept de apel victoria. A me~ 
ritat-o I

La juniori mari. D. STAN
CA, campionul de anul tre
cut, și-a reeditat victoria, adu- 
cîndu-i antrenorului său. mo
destul, conștiinciosul și price
putul NICOLAE DRAGOMÎR, 
o nouă satisfacție pentru 
munca migăloasă pe care o 
desfășoară de ani de zile. Â-

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, aufodepanotoarele și auto- 
transportoarele întreprinderii

vă stau la dispoziție cu personal calificai 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 asistența tehnică

CICLOP
Telefon: 11 91 71.

Campionul, C. Grigore, se 
îndreaptă spre sosire

ceeași fericire l-a cuprins și 
pe brașoveanul TRAIAN CHÎ- 
CUMBaN, atunci eînd elevul 
său, TUDOR DICEĂNU (cam
pion de fond anul acesta), a

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 48—46 (17—19).

Cons truc torul a fost la un pas 
de a produce surpriză etapei 
a V-a a diviziei A feminine. 
Pregătind cu atenție fiecare 
atac, echipa Constructorul a 
punctat coș după coș, reușind 
să aibă avantaj pînă aproape 
de încheierea partidei (în min. 
29 a condus cu 32—25). Citeva 
contraatacuri întreprinse de 
studente au readus, însă, echi
librul, iar ratarea de către 
baschetbalistele de la Con
structorul a 4 aruncări libere, 
în ultimul minut de joc, a 
facilitat victoria campioane
lor. Comportarea acestora a 
fost necorespunzătoare și chiar 
îngrijorătoare dacă ne gîndim 
că, pestfe cîteva zii te, va avea 
de susținut revanșa cu Rud
nicki Belgrad, în 
„C.C.E.". Au înscris : 
trescu 15, Diaconescu 
metrescu 6, Taflan 10,
1, Vogel 10 pentru învingătoa
re, respectiv Cherciov 11, O- 
dobescu. 8, Preda 2, Ionescu 
14, Poullieff 2, Rosetti 9. (M. 
Ghiolduș-coresp.).

cadrul 
Dumi
ci, De- 
Ciocan

C.S.M. SIBIU (f) 3—2 (—9.16. 
—6.5,10). După un prim set 
slab cîștigat de sibience, pe 
cel de al doilea bucureștenee- 
le Si l-au adjudecat datorită 
utilii jot măi sigur în apăra
re și litrii ă»ăc mâl incisiv. 
Oaspetele ău profitat apoi de 
reiaxâreâ jucătoarelor de la 
Medicina și. .. 2—1 ptehtril
ele. în ultimele două seturi, 
studentele, mai calme în mo
mentele clîeie ale jocului, au 
punctat decisiv obținînd o 
prS'tibâsă victorie.

l.E.F.S. — CEAHLĂUL

titeva absențe îh formație, 
au cedat in fața unei echipe 
care s-a impus net. ȘT. 
GURGUI — coresp. principal).

Universitatea timi
șoara. — C.P. BUCUREȘTI 
(f) 0—3 (11.14,4). A fost un 
jde ăl greșelilor, în cârfe 
bucureștencele au reușit, prin- 
tr-un plus de experiență și 
maturitate, să obțină victo
ria. (P- ARCAN — coresp. 
principal).

UNIVERSITATEA CLUJ 
— DÎNÂMO BUCUREȘTI 
0-3 (—6, —3, —7).

și T. Diceahu
terminat cu.-sa juniorilor pe 
prifhul loc. Traian Chicbmfeân 
M-a așr-unS IfiSă etnoțfâ țîiiâ- 
ihie de â-i da lâcriWilb...) cii 
âji’ibrul rîsuluf săii puternic. 
priCtind și... sonor.

Ciasmnentte ■ senidri (13 
cdh<iirtenți, 16 țure = 18 km) 
- 1. CONSTANTIN GlUGO- 
RE iDirin.md 
NrC'OLAE ' 
campion al 
Nc’goteseu < 
V. Selejan (Dinâmo)

— antrenor prof. 
VOICU) 55 :24

■ 1 României; 2. 
(Steaua) bă :2h ;

G. 
3.

56 :1§ ; 4. 
Dai i<l (Ștvauaj 56:j5: 5. 
Sof-onie (Dinamo) 58: 3j:

T. Bi.’torrii (Steaua) I h.O0:
: 7. Șt. Bălan IVoința Plo

iești : 8 Gh. Răccanu (Stea
ua) : 9. l'r. Paiade (Olimpia) : 
10. D. I elea. (Victoria Con
stanta) . juniori mari (29 de 
concurent i. 8 ture — 14.4
km): 1. DUMITRU STANCA 
(Șc. sp. 2 — antrenor N’CO- 
LAE DRAGOMÎR) 34 :Î6 -
campion al României : 2. G'1. 
C'ii'meti ’Dinamo) 35:38; 3.
Marin- loniiă ’Dinamo) 35 :52 : 
4. Șt. Szekelv (C.S.M. Clui) 
36 :16 ; 5. Ion .Seleian (C.S.M. 
Chiț) 37 :33 : 6. S. Suditu (O- 
lirtipia) "8 :35 ; juniori rtiici 
(32 de concurent’. 6 tiirg s 
10.8. km): 1. TUDOR DICEA- 
NU (Tractorul Brasov — an
trenor TRAIAN ' CIH'COM- 
BAN) 5 : 09 — campion al 
României : 2. N. Gavrilă
(Steaua) 35 :34 : 3. V. Muri, 
neanu (C.P.B.) 36 02 ; 4. T. 
Dragau. (Voința) 36 :32 ; 5. Z. 
Avtai (Mureșul Tg. Mureș) 
3'6 :50 ; 6. ion Gavrilă (Steaua) 
36 :55. I a semicurse, pe pri
mul loc s-â clasat N. VOTCAN 
(C.P.B.), iar la biciclete de 
turism G. GRAUSAM (Viito
rul Baia Măre).

Hristaehs NAUM

LA „GRECO—ROMANE“

DINAMO BUCUREȘTI- 
DIN NOU CAMPIOANĂ

întrecerilor 
a earn j)îoria- 
lupte gr£cd- 
a răsunat 

din

Ultimul gong al 
ediției pe ăcest ân 
tului cîîvizifci A de 
române,. ț>e echîgd, 
âșeâră. îid.. sala F’rogr'eSul _ __
Capîtâiă. îh rfeuhiUnea fioâlă ști 
fost programate două ,,tfiun- 
g timâre’- • ’iinamo București ■— 
Eîrcf dputere Craiova —- Steaua 
șt București — A.'S.A.
Cluj — Dunărea Galați.

Cu uh interes deosebit â fost 
ășt.eptât meciul celor doua echipe 
bticiireștene, Dinâmo și Stesua, 
derbiul câbhpioriatuiui. •-
iii âceâștă ebrifruntârb 
și cucerirea titlului de campioa
na a ediției jubiliare â XX-a. 
Dinamoviștii bucureșteni îȘi do
rea1! izbmdă pedt.ru întregirea 
unei performanțe de mare pres
tigiu — al 20-lea succes în cam- 
pionatem nalionale ! Pentru a- 
ce.ns^a aveați nevoie să cîștine 
rnecitil cu eiernii lor rivali, luptă
tori de ia Steaua. Dar un astfel 
de rezultat nu era ușor de ob- 
tinUt debârece îh garnitură ad- 
versarilbt se aflau, printre alții, 
Ion Băciu. campion hloridiat și 
medar.at cu argint la Jocurile 
Olimm.ee din Mexic, precum și 
N. Negul Si bli, â’toiciu. în pri- 
mul meci, la cat. 52 kg, C. Tur
turea (D) l-a întîinit pe Gh. 
Stbiciu (S). Chiar din repriza I 
Turturea, s-a văzut ;cu umerii pe 
sgltea dar. în afara spațiului 

lupta. în uriratoarea repriză 
a trecut prin aceleași emoții și 
puțin a lipsit, să primească un 
avertisment. Tn final s-a dictat 
decizie de egalitate. Cea mai 
frumoasă partidă a realizat-o 
I. Baciu (cat 57 kg) care în re
priza secundă l-a centurat din

.Victoria 
însemna

Dinamo București
Steaua
Metalul București 
Rapid București 
Electroputere Craiova 
Steagul roșu Brașov 

,. Dunărea Galați 
8. Progresul București 

.9. C.JT.R. Titnițoara
10. A.S.M.Ț. Lugoj
11. Metalul Mârghita
12. A.S.Ă. Cluj

față pe I. Aiionescu (D) și & 
,,plecat“ într-un fp.ârte, aplaudăt 
salt, obținînd victoria, la pufictfe.

Despre cdlelâl.^ iilfecitlrî câre 
ăti urrriat hu puterii spune d'Ccît 
că âu dezamăgit pe numeroșii 
spectatori prezențl în sală., Lup
tătorii FI. Cio^cilă. (i)j — N. Ne- 
guț (S), cat. â'7 kg; Gh. PopbVici 

G. Mezinca (S),_ 
bl. Mărtinescu (&) 
(S).

d^s'câti-ficăti
-,a-

litâte într-un 
■'■'1 tehnieb 

ie (D’ 
(0 kg

conrtai 
Oheorf

Mezinca (S). _ cat. 97 
Mărtinescu (D) — N.

