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1 fonul XXIV—Nr. 383 (5817) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Luni 2 decembrie 1968

„XV“-LE ROMÂNIEI L-A ÎNTRECUT PE CEL AL FRANȚEI
CU 15-14 (12-8)

Onorarea prestigiului
Ațadar tead^taMla eon- 

grunte® «sala dtafera rog 
byștil romănl cei francezi 
a fost eîștigat* de gaodet

Așadar, pentru a 3-a oară, 
• foaie de arbitraj care pleacă 
pentru a-și lua locui ta do
sarele Federației Internațio
nale de Rugby Amator con
semnează succesul sportivilor 
români în dauna celor fran
cezi !

Să ne bucurăm, așadar, 
pentru marea reușită a ce
lor 16 tineri care au purtat 
ieri tricourile cu emblema 
țării spre un succes de mare 
presai' ' nternațional, com
parabil t orice performanță 
chiar și de proporții olim
pice, pentru că a-i depăși pe 
virtuoșii balonului oval din 
Franța, este, în planul valo
rilor sportului, o ispravă dem- 
‘ j de cele mai prestigioase 
palmarese. *

Localizînd evenimentul, se 
cere consemnat faptul că 
rugbyștii prilejuiesc sportului 
nostru, prin victoria lor de 
ieri, o strălucită încheiere a 
sezonului internațional în aer 
liber, un sezon înnobilat de 
medaliile Olimpiadei mexi
cane.

Evenimentului i-au fost 
martori, ieri pe stadionul „23 
August", cîteva mii de mem
bri 
de 
de

ai marii familii rugbyste 
la noi și poate cîteva mii 
telespectatori curioși; dar 
în mod sigur alte sute 
mii de martori îndepăr-de

tați (doar fizic) de București, 
însă foarte apropiați sufle
tește de nobilul sport, care 
în Franța, căci la ea ne re
ferim, a dat un nume îndrăz
neț, ți — oarecum bizar — 
întregului Sud al acestei țări, 
„Ovalia”, după forma mingii 
atît do bine manipulată de 
sportivii mtadruluA cocoș ga
lic, mal ales ta regiunile ve
cine Plrineilor și Maraillel, 
dar și ceva mal departe, spre 
Toulouse și Bordeaux, Lyon

Kzfcal • fee ta posibilitatea 
obținerii victoriei. Realitatea 
•ceasta »-® dovedit nu numai 
ta succesele anterioare, dar 
și ta rezultatele de egalitate 
realizate pe terenul francezi
lor. Iată de ce, fără a știrbi 
cu nimic frumusețea și ecoul 
noii performanțe înscrise în 
palmaresul rugbyului autohton, 
vom Judeca întilnirea nu dc 
pe pozițiile entuziasmului. 
Pentru a fi mai lesne înțe
leși, ne vom servi de o com
parație : cu cîtva timp în 
urmă, fotbaliștii români, în- 
fruntîndu-i pe cei englezi, 
pe același stadion, ne strecu
rau în suflete nădejdea că 
pot învinge, deși fiecare din
tre cei care doreau acest 
succes era conștient că el nu 
va însemna nimic mai mult 
decît un dublu accident: și 
al jucătorilor insulari, dar și 
al gazdelor! Pe cînd rugbyș- 
<ii știau că pot stopa pe câș
tigătoarea glorioasă a ultime
lor ediții ale Turneului celor 
5 Națiuni, prin valoarea lor 
reală, cunoscută, apreciată și 
temută de însăși adversarii 
din teren.

Coordonatele succesului de 
ieri îi sporesc semnificația 
proprie oricărei victorii pen
tru că scorul, favorabil încă de 
la început gazdelor, i-a obli
gat pe oaspeți la o concen
trare, pînă cînd ei s-au re
găsit, atingînd maxima lor va
loare (fapt oglindit în recu
perarea handicapului de 9 
puncte și, mai ales, de în
toarcerea rezultatului în fa
voarea lor de la 3—12 la 14— 
12 !).

Devenit inegal, sub raport 
psihologic, duelul s-a echili
brat tocmai pe linia de re
zistență a ceea ce se cheamă 
calitate în sport: acordajul 
perfect dintre capacitățile fi- 
zico-tehnice și cele morale și

tactice. Aceste • fost momen
tul în care din doi adversari, 
de aceeași valoare, unul a 
reușit să obțină minimumul a- 
vantaj necesar victoriei.

Mai este încă ceva demn 
de remarcat: echipa roma 
nească aducea în teren nume 
noi, la începutul stagiului in 
reprezentativă, alături de cele 
consacrate. Jocul de ieri a 
dat drum liber formației vii
toare. Condițiile obținerii „li
berei treceri"' erau severe: 
15-le francez, și el Ia un mo
ment de răscruce, făcuse din 
jocul care ne preocupă pro
priul său punct de reazăm 
în scopul unei redresări atît 
de dorite de publicul șl, în 
general, de lumea balonului 
oval din Franța. Ca niciodată, 
pînă acum, purtătorii tricou- 
rilor bleu-ciel s-au bătut cu 
toate armele lor, provocînd la 
joc deschis. Mănușa aruncată 
a fost ridicată de sportivii 
români care, tot pentru prima 
dată, cîștigă fără a închide 
jocul, executînd complet parti
tura celui mai complex sport 
de stadion (exceptăm, deci 
hocheiul).

Toate aceste observații ne 
conduc spre un gînd mai 
vechi: dînd mișcării noastre 
sportive satisfacția supremă 
în acest joc — victoria în fața 
necontestaților campioni ai 
Europei— (meciul a contat și 
pentru Cupa Națiunilor) 
rugbyștii dovedesc încă o dată 
marile capacități ale tinere
tului și tehnicienilor noștri 
pentru balonul oval. Ei și-au 
confirmat prestigiul.

Ce-i va da, în schimb, ofi
cialitatea sportivă ? Mai mult 
decit pînă acum ? S-ar cu
veni, în sfîrșit! Confirmarea 
se cere onorată!

Em. VALERÎU
Dispută fără concesii in tușă Foto: A. NEAGU

FILMUL MECIULUI - în pag. a 2-a

LA JUMĂTATEA CAMPIONATULUI DE FOTBAL, PE LOCUL I - U.T.A.

I proverbele"!
I NU MAI AJUTĂ î

IP
2000 da ani tineri zvăpăiați ti vor 

i imita doar frizura, nu ji talentul orato- 
J ric — adăuga : „dar numai insipizii stă

ruie în greșeală*.

este secole, Cicero ne-a transmis 
| înțelepciunea proverbului latin 
care avertizează i „a greși este 
omenește...*. Apoi tot marele 
scriitor roman — căruia după
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și Paria.
Și, totuși, rezultatul da Ieri 

nu va stîrnl explozia de ad
jective superlative de altădată 
și nu din blazarea cronicaru
lui, el din cu totul alte mo
tive, mult mai obiective și — 
deci — mal reale: a venit 
vremea ca rugbyul nostru să 
abordeze întîlnirile cu repre
zentativa Franței de pe po
ziții de egalitate, ceea ce, alt
fel exprimat, înseamnă că, in- 
trînd pe teren, Jucătorii ro-

IERI DIMINEAȚĂ IN MECIUL 
DE RUGBY DISPUTAT
IN „PARCUL COPILULUI-,

ROMÂNIA B —
POLONIA
15-3 (6-3)

Citiți cronica meciului în 
pagina a n-a.

ASTĂZI

ÎNCEPE

„DINAMOVIADA“

LA VOLEI
Sala Dinamo din Capitală 

găzduiește, de astăzi pînă 
duminică, cea mai importantă 
competiție voleibalistică a se
zonului : „Dinamoviada“, la 
care s-au înscris 7 echipe 
masculine și 6 feminine, re- 
prezentînd cluburile Gwardîa- 
Wisla (Pofonia), Dinamo Mos
cova, Dynamo Berlin, Ujpesti 
Dozsa, Spartak Sofia, Dinamo 
București și Ruda Hvezda 
Praga (aceasta numai la mas
culin). Formațiile oaspete 
participante la această corn-, 
petiție au efectuat ieri jocuri 
de acomodare în sala Dinamo, 
iar cele bucureștene au sus
ținut partide în cadrul cam
pionatului.

în urma tragerii la sorți, 
astăzi, de la ora 9, se întil- 
nesc, în prima etapă, Dozsa 
Budapesta cu Spartak Sofia 
(f), Dinamo Moscova cu Dozsft 
Budapesta (m), iar de la ora 
15, Selecționata cluburilor 
Gwardia-Wisla cu Spartak 
Sofia (m), Dynamo Berlin cu 
Dinamo București (m), Dina
mo București cu Gwardia- 
Wisla (f) și Dinamo' Moscova 
cu Dynamo Berlin (f).

® ieșenii în „fotoliile de orchestră" © Steaua la a patra înfrîn gere consecutivă • Rapid a pierdut pe potou, la Petroșeni 
• Argeșenii au predat lanterna © Ultimele jocuri ale sezonului, azi la București, și joi la Pitești.

Min. 62 al partidei Progresul-Farul. Neacșu a șutat formidabil dar l |u a plonjat, extraordi
nar salvind. un gol gata făcut... Foto : N. AUREL

— „CELE 100
Astăzi începe domnia celor 100 de zile a 

semicercului, a panoului și, mai ales, a. . . 
comentatorilor de fotbal, care pot scrie, 

în sfîrșit, fără teamă că vor fi contraziși du
minica următoare.

Astăzi fotbalul se retrage pe insula Elba unde 
va avea prilejul să stea de vorbă cu sine în
suși, cam în felul următor :

„Dragi spectatori.. . Asta e tot ce v-am pu
tut oferi. . . Știu. . . V-am supărat deseori. . . 
V-am î.firistat mult, scăpînd prilejul de a-1 în
vinge pe Eusebio . . V-am necăjit și mai mult 
lăsînd neperforată poarta lui Banks. . . V-am 
decepționat și în jocul cu Elveția necîștigînd cu 
7—-1... îmi pare rău. îmi pare foarte rău. 
Sper, însă, că veți încerca să mă judecați cu 
mai puțină asprime în sihăstria celor 100 de 
zile. La urma urmei, totul este atît de relativ...

Aseară, la Arad, U.T.A. liderul acestui sezon, 
campioana paselor la firul Ierbii, a executat 
57 de centrări cu boltă spre jugărul lui Mol
dovan. De ce ? Am vrut și eu să-i tachinez pe 
cronicarii prea siguri de ei. Aseară, la Arad, 
Universitatea Cluj, cea mai ofensivă echipă a 
campionatului, a făcut cel mai defensiv joc al 
anului. De ce ? Tot ca să-i tachinez pe prie
tenii mei cronicarii. Aseară, la Arad, cea mai

DE ZILE"
defensivă dintre „universitățile” posibile, a 
avut cea maj mare ocazie a meciului, la 0—0. 
De ce ? Pentru că am vrut, din nou, să mă 
distrez. . . Cum ? I-am pus în urechea lui Mus- 
tețea cîteva picături și l-am făcut să alerge 
după Lereter pe tot terenul. . . L-am hipno
tizat pe Cîmpeanu și l-am pus să joace „libero", 
mai ceva ca Picchl. . . Și astfel, l-am chinuit 
cu libero. .. La urmă, cînd am văzut că mai 
sînt cinci minute, am pus mingea în piciorul 
unui fundaș, Broșovschi, ca să tachinez și 
„linia", și „betonul", și „zona", și „marcajul 
strict" și toată retorica asta care a cam început 
să mă sufoce, amintindu-mi de sfînta Elena.. “

Stimați cititori, după cum vedeți, fotbalul 
este un tactician de mare clasă, un Fouchâ 
1968, care vrea' să-și ascundă slăbiciunile fen- 
tînd cu o ușurință demnă de o cauză rnai bună. 
Ce facem ? Nu avem ce face. O să-1 acceptăm, 
cu toate păcatele și perfidiile lui. Și o să ni se 
pară nesfîrșite cele 100 de zile. Și atunci, în 
după-amiaza zilei de 9 martie, o să trecem din 
nou de partea lui, ca bătrînul mareșal Ney, și 
o să-1 îmbrățișăm, strigînd fericiți „Trăiască 
fotbalul

loan CHiRILA

HANDBALISTELE ROMÂNCE ÎN NOTA
OBIȘNUITĂ: 10-11 CU IUGOSLAVIA
Echipa R. D. Germane ciștigâtoare a turneului

Interesantă, totuși, și plină 
de neprevăzut această con
fruntare dintre handbalistele 
românce și cele iugoslave, 
care ne-a ținut cu sufletul la 
gură timp de 50 de minute, 
deși rezultatul partidei nu 
mai avea practic cum să ho
tărască asupra învingătoarei 
turneului. Echipa țării noas
tre, după o comportare ștear
să în această competiție, a 
dorit cu orice preț să pără
sească arena cu o victorie. 
Dar și sportivele iugoslave, 
dîrze și ambițioase, sperau să 
obțină un nou succes. De alt
fel, în prima repriză, ele au

condus în majoritatea timpu
lui (4—1, 5—4) dar de fiecare 
dată reprezentantele noastre 
au găsit resurse pentru a 
egala (6—6 după încheierea 
primei reprize).

La reluare istoria s-a repe
tat : din nou Iugoslavia a 
avut un avantaj de 3 puncte 
(9—6 în min. 33) pe care l-a 
pierdut însă destul de repede: 
9—9 în min. 40 și 10—10 în 
min. 45. Finalul a fost pasio
nant, ambele echipe arunchid 
în luptă ultimele resurse. Zei
ța Fortuna a zimbit însă cas- 
petelor, care beneficiind de o 
lovitură de la 7 metri (Rada-

kovici) cu 60 de secunde îna
inte de fluierul final au rea
lizat o victorie la limită, 
11—10 (6—6). care le clasează 
pe locul secund. Iar selecțio
nata României, ca urmare a 
comportării sale mai mult de
cît modeste, s-a văzut nevoită 
să se mulțumească cu 'ocul 
IV.

DE LA 9—5, LA 12—16
Meciul inaugural al ultimei 

reuniuni a avut două perioa
de distincte. Handbalistele

Adrian VASILIU
Gh. RANGU

(Continuare tn pag, a 4-aj

REZULTATE TEHNICE
Politennica Iași-Petrolul 1-0 (1-0)
Crișul-Vagonul 4-2 (1-1)
Dinamo Bapău-Steaua 3-1 (2-1)
Progresul-Farul 0-0
U.T.A.-Universitatea Cluj 1-0 (0-0)
F. C. Argeș-A.S.A. Tg. Mureș 3-1 (1-0)
Jiul-Rapid 2-1 (0-1)
(CITITI CRONICILE ÎN PAGINILE 2—3)

CLASAMENT
1. U.T.A. 15 10 2 3 25—13 222. .,U" Craiova 14 8 3 3 30—20 193. Politehnica lași 15 8 1 6 17—18 17
4. Jiul 15 6 4 5 17—15 16
5. Farul 15 7 2 6 22—21 16
6. Dinamo Bacău 15 7 2 6 19-19--16
7. A.S.A. Tg. Mures 15 7 1 7 22—21 15
8. Petrolul 15 7 1 7 16—18 15
9. Dinamo București 13 6 2 5 22—15 14

10. Progresul 15 5 4 6 14—17 14
11. Steaua 15 6 1 8 26—22 13
12. „U" Clui 15 6 1 8 24—26 13
13. Rapid 15 5 3 7 16-22 13
14. Crișul 15 4 4 7 14—16 12
15. F. C. Argeș 14 5 1 8 16—24 11
16. Vagonul 15 4 2 9 25—38 10
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Ne este Încă destul de proaspătă 
tn memorie toată tevatura provocată 
de anunțarea selecjionării Tn lotul o- 
limpic de box a lui Constantin Stanef, 
tn timp ce campionul national al ca
tegoriei urma să rămînă acasă. Ne 
amintim de plecarea 
ultimul avion, a c_____ „_____  .
rel Simion, tardiv repus în drepturi. 
Toată zarva or fi putut fi evitată, 
respectînd cu sfințenie principii mo
rale în spori și norme drepte de se
lecție. Dar, după cum am văzut, și 
romanii știau că orice om poate greși...

Eroarea însă poate fi și trebuie să 
fie fecundă, ca să reluăm o idee a 
umanistului olandez Erasm, ceva mai 
apropiat, doar cu vreo 400 de ani 
mai bâtrîn ca noi. Este evident că în 
anumite împrejurări eroarea este o 
condiție a înaintării adevărului. Gre
șind, stîrnind deci contradicții, putem 
netezi calea soluțiilor. Dar toate aceste 
gînduri din sipetul cu rațiune al 6- 
menirii par străine responsabililor pu- 
gilismului autohton.

Cercetînd calendarul competițional 
pe anul 1969 și confruntîndu-1 cu ter
menele campionatului european de 
box ce se va organiza în primăvară 
la București, am constatat o necon- 
cordanfă flagrantă. Data limită a în
scrierilor nominale pentru turneul con
tinental este fixată (și comunicată în 
toată Europa) la 1 aprilie 1969. Deci 
în acea zi vom cunoaște numele exac
te ale tuturor combatanților. Ciudățe
nia însă abia începe. Treisprezece zile 
după acest termen ește prevăzută gala 
finală a campionatului național. Prin 
urmare — dintr-o involuntară coinci
dență — în ziua păcălelilor vom afla 
numele participanților români la ma
rea confruntare europeană, iar abia 

.pesfe două sâptămîni — adică atunci 
cînd nu se mai poate schimba ni
mic — numele noilor campioni ai 
țării !

Ne vom găsi din nou în situația 
de a constata că învingătorul cam
pionatului national își ia centura și 
pleacă amărit acasă de vreme ce 
învinsul său sau al altora în semi
finale, în sferturi de finală are avan
tajul aprioric Stabilit de a-i -înfrunta 
pe corifeii pugilismului continental I 
Asemenea situații n-ar trebui să se pe
treacă doar dacă nu cumva respon
sabilii boxului nostru își închipuie că 
fiind organizafori ai campionatului eu
ropean, deci acasă, vor putea moș
mondi lucrurile în prima chenzină a 
lunii aprilie. Oricum ar fi, față de 
această diabolică perseverentă în gre
șeală, a umbla la proverbe devine 
inutil. Se recomandă, mai curînd, cârti 
de etică.,.

Victor BANCIULESCU
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ASTĂZI, PE STADIONUL DIN ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE

DINAMO BUCUREȘTI- 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Penultimul meci al 

turului campionatului 
de fotbal se dispută 
astăzi pe stadionul 
Dinamo, unde, cu în
cepere de la ora 14, 
Dinamo București va 
primi replica studen
ților craioveni.

Partida va fi tran
smisă de posturile 
noastre de televiziune.

In deschidere, la

ora 12, se vor întîlni 
echipele de tineret- 
rezerve ale celor 
două cluburi.

Amintim că ultimul 
meci al sezonului de 
toamnă, F. C. Argeș 
— Dinamo București, 
restanță din etapa a 
IlI-a, se va disputa 
joi 5 decembrie la Pi
tești.

LA HOCHEI, ROMANIA-POLONIA 3-3
In fotografie, un angajament in treimea echipei noastre (Citiți cronica în pag, a IV~a)

A ♦
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DRAMATICA REÎNNODARE A ȘIRULUI VICTORIILOR:

„XV“-le ROMÂNIEI L-A ÎNVINS PE CEL AL FRANJEI CU 15-14 (12-8)
VICTORIE III Cuvint magic, 

car# ne încălzește inimile și 
car# Sintetizează munca de un 
an da zile a rugbyului româ
nesc, cate echivalează, totoda
tă, cu nota maximă pa care 
trebui» sft Ie-o acordăm celor 
cu adevărat examinați pe sta
dionul „23 August" de „XV“-Ie 
Franței. într-adevăr, dacă ar fi 
să rezumăm n-am putea-o face 
altfel deeît acordtnd calificativ 
maxim jucătorilor din echipa 
României, care au luptat cu 
abnegație, lăsînd, in sflrșit, !n 
vestiare teama paralizantă pe 
car® le-au Inspltat-o de atîtea 
ori exceienții jucători francezi 
șl faptul că de acest unic dificil 
meci depinde aprecierea de an
samblu a valorii rugbyului ro
mânesc. Să recapitulăm această 
de neuitat partidă.

Decizia echipei române s-a 
manifestat de la bun început și 
î-a asigurat un ascendent de ne
tăgăduit. Primele 11—12 minute 
s-a jucat, practic, numai in Ju
mătatea d« teren a oaspeților 1 
Important este Insă faptul că 
nu a fost numai o dominare ste
rilă, un elștig de teren prin lo
vituri de picior în tușă, ci o do
minare autentică, ale cărei e- 
fecte s-au oglindit clar pe ta

IN CEASUL AL 12-LEA

bela de scor, în minutul 5, la 
un „loosse-maul” perfect execu
tat de români, francezii sînt 
sancționați cu lovitură de pe
deapsă din poziție favorabilă și 
Irimescu iți incepe recitalul 
transformînd-o : România — 
Franța 3—0! Presiunea la care 
este supus „XV“-le oaspeților se 
accentuează, acțiunile lor de 
atac sînt sugrumate în fașă și 
nu lipsește mult ca încă din 
min. 11, cînd românii au bene
ficiat de o lovitură de pedeap
să, scorul să se majoreze.

încet-încet, francezii își re-

vin și e rîndul lor să domine. 
O lovitură de pedeapsă le dă 
prilejul să egaleze în min. 18 
prin Paries : România — Fran
ța 3—3.