■cât. +97 kg ăii ibst 
pentru lipsă dă 

■ La cat. 63 Kg Gh. 
a terminat la egâ- 

rrteci lipsit ‘de.îîrb- 
cu M. Bă’eiu (Si, I. 

â obținut .victoria la 
rin descalificarea dig-

cedă! 
Ena6

cuțăbilâ ă lui GH. CiorhtHăh (S), 
iar I. Țăranu (D) 1-â depășit iă 
puncte pe P. Stroie (S) în cadrul 
categoriei 78 kg, la canătui unei 
dispute cu multe durități. RezUl- 
tat final : Î2—& îh favoarea dinâ- 
moviștilor.

Despre întîlnirea Dmamo — 
Steâua antrenorul emerit Ton 
Cbrțibanu ne-a sous că 
torii ambelor formații âii concu
rat după calcule prestabilite, n-au 
depus nici un efort spre ă de
monstra posibilitățile pe care le 
au. Mă refer îndeosebi la N. 
Mărtinescu, N. Negut. și Gh. Po- 
povici. Arb5tra1ele. la rîndu-le, 
n-au contribuit cu nimic Ia reu
șita unei finale pe eare o aștep
tam cu totul altfel".
Iată și celelalte rezultate : Di

namo — Electroputere 29—3, Stea
ua — Electroputere 24—4, 
Iul București cu A.S.A. 
24—8 și ,cu Dunărea 
rea — A.S.A. 25—7.

Mfctâ-
Chtj

20—8, Dună-

Cosh’n CHIRIAC
FINAL

1.
2.
3.
4.
5. 
'6.
7.

CLASAMENT

PROGRESUL BUCUREȘTI- 
A.S.A. CLUJ 45—37 (17—15). 
Deși au fost lipsite de apor
tul a trei titulare (Biigar, Si- 
pos, Hirsch), clujencele au 
luptat de la egal cu bucureș- 
tencelte. Tabela de scor a in
dicat multă vreme echilibru 
de forțe (min, 27, scor 25—23 
pentru Progresul), dar, în ul
tima parte a meciului, expe
riența gazdelor și, în special, 
eficacitatea jucătoarei Braga 
și-au spus cuvîntul. în gene
ral, întrecerea s-a desfășurat 
la Un foarte slab nivel tehnic 
și a constituit o proastă pro
pagandă pentru baschet. Au 
înscris Vasiliu 5, Seifert 18, 
Bbhrri 2, Braga 11, Nicolae 9 
pentru Progresul, respectiv 
Farcaș 2, Vintilâ 2, Rusu 19, 
Rimbaș 10, Pușcaș 4. (F. Si- 
mion-coresp.).

l.E.F.S—CRIȘUL ORADEA 
61—49 (24—28). Pînă în min. 
30 (scor 39—39), era greu de

prevăzut o cîștigătoare. în fi
nal. îniă, apărarea tegresivă 
ăplieatâ de studente (de astă- 
dată, fără obișnuitele durități) 
$i ătărUrile decise întreprinse 
de ăcestea aii detertriinăt re
zultatul. întîlnirea a fost in
teresantă, plăcută, ambele e- 
chipe folosind jucătoare tine
re. cu reăl’te perspective. Au 
înscris Szabados 12, Farcas 6, 
Trandafir 17-, Prteduleâ 6, Ilies
cu 1, Korondi 9, Mihalca 8, 
Andreescu 2 pentru l.E.F.S., 
respectiv Mihuț 8, Horvath 5, 
Ghiță 13, Balogh și Bodor cîte 
7, Covaci 3, Vig 4, Boca 2.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
RAPID BUCUREȘTI 38—69 
(23—31). Dlipă 15 minute de 
joc echilibrat (scP’r 21—21), 
clujencele au căzut complet, 
în vreme ce bucureștencele. 
cu Suliman, Ferencz și Raco-

viță în vervă deosebită, s-âu 
distanțat, cîștigînd comod. (M. 
Radu-coresp).

VOINȚA BRAȘOV—VIITO
RUL DOROHOI 83—66 (37— 
28). O partidă deosebit de 
Spectaculoasă; în care au fost 
multe momente de baschet 
bun. Cele mai bune : Pelric. 
Simon de la învingătoare, res
pectiv Iftimite și Muiririi. (C. 
Gruia-coresp. principal).

CLASAMENT
1. Rapid

folit. Suc.
Voința Brășbv.
Crișul

2.
3.
4. M
5. Progr. Buc.
6. l.E.F.S.
7. „U“ Cluj
s. Construct. Buc.
9. Viitorul Dorohoi

10. A.S.A. Cluj

5
5
3
3
2
2
2
1
1
1

b 
o
2
2
3
3
3
4
4
4

Cooperativa

ANUNȚ

Pentru învățarea limbilor: franceză, engleză, ger
mană, sponiolă, italiană, greacă modernă, latină, 
rusă, ceoperativa „DESERVIREA" organizează cicluri 
cu durata de 6 luni, diferențiate pentru începătarî și 
avansați. Costul unei ore 5 lei, cooperativa garantea
ză calitatea predării. înscrieri și informații zîlnîc în
tre orele 13—17 în str. Filitti nr. 10 la telefon 13.54.69.

-........................... ............-...........................

uekirești
Șos. Giurgiului nr. 5, Jilăva

— electricieni de Înaltă calificare, categ. 7_ 8
— instalatori sanitariști, categ. 5—-6

Informații suplimentare se pot cere la telefon 23.40.40. 
interior 14. serviciul organizarea muncii.

pedt.ru
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DIVIZIA B

POLITEHNICA GALATI (seria I) și C.F.R. CLUJ (seria a Il a) -
LIDERI DE TOAMNĂ

SERIA I

Goal-keeperul helvet are din nou de furcă... De data aceasta, el va scăpa, insă, cu ja', a curată 
respingînd balonul spre care sărise, decis, și Dumitrache Foto : A. NEAGU

SĂ FIM REALIȘTI!
(Vrmate din pag. 1) 

torte asupra ei echivalează 
cu o mare performanță. Cu 
atlt mai mult nu trebuie ast
fel apreciat^ succesul echipei 
noastre naționale, realizat la 
București, în fața publicului 
propriu, și încă după multe 
emoții. Dimpotrivă chiar, fără 
ă avea sentimentul că exage
răm Cil exigența, trebuie Să tie 
declarăm oarecum dezamăgiți 
pentru că această victorie 
normală, absolut previzibilă 
și așteptată, s-a conturat atît 
de greu, stînd aproape 60 de 
minute sub semnul incertitu
dinii, perioadă în care și jo
cul echipei noastre n-a fost 
de loc Strălucit.

Este adevărat că după în
scrierea primului gol evolu
ția fotbaliștilor români s-a 
Schimbat mult în bine, dar 
nu putem ignora nici faptul 
că pină atunci comportarea 
lor a fost departe de ceea ce 
așteptaserăm de la ei și de ceea 
ce ne arătaseră în meciul de 

Aiată recentă cu campionii 
mondiali. îndeosebi în primele 
45 de minute, echipa noastră 
ne-a nemulțumit prin jocul 
său fără orizont, confuz, cu 
greșeli evidente de toate 
nuanțele, ceea ce ne lăsa im
presia la pauză că meciul 
s-ar putea încheia cu un scor 
alb. Dacă, totuși, apărătorii, 
eu excepția lui Mocanu, sur
prinzător de nesigur în pri
ma repriză (de vină fiind și 
starea grea a terenului în 
partea să de acțiune), au reu
șit să rezolve în general mul
țumitor situațiile în care au 
fost solicitați să intervină, 
înaintașii s-au arătat vădit 
incomodați de marcajul strict 
al adversarilor (cum rareori 
li se întîmplă în meciurile de 
campionat), neizbutind să-și 
creeze decît cîteva ocazii 
clare de gol. Dar chiar și pe 
acestea le-au ratat nepermis 
de ușor. Ej au zburdat mai 
în voie și au creat faze dra
matice la poarta elvețienilor 
doar după deschiderea scoru
lui, cînd și oaspeții au slă
bit întrucîtva strînsoarea, ne- 
maiavînd ce pierde.

Nu-i. vorba însă, că de data 
aceasta chiar și alcătuirea li
niei de atac a echipei noastre 
a fost defectuoasă. în absen-

DINAMO
PLEACA AZI

SPRE 

BIRMINGHAM
Azi urmează să părăseas

că Capitala cu destinația 
Efirnuiignșm (Anglia) echipa 
Dinamo București. După cum 
se știe, miercuri, bucurește- 
nii vor susține partida re
vanșă cu West Bromwich 
Albion, conttnd pentru „Cu
pa cupelor", turul II. în pri- ■ 
niul meci disputat la Bucu
rești cele două echipe au 
terminat la egalitate : 1—1.

AZI ÎN GIULEȘTI
Miine, cu începere de Ia 

ora 14, stadionul Giulești găz
duiește întilnirea amicală in
ternațională de fotbal dintre 
Rapid și formația suedeză 
I.F.K. Goteborg, aflată în tur
neu în (ara noastră.

ța lui Pîrcălab. care mai a- 
les în cazul acestui meci â 
fost unanim regretată, selec
ționerii l-au preferat pe Mar- 
ținovici lui Năsturescu, deși 
înaintașul feroviar, prin sti
lul său bătăios, era mult mai 
util împotriva elvețienilor, 
în mod foarte bizar, Năstu
rescu a fost ignorat cu totul, 
el nefigurînd nici măcar în 
lotul de 22 de jucători. A fost 
cheniat în schimb (nu știm pe 
ce criterii) Kallo, care aproa
pe tot sezonul s-a aflat în 
indisponibilitate. El a și in
trat în joc în repriza secundă, 
în locul lui Lucescu (aflat, 
spre dezamăgirea noastră, în- 
tr-o zi proastă), dar cu toată 
bunăvoința arătată s-a men
ținut sub nivelul colegilor săi 
de linie.

Practic, deci, echipa noastră 
a evoluat în acest meci cam 
fără aripi, greul căzînd asupra 
cuplului Domide-Dumitrache. 
De altfel, acești doi tineri și 
talentați jucători și-au făcut 
datoria, decizînd prin excelen
tele lor lovituri de cap soarta 
partidei. în ceea ce-1 privește 
pe ultimul dntrfe ei, Dumitrâ- 
che, acesta ne-a demonstrat 
din nou calitățile sale incon
testabile, care-i situează prin
tre cei mai valoroși înaintași 
ai soccerului nostru și, în o- 
rice caz, cel mai valoros la 
ora actuală. Alături de el s-a 
distins în partida de sîmbătă 
Nunweiller VI, care prin jo
cul său excelent (din toate 
punctele de vedere) s-a impus 
drept cel mai bun om al echi
pei. Aceasta ne face să regre
tăm și mai mult faptul că, 
din anumite considerente tac
tice. el nu-și găsește decît ra
reori un loc în formația sa 
de club. Aprecieri favorabile 
merită, de asemenea, Sătmă- 
reanu, singurul jucător dat 
naționalei de echipa campioa
nă, dar care, cum spunea cu 
spirit un confrate de la masa 
presei, a făcut în acest meci 
cît trei colegi de-ai săi la un 
loc.

Aceste cîteva remarcări in
dividuale reprezintă, de fapt, 
o dovadă că întreaga noastră 
echipă națională âr putea da 
un randament superior dacă 
toți componenții ei s-ar ri
dica la înălțimea celor ci
tați. Dar extrem de rare 
sînt, din nefericire, ase
menea situații cînd toți cei 
11 tricolori să evolueze Ia ni
velul maxim al posibilităților 
lor. Ca de obicei, și sîmbătă 
comportarea jucătorilor noș
tri a fost cum am văzut, 
diferită, ceea ce a făcut ca, 
în ansamblu, evoluția echipei 
să nu treacă de calificativul 
satisfăcător. Natural, ținem 
seama la acordarea acestui 
calificativ și de distanța cali
tativă care a separat ultima 
jumătate de oră de joc foarte 
bun de cele 60 de minute an
terioare, în care impresia lă
sată de naționala noastră a 
fost destul de neplăcută.

lată de ce considerăm că 
nu e căzui să jubilăm în fața 
acestei victorii obținute asu
pra reprezentativei helvete. 
Mai degrabă credem că e ne- 
eesăr Să fim rbâiiști, să pri
vim critic evoluția naționalei 
noastre și în această ultimă 
partidă a sezonului, pentru 
ca, pornindu-se de la deficien
țele semnalate, Să se treacă a- 
poi la o muncă intensă și se
rioasă de pregătire a viitoare
lor meciuri din preliminariile 
campionatului mondial. Anul 
1969 va fi foarte greu, din a- 
cest punct de vedere, și de 
abia meciurile de la Londră

(din 15 ianuarie), Atena și 
Berna, îndeosebi, clar și cel 
retur cu Portugalia, de la 
București, ne vor arăta în ce 
măsură fotbalul nostru este 
demn de galoanele consacră
rii internaționale.

POLITEHNICA GALAȚI — 
FLACĂRA MORENI

2-1 (1-1)
Studenții aii desfășurat un 

joc ofensiv, iar oaspeții au 
pus accentul pe apărare. în 
min. 20, Miireșari (Politeh
nica) a deschis scorul. Jucă
torii de la Flacăra âu reușit 
să egaleze în min. 31 prin 
Drăgan. După pauză, gâlățenii 
au avut în continuare iniția
tiva, dar au înscris numai 
un gol. Au top : fundașul Tu- 
dorie (min. 58). I. Hrisafi — 
București a arbitrat bine.

S. Constaritinescu, 
coresp. principal

STEAGUL ROȘU BRAȘOV
— ELECTRONICA OBOR 

2—1 (1—1)
Victorie meritată, dâcă ți

nem seama de dominarea bfa- 
șdvShilbr de-a lUftgui meciu
lui. Steagul roșu ă început 
bine jocul și îh min. 5 GAne 
â deschis scârui. Dar, după 2 
minute, Alecu a dat o minge 
acasă, Papuc (Steagul roșu) a 
reținut-o și â degajat-o la uri 
adversar. Baldriili a ajuns lâ 
I. Constantin (Eleetrbnieă), 
care â restabilit egalitatea. în 
continuare, jocul â fosi încîl- 
cit. în min. 70, lâ o „înghe
suială" în careul oaspeților, 
arbitrii' â acordat 11 ih, câre 
a fost trarisforfiiât de Ivăn- 
cescu. A condus slab S. Mu- 
reșân — Turda.

C. Gfttia; cof-ăsp. principal 
POtANÂ CiMPÎNA — C.F.R.

PĂȘCANI 2—0 (1—0)
Toc db slabă factură tehni

că. Găzdăie au cîștigat dato
rită undi’ greșeli șle apărăto
rilor feroviari. îh miri. 86, 
Fătu (C.F.R.) și Popă (Poia
na) au fost eliminați pentru 
lovire rbciprbcâ. Autorii golu
rilor : Iordâche (min. 33) și 
Mora.ru (min. 87). A arbitrat 
C. Mănușâri.de — București.

E. Stroie, coresp.
DUNĂREA GIURGIU —

GLORIA BÎRLĂI) 1—0 (1—0)
GiurgiUvfenii au dominat 

teritorial, au cheat multe faze 
Ia poarta lui Szâlad; însă nu

mai una dintre ocazii a fost 
fructificată. Unicul gol a fost 
marcat de Șerbănescu, în min. 
3. Ștefan Lazăr — București 
a condus foarte bine.

Tr. Barbălată, coresp. 
METALUL BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BRĂILA 5—0 

(5-0)
După numai 35 de minute 

de joc, metalurgiștii își asi
guraseră un avantaj substan
țial (cinci goluri !), fapt care 
i-a determinat ca în cea de 
a doua repriză să nu mai joa
ce cu aceeași convingere și să 
nu mai înscrie nici un punct, 
deși și în această parte a me
ciului ău avut superioritatea 
teritorială. Echipa oaspe, care 
în jocurile în deplasare reu
șise o serie de rezultate bune, 
a constituit de data aceasta 
b deziluzie pâritru spectatorii 
bucureșteni, ca și pentru mi
cul grup de suporteri veriiți 
de la Brăilâ. Apărătorii brăi- 
leni au cohiis numeroase gre
șeli — tehnice, tactice, de pla
sament — care âu ței nils 
înaintașilor bucureșteni să ac
ționeze în voie. Cit despre a- 
tăcâriți, să nu mai vbrbihl...

Seria golurilor a fost des
chisă de către fundașul Ne- 
delcu, care a înScris în min. 
5, apoi Pantelimon a realizât 
Uri gol foarte frumos îri min. 
10 (â reluat cu capul o îten- 
trâre a lui Iahcu). Minutele 
25, 27 și 35 au .fOșt punctate 
cu noi goluri : Georgescu, de 
două ori, și Cazan (în propria 
poartă, la un șut puternic al 
lui Roman). A condus foârte 
bine Mifcea Biolan-Tr. Seve
rin. (c.d.).
POLITEHNICA BUCUREȘTI

— OTELUL GALAȚI 
1—0 (0—0)

Studenții bucureșteni și o- 
țelarii gălățeni ău oferit un 
joc frumos celor cîteva Sute 
de spectatori. Fpr'riiâțih bb'eii- 
reșteână â evoluat lâ un hi- 
v'ei buh, creînd faze Specta
culoase la poarta apărată de 
Berechet. Gălățănii s-au a- 
părat bine și au contraatacat

Din acest șut al lui Roman (în alb) fundășiil central al echiei 
oaspe, Cazan, a înscris in proprie poartă al cincilea gol al 
echipei gâzdă. (Fază din întîlnireâ Metalul București — Pro

gresa/ Brăila).
Foto : A. NANU

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL 
PRONOSPORT Nr. 47, 

ETAPA DIN 
24 NOIEMBRIE 1968

I. Bologna — Milan 1
II. Cagliari — Torino 1

III. Internationale — Fio
rentina 2

IV. Juventus—Pisa 1
V. Lanerossi—Napoli 1

Vi. Palermo — var'ese x
VII. Sampdoria — Atalanta x 
VIII. Verona — Roma 1

IX. Chimia Suceava —
Ceahlăul x

X. Portul — MetrOm 1
XI. Gaz metan — C.F.R.

Timișoara 1
XII. A.S. Cugir —Olimpia 1

XIII. Metalul Hunedoara —
C.S.M. Reșița 1

Fond de premii: 375.800 lei

Portarul constănțenilor, Ștefănescu, se pregătește să prindă o minge la care a sărit și rapidistul
Neagu. (Fază din meciul Rapid — Farul 3—0). Foto : V. BÂGEAC

MECIURI AMICALE
Profitînd de pauza in

tervenită în campionat, 
echipele divizionare A au 
susținut, ieri, partide ami
cale. Antrenorii, scăpați (și

ei) de obsesia rezultatului, 
au rulat o serie de tineri 
jucători, pe care intențio
nează să-i titularizeze în 
sezonul viitor.