Din nou e rîndul gazdelor 
să-și preseze adversarii. O fru
moasă fază de atac, care a pur
tat balonul de-a latul terenu
lui, îi prilejuiește în min. 22 
lui Irimescu un drop-goal des
prins parcă din paginile unui 
manual: România — Franța
6—3 ! Iar după mai puțin de un 
minut, românii majorează sco
rul tot prin Irimescu, care 
transformă impecabil o lovitură

Necruțătorul placaj al lui Șerban... 
de pedeapsă de lîngă jumătatea 
terenului: România — Franța

JIUL — RAPID 2—1 (0—1)

PETROȘENI. 1 (Prin telefon, 
de la trimisul nostru). — Sta
dion Jiul ; timp frumos ; teren 
alunecos : spectatori circa
5 000. Au marcat : Octavian 
Popescu (min. 68 și 88) pentru 
Jiul, Năsturescu (min. 28) pen
tru Rapid.

JIUL : f -41 « — Talpa! S, 
Georgevici 1, Stoker 7, Tonca 
6, Georgescu 6 (min. 64 Grizea 
7), Sandu 8, Peronescu 9, Ll- 
bardl 7, Octavian Popescu 9, 
Naidin 7.

RAPID : Bămureanu 8 —
Ștefan 7, Motroe 8, Lupescu 8, 
Greavu 7, Dinu 6 (min. 81 
Marian Popescu), Dumitru 8, 
Pop 6 (miri. 84 Ștraț), Năstu
rescu 6, Neagu 6, Codreanu 6.

A arbitrat Grigore Bîrsan 
(Galați) ajutat bi
ne la tușă de V. Liga (Galați) 
șl T. Leca (Brăila).

IRIMESCU
Familia, nu prea mare, dar 

solidă și fidelă, a rugbyului a 
înfruntat termometrul și iro
nia unui partener anost de cu
pla}, Familia aceasta — de la 
Mont-de-Marsan pînă la Petro
șeni — a fost in păr pe sta
dion, și poate niciodată nu s-ar 
fi putut spune cu mai multă 
îndreptățire, cu cățel — cu pur
cel, de vreme ce doi cocoși su
perbi, unul alb și unul roșco
van, au ornat clanul susținăto
rilor francezi. De o parte Toma 
Moldoveana cu elevii lui de 
la profesionala piteșteană, stu
denții din Valea Jiului, vete
ranii cu invitații la tribuna o- 
ficială, antrenorul Aman venit 
de T# Oltenița cu un trandafir 
pentru logodnica lui Cartere, și 
tagma nenumăraților simpati- 
zanți ai balonului oval. De par
tea cealaltă (deși s-ar potrivi 
a spune: împreună), grupul 
mai puțin gălăgios deeît ne-am 
așteptat al suporterilor francezi, 
turiștii aduși de Yvette Dantes 
din sudul tarnez și susținătorii 
ad-hoc, funcționarii lui Jean 
Marsaulte de la Air-France, în
treaga familie a reprezentantu
lui Renault la București, Claude 
Costes, cu pandgrtele sale 
publicitare, pînă și inscripția 
savuroasă a unor tehnicieni 
francezi: „Galezii din lunca 
Dunării (Turilu Măgurele)’’!

b.p. PARIES
„Allez France !“ — mai mult 

grafic deeît oral, n-a putut îm
piedica pe Irimescu să ciștige, 
la, puncte cum se spune în box, 
meciul cu Paries. A fost un meci 
al timidităților, mai curînd de- 
cit un spectacol. O repriză în
treagă, echipei Franței i-a fost 
tot atîta frică de echipa Româ
niei pe cit e de adevărată re
versibila. Cind și-a dat insă 
drumul in repriza secundă, abia 
atunci a constatat cită dîrzenle 
zace în aparent timizii români. 
Cum spunea marele scriitor 
f rancez Jean Giraudoux (care se 
pricepea, căci a jucat el însuși 
aripă în echipa liceului „Laka- 
nal“)? „Printre cei 15 jucători, 
o echipă cte rugby trebuie să 
aibă : opt jucători puternici și 
activi ; doi ușori și vicleni; pa
tru solizi și rapizi; și unul, la 
urmă, model de nepăsare și 
singe rece. Aceasta e proporția 
ideală" — pretindea cel ce a 
prezis că „Războiul Troiel nu 
va avea loc". Nu știm dacă do
zajul corespunde întocmai vir
tuților echipei române. Dar vic
toria e victorie și trebuie să-l 
iertăm pină și pe mucalitul 
care cerea clanului francez, la 
urmă, cocoșul roșcovan, să-și 
facă din el un vag „bouillon cu 
coq“... (vib)

8—3 !!!
Tensiunea din teren crește, 

în tribune frigul 'pare a fi fast 
alungat de bucurie, iar tabela 
de scor scapă mereu, ca prin 
urechile acului, de modificări: 
Dinu (in min. 27) și Demian (în 
min. 29) intervin dur, dar lovi
turile de pedeapsă rămîn fără 
consecințe, pentru că Paries e 
stăpînit de emoție și vîntul ne 
este favorabil.

în min. 31, tot ca urmare a 
unui excelent executat „loose- 
maul“, galezul Joseph dictează 
o lovitură de pedeapsă împotri
va oaspeților, la circa 40 m ds 
buturile lor, și Irimescu sea
mănă consternarea în rîndurile 
reprezentanților și suporterilor 
cocoșului galic : România — 
Franța 12—3 !!! De necrezut, 
dar, totuși, adevărat !

Prematur, echipa României 
intră în psihoza menținerii sco
rului. E drept, n-a lipsit mult 
ca prima parte a meciului să 
ia sflrșit la 12—3. Dar oaspeții 
își reamintesc că sînt niște 
maeștri ai mînuirii ovalului și 
ne-o dovedesc fără putință de 
tăgadă în ultimul minut dina
intea pauzei, înscriind prin ex
celentul Bonal o încercare lîngă 
buturi, la capătul unei acțiuni 
care a străbătut aproape în
treaga lungime a terenului. Ac
țiunea a fost răsplătită de a- 
plauzele întregii asistențe, dar 
și de... tabela de scor, Paries 
transformînd : România —
Franța 12—8,

Cele cinci minute de odihnă 
au părut a întări coeziunea pu
țin deficitară pînă atunci a for
mației franceze și, în același 
timp, a slăbi forța de joc a ro
mânilor. Imediat după reluarea 
disputei, Paries transformă o 
lovitură de pedeapsă, reducînd 
din handicap : România —

Franța 12—11. Avantajul s-a 
dovedit fragil...

A urmat o lungă perioadă de 
dramatică luptă în cîmp, cu net 
avantaj de partea francezilor. 
Ideea de apărare își pune am
prenta pe jocul gazdelor, care 
fac cu greu față atacului fran
cez și, prin cîteva momente de 
neatenție, aduc emoția susțină
torilor lor aproape de paroxism. 
Iar în min. 72, toate speranțele 
par a se nărui : Maso este pla
cat fără balon, ca urmare a 
unei fente extraordinare, în 
cursul unui formidabil atac a- 
juns in preajma buturilor noa
stre, și Pariăs îndeplinește, 
practic, o simplă formalitate 
transformînd lovitura de pe
deapsă : România — Franța
12—14...

Și totuși — iar cuvintele nu 
ne par de ajuns pentru a-i lău
da pe reprezentanții noștri — 
formidabila dîrzenie a „XV”-lui 
României irumpe. La numai 
două minute după ghilotinantul 
12—14, pe tabelă apare splen
didul 15—14 cu care avea să se 
încheie meciul, prin lovitura de 
pedeapsă pe care a transfor
mat-o același picior de aur al 
lui Irimescu !

Cu greu pot fi descrise ulti
mele minute ale partidei, intens 
dramatice, aducîndu-ne în fața 
ochilor o încleștare la maxi
mum de tensiune, în care fiece 
clipă părea o oră întreagă, în 
care șocul contactului dintre 
jucători se auzea, parcă, pînă 
în tribună. A fost momentul în 
care, mai mult ca oricînd, s-au 
putut vedea toate calitățile și 
defectele celor două rugbyuri. 
Felul in care au rezistat presi
unii dezlănțuiților rugbyști 
francezi le face însă cinste 
sportivilor români, care au reu
șit nu numai să îndepărteze, fie 
și în ultimă instanță, pericolul, 
ci și să atace hotărît, ajungînd

în două rinduri efectiv la un 
pas de a înscrie.

G. RUSSU-ȘIRIANU

Teren „23 August", bun, deși 
pe-alocuri moale ; 9 000 de spec
tatori ; vreme rece și umedă ; 
formațiile : ROMÂNIA : Dăi- 
ciulescu ; Suciu, Wussek, Iri- 
ineseu, Coravu ; Dragomirescu, 
Florescu ; Demian. Rășcanu, 
Ciobănel; Țuțuianu, Șerban ; 
Stoica (Baciu), lorgulescu, Dinu; 
FRANȚA : Magois ; Bonal, 
Maso, Ruiz, Silleres ; Paries, 
Puget; Spangherro, Carcere, 
Dutin; Daugâ, Cester; Esponda, 
Yachvili, Noble. A arbitrat ex
celent Marion Joseph (Țara Ga
lilor).

„Copiii teribili” ai Giuleștiu- 
lui au fost la un pas de a 
produce surpriza etapei, întor- 
cîndu-se de la Petroșeni dacă 
nu cu 2 puncte, măcar cu 
unul! în final, însă, bucureș- 
tenii nu au mai avut suficien
te resurse pentru a păstra 
nici minimul avantaj de un 
gol cu.care au intrat în repri
za a doua și nici rezultatul de 
egalitate care intervenise spre 
mijlocul reprizei.

Cele două echipe au luptat 
din răsputeri pentru a-și apă
ra șansele, terenul alunecos 
cerînd jucătorilor eforturi în 
plus. Chiar în aceste condiții 
dificile, partida a oferit un 
joc destul de bun, cu multe 
schimbări de direcții în acțiu
nile de atac, cu faze specta
culoase, în special la poarta 
Rapidului, asaltată din primul 
minut de către jucătorii echi
pei gazde. Cvartetul ofensiv 
al Jiului a realizat multe ac
țiuni pe aripi, încheiate însă 
cu centrări înalte în careu, 
pe care Lupescu și Motrcc 
(ambii avînd o detentă bună) 
le-au interceptat de fiecare 
dată, îndepărtînd pericolul.

în ceea ce privește replica 
Rapidului, ea n-a făcut ex
cepție de la tactica tradițio
nală a formațiilor ce evoluea
ză în deplasare și speră în 
miracolul unui meci nul. 
Bucureștenii și-au luat măsuri

de întărire a sistemului de
fensiv, în care scop Dumitru 
a jucat majoritatea timpului 
în fața liniei de fundași, iar 
Pop a trecut ca mijlocaș, post 
pe care a figurat în unele 
momente dificile și Codreanu.

în prima repriză, în majo
ritatea timpului, jocul s-a 
desfășurat într-o singură di
recție : spre poarta lui Rămu- 
reanu. De la fluierul de înce
pere, minerii s-au instala: în 
partea de teren a Rapidului, 
pe care au supus-o unei pu
ternice presiuni, rămasă însă 
fără efect practic. Pe de o 
parte, Peronescu, Naidin și 
Sandu au șutat de multe ori 
imprecis, iar pe de altă parte, 
portarul buturilor feroviare, 
foarte inspirat, a avut inter
venții bune, reținînd balonul 
sau respingîndu-1 în corner. 
Ocazii bune au fost ratate de 
Naidin (min. 1, 7, 33), Per’o- 
neseu (miji. 19 și 22) și Sandu 
(min. 13, 14, 16). Și iată că în 
plină dominare a Jiului, în 
min. 28 se producte o lovitură 
de teatru : bucureștenii con
traatacă și... deschid scorul ! 
Codreanu a făcut o cursă pe 
aripa stîngă, a trecut de Tal- 
pai, a centrat, iar Năsturescu, 
scăpat de sub supravegherea 
apărătorilor adverși, a trimis 
balonul în poartă...

După pauză, aspectul jocu
lui a rămas același. Jiul a 
dominat iar Rapid s-a apă
rat și, uneori a contraatacat, 
în această parte a meciului 
înaintașii echipei locale și-au 
reglat mai bine tirul, obli- 
gîndu-1 pe Rămureanu să 
scoată de două ori mingea din 
plasă. Prima oară, în min. 68, 
cînd în urma unei splendide 
acțiuni de atac inițiate de 
Grizea, Peronescu a lăsat ba
lonul să „curgă" și Octavian 
Popescu a adus egalarea. lai 
a doua oară, doar cu 2 minu
te înainte de fluierul final,' 
autorul golului fiind același 
Octavian Popescu. Smulsă pe 
potou, victoria Jiului este însă 
pe deplin meritată.

Pompiliu VINTILA
La tineret-rezerve Jiul — 

Rapid 0—3 (0—0).

CINCI MINUTE DUPĂ MECI
Liniște apăsătoare în ves

tiarul rugbyștilor francezi. 
Gazetarii care i-au însoțit pe 
■reprezentanții cocoșului galic 

. la București iau interviuri, 
într-un colț, antrenorul Jean 
Prat desface tacticos o gumă 
de mestecat:

-r- A cita? îl întreabă zîm- 
bind Henry Garcia.

Jean Prat ridică din 
meri. Știindu-1 zgîrcit la vor
bă (mai ales acum), nu 
cum să-1 abordez. Mă 
vează ; recunoscîndu-mă, 
cepe primul discuția :

— Românii au fost mai buni 
deeît anul trecut. Au accep
tat jocul nostru deschis, în 
special în repriza secundă, 
renunțînd la maniera lor de 
acum, să zicem, 8—10 ani. 
Ați avut o linie a IlI-a de 
mare clasă, da, da, nu este 
nici o exagerare, și un trans
former, pe Irimescu, parcă 
mal inspirat deeît Pariăs al 
nostru. De fapt, la un mo
ment dat meciul s# redusese 
la o dispută pentru transfor
mări, între Irimescu și Pa- 
riăs. Băieții dv merită feli
citări pentru concepție, pen
tru jocul lor curajos, pentru 
spectacol...

Căpitanul echipei, Carrfere, 
* ieșit de sub duș și se în
tinde pe una din canapele, 
îmi răspunde cu multă a- 
mabilitate s

— A fost un Joc foarte fru
mos, chiar mai frumos deeît 
toate meciurile româno-fran- 
ceze din ultimii 5 ani. Să știți 
că acesta este și părerea coechi. 
pierilor mei. Dv ați fost mai de
ciși, în prima parte a parti
dei, cînd ați reușit să luați 
conducerea și să realizați un 
avantaj aproape neverosimil; 
noi, după pauză. Am fost 
ferm convins că după răstur
narea rezultatului (n.n. 14-12 
pentru francezi în minutul 
72), echipa României va că
dea iremediabil. Dar n-a fost 
așa,..

Mă apropii de Bonal, apre
ciat de foarte mulți dintre 
specialiștii consultați ca u- 
nul dintre cei mai inspirați 
jucători din formația oaspe. 
tată punctul său de vedere:

— Ne-a surprins acel 3-0 
care a căzut în chiar prime
le minute ale jocului. Apoi,

u-
știu 
sal- 
în-

stupefacție văzînd cum scorul 
ia proporții: după o jumă
tate de oră românii condu
ceau cu o diferență de 9 
puncte!... Unde se va ajun
ge? mi-am spus. Asta m-a 
hotărît să fiu și mai ferm 
și cu riscul de a greși am 
luat o acțiune pe cont pro-, 
priu, poate vă reamintiți, cea 
din finalul primei reprize... 
Este îmbucurător că rugbyștii 
români fac evidente eforturi 
pentru a se apropia de con
cepția cea mai avansată des
pre acest sport. între cei 
care au jucat astăzi și cei 
pe care î-am văzut cu ani 
în urmă este o mare dife
rență. Un meci de factura 
celui de azi ar fi satisfăcut 
pe toată lumea în Franța".

Ultimul consultat dintre 
oaspeți a fost Spangherro :

— Puteam cîștiga. N-a lip
sit mult pentru aceasta. To
tuși, românii mi-au plăcut, 
mai ales Dinu, Ciobănel, Țu-

țuianu 
dispute 
între rugbyștii noștii. Păcat 
însă că sînt prea puține...

în tabăra noastră satisfac
ția nu cunoaște margini. Sînt 
acolo în vestiar mai bine de 
100 de vechi și actuali rug
byști, în frunte cu Fîntînea- 
nu, Canarache și Vardala. Iri
mescu îmi spune printre la
crimi de bucurie :

— Nu vă puteți imagina 
cit de mult am dorit această 
victorie. Eu și întreaga echi
pă. Ca de obicei, înaintea me
ciurilor cu Franța, am un 
trac nemaipomenit. Dar după 
acel 3—0 am reușit să 
stăpînesc, să fiu lucid și, 

inspirat 
aceasta

și Florescu. Prevăd 
tot mai interesante

mă 
ce-i 

în 
în

noi.

mai important, 
șuturi. Victoria 
seamnă enorm pentru 
Ne-a redat Încrederea în pro
priile noastre forțe. Altfel 
vom privi de-acum încolo 
meciurile cu jucătorii dom
nului Prat.

Ciobănel, unul dintre ju
cătorii noștri cei mai activi, 
este mai lapidar :

— Trebuia să învingem...
Solicit, în final, părerea ar

bitrului principal dl. Marion 
Joseph (Țara Galilor) :

— Mi-a plăcut enorm acest 
joc, mai ales pentru rapidi
tatea cu care s-au mișcat toți 
jucătorii. Nu i-am văzut nici
odată pe români. Auzisem 
despre' ei doar lucruri deose
bite. Nu îmi pare rău că am 
venit la București unde am 
avut plăcuta surpriză de a 
constata că se știe mult 
rugby. O impresie frumoasă 
păstrez pentru jocul lui De
mian, Florescu, Irimescu. Wu- 
sek, Ciobănel și Dinu. De la 
francezi aș remarca pe Pa
ries și Spangherro. Voi ac
cepta totdeauna cu plăcere 
să revin în România, după 
cum m-ar bucura mult ca 
rugbyștii dv. să fie prezent! 
în 
în 
în

compania echipelor care 
mod obișnuit se întîlnesc 
„turneul celor 5“.

Impresii culese de
Tiberlu STAMA

BOMÂNIA B-POLONIA15-3 (6-3), dar linia noastră 
de treisferturi a ratat meciul ca spectacol

Teren : Parcul Copilului. 
Timp : rece. Spectatori : cir
ca 3 000. Au marcat : Mițtoa- 
nft (min. 19 — drop), Durbac 
(min. — iov. de pedeapaA), 
Opieka (min. Si — încercare), 
Oblemenco (min. M — drop), 
V. Rusu (min. 73 — încercare) 
șl Băltărețu (min. 76 — încer
care). Formații. ROMANIA B : 
Mlhalașcu, Iatan, Drăgulescu 
— Atanasiu, V. Ru«u — Băl
tărețu, Dărăban, Pop — Mă- 
ț&oană, Bărgăunaș — R. lo- 
nescu, Oblemenco, Cîndea, 
Peter (Dragomir) — Durbac. 
POLONIA : Janus, Frankows- 
ki, Hoduna — Wiejski, Gar- 
zynski — Ostaszewski, Mirosz, 
Micliălîk — Rubin, Prybilla — 
Michalski, Calka, Opieka, Lod- 
zinski — Lapajczyk.

A condus Robert Calmet 
(Franța) —. excelent.

15—3 cu Polonia, scor net, 
evident, dar spre regretul ce
lor care au umplut pînă la 
refuz, duminică dimineața, 
tribunele din Parcul Copilu
lui, realizat la capătul unui 
joc modest, confuz, sub aștep
tări din partea reprezentati
vei.secunde a României. în
tr-un meci lipsit literalmen
te de miză, amical, nu goana

furibundă după rezultat tre
buia aă m afle in atenția 
rugbyștilor noștri, ci, in pri
mul rînd, valoarea spectacu
lară a întrecerii. Or, acest lu
cru, recomandat desigur de 
antrenorii Benă Chiriac și 
Alexandru Paloșanu, l-au în
țeles prea puțini dintre jucăto
rii români: Dragomir, Iatan, 
Băltărețu, Durbac și V. Ru- 
su. Cei mai mulți — dimpo
trivă — s-au ambalat într-un 
joc anost, încîlcit, care a su
focat în fașă puținele faze cu 
acțiuni deschise, ratînd me
ciul ca spectacol. Ceea ce, de 
bună seamă că nu putea să 
satisfacă.

Și, de unde pornisem de la 
convingerea că rugbyștii ro
mâni vor face o reușită de
monstrație, am avut surpri
za să constatăm că tocmai 
oaspeții manifestă o astfel 
de preocupare. Polonezii, 
realmente, au plăcut prin ten
dința lor către joc deschis, 
prin maniera în care au știut 
să taloneze, prin activitatea 
lor neobosită în acțiunile din 
margine, prin ritm, printr-un

llll

ritm uneori eufocant In «pe
cia! acțiunea din car® au re
dus din handicap, încercarea 
lui Opieka, a fost magistrală. 
Secondat strfns d« Calka șl 
Lodzinskl, centrul polonez a 
făcut șah-mat apărarea echi
pei noastre, alcătuită din nu 
maî puțin de 5 Jucători...

Cu ce au răspuns rugbyș
tii noștri pînă atunci și după 
acest „essai" ? Inițial, cu un 
„drop" și cu o lovitură de 
pedeapsă ; apoi, cu un nou 
„drop", acțiuni care au ară
tat pînă la enervare neputin
ța liniei de treisferturi de a 
perfora apărarea adversă. 
Abia în ultimele 10 minute, 
XV-le secund al României a 
reușit să se impună și să 
realizeze două încercări, din
tre care ultima discutabilă : 
Băltărețu ieșise din teren 
înainte de a ajunge în spa
țiul de țintă polonez. Am fi 
dorit să vedem o garnitură 
omogenă și mobilă, stăpînă 
pe ea, .capabilă să găsească 
soluții tactice în orice situa
ție. Or, n-a fost așa... (t. st.).