Rapid-Farul 3-0 (3-0)
Fără Angelescu, Neagu, Co- 

dreanu și Dumitru in forma
ție, giuleștenii au furnizat ce
lor aproximativ 3 000 de su- 
fletiști prezenți îh tribune o 
primă repriză cu faze de atac 
spectaculoase, purtate intr-un 
ritm rapid.

Adam, Petreanu, Ștraț și 
Cost'ea (înlocuitorii titularilor), 
sprijiniți de Dinu, (autorul 
unui gol splendid — șut de 
la 18 m) au „întors" pe toate 
fețele masiva apărare a con
stănțenilor.

Portarul Ștefănescu a fost 
nevoit, astfel, să mai scoată 
de două ori mingea din plasă, 
ca urmare a golurilor mar
cate de Dinu (la o centrare a 
lui Năsturescu) și Petreanu

Paradoxal, îh repriza a 
doua, o dată cu introducerea 
„titularilor", jochl Rapidului 
„lîncezește" și Farul iese la 
atac, decis să reducă dife
rența. Nu a reușit acest lu
cru, pentru că, pe de o parte, 
Rădueanu ți apărarea să ime
diată au rezolvat cu sigu
ranță momentele dificile ivite 
în careu, iar pe de altă parte, 
Sasu, Koszka și Badea s-au 

‘ dovedit departe de zilele lor

hurte... Foarte bun arbitrajul 
lui C. fîiciilescu — București.

UT.A.-Vafionui 
l-o (1-0)

ARAD, 24 (prin tel&fon). 
Campioană de toamnă in 
spe U.T.A. a învins la li
mită, mulțumită golului mar-

cat de Brîndescu, în min. 37. 
Jocul a fost atractiv, de un 
bun nivel tehnic.

GH. NICOLĂIȚĂ — 
coresp.

STEAUA - 
PftOORESUL 

2-2 (0-1)
Elevii lui Covaci și Drăgu- 

șin s-au întîlnit ieri dimi
neață pe stadionul Ghenceă, 
unde, la capătul unui joc 
echilibrat, au terminat lâ 
egalitate : 2—2. Au marcat
Dumitriu III (2) pentru Stea
ua, Oaidă și Alecu pentru 
Progresul.

Petrolul - I.F.K. Goteborg 2-1 (1-1)
FLOIEȘTT, 24 (prin telefon) 

Spectatorii prezenți dumini
că dimineața pe stadionul 
„Petrolul" din localitate au 
aplaudat victoria meritată a 
echipei gazdă asupra forma
ției suedeze I.F.K. GSteborg 
aflată intr-un turneu în țara 
noastră.

Meciul a început promiță
tor și chiar în min. 2 ploieș- 
tenii deschid Scorul prin 
Grbzea, în urma unei combi
nații cu Oprișan. Nu trec, 
însă, decît 5 minute și Erik
sson transformă un penalty 
acordat la un fault comis de 
N. Ionescu : 1—1.

In min .11, faza ie repetă,

dar în careul suedezilor Lo
vitura de la 11 m este exe
cutată de Grozea în... bară I 

în ciuda dominării terito
riale (insuficient organizate), 
gazdele nu reușesc^ să înscrie 
golul victoriei decît în min. 
84, cînd Oprișan, la o învăl
mășeală, marchează de lâ 
cîțiva metri;

în general, spectatorii plo- 
ieștehi au asistat la un încă
put de partidă meritoriu, du
pă care jocul a devenit me
diocru.

A arbitrat satisfăcător E. 
Vlaiculescu (Ploiești).
I. CONSTANTINOAIA —

coresp.

fbărte periculos. în prima re
primă, în minutele 8 și 16 
portarul Berechet (Oțelul) a 
avui intervenții salutare ia 
baloanele expediate de Gicu 
și, respectiv, _ Ciornoavă. In 
mm. 29, studenții au avut 
posibilitatea să deschidă sco
rul, însă Ciornoavă â expe
diat balonul în bară!.în a- 
celăși minut, și portarul Smeu 
(Politehnica) a avut emoții. 
După executarea unei lovi
turi libere, Nistor a trimis 
mingea, cu capul, în bară! 
în partea a doua ă meciului, 
studenții continuă să aibă ini
țiativa și în miri. 77 mar
chează unictil gol al parti
dei. La o acțiune a înainta
șilor bucureșteni, Cidtntiâvă 
a pătruns în careu, a Șutat 
hăprăznic, înscriind. Ă arbi
trat foarte bine O. Codița — 
Craiova, (p.v.j.
PORTUL CONSTANȚA — 

METROM BRAȘOV 
6—0 (3—0)

CoiiStănțenii, cu b linie de 
mijlocași (Strîinbeariu, Etern) 
foarte activă, a obținut o 
nouă victorie la scor. Oaspeții 
s-au zbătut pentru a înscrie 
golul de ortoărfe, dâr efortu
rile lui Selîmesl și ale cole
gilor lui âu foSt zadarul e. 
.Autorii golurilor : Tănase 
(min. 18, 35, 72). Humis (min.

14), Strîmbeanu (min. 64) și 
Bukosi (min. 77). A condus 
foăr'e bine S. MîndrSș — 
București

C. Popă, coresp. principal
CHIMIA SUCEAVA — 

CEĂHLAUL P. NEAMȚ 
1—i co—î)

După ce ău marcat prin 
Meder (min. 15), în urma 
unei greșeli a Apărării su
cevene, oaspeții s-au apărat 
suprânumbric, cu îndîrjire. 
Gazdele, cu toate că au avut 
muiîfe ocazii, âu ăgâlat abia 
în min. 71, prin Nicolau. Ar
bitrul V. Mezaros — Cluj a 
condus nesatisfăcător.

R. Mtiiiteanu, cohesp.
CLASAMENT

X. PoSÂt. Galați 15 9 2 4 24—16 20
2; Steâguî rrișii 15 8 4 3 18-12 29
3. M&MuI Buc. 15 S 3 4 33—15 19
4. Ceahlăul P.N. 15 8 3 4 20—12 19
5. Porțu? C-ța 15 7 4 4 30—12 18
6. CmMiiâ Sv. 15 8 2 5 26—16 18
7. Poiana Cihip. 15 7 2 6 18—23 16
8. Flacără Mireni

9. Progr. Brăila
15 5 5 5 ÎC—20 15
i5 4 7 4 16—29 15

ld. (fteiui ci-ăiați 15 5 4 6 16-19 14
li. Pălit; felie. 15 4 5 6 16—21 12
13. Mft'om 3v. 15 4 4 7 18-21 12
13. C.F.R. Pașcani

15 5 1 9 18—27 îl
14. Gloria Birlâd

15 4 2 9 36—30 10
15. Electronica Obor

15 5 0 14 20-31 10
i'g. Giurgiu

15 4 2 9 9— 10

SERIA a ll-a
C.F.R. CLUJ—U.S M. SIBIU 

5—2 (3—2)
Liderul a încheiat turn! cu 

o victorie clară, ce putea fi 
mai netă dacă erau fructificate 
mai multe ocazii. Din poziții 
foarte favorabile âu ratat Ba
laș (min. 61). Bretan (rhin. 
79) și P. Emil (min. 90). De 
subliniat că sibienii au jucat 
bine în cîmp, dăr au capotat 
în fazele do finalizare. Am
bele apărări au avut fisuri, 
clar niâi evidente au fost la 
echipa sibianâ. Golurile ău 
fost marcate de Al. Vâsile 
(min. 11). Mazurachis (min. 20, 
41), Zânca (min. 64), Soosfhiin. 
74 din 11 m), respectiv Stoi- 
cescu (min. 7, 44). A arbitrai 
saiisfâcător G. Popovici-Bucu- 
rești.
V. Morea, coresp. principal
POLITEHNICA TIMISOARA

— MEDICINA CLUJ 
3—0 (1—0) 

Aducîndu-și âminte că a 
fost o echipă mare, că are de 
apărat un prestigiu. Politehni
ca (Antrenată în prezent de 
Șt. Cirjan) a oferit un joc re
marcabil, cu o bună circulație 
â mingii, dar și cu numeroa
se ratări. Golurile au fost 
marcate de Manolache (min. 
24. 89) și de Mureșan (min. 
65 din 11 m). Foarte bun ar
bitrajul lui C. Nițescu — 
Sibiu.