Voința Brașov a dispus 
de Rapid 

in sala Gîulești!
în etapa a VI-a a campio

natului național feminin, a 
fost înregistrată cea mai ma
re surpriză de pînă acum : 
Voința Brașov a dispus, la 
București, de Rapid. în rest, 
rezultate normale.

Rapid — Voința Brasov 
69—72 (26—38). Prof. Gh. Roșu 
a demonstrat încă o dată 
înalta sa capacitate și hăr
nicie, prezentînd o echipă 
tînără, cu cîteva junioare de 
certă perspectivă (Mariana 
Moldovan, Cornelia Petric și 
Maria Nedelea), o formație 
care a luptat din toate pu
terile și cu toate armele 
baschetului modern pentru 
victorie. Ca urmare a jocul 
lui practicat, baschetbalistele 
din Brașov au condus în 
permanență, ba chiar în re
priza secundă tabela de scor 
a indicat doua ori dife
rență de 19 «.) puncte în fa
voarea lor : 58—39 și 60—41. 
în continuare, însă, presingul 
insistent aplicat de rapidiste 
a transformat meciul într-o 
cursă de urmărire, care a 
fost la un pas. de a se în
cheia cu succesul echipei din 
Giulești. într-un final pasio
nant, în care tinerețea bra- 
șovencelor a trebuit să facă 
față experienței bucureșten- 
celor, Voința a cucerit o vic
torie pe deplin meritată, pen
tru care i se cuvin felicitări 
(primul care le-a acordat, cu

Aruncă la coș Mihalca, ur
mărită de Păcuraru. (Fază 
din meciul I.E.F.S.—Universi

tatea Cluj)
Foto : V. BAGEAC

După 26 de minute de joc 
echilibrat (scor 40—40), cam
pioanele s-au impus și au 
obținut un avans substanțial, 
datorită în special pătrunde
rilor, în care au excelat Vo
gel și Dumitrescu. (P. Lbrinzc, 
coresp.).

MARIA SALÂI
(Universitatea București) 

campioană la floretă -

cat juniori mari

Campionatul republican de 
scrimă al juniorilor mari s-a 
încheiat, ieri, cu proba de flo- 
retă-feminin, care a oferit o 
dispută extrem de echili
brată, încît. a fost necesar un 
baraj între patru finaliste. 
Iată clasamentul final al pro
bei : 1. Maria Salai (Universi- 
tatea-Buc.) 3 v. d.b. ; 2. Su- 
zana Saplonczay (Medicina- 
Tg. Mureș) 3 v. d.b. ; 3. Ma
ria Pop II (Șc. sp. Satu Mare) 
3 v. d.b. ; 4. Eva Palay (Șc. 
sp. Satu Mare) 3 v. d.b. ; 5. 
Mihaeia Ștefan (Viitorul Buc.) 
2 v. ; 6. Eva Lengyel (Șc. sp. 
Satu Mare) 1 vl

STEAUA -
CAMPIOANĂ

sportivitatea care-1 caracteri
zează, a fost antrenorul Ra
pidului, prof. Sigismund Fe- 
rencz). In general, partida a 
fost spectaculoasă, de bun ni
vel tehnic, făcînd o frumoasă 
propagandă baschetului. Din. 
păcate, însă, în fața unui pu
blic rMtrîn*. Ău înscris i Pe
tric 6, Moldovan 4, Nedelea
10, Albert 7, Salla 7, A. Vogel
11, Simon 23, Leca 4 pentru 
Voința, respectiv Vasilescu 8, 
Bițu 25, Chiraleu 5, Ferencs 
10, Răcoriți 12, Ivanovici 12. 
Au condus cu competență ți 
autoritate Gh. lonoscu (Ora
dea) și S. Filoti (București). în 
încheiere, trebuie să subliniem 
atitudinea reprobabilă (ame
nințări adresate arbitrilor) a 
cîtorva spectatori, aceiași 
care fac de obicei „viață 
grea“ arbitrilor ce conduc 
jocuri de baschet în sala Giu- 
lesti. (d. st.).

Viitorul Dorohoi — Progre
sul București 41—38 (20—15). 
Minimul avantaj obținut de 
dorohoience în primele mi
nute a fost menținut pînă la 
sfîrșitul meciului. Doina Ifti- 
mie a fost din nou princi
palul factor al victoriei: a 
înscris 25 de puncte. (T. Un- 
gureanu, coresp.).

Crișul Oradea — Politehni
ca București 47—66 (25—31).

I.E.F.S.— Universitatea Cluj 
59—48 (29—24). Tabela de 
scor a indicat multă vreme 
echilibrul de yaloare dintre 
aceste echipe (min. 17: 23—20 
pentru I.E.F.S., min. 18: 
24—23 pentru „U"). Deosebita 
eficacitate a jucătoarei Floa
rea Trandafir, pe de o parte, 
și scăderea potențialului în 
apărarea clujencelor (prin eli
minarea pentru 5 greșeli per
sonal# a pivotului Wagner), 
pe de altă parte, au determi
nat victoria clară a I.E.FJi
ului. Dar, deși au încheiat cu 
succes această întrecere, stu
dentelor bucureștence li se 
cuvin reproșuri, deoarece nu 
au evoluat nici de astă-dată 
la valoarea lor. Au înscris : 
Iliescu 2, Mihalca 9, Tran
dafir (cea mai bună de pe 
teren) 26/Szabados 11, Schrei
ber 2, Novac 4, Corondi 5 
pentru I.E.F.S., respectiv 
Wagner 10, Păcuraru 18, Mu- 
țiu 9, Seres 9, Dobri 2.

A.S.A. Cluj — Constructo
rul București 54—51 (36—24). 
Victorie meritată a gazdelor, 
într-o partidă de luptă 
în care rezultatul final a stat 
sub semnul incertitudinii 
pînă în ultimele secunde ale 
meciului, cînd trei aruncări 
libere au fost decisive. (M. 
Radu, coresp.).

CLUJ, 1 (prin telefon). Duminică 
s-a încheiat campionatul repu

blican de haltere pe echipe. Pe 
primul loc s-au clasat halterofilii 
de la Steaua București, care au 
totalizat 24 752,5 p. în continuare: 
Dinamo Buc. 24 641, C.S.M. Cluj 
22 691,5, Rapid Buc. 18 957, Olim
pia Buc, 18 711, Progresul Buc. 
18 207,5, ș. N. Constanța 17 114, Da
cia Oradea 15 909, St. roșu Brașov 
15 815,5, Metalul Buc. 15 725, Univ. 
Iași 14 698. Cu aceiași prilej au fost 
înregistrate și 5 noi recorduri ale 
țării. Cîștigătorii ultimelor cate
gorii (toți la Dinamo) : cat. 
seinimijloci© — O. Cristescu 365 
kg ; cat. mijlocie — Șt. PintiUe 
425 kg ; cat. semigrea — Gh. 
Teleman 432,5 kg ; cat. grea — 
Gh. Mincu 437,5 kg.

A. coresp,

ASTĂZI, LA jSL; Î7,3Q
ÎN SALA DALLES

CUM SE CÎȘTIGÂ

UN CAMPîONAT

MONDIAL?
Cursul „Sport și educație fi

zică" de pe lingă Universitatea 
București, anunță expunerea 
,.Cum se cîștigă un campionat 
mondial ?“ susținută de conf. 
univ. loan Kunst-Ghermănescu, 
antrenor emerit, secretar al 
C.N.E.F.S. Va urma filmul Jocu
rile Olimpice de vară, de Ia 
Roma.
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Dominare oarbă...
NEACȘU DÂRĂBAN

PERONESCU N. ALEXANDRU ROȘU CREINICEANU

teren 
«peo-

(fără 
Mân

PXOOBBSVL < 
e-e

Stadion Siss August* 1 
moale ) timp rece ; a 008 
tatorl.

PROGRESUL : Manta 
notă) — V. Popescu 7,
cloiu 7, Grama 7, Marinescu 
7, Neacșu S, Beldeanu 7, Radu 
Ionescu S (min. 70 Decu), 
Matei 0 (min. 81 Alecu), 
Oaidă 8, Țarălungă 7.

FARUL : Uțu 8 — Antones
cu 6, Tîlvescu 7, Măreț 7, 
Dumbravă 7, Badea S (min. 63 
Pleța), Koszka 7, Sasu 5, Tu- 
fan 4, Iancu 4 (min. 75 Olo- 
gu), Kallo 5.

A arbitrat Nicolae Rainea 
(Blrlad) ajutat de
A. Macovet (Bacău) fi I. 
Radu (Birlad).

Rareori se poate 
terenul de fotbal 
asemănătoare celei disputate 
în uvertura așteptatei întâl
niri rubgystice România — 
Franța. Să domini 90 de mi. 
riute din 90, să ai nenumărate 
ocazii de gol, inclusiv ceea ce 
se cheamă „gol virtual" — un 
penalty, și totuși să nu reu
șești să marchezi, iată un... 
model al genului (trist), de
preciat la reala-i valoare de 
5 000 de buci moșteni înfrigu
rați, pe care nu numai că nu 
i-a încălzit de Ioc „spectaco
lul fotbalistic", dar credem că 
i-a... înghețat de tot.

Oferindu-ne, din plecare, o 
surpriză vestimentară — fie
care echipă a intrat pe ter&n , 
în echipamentul tradițional al 
celeilalte (! ?) — formațiile 
s-au angajat de la primul 
fluier într-o luptă surdă, în 
care luciditatea a fost sacri
ficată de la început. în min. ‘ 
3, o pătrundere impetuoasă a 
lui Iancu în careul de 16 m 
s-a soldat cu o cădere a con- 
stănțeanului de care nu a fost 
străin Grama... O lovitură de 
la 11 m n-ar fi surprins pe 
nimeni, dar probabil că arbi
trul bîrlădean Rainea nu-și 
făcuse încă încălzirea... A 
fost prima și ultima fază pe
riculoasă de poartă a elevilor 
lui Cosmoc. Luînd' cu toată 
hotȘrîrea direcția jocului, fot
baliștii din str. Dr. Staicovici 
se lansează într-un atac în 
valuri care nu va conteni 
pînă la fluierul final. în min. 
9, Țarălungă pătrunde decis 
în careul de 16 m, este pe 
punctul de a-1 depăși, printr-o 
fulgerătoare schimbare de di
recție, pe Tîlvescu, dar con
stănțeanul nu-1 îartă, cosin- 
du-1 flagrant. Penalty indis
cutabil. Execută, cu fentă, 
Matei în bara transversală... 
Fără să se descurajeze, jucă
torii bucureșteni atacă, în 
continuare, în trombă. în min. 
20, Oaidă se află la un pas 
de gol, țîșnind la minge cu o 
fracțiune de secundă înaintea 
lui Uțu, dar fundașii adverși