C. Crețu, coresp. 
C.F.R. ARAD — INDUSTRIA 

SÎRMEI 4—0 (3—0)
Feroviarii au jucat frumos 

dovedind multă eficacitate. în 
special în prima repriză. Du
pă pauză, însă, ei n-au mai 
insistat. Oaspeții au inițiat 
puține âcțiuni ofensive și în 
min. 82 Popa (Industria sîr
mei) a ratat o bună ocazie de 
a înscrie. Autorii golurilor : 
Beșcucă (min. 2, 37 și 87) și 
Dâmiân (min. 40), A condus 
bine I. Rus — Țg. Mureș.

Șt. Iacob, coresp. principal

MINERUL BAIA MARE — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

2—0 (2—0)

Pârtîdâ, desfășurată pe un 
teren alunecos, nu s-a ridicat 
Ia un nivel tehnic superior. 
A fost un joc echilibrat, în 
care gazdele au avut totuși 
mai mult inițiativa, mai ales 
în repriza â doua. Golurile 
au fost înscrise de Bandi 
(min. 25), cu largul concurs 
al portarului Vașilescu (Elec- 
țroputere), și de Bohoni (min. 
30). A Pop — Cluj a arbitrat 
foârte bine.

T. Tohătan, coresp. principal

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
METALUL TR. SEVERIN 

3—0 (1—0)

Joc frumos, cu multe ac
țiuni ofensive lâ ambele pdrți. 
Vîlcenii au evoluat taai a- 
proape de valoarea lor, au în
scris 3 goluri și âu ratat nu
meroase ocazii, printre care 
și lin penalti (Mihăilescu). Ra
port de cornere : 16— 6 în fa
voarea Chimiei. Au marcat: 
Toma (miri. 15), Cîritar (min. 
58, autogol) și Marinescu 
(min. 76). A condus bine 8. 
Dinulescu — București.

D. Roțianu, coresp.

MteTĂLt’L- HUNEDOARA-
C.S.M..-REȘI-ȚĂ' l«4-0 (0—-0)'

Partida dintre cele două re
prezentante ale siderurgiștiior 
a fost cîș’tigată la limită, de 
echipa hunedoreană. Deși au 
dominat tot timpul (raport de 
cornete .16—3 pentru Metălul), 
jucătorii, de la Metalul au ra
tat cop.ilăreștș. Pe de altă p.ar- 
te, portarul Weicheit (C.S.M.) 
a avui intervenții foarte si
gure, fiind cel mai bun ju
cător din „22‘‘. Unicul gol â 
fost marcat în min. 72 de 
fundașul central Vnlpeanii, 
care a executat impecabil o 
lovitură liberă de la 20 m. A 
condus corect Emil Martin- 
București.

V. A!bu, coresp. principal

A. S. CUGIR—OLIMPIA 
ORADEA 2—0 (2—0)

jucat cu multă 
prima repriză,

Gazdele au 
însuflețire în 
dominînd categorie. Elocvent 
în acest sens este raportul de 
cornere : 12—1 în favoarea
echiței locale. în partea a 
doua â partidei, jocul a fost 
echilibrat, de uzură, fără să 
se mai modifice rezultatul sta
bilit in prima repriză. Autorii 
golurilor: Sâvancea II (min. 
33) și Neamțu (min. 44). A ar
bitrat foârte bine Șt&fân Bi- 
răescu-Ti mi șoâra.

M. Vîlceanu, coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ—
C.F.R. TIMIȘOARA 3—1 (2—1)

în acest ultim meci al tu
rului, echipa locală a mani
festat o mare poftă de joc, 
■acțiohîhd rapid și cu multă 
adresă. înaintașii de la Gaz 
metan au jucat mult pe ex
treme, care au centrat pericu
los în 
portarul feroviarilor a fost în
trebuințat la maximum. Timi
șorenii au jucat deschis, chiar 
cînd âu fost conduși. în p'ri- 
.mâ repriză, după cinci minute 
de joc, s-a produs prima 
schimbare a tabelei de mar
caj : Dodii (Gaz metan) â șu
tat puternic de la 20 m și a 
înscris. în continuare,, local
nicii domină și își măresc a- 
vantâjul. în min. 25, prin Bar
na. După un minut, însă, fe- 
rbvîârii reduc clin handicap. 
Autorul golului : Secel’eânu. 
în repriza a doua, gazdele au 
avut mai mult timp inițiativa 
și au mai înscris un gol. în 
min. 62, prin Filip. Foarte bun 
arbitrajul lui Ilie Drăghici- 
Buciirești.

Z. Rîșnoveanu-coresp.

careu și în acest fel

CLASAMENT
1. C.F.R. cluj 15 9
2. C.F.R. Arad 15 8
3. Olimpia Or. 15 8
4. Metalul tr. Severi

15 8
5. C.S.M. Sibiu 15 8
6. Metalul Hunedoara

7
5
5
5
6
5

Craiova 
15 6 2 7 

-I 
15 4 4 7 16—25

19— 16
20— 26

15
15
15
15
15
15

7. C.F.R. Tim.
Ș. Polii. Tim.
9'; A.Ș. Cugir

10. C.S.M. Reșița
11. Gaz ihetaii
12. Electroputere

13. Industria sîrmei
1” . -

14. Minerul Baia Mare
15 4 3

15. Medicina Cluj 15 3 5
16. Chimia Km. Vîlcea

15 2 6

1 7
5 5
5 5
5 5
2 7
4 6

23
19
19

1722—22 ...
27—23 16

20—13 15
19—15 15
19—16
16—17
18—17
18—19

15 
15
14
14

15—25 14

12

8
7

7 11—26

11
11

10

Mora.ru
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Moiș ratează o altă ocazie la poarta hocheiștilor bulgari
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TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI TRANSMIT:

LA TENIS DE MASĂ,
U.R.S.S. —ROMÂNIA 7—0!

SELECȚIONATA BERLINULUI OCCIDENTAL -
DINAMO BUCUREȘTI 10-10 ‘

UN DEBUT NECONCLUDENT AL REPREZENTATIVEI DE HOCHEI 
ROMÂNIA - BULGARIA 4-4 (1-12-0, 1-3)

Puținii spectatori prezenți, a- 
seară, în tribunele stadionului de 
iarnă se gîndeau înaintea jocu
lui de hochei România-Bulgaria 
că reprezentativa țării noastre ar 
'fi meritat — poate — un adversar 
.mai redutabil pentru meciul inau
gural al acestui sezon internațio
nal. La sfîrșit, însă, cînd tabela 
de marcaj arăta scorul de 4—4, 
părăseam patinoarul cu amărăciu
nea că pînă și acest partener 
fără renume s-a dovedit prea 
greu pentru anemica noastră se
lecționată.

Partida a început sub semnul 
surprizei. încă în min. 2, Mihai
lov reușește o acțiune personală 
de mare virtuozitate, caligrafiază 
un admirabil dribling prelungit, și 
înscrie pe lîngă portarul Iordan, 
neinspirat și nenorocos. Spre stu
pefacția celor prezenți, oaspeții 
conduc cu 1—0 ! Și cu toate că 
egalitatea a fost restabilită des
tul de repede, iar în repriza secun
dă românii au luat chiar conduce
rea, motive de optimism nu prea 
existau. Echipa noastră a jucat la

întâmplare bănuind (probabil) că 
trebuie să cîștige „prin tradiție". 
O oarecare superioritate în pati
naj și în tehnică a fost anulată de 
ambiția și impetuozitatea jucăto
rilor bulgari. De altfel, vecinii 
noștri s-au prezentat într-un evi
dent progres, la care — de bună 
seamă — o contribuție au avut-o 
stagiile pe gheață făcute în 
Franța și în U.R.S.S.

Ultima repriză a reabilitat, in
tr-o oarecare măsură prin fluctua
ția spectaculoasă a scorului, acest 
joc, condamnat la anonimat. De 
la 1—3 oaspeții au ajuns să con
ducă cu 4—3, pentru ca într-un 
moment cînd toate speranțele e- 
rau mai reci chiar decît gheața, 
Pană să aduc^ egalitatea. Domi
narea românească din ultimele 
două minute n-a mai putut fi 
fructificată. Și astfel, pentru pri
ma dată în Istoria acestor întâl
niri bilaterale, echipa Bulgariei 
obține un meci egal în fața selec
ționatei României. Chiar în depla
sare...

Au marcat : Bașa (min. 13), 
Kalamar (min. 30), Iancev (min. 
32) autogol, punct atribuit lui p. 
Sgîncă, care a atins ultimul 
pucul. Pană (min. 58), pen
tru echipa României, și Mihailov 
(min. 2), Dimov (min. 41), Kukov 
(min. 48), Nedealkov (min. 50).

Arbitrii cehoslovaci O. Bartik și 
K. Svoboda au condus excelent 
următoarele formații :

ROMANIA : Iordan (Crișan, 
Stoiculescu) — Varga. loniță, Pop, 
Făgăraș, I. Szabo, Kalamar, G. 
Szabo, Bașa, Boldescu, Pană, 
Gheorghiu, Moiș, Huțanu, P. 
Sgîncă. Stefanov.

BULGARIA ; Uiev — Ciomakov, 
Lazarov, Iancev, Kukov, G. Uiev, 
Penelov, Dimov, Bacivarov, Ne
dealkov, Georgiev, Kolev, Mihai
lov, Gherasimov, I.s Mihailov,. Sas- 
kov.