vedea pe 
o partidă

rezolvă această situație criti
că, Un minut mai tîrziu, Tu- 
fan, scăpat pe contraatac, 
plonjează în careu ca în... 
mare, toată lumea, însă, apre
ciază numai latura artistică a 
gestului. Și jucătorii bucureș
teni accentuează presiunea. 
In min. 33, Țarălungă pătrun
de. periculos în dreapta careu
lui de 16 m, dar își încruci
șează prea mult șutul, mingea 
ieșind pe lîngă bară; în min. 
36, Matei ii „suflă" mingea 
lui Uțu, ieșit la blocaj, cen
trează în fața porții părăsite, 
dar Radu Ionescu și Oaidă se 
bîlbîie în fața fundașilor 
oaspeți care salvează situația ; 
min. 37 — la 14 m de poar. 
ță, Matei șutează din void în 
capul lui Koszka... Repriza se 
încheie „albă", după un joc 
cenușiu. Poate într-a doua se 
va întîmpla ceva — speră 
spectatorii. în partea a doua 
ă jocului, însă, „piesa" conti
nuă exact cu aceleași replici. 
Progresul., domină autoritar, 
dar punctează ca un boxer 
fără punch. In min. 48, Bel
deanu pătrunde în apropierea 
porții, lui Uțu, dar centrează... 
nu știm unde, nu l-am între
bat. în min. 62, se produce 
SINGURUL MOMENT DE 
FOTBAL ADEVĂRAT : Matei 
pătrunde în apropierea liniei 
de fund, centrează clasic, „en 
retrăit", și Neacșu, venit ca 
un vifor, șutează extraordi
nar, pe măsura paradei lui 
Uțu, care are o mînă salva
toare, la un gol „scris". Con- 
semnînd șî marea ocazie a lui 
Oaidă, care, în min. 70, tri
mite mingea, de la 6 m, cu 
capul, peste poartă la o fru
moasă centrare a lui Țară
lungă, ne vom opri aici cu 
exemplele concrete, mărgi- 
nindu-ne să spunem că pînă 
la sfîrșitul jocului Progresul 
a dominat continuu și a ratat 
continuu...

Ce au făcut în acest timp 
jucătorii.de pe malul mării? 
Au folosit un lacăt mai sever 
decît cel obișnuit în țara can
toanelor, renunțînd însă total 
la orice veleitate ofensivă, 

est® mai puțin adevărat 
că linia de atac constănțea- 

°— umbră pe care 
am zărit-o clar doar la intra
rea și la ieșirea echipelor de 
pe tpren.

Atît despre un meci decep- 
ționaht pe toate planurile, o 
partidă cu adevărat nulă, în 
care Progresul a realizat un 
Semieșec iar Farul un semi- 
succes. S-ar putea vorbi, este 
adevărat, despre LUPTA celor 
două echipe. N-o facem, gîn- 
dindu-ne că avem obligația 
unei cronici de fotbal, absen
tul jocului de ieri.

Imagine-simbol pentru jocul Progresul-Farul. Progresul a ata
cat iar Parul a rezistat, așa cum face, în instantaneul surprins 
de fotoreporterul nostru V. Bagete, constănțeanul Tilvescu 

care cîștigă un duel aerian cu Oaidă.

8

DOAR FUNDAȘUL BROȘOVSCHI 
N-A GREȘIT TINTA

■

â®ii

U.T.A. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 1—8 (0—0)

ARAD, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadion 
U.T.A. ; timp răcoros ; teren 
ușor desfundat și denivelat ; 
spectatori 5 000 ; a marcat 
Broșovschi (min. 85).

U.T.A. : Gornea — nesolici
tat — Birău 6, Bakoș 7, Pojoni 
8, Broșovschi 8, Axente 5, Pe
tescu 7, Lereter 7, Șchiopu 5, 
(din min. 68 Czako II, 7), Do
mide 8, Moț 7.

„U“ CLUJ : Moldovan 8 — 
Codrea 6, B. Cimpcanu 8, So
lomon 7, Șoptereanu 6, Pexa 
6, Anca 6, Uifăleanu 7, Mus
tățea 7, Alde'a 5 (min. 86 Băr
bii), Bungău 5 (min. 86 Flo
rian).

A arbitrat C. Bărbulescu 
★★★★> ajutat la linie de 
C. Petrea și C. Dlnulescu (toți 
din București).

Marius POPESCU
La tineret-rezerve : Progre

sul — Farul 2—0 (1—0).

TOAMNĂ DE AUR...
POLITEHNICA IAȘI —
PETROLUL 1—0 (1—0)

IAȘI, 1 (prin telefon, de ia 
trimisul nostru). Stadion ,,23 
August" ; timp friguros ; te
ren denivelat ; spectatori (a- 
proximativ) 7 000 ; a marcat : 
Incze (min. 34).

POLITEHNICA : Cizic 8 —
Gavrilă 6, lanul 8, Vornicu 6, 
Deleanu 7, Ștefănescu 6, Con- 
tardo 8, Incze 7 (min. 88 Ro- 
milă), Lupulescu 6, Cuperman 
4 (min. 77 C. Popescu), Go
leac 7.

PETROLUL : Sfetcu 7 —
Gruber 7 (min. 75 N. Ionescu), 
Bădin 8, Pal 8, Mocanu 8, 
Dincută 6, N. Ionescu 7 (min. 
75 luliasz), Dridea 0 (min. 46 
Grozea 6), Oprișan 7, Alexiu 
6, Moldoveanu 7.

A arbitrat A.
★ ★★★★« a3utat 
de D. Isăcescu și 
(toți din București).

La tineret-rezerve Politeh
nica Iași 
(0-0).

7........—
Bentu, 

1» linie
M. Blcă

Petrolul 2—0

Toamna aceasta a fost de 
at#r pentru fotbaliștii ieșeni. 
La reîntoarcerea in divizie, 
ei au strlns 17 puncte, atit 
cit nici campionii anului tre
cut nu au reușit să agoni
sească. Totuși, ultima partidă 
a sezonului au terminat-o su
focați, deși au început-o lu
cid, ingenios printr-o ofensi
vă realizată pe toată întinde
rea frontului, cu pase trans
versale precise fi oportune fi 
cu ascensiunea repetată a 
fundașului Deleanu pe o zonă 
mereu liberă din apropierea 
porții lui Sfetcu.

Echipa ploieșteană a repli
cat intr-o manieră care ex
primă, probabil, germenele 
fizionomiei ei viitoare, deoa
rece formația lui Oană tra
versează încă o perioadă de 
experiment și consolidare.

O accentuată și promptă 
aglomerare defensivă realiza
tă prin participarea unei li
nii mediane energice (Dincu- 
ță, Gruber, N. Ionescu), tinde 
să se reverse spre poarta ad
versă pentru susținerea celor 
trei înaintași de percuție (Dri- 
dea, Oprișan, Moldoveanu). 
Tinde dar nu reușește încă,

fiindcă Gruber și N. Ionescu 
sînt dominați deocamdată de 
reflexul apărării, iar dintre 
cele trei vîrfuri numai Opri
șan este capabil de randa
ment efectiv in condiții de 
izolare.

In perioada inițială, de ex
plozie a gazdelor și pedantă 
organizare a ploieștenilor s-a 
ratat la ambele porți (Goleac 
— min. 19 și Oprișan — min. 
20). Treptat, jocul a devenit 
fad, cele două adversare fiind 
tot mai preocupate să se neu
tralizeze reciproc, intenție fa
cilitată'și de zbaterea sterilă 
a înaintașilor (izolați, nesin
cronizați cu percepții și in
tenții tardive). Evenimentul 
principal al partidei s-a pe
trecut în min. 34. Cuperman 
a centrat de pe stingă, Lupu- 
lescu, aflat la marginea ca
reului, a pasat înapoi la 
Incze, care a șutat de la 20 m. 
Sfetcu, parțial neatent, par
țial mascat, n-a putut nici 
măcar devia o minge cu vi
teză fi traiectorie comode: 
1—0.

Meciul a continuat într-o 
atmosferă ardentă cu mici 
altercații și multe intenții 
nerealizat», cu expresii d» 
«gală mediocritate, incit la un 
moment dat nici o echipă nu 
domina propriu-zis, ci erau 
dominat» de erorile lor (Cu
perman fi Grozea, lenți fi 
tători, spărgeau unitatea 
lor două linii de atac).

în ultima jumătate de 
ansamblul Politehnicii s-a 
reglat mai net, în timp
Petrolul s-a afirmat printr-o 
presiune generală, exercitată 
progresiv, rod al colaborării 

reașezării 
geometrie 

toate aces-

BACĂU, 1 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). — „Greu 
mai trec minutele astea..." — 
Acest oftat, auzit în tribunele 
stadionului băcăuan, aparținea 
unui spectator care aștepta eu 
sufletul la gură scurgerea ulti
mului sfe.rt de oră de joc. Era 
minutul 75 și deși tabela de 
marcaj arăta avantaj la limită 
(2—1) pentru Dinamo, asisten
ța privea cu temere finalul 
partidei. Motivul ? Lică Nun- 
weiller, strategul apărării 
locale, primea în marginea 
terenului îngrijiri medicale de 
cîteva minute, în urma unei 
ciocniri cu ÎOrdănescu, în timp 
ce bucureștenii exercitau o pre
siune tot mai amenințătoare la 
poarta lui Ghiță. Golul plutea 
în aer... Și a Venit, dar în poar
ta... campionilor: Simionaș îl 
deschide pe Dembrovschi, aflat 
în poziție de extremă stingă, 
care încearcă un sprint în di
recția porții oaspeților. Sătmă- 
reanu îi taie calea și protejează 
balonuL împins înainte de băcă
uan, așteptînd intervenția lui 
Andrei ; șl în timp ce bucu
reștenii se invită unul pe altul, 
Dembrovschi întinde un picior 
și... 3—1 ! (minutul 80).

Ce se întimplase, însă, pînă 
în min. 80 ? Fusesem martorii 
unui fotbal de calitate, cu exe
cuții tehnice reușite 
de poartă nu o dată 
Campionii, aruncînd 
tima carte, au jucat
deschis, vizînd o victorie — pa
leativ la cele 13 puncte din cla
sament. în pofida unei dominări 
teritoriale marcată pe parcursul 
a două treimi din meci, dorința 
lor nu s-a putut realiza căci 
atacul a fost deficitar la capi
tolul forță de șoc : Tătaru prea 
fragil pentru masiva defensivă 
a dinamoviștilor, Dumitriu III 
rămas numai la nivelul... inten-

DINAMO BACAU — STEAUA
3-1 (2-1)

Stadion „23 August'5 ; timp 
rece ; teren bun ; spectatori 
peste 6 000, au marcat : Si
mionaș (min. 27), Munteanu 
(min. 28), Creiniceanu (min. 
35) și Dembrovschi (min. 80).

DINAMO BACAU : Ghiță 10 
— Mioc 5 (din min. 46 Kiss 7), 
Nunweiller IV 10, ” "
David 7, Vătat'u 8, Nedeîcu 7, 
Ene Daniel 7, Dembrovschi 8, 
Munteanu 6, Simionaș 6.