Azi, de la ora 18, are loc- pe 
patinoarul 23 August partida' re
vanșă.

Valeriu CHIOSE 
Traian IOANIȚESCU

HANDBALIST» ROMÂNI ȘI-AU LUAT REVANȘA
(Urmare din pag. 1)

nenții acestei formații (Chicid, 
Gațu, Moldovan și chiar Go
ran sau Guneș) sînt încă la 
începutul carierii lor de 
membri ai lotului reprezenta
tiv, considerăm că trebuie 
mers înainte cu modestie și 
răbdare

Oaspeții au confirmat cla
sa lor ridicată mai mult în 
prima repriză. Lipsa de omo
genitate a lotului folosit de 
antrenorul Bedrich Konig, 
care și el lucrează la edifi
carea unei noi garnituri, și-a 
pus evident amprenta pe jo
cul formației cehoslovace • în 
repriza secundă, cînd eficaci
tatea ei s-a redus simțitor.

Partida a avut două aspec
te diferite. Joc echilibrat, ex
trem de dîrz în prima repri
ză, - pentru ca după pauză 
handbaliștii români să se im
pună din ce în ce mai clar, 
fiind în ultimele minute net 
superiori. Nu putem încheia 
succinta noastră cronică fără 
a menționa un fapt semnifi
cativ : deși s-a jucat foarte 
aprig, cu momente de mare 
tensiune, totuși ambele echi
pe au manifestat o deplină 
sportivitate. Un argument în 
sprijinul afirmației noastre ? 
Nici un jucător eliminat I Este 
și acesta un motiv care ne 
determină să spunem că

spectacolul oferit de această 
întîlnire merită calificativul 
excelent.
ROMÂNIA-SPANIA 24-22 

(13-10)
în deschiderea meciului cu 

Cehoslovacia, o altă repre
zentativă a țării (alcătuită pe 
scheletul formației de tineret) 
a întîlnit Selecționata Spa
niei.

Dornici să se impună din 
primele minute, handbaliștii 
români au pornit vijelios, 
asaltînd poarta lui Perram. 
în iureșul disputei, ei au ui
tat însă să închidă culoarele 
de pătrundere, zone prin care 
oaspeții s-au infiltrat cu a- 
bilitate, reușind să echilibre
ze scorul (min. 11: 4—4). An
trenorii echipei și-au chemat 
Ia ordine. elevii, atrăgîndu-le 
atenția asupra punctelor sla-

5 MINUTE

be din defensivă. Ca urmare 
a acestui lucru, „7“-le. româ
nesc a preluat inițiativa, în
cheind repriza cu un avantaj 
de trei puncte (13—10).

După reluare,, spaniolii au 
făcut eforturi din ce în ce mai 
mari pentru a reface diferen
ța, Gazdele au păstrat însă 
un ritm vioi și, deși greșelile, 
lor de apărare au fost prompt 
sancționate de arbitrul. întîl- 
niriii P. Tîrcu (5 lovituri de 
la 7 metri), ei au găsit mai 
întotdeauna resurse pentru 
a-și ține adversarii la distan
ță (3—4 puncte). Finalul me
ciului găsește selecționata i- 
berică în plin asalt la poarta 
lui Dincă, dar aceasta nu 
reușește decît să reducă din 
handicap. Scor final : 24—22 
(13—10) pentru România.

Nușa MUSCELEANU

DUPĂ MECI

ECHIPĂ FEMININĂ
DE HANDBAL A R.D.
GERMANE PARTICIPĂ
CU IM LOT VALOROS
LA „CUPA ORAȘULUI

BUCUREȘTI14
Printre participantele la 

competiția de handbal do
tata cu „Cupa orașului 
București', se aflâ și re
prezentativa R. D. Germa
ne Dupâ cum ne-a relatat 
telefonic corespondentul 
nostru din Berlin — Klaus 
Pohlcnz ■ echipa R. D 
Germane se aflâ într-o for
ms excelentă, dovedita în 
partidele din ultimei® sâp- 
tdtaîni etnd « dispus Io 
scoruri coteqorlce d® for
mațiile Poloniei și Ungariei. 
Antrenorul Hans Becker a 
alcătuit un lot valoros din 
care nu lipsește câpitana e- 
chipei Inâe Schandina (ae 
100 ori internaționala, In 
vîrsrâ da 32 de anij, jucâ- 

| toarel» Hanne Zobel șl Ma-
ria Winclsr, de te 8. C 
Leipzig (lidera eempionafu- 
lui după 7 etape), ca șl ti
nerele Margot Hening 
(T.S.C. Berlin) și Gerda Sol- 
dan (Empor Rostock). Jucă
toarele germane sosesc 
marii ia prînz, cu avionul, 
în Capitalei.

■

GH. GRUIA — căpitanul 
reprezentativei române : „Am 
dorit mult să ne luăm revan
șa pentru meciul pierdut. în 
finala de la Văsteras. I-am 
simțit pe băieți în permanen
ță mobilizați și înflăcărați. 
Cînd ne merge jocul... pu
tem bate, și încă destul de 
confortabil, chiar pe campio
nii lumii!“

J. ARNOST — căpitanul 
formației cehoslovace : „Am 
cedat fără drept de apel. Ro
mânii au fost mai buni și nu 
este o rușine să pierzi in fa
ța lor“.

Prof. I. KUNST-GHERMA- 
NESCU — secretar al 
C.N.E.F.S.: „A fost ca intr-o 
veritabilă finală de campio
nat mondial. Turneul din 
săptămina precedentă a folo
sit din plin pentru rodajul 
tineretului. In această seară, 
echipa noastră a dovedit că 
posedă mari resurse. Vreau 
să profit de acest prilej pen
tru a felicita federația de 
specialitate, care nu a ezitat 
să angajeze noul „7“ repre
zentativ in luptă cu cele mai 
bune formații din lume. Suc
cesul acesta va trebui să sti
muleze și mai mult pe teh
nicienii ji sportivii noștri in 
activitatea de continuă dez
voltare a handbalului. Iar pe 
spectatori, să i invite la mai 
multă răbdare. O echipă re
dutabilă nu se poate forma 
in cîteva luni*.

E. TFtOFIN — unul din an
trenorii echipei naționale: 
„Atuurile echipei noastre f 
Tinerețea ei, dorința nestră
mutată de a recuceri simpa
tia publicului (după semiețe- 
eul din partida eu Iugoslavia) 
ți de a-ți lua revanșa pentru 
meciul pierdut la Văsteras ți 
o concepție de joe superioa
ră*.

B. KONIG — antrenorul se
lecționat ri cehoslovacei „Bo- 
mdnii au meritat victoria, 
Chiar dacă va părea parado
xal, eu stnt mulțumit de e- 
votuția echipei pe care o an
trenez. In repriza a doua am 
avut ghinion, căci altfel sco
rul nu ar fi fost atît de se
ver".

P. PUPIGI — arbitrul tntîl-

nirii: 
titudinea corectă a 
echipe. Românii au 
superiori, punindu-i 
pe campionii lumii 
cultate". (a.v.)

„Vreau să subliniez a- 
ambelor 
fost net 

adesea 
în difi-

MOSCOVA 24 (prin telefon). 
Sala „Aripile Sovietelor" a 
fost arhiplină duminică după- 
amiază. Peste 1 000 de specta
tori au asistat la întîlnirea de 
tenis de masă dintre reprezen
tativele Uniunii Sovietice și 
României, meci contînd pentru 
„Liga europeană".

întrecerea s-a bucurat de o 
deosebită atenție din partea 
iubitorilor sportului din Mos
cova și a oficialităților spor
tive sovietice. Televiziunea a 
transmis în întregime desfă
șurarea întîlnirii. Victoria a 
revenit la scorul maxim po
sibil, 7—0, echipei țării gazdă. 
Jucătorii sovietici s-au com
portat la înălțimea reputației 
lor de campioni europeni (cu
plul Zoia Rudnova—Stanislav 
Gomozkov) și de finaliști la 
ultimele campionate mondiale 
(dublul Stanislav Gomozkov— 
Anatoli Amelin). Cei trei 
sportivi ai echipei învingătoa
re au avut una dintre cele 
mai bune evoluții din activita
tea lor, toți folosind lovituri 
extrem de puternice, cu di
recții schimbate. Componenții 
formației României (Maria A- 
lexandru, Dorin Giurgiucă, 
Virgil Sîndeanu și Adalbert 
Rethi) au încercat să opună 
rezistență puternicului team 
sovietic, dar totul a fost za
darnic. în această întîlnire, 
care a durat 82 de minute, 
sportivii noștri ar fi putut 
cîștiga — în cel mai bun caz 
— un set sau două...

Primul meci a adus la masă 
pe Stanislav Gomozkov și Vir
gil Sîndeanu. Partida — care 
a durat 14 minute — s-a în
cheiat cu scorul de 2—0 (21— 
14. 21—12). Jucătorul sovietic 
a folosit loviturile de rever 
cu foarte multă siguranță. El 
a cîștigat multe puncte prin 
încheieri decisive.