STEAUA : Andrei 8 — Soo 
7 (min. 85 Cojoearu), Jenei 8, 
Sătmăreanu 7, Vigu 7, Tătaru
7, Negrea 6, Pantea 7 (min. 
67 lordănescu 7), Constantin
8, Dumitriu IH 5, Creinicea
nu 9.

A arbitrat M. Rotarii (Iași) 
ajutat

V. Buimisiriuc
Turcitu (Galați).

Velicu 7,

ia linie de 
(Iași) și O.

fund a greșit

vi-
c«-

oră 
de
cs

dintre linii și al 
jucătorilor într-o 
mai agresivă. Cu 
tea, băieții lui Oană nu au
reușit să deschidă culoare 
spre poarta lui Cizic și au 
avut numai două ocazii cu 
totul remarcabile: Grozea a 
trimis în bară în min. 75, 
iar Alexiu a prelungit prea 
încet o centrare reluată din 
apropierea porții — min. 89.

Romulus BALABAN

și cu faze 
dramatice, 
în joc ul- 
tot timpul

țiilor, iar linia de 
capital de două ori. Numai de 
două ori dar... suficient!

Astfel, la gafa de la înscrie
rea golului al patrulea al parti
dei trebuie adăugată ezitarea îui 
Jenei care, acuzînd un oîsald,
1- a permis lui Munteanu. în 
min. 28, să țîșnească de lingă 
el și să șuteze din viteză, pe 
lingă Andrei, ridicînd scorul la
2— 0 pentru gazde.

Primul gol al echipei lui Ni- 
cușor fusese înscris cu un mi
nut înainte (băcăuanii ău re
petat astfel isprava de pe Ciu
lești) de Simionaș, care a re
luat sec, din marginea careului, 
o pasă bună venită de la Dem- 
brovschi și liftată de Munteanu.

Unicul gol al campionilor este 
opera lui Creiniceanu, cel mai 
percutant atacant al lor. La o 
pasă „printre”, trimisă de Tă- 
taru, extrema bucureșteană a 
țîșnit, l-a „întors" pe Velicu și 
a trimis ușor peste Ghiță, re- 
ducînd din scor (1—2), ta min. 
351. Apoi, mai bine de jumătate

5S

ele oră, steliștii vor ataca cu 
motoarele în plin, grație unui 
Constantin . foarte lucid, dar 
gazdele se vor apăra cu brio, 
avînd cel puțin de două ori de 
partea lor și ajutorul... norocu
lui. Astfel, în min. 44 și 45 Ghi
ță a salvat senzațional mingile 
lovite de Constantin (cu capul) 
și Creiniceanu din interiorul ca
reului mare... A venit £pol 
acel „minut fatal" 80, care a 
consfințit victoria băcăuanilor, 
la capătul unui meci frumqs.

Ovidiu IOANIȚOAIA
La tineret-rezerve : Dinamo

Bacău — Steaua 4—2 (0—2).

...Minutul 85 : ultimele sec
vențe ale acestei partide 
derby de etapă. Deși pentru 
cei aproximativ 5 000 de ară
deni acele ceasornicelor a- 
leargă acum parcă mai re
pede, aprigii susținători ai 
liderului mai poartă în suflet 
picături de speranțe. Și U.T.A. 
atacă, atacă, cu întreaga echi
pă. Âvansat mult în terenul 
advers, Pojoni pune un „cap" 
la balon cu intenția de a-1 
împinge mai aproape de bu
turile oaspeților; pe traiecto
ria mingii, în apropierea 
punctului de Ia 11 m se gă
sește Broșovschi, intrat în su
pravegherea lui Solomon. Și, 
deși jenat de apărătorul Clu
jean, . tînărul Broșovschi reia 
cu stîngul, dintr-o bucată, 
sunprinzîndu-1 pe Moldovan 
complet neatent: gol 1 în tri
bune — vacarm, pe teren — 
scene cum numai fotbalul 
poate să ne ofere : apărătorii 
clujeni, în genunchi, sînt în 
stare să muște gazonul; pe 
partea cealaltă, 7—8 arădeni 
l-au strivit literalmente pe 
acest băîețandru de 17 ani, 
Broșovschi, care primește la 
sol gratulațiile coechipierilor 
săi, în manieră braziliană. 
Orice s-ar întîmpla, indiferent 
de rezultatele ultimelor două 
restanțe, U.T.A. e campioană 
de toamnă și, deși mai sînt 
5 minunte de joc, în tribune 
fiecare om e o ... torță.

Ce am fi scris fără acest 
crucial minut 85 ? Să subli
niem în primul rînd faptul 
că deși jocul s-a desfășurat 
cea mâi mare parte din timp 
in sens unic (spre poarta lui 
.Moldovan), meciul a plăcut 
prin tempo-ul vioi impus de 
formația gazdă, prin ardoarea 
echipei adverse care și-a a- 
părat punctul fără menaja
mente, dar cu o corectitudine 
exemplară. Să mai spunem

apoi că Teașcă și-a surprins 
adversarul cu o tactică ine
dită (în apărare marcaj strict 
om la om, cu folosirea lui 
Remus Cîmpeanu în rol de 
măturător și a lui Mustățea 
umbra lui... Lereter), că 
U.T.A. condusă neinspirat de 
Axente, a găsit tîrziu anti
dotul, după care ... să trecem 
la un scurt film al partidei :

Min. 2: primul corner (pînă 
la sfîrșit raportul va fi de 
13—1) la poarta studenților ; 
min. 7 : ' Moț încearcă pentru 
a treia oară vigilența lui Mol
dovan , de pe același culoar 
și de la aproximativ aceeași 
distanță, 20—25 m; min. 8 : 
Bungău utilizează pasa lungă 
pentru a doua oară de la în
ceputul partidei ; min. 9 : ia 
o lovitură liberă de pe aripa 
dreaptă, Domide aflat în po
ziție favorabilă ratează de 
puțin intercepția; min. 14: 
Broșovschi încearcă și el...; 
min. 15 : Petescu semiluftează 
în careu ; mih, 25 : șut splen
did Domide dintr-un unghi 
imposibil, Moldovan boxează 
cu dificultate ; min. 30 ser
vit de... Anca, Lereter pla
sează alături de la 10—11 ra, 
ratînd o bună ocazie; min. 
31 : Moț pe poziție de vîrf 
central, prelungește periculos 
pasa în adîncime expediată de 
Petescu, însă Moldovan esfe 
la post; min. 44 : primul șut 
al oaspeților pe spațiul por
ții , autor : Mustățea de la a- 
proximativ 30 m; min. 50: 
schimb frumos Domide — 
Moț, dar centrarea acestuia 
în careu trece pe lîngă 
Șchiopu ; min. 54 : Broșovschi 
reia spectaculos din voie tii- 
mițînd mingea jpuțin peste 
bară*; min. 55 : Lereter înscrie 
din apropiere, dar tușierul C. 
Petrea semnalizează poziția de 
ofsaid și arbitrul C. Bărbu- 
lescu nu acordă golul în timp 
ce arădenii se tîrguiesc cu 
tușierul, „U“ repune repede 
și, deși cu superioritate nu
merică de 3—1 pe contraatac, 
nu reușește să marcheze. Mm 
65 : Uifăleanu țîșnește dintre 
doi adversari și, jenat de un 
apărător arădean, pasează 
spre lateral ; min. 66 : Czako 
îl înlocuiește pe Șchiopu, Bro
șovschi trece la mijloc, pîn- 
dind... înscrierea golului. Min. 
67 : Moț trimite cu capul spre 
jioarta goală, dar Codrea 
scoate in extremis ; min. 76 : 
aflat pe traiectoria șutului lui 
Domide, Lereter prelungește 
alături de la 'numai 7—8 m ; 
min. 77 : primul corner a lui 
„U“; min. 85 : golul înscris . 
de Broșovschi și descris, pe 
larg, la începutul cronicii ;

G. NlCOARĂ
Tineret-rez&rve : U.T.A. — 

Universitatea Cluj 1—-1 (1—1)

După o
CRIȘUL — VAGONUL

4-2 (1-1)

ORADEA, 1 (prin telefon). 
Stadion Crișul ; timp friguros; 
teren alunecos ; spectatori 
(aproximativ) 5 000. Au mar
cat : Cociș (min. 9), Adam 
(min. 17 și 52 din 11 m), E. 
Naghi (min. 57), N. Alexandru 
(min. 59) și Popovici (min. 
63).

CRIȘUL : Baumgartner 9
— Balog 8, Sărac 8, E. Naghi 
5, Popovici 8, Serfozo 7, Dă
răpăn 9S Suciu “ 
dru 9, Cociș 7 
II 6), Harșâni

VAGONUL: „
(min. 66 Gherghel 7) 
roth 6, Pop 7, Bor«« 
7, Schweillinger 8, 
Stănoaie 6, ’
Adam 5, Sfîrlogea 5.

A arbitrat N. Mihăilescu
ajutat foarte bine 

de N. Fetriceanu și C. Mânu- 
saride (toți din București).

T, N. Alexan- 
(min. 60 Kuo 

8.
Arghișan 6 

■ -* ~) — Mul- 
Boroș 6, Mihai 

Chivu 7, 
Dembrovschi 7*

Miza celor două puncte și-a 
pus amprenta asupra desfășu
rării acestei partide. în prima

repriză infernală...
repriză am asistat la un joc 
lent, cu numeroase greșeli 
tehnice. Au făcut 
doar cîteva faze de 
însă, au fost ratate 
lexandru (min. 5), 
(min. 11). Sfîrlogea 
Suciu (min. 28 — 
Popo.vici 
ză, insă, iUCtl 0,1150 UU|JO RGIUI 
din min. 52, (care a creat dis
cuții pe 
spectatorilor), jocul s-a învio
rat și am asistat la o repriză 
de-a dreptul infernală. Se pă
rea că meciul va degenera, 
dar hotărîrea arbitrului Mi- 
hăilescu și intervențiile celor 
doi antrenori au calmat spi
ritele. s

Iată fazele din care s-au în
scris golurile : în min. 9, Cociș 
este lansat în adîncime. El 
trece de Pop și Boroș și intră 
în careu. Portarul i.a ieșit în 
fntîmpinare, dar orădeanul a 
șutat pe jos în colțul porții. 
Min. 17 : dintr-o greșeală a 
lui E. Naghi (care în loc să

excepție 
gol care, 

de N A-
Harșani 

(min. 21), 
bară) și 

(min. 35). După pau- 
mai ales după golul

teren și în rîndul

MECI DE MARE LUPTĂ
F. C. ARGEȘ — A.S.A.
TG. MUREȘ 3—1 (1—0)

PITEȘTI, 1 (prin telefon, de 
la trimisul uostru). Stadion

- ------  ■ spectatori 4 000 j
’, burniță ; 
marcat: Roșu

„1 Mal* ; «pecta< 
timp roca t ceață, 
teren umed. Au m.................
(min. 20 și 58), Nuțu (min.
7»), fl Siko (min. 83).