Următoarea partidă : Ana
toli Amelin—Dorin Giurgiucă 
(13 minute) 2—0 (23—21, 21— 
15). Giurgiucă a condus în 
primul set cu 8—4, dar a avut 
cîteva momente de slăbiciune, 
care i-au permis adversaru
lui să cîștige 6 puncte conse
cutiv și să preia conducerea. 
Scorul s-a menținut însă 
strîns în continuare și Giur
giucă a condus cu 20—19 și 
21—20. Amelin a contrat pu
ternic de fiecare dată, a ega
lat și în prelungiri a obținut 
victoria. încurajat de acest 
succes, Amelin a avut în se
tul II inițiativa în permanen
tă,

Zoia Rudnova—Maria Ale
xandru (12 minute) 2—0 (21— 
16, 21—12). Maria Alexandru 
a condus în primul set cu 
7—6, însă jucătoarea sovietică

a realizat o suită de 6 puncte 
și apoi a dominat grație unor 
atacuri puternice din ambele 
părți, țintind pe mijlocul me
sei adversarei sale.

Stanislav Gomozkov, Anatoli 
Amelin—Dorin Giurgiucă, A- 
dalbert Rethi (12 minute) 2—0 
(21—13, 21—17). Partidă fără 
istoric. După un început echi
librat, cuplul sovietic — cu 
o mai bună coordonare — 
și-a impus superioritatea prin 
numeroase atacuri. în setul 
II, la 16—16, trei retururi de 
serviciu ale lui Gomozkov au 
fost ratate de Rethi.

Zoia Rudnova, Stanislav 
Gomozkov—Maria Alexandru, 
Dorin Giurgiucă (11 minute) 
2—0 (21—17, 21—16). O re
editare a finalei de la Lyon, 
adică o netă victorie a re
prezentanților Uniunii Sovie
tice.

Stanislav Gomozkov—Dorin 
Giurgiucă (10 minute) 2—0 
(21—10, 21—13). Fără comen
tarii.

Anatoli Amelin—Virgil Sîn
deanu (11 minute) 2—0 (21— 
15, 22—20). în 
deanu a avut 
jungînd de la 
20. Finalul a 
adversarului.

Luni după-amiază (n. r. as
tăzi) se desfășoară în sala 
„Aripile Sovietelor" meciurile 
amicale România—U.R.S.S. B 
și România—U.R.S.S. C.

setul II, Sîn- 
o revenire; a- 
17—20 la 20— 
aparținut însă

C. COMARNISCHI

BERLINUL OCCIDENTAL, 
24 (prin telefon). Am rămas 
datori cititorilor noștri cu a- 
mănunte privind întîlnirea de 
box desfășurată sîmbătă sea
ra între selecționata Berlinu
lui occidental și Dinamo 
București. Iată ultimele două 
rezultate pe care nu le-am 
putut transmite din cauza o- 
rej tirzii la care s-au termi
nat meciurile respective.

La cat. semigrea, Horst 
Waida l-a învins la puncte 
pe Marin Constantinescu. Bo
xerul nostru a fost avertizat 
de arbitrul Cazacu pentru a- 
tacuri repetate cu capul. în 
ultimul meci a] galei, Vasile 
Mariuțan a cîștigat conforta
bil la puncte in fața greului 
Lutz Weber. Veteranul bo
xerilor noștri a făcut o parti
dă bună, a atacat în perma
nență și a obținut decizia în 
pnanimitate. Cu acest rezul
tat, scorul final al întîlnirii a 
fost de 10—10.

Cîteva amănunte despre ce
lelalte partide.

Campionul semimuștelor 
noastre, Ganea, a întîlnit în 
Schubert un pugilist cu o a- 
ionjă respectabilă. Acesta l-a 
controlat tot timpul pe boxe
rul roman cu directe la figu
ră. în ultima repriză, în ur
ma unei stingi, Ganea a fost 
numărat. Iuga a fost o reve
lație plăcută, boxînd într-o 
manieră entuziasmantă, ei a 
lovit mult și a obținut o vic

torie categorică Ia Stephani. 
Prause și Stanef au oferit un 
meci în care s-au schimbat 
lovituri extrem de tari. Ro
mânul nu a boxat pe măsura 
posibilităților. A recepționat 
multe lovituri, mai ales din 
cauza lipsei de mobilitate. 
Vicioria acordată germanului 
a fost justă. Tînărul Păpălău 
a fost foarte curajos în fața 
lui Henatsch, un pugilist mai 
înalt cu un cap decît el. Di- 
namovistul s-a apropiat dese
ori de adversarul său, a lu
crat bine Ia corp și a cîștigat 
clar. Bădoi, numărat în pri
ma repriză, a luat apoi me
ciul in serios și, după 6 mi
nute de luptă, și-a adus ad
versarul în situația de a fi 
abandonat de arbitru. Ghiță 
și Hoenow — egali după un 
meci confuz, plin de neregu- 
Iarități. Mihalcea a terminat 
Ia egalitate cu Miinchov, lă
stari o impresie bună grin 
boxul spectaculos pe care l-a 
practicat. Hdrnig l-a învins 
la puncte pe dinamovistul 
Olteanu, după ce bucureștea- 
nul, in repriza a doua, a 
fost trimis și Ia podea ! La 
gală au asistat peste 3 000 de 
spectatori, iar arbitrajele 
prestate au fost excelente. 
Următoarea partidă a dina- 
moviștilor va avea loc în lo
calitatea Holtzminden din 
R.F. a Germaniei.

R. CALARAȘANU

FOTBAL PE GLOB
SCHIMBARE DE LIDER

ÎN CAMPIONATUL ITALIAN

O schimbare de ultim mo
ment, întrucît Milan, învinsă 
la Bologna, părea că-și va 
menține totuși primul loc, la 
egalitate de puncte cu Cagli
ari care, cu cîteva minute 
înainte de sfîrșitul partidei, 
nu reușise să perforeze a- 
părarea bine organizată a for
mației Torino. Dar, cu 
minut înainte de sfîrșit, 
venit anunțul prin radio 
Riva — din nou Riva I 
transformase o lovitură
pedeapsă, aducînd echipei din 
Sardinia conducerea în cla
sament.

înfrîngerea lui Milan, la 
Bologna, a fost o surpriză, 
dar numai i pînă Ia un punct, 
întrucît bplognezii alternează 
în acest sezon rezultatele de- 
cepționante eu altele foarte 
bune. Și, fiindcă în „Cupa 
orașelor tîrguri" a decepționat,

un 
a 

că

da

BBS

treacă la 
Cvartetul

italiană „Mol- 
propus fraților 

să

DumitacS s-s de»r*«urM In lo- 
Moibach (H.f.g.) tatii- 

tarea de jUnnastles distra aalae- 
penatei* masculin* da Juniori 
ale B.F. a Germaniei *1 Bornă- 

mal. victoria a revenit «aedelor 
eu «corul do JW.M p.

In clasamentul general indivi
dual pe primele locuri «-au cla
sat Unden (R.F.G.) eu H.1» p 
urmat de Grecu (Bomtta*) 
8, P. Dlebl (R.F.G.) H,K> p, M. 

tata (R.F.G.) n,« p, Potreeeu
(Bomătaa) M30 P. Pe locul T, 
Nleoară (Bomătaa) ou p. iar 
£• locul 8 — Brano* (Bomătaa) 

>,K.

remizat Schonenberg
(R. D. Germană). Alte rezul
tate mal importante : Malich 
(R.D.G.)-Barczay (Ungaria) 
‘/a-'/a; Ortega (Cuba)-Saițev 
(U.R.S.S,) 0-1; Uhlman (RDG) 
Vasiukov (U.R.S.S.) 1-0. în 
clasament conduc Bronătain 
(U.R.S.S.) |i Caom (Ungaria) 
eu «ta 3>/» puncte flecara.

în „Cupa aratelor flrguri** la 
tenii de mufi, ta Llfege, •- 
chip* Standard din localita
te a învine cu scorul de 5-g 
echipa Akademlk dla Plovdiv.

Firma 
teni" a 
Petterson 
profesionism, 

suedez de campioni mon
diali la 100 km contracra- 
nometru p« echipe, ar 
urma să formeze osatura 
unei noi echipe profesio
niste. Federația suedeză de 
ciclism se opune insă o- 
cestui protect în foto i 
oei 4 Petterson ta plină 
cursă.

FERENCVAROS BUDAPESTA-DINAMO BUCUREȘTI 6-5
în cel maî important meci 

al grupei preliminare de la 
Budapesta s-au întîlnit cam
pioana Ungariei, Ferencvaros 
Budapesta și 
rești. Partida 
de echilibrată 
cu victoria la 
lor: 6—5 (2—1, 1—:.
2—1). Toate cele 6 goluri ale 
învingătorilor au fost reali
zate de cunoscutul internațio
nal Felkay. Pentru dinamo- 
viști au marcat Novac (2), 
Zahan (2) și Gyorgy. întîlni
rea a fost condusă de An- 
gella (Franța). Indiferent de 
acest rezultat, cele două echi
pe s-au calificat pentru gru
pele semifinale.

Dinamo Bucu- 
a fost extrem 
și s-a încheiat 
limită a gazde- 

•1, 1—2,

ALTE REZULTATE: Aka- 
demik Sofia-Arkonia Sczec- 
zin 9—6 ; Ferencvaros — Ru
da Hvezda Kosice 7—3.

în ultimul meci, Dinamo 
va juca cu Ruda Hvezda Ko
sice.

La Zagreb s-au desfășurat 
primele jocuri ale grupei I 
din cadrul „C.C.E."

REZULTATE TEHNICE: 
Dinamo Moscova — Natation 
Geneva 12—0 ; Dynamo Mag
deburg — Uhat Magdeburg 
27—4 ! Mladost Zagreb — A- 
mateur Duisburg 10—0 ; Mla
dost Zagreb — Dinamo Mos
cova 7—5 (1—0, 3—3, 2—2,
1-0).

Tiparul I. V. „Informația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

Selecționata feminin* da vo
lei a Cehoslovaciei, care «e 
afli In prezent în turneu în 
Canada a Jucat la Vancou
ver cu reprezentativa aces
tui oraș. Voleibalistele ceho
slovace au obținut victoria 
cu scorul de 3-0 (15-6, 15-7, 
15-9). Echipa cehoslovacă ur
mează să mai susțină încă 
6 jocuri în orașele canadie
ne.■
Cu prilejul unei reuniuni pro
fesioniste de box, în orașul 
La Spezia campionul euro
pean Bruno Arcari (Italia) l-a 
învins la puncte după 10 re
prize pe ghanezul Joe Tettah. ■
În runda a 4-a 
internațional de 
Berlin, Radovici

Echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheață S. K. Brno între
prinde un turneu în Olanda. 
Hocheiștii cehoslovaci au în
vins la Tilburg cu 11-6 echi
pa locală Tisck Trappers.

La Copenhaga s-a disputat 
Întîlnirea internațională de 
box dintre echipele Danemar
cei și Angliei. Pugiliștii en
glezi au obținut victoria cu 
scorul de 6-4.

a tu)neului 
șah de Ia 

(România) a

americanTenismanul
Stan Smith a cîștigat tur
neul internațional desfă
șurat pe teren acoperit la 
Londra. EI l-a învins in 
finală cu scorul de 6—4, 
6—4 pe englezul Mark 
Cox. La feminin, pe pri
mul loc s-a clasat Virgi
nia Wade (Anglia), care a 
întrecut-o cu 6—3, 6—4 pe 
Margaret Smith Court 
(Australia).

Jucătorul francez de rugby 
Norbert Dargeles (taloneur) 
continuă să fie accidentat și 
nu va putea juca în meciul 
Franța-România programat la 
1 decembrie la București. El 
urmează în prezent un tra
tament medical care va dura 
o lună de zile.

în „C.C.E." la baschet mas
culin echipa belgiană Stan-' 
dard Liege a învins la Hel
sinki cu 81-74 (37-36) echipa 
Tapion Honka.■
Intr-un meci amical de hand
bal masculin, la Freiburg: 
R. F. a Germaniei-Elvetia 
20-10 (13-4).

Ciclistul italian Flaviano di 
Vincentini a fost suspendat 
pe o perioadă de o lună, de
oarece a utilizat doping în 
competiția internațională 
„Trofeul Baracchi". El a fost 
eliminat din clasamentul fi-

telefon

era poate de așteptat o evo
luție bună a Bolognei în fața 
campioniilor.

Deși a obținut victoria în 
fața noii promovate Pisa, ju- 
ventinii lui Heriberto Herrera 
au prestat un joc departe de 
valoarea numeroșilor ași pe 
care îi are la dispoziție „bă- 

'i doamnă". Juventus a 
arătat încă o dată că nu evo
luează în plenul posibilități
lor. De asemenea, confirmînd 
slabele resurse ale jucătorilor 
săi, Inter a fost depășită pe 
teren propriu de către floren
tini, în rîndul cărora brazilia
nul Amarildo este un adevă
rat făcător de minuni. Roma 
a suferit o nouă înfrîngere, 
de data aceasta în fața Ve- 
ronei, lucru care va accentua 
polemicile în jurul lui H.H., 
polemici deja întărite prin 
înfrîngerea suferită de echipa 
galben-roșilor în fața lui Ca
gliari. Aceeași degringoladă se 
manifestă la Napoli care a 
cedat, fără scuză, în fața 
deștului Lanerossi din 
cenza. Vechile fruntașe 
categoric, în impas.

Iată rezultatele etapei: 
logna — Milan 1—0 (a : 
cat Muiesan),
— Fiorentina 1—2 (Domen- 
ghini, respectiv Chiarugi și 
Amarildo), Lanerossi Vicenza
— Napoli 2—0 (Gallina și 
Tumburus), Verona — Roma 
2—0 (Traspedini și Bui), Pa
lermo — Varese 1—1 (Ber- 
cellino II, repectiv Golin), 
Juventus — Pisa 2—0 (Leo- 
cini și Pasetti), Cagliari — 
Torino 1—0 (Riva), Sampdoria 
Genova — Atalanta Bergamo 
0—0.

în clasament: Cagliari 13 
p, Milan 12 p, Juventus și 
Fiorentina 11 p, Inter, Verona 
și Bologna 9 p etc.

Cesare TRENTINI
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BELL (Manchester City)

WEST BROM" ÎN ECLIPSA 
DE FORMĂ

City — Manchester United 
0—0, Sunderland — Burnley 
2—0, Wolverhampton— New
castle 5—0.

Conduce Liverpool cu 30 p. 
urmată de Leeds 29 p., Ever
ton 28 p, Arsenal 25 p. West 
Bromwich ocupă locul 9, cu 
21 p.

Etapa de sîmbătă a cam
pionatului englez a promovat 
la rangul de certitudine, ce
ea ce acum o săptămînă fu
sese doar o temere: West 
Bromwich Albion n intrat 
intr-o acută «clipa* de formă. 
Echipa Iul Alan Ashman a 
fost literalmente decimată in 
deplasare, in fața lui Man
chester City : 5—11 Hartford 
a marcat golul da onoare 
pentru Albion, dar apărarea 
a fost sub orice critică, sur
prinsă în repetata rînduri pe 
picior greșit Fapt îngrijoră
tor pentru apropiatul meci- 
ratur cu Dinamo București.» 

în fruntea clasamentului, »- 
venlmente notabile, Leeds U- 
nlted cîștlgă eu 1—l derbiul 
cu Everton, eonsolldîndu-șl 
poziția de virtual lider (un 
meci mai puțin jucat). în a- 
celași timp Arsenal ceda în 
meciul vechilor rivalități cu 
Chelsea : 0—1. Liverpool se- 
menține încă în frunte, după 
o victorie cu 2-0 la Coven
try.

Alte rezultate : Ipswich 
Town — West Ham United 
2—2, Leicester City — Shef
field Wednesday 1—1, Stoke

Mike AMBROSE

LUPTA DESCHISA PENTRU 
PRIMUL LOC ÎN CAMPIO

NATUL UNGARIEI
După 27 de etape, lupta pen

tru primul loc in campiona
tul Ungariei este ineft deschi
să, Trei echipe candidează 1a 
titlul Ujpestl Dozsa (42 p), 
Ferencvaros (41 p) șl Vase» 
(39 p.) în etapa de ieri, toate 
aceste formații au obținut 
victorii prețioase. Două din
tre ele au realizat succese în 
deplasare i Ujpesti Dozsa a 
întrecut pe Szeged cu 4—3, 
tar Ferencvaros a cîștigat cu 
3—0 te Eger, Pe teren pro
priu, Vasaa Budapesta a în
trecut cu 3—0 pe Csepel. Alte 
rezultate ale etapei i Gy6r — 
Salgotarjan 4—1, Dunaujva- 
ros — Tatabanya 1—2, Dios- 
gySr — Pecs 2—1, Honved — 
Szombathely 1—0, Videoton 
— M.T.K. 2—0.

• în turneu în R.D. Ger
mană, echipa sovietică S.K.A. 
Kiev a jucat la Stralsund cu 
formația locală Vorwărts. Vic
toria a revenit fotbaliștilor 
oaspeți cu scorul de 2—0 
(0—0).

/N PRELIMINARIILE C.M. DE FOTBAL

VICECAMPIONII MONDIALI ClȘTIGĂ 
LA LIMITĂ MECIUL DE LA NICOSIA

NICOSIA, 24 (Agerpres). într-un meci internațional de fotbal desfășurat Ia Nicosia în 

marcat în min.
cadrul preliminariilor campionatului mondial (grupa a VII-a), echipa ^^'^"Germaniel 
vins cu scorul de 1-0 (0-0) echipa Ciprului. Unicul punct al meciului a fost 
89 de Held. Jocul a fost condus ’ —

După meciurile disputate 
sîmbătă, în preliminariile 
C.M. (România—Elveția 2—0 
și Cipru—R.F.G. 0—i), situa
ția în grupele respective se 
prezintă astfel:

de arbitrul A. Pîrvu
grupa I:

(România).
GRUPA A VII-a :

1.
2.
3.
4.

Portugalia 
România 
Elveția 
Grecia

1
2
2
1

1
1
1
0

0 
0
0
0

0
1
1
1

2
2
2
0

1.
2.
3.
4.

R.F.G. 
Austria 
Scoția
Cipru

2
3
1
2

2
1
1
0

0 
o 
o 
o

o
2
0
2

3—0
8—5
2—1
1—8

4
2
2
0