T. C. ARGEȘ : Nlculeacu 1 
— Păclulete «, Barbu 7, Vlad
7, Ivan 6, Prepurgel t, Dobrin
8, riuțu ‘ 
Kraus 7
Roșu 9,

A.S.A. 
lyom 6 — Șleam 7, 
Sirbu 7, - - -
Ciutac 8, 
Lungu 6, 
Silagi 7.

A arbitrat Emil Vlaiculescu 
(Ploiești) ★ ★★★> ajutat Ia 
tușă de I. Drăghiei șl E. Mar
tin (ambii din București).

8 (min. 85 Radu), 
(min. 48 Turcan 5), 

Jercan 7.
MUREȘ : So- 
‘ “, Balaș 7,

Czako 7, Dodu 5, 
Lueaci 7, Siko 6, 
(min. 38 Racsi 7),

TG.

întîmpinate încă de la in
trarea în teren de o vreme 
potrivnică și o 
ceață londoneză,

veritabilă 
,....... . cele două

echipe s-au angajat din pri
mele secunde într-o luptă 
înverșunată, epuizantă. Tonul 
atacurilor l-au dat argeșenii, 
dar elevii lui Bone nu și-au

pierdut capul și s-au apărat 
multă vreme cu siguranță, 
impreslonînd printr-o lucidă 
așezare în teren și o bună 
organizare a jocului. Acestea 
fiind condițiile, lupta pentru 
victorie « devenit din clipă 
în clipă mai acerbă, argeșenii 
reușind în cele din urmă «ărși 
concretizeze superioritatea. 
Drumul lor spre victorie a 
fost însă mai dificil decît îl 
arată scorul și în rîndurile 
ce urmează vom căuta să a- 
rătăm și de ce. După o scurtă 
perioadă de tatonare, atacan- 
ții piteșteni deschid primele 
..pîrtii" prin apărarea oaspe
ților. Se remarcă în special 
tînărul și inimosul Roșu, care 
se bate cu îndîrjire pentru 
fiecare minge și pune me
reu în alertă apărarea rriu- 
leșeană. în min. 18. careul 
oaspeților este teatrul unei 
formidabile învălmășeli și 
Nuțu trage pe jos dar foarte 
încet După două minute, 
Roșu, care încercase diferite 
chei pentru deschiderea la

cătului apărării mureșene, o 
găsește finalmente pe cea 
potrivită. Kraus pătrunde pe 
dreapta ca un bolid, cen
trează în careul mureșean

și Roșu, cu un splendid plon
jon „ă la manlăre de Dumi- 
trache". înscrie cu capul de 
la 7 m s 1-0. Replica oaspe
ților e promptă 1 după un 
schimb de pase, Ciutac de
pășește ultima barieră a a- 
părării argeșene, dar, jenat 
de Ivan, alunecă 8i cade în 
careu ratînd o bună ocazie 
de a egala. Dobrin, care ac
tivase mai retras, își mută 
acum cîmpul de operațiuni 
mai în față. Și această ma
nevră se concretizează prin 
două periculoase șuturi care 
greșesc de puțin ținta. în 
min. 41. mureșenii reușesc 
o combinație foarte specta
culoasă. care îngheață inimile 
spectatorilor din tribune: 
Lucaci centrează de pe dreap
ta în careul piteștenilor, Czako 
lasă mingea la Ciutac și a- 
cesta șutează puternic, dar 
pe lîngă bară. Mureșenii do
mină în ultimele minute ale 
primei reprize, dar fără re
zultat

Reluarea jocului consem
nează un nou iureș al oaspe
ților. Dar toate acțiunile lor 
rămîiî fără rezultat. în mi
nutul 58, Ivan execută o lo
vitură liberă de la 30 de me-

tri și balonul se duce ca din 
■pușcă spre poarta lui Solyom. 
In învălmășeala stîrnită, Țur- 
can și Roșu sar și ei. iar 
ultimul atinge mingea cu ca
pul trimițînd-o în plasă. Mu
reșenii protestează vehement, 
acuzînd fault la cei doi îna
intași piteșteni. ceea ce co
respunde și opiniei noastre. 
Partida se întrerupe cîteva 
minute și jucătorii profită de 
acest lucru ca să-și plătească 
unele polițe. Apoi, în min. 
79, Nuțu aduce al treilea 
gol pentru argeșeni. El plea
că în atac și. sesizînd poziția 
de ofsaid a colegilor săi Jer
can și Roșu, își ia inima în 
dinți și șutează de la 30 m. 
O lovitură magistrală care 
așează balonul exact la pă
ianjen, în colțul drept: 3-0. 
Mureșenii nu cedează totuși 
nici în fața acestui nou și 
zdrobitor „argument", și, în 
minutul 83, la o centrare im
pecabilă a lui Lucaci, Siko 
înscrie cu capul un gol de 
kinogramă.

G. MIHALACHE
La tineret rezerve: F.C.-Argeș.
A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (1—0).

paseze a vrut șă dribleze). 
Adam a intrat în posesia ba
lonului, a țîșnit și cu un șut 
sec a adus egalarea. După 
pauză (min. 46—47), Crișul 
obține trei cornere consecu
tive. Iată însă că cei care în
scriu sînt oaspeții. în min. 52, 
la o fază oarecare, petrecută 
la marginea careului de 16 m, 
Adam intră în ca'j’eu și E. 
Naghi, din spate, \vrea să-l 
deposedeze. Adam' sare, dar 
se împiedică de piciorul lui 
Naghi și arbitrul acordă 11 m. 
Jucătorii Crișului, în mod ne
justificat, protestează cu ve
hemență, îl înconjoară pe ar
bitrul de centru și pe tușierul 
Manușaride și abia după două 
minute, Adam poate transfor
ma lovitura de pedeapsă. Deci, 
2—1 pentru Vagonul. Cîțiva 
spectatori certați cu disciplina 
au avut o comportare repro
babilă, aruncînd cu pietre, 
bulgări de pămînt și bucăți 
de lemne în tușierul N. Petri- 
ceanu. Jocul a fost întrerupt 
și abia la intervenția obser
vatorului federal M. Cruțescu 
ți a arbitrului de centru, oa
menii de ordine au potolit 
spiritele. în continuare, local, 
nicii domină cu insistență și 
în min. 57 și 59 înscriu din 
două faze identice: Suciu exe
cută foarte bine loviturile de 
colț, iar E. Naghi și, respec
tiv, N. Alexandru înscriu. în 
min. 63 MOlroth comite henț 
la marginea careului de 16 m.
N. Alexandru execută lovitu
ra liberă, portarul Arghișan 
respinge și fundașul Popovlcl 
înscrie i 4—2.

Iile GHIȘA — coresp. 
principal

ba tineret-rezerve i Qrișul
• Vagonul 1—0 (0—0).

AȘA ARATA O VARIANTA CU
13 REZULTATE EXACTE

LA CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 48 ETAPA DIN
1 DECEMBRIE 1968

I. Politehnica Iași — Pe
trolul i

II. Crișul — Vagonul 1
III. Dinamo. Bacău — Steaua 1
IV. U.T. Arad — „U“ Cluj 1 
V. F.C. Argeș — A.S.A. Tg.

Mureș 1
VI. Jiul — Rapid 1

VII. Fiorentina — Verona i 
VIII. Milan — Cagliari X

IX. Napoli — Juventus 1
X. Palermo — Atalanta 1 

XI. Pisa — Sampdorla 1
XII. Roma — Bologna 1

XIII. Torino — Internazionale 1 
FOND DE PREMII C 413.120 lei.

juc%25c4%2583torii.de
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FINALA ARE 5 LIDERI! I
Un singur lider n-a putut 

rezista mai mult de o zi, în 
fruntea clasamentului finalei. 
Traian Stanciiu, învins sur
prinzător de tînărul Aurel 
Urzică după 34 de mutări în- 
tr-o Siciliană în care nu ob
servase o „cursă" de deschide
re, a fost literalmente înghi
țit de plutonul urmăritorilor. 
Acum sînt nu mai puțin de 
5 fruntași, egali în puncte, 
fostului lider alăturîndu-se 
A. Buza, Gh. Mititelu, Em. 
Reicher și O. Troianescu. 
Toți au cîte 5 puncte. Urmea
ză D. Ghizdavu cu 4>/; p — 
și el stopat ieri de o înfrîn- 
gere la V. Vaisman. Cîte 4 
p au E. Mozes. I. Szabo, P. 
Voteulescu și D. Zar».

în general, runda a 8-a 
s-a caracterizat prin puține 
remize și multe... suferințe 
ale celor In criză de timp. 
Jocul devine mai animat și 
surprizele nu aînt excluse 
nici în rundele ce urmează. 
Deocamdată, consemnăm re
zultatele s Szabo-Voiculescu

Varabiescu 1-0. Partida Un- 
gureanu-Drimer s-a întrerupt 
într-un dificil final de turnuri 
și piese ușoare.

Iată acum și rezultatele 
înregistrate în partidele în
trerupte, din rundele ante
rioare : Șuta-Ghizdavu ?/2-*/a, 
Ungureanu-Szabo ‘A-'A, 
za-Voiculescu_ 1-0, 
cu-Pavlov ‘Ta-’A, 
Ungureanu 0-1, 
Șuta 0-1, T-l— 
nescu 
'/î-’A- Ultimele două rezul- | 
tate au survenit fără relua
rea jocului.

Azi dimineață sînt program 
mate din uou întrerupte, ca 
și partida amînată Drimer- 
Segal. După amiază — runda 
a 9-a. întrecerile au loc în 
sala Institutului de Petrol, 
Gaze și Geologie din bd. 
Bălcescu.

1-0,

Bu-
Troianes- 
Vaisman- 

Varabiescu- 
V oiculescțu-Troi'a- 

Mozes-Mititelu

%-*/2,

Rd. V.

I
I
I

*

I
I
I
I
I

GIULEȘIINII - LA UN PAS '
DE FERICIRE 1

Etapa a VIII-a a campiona- 
« tului național a fost catego

ric dominată de jocurile din 
Capitală — cele de băieți —, 
în care s-au întîlnit echipele 
bucureștene, Rapid cu Steaua 
și Dinamo cu Progresul. Pri
mul a fost, de altfel, unul din 
derby-urile campionatului. Și, 
după desfășurarea jocului, 
poate fi considerat cel mai 
frumos meci din : acest sezon. 
Setul întîi a început în avan
tajul steliștilor, care au con
dus cu 4—0, 7—1 și 11—5, dar 
atacul Rapidului, coordonat 
excelent de Ion Cristian, a 
redus handicapul, 'a egalat la 

.14 și a cîștigat, într-un final 
de mare tensiune, cu faze 
prelungite și spectaculoase 
cum de mult n-au mai fost 
consemnate în voleiul nostru. 
Următorul set a marcat o oa
recare slăbiciune în potenția
lul giuleștenilor, ceea ce i-a 
permis Stelei să conducă per- 

' manent și să cîștige fără emo
ții, în urma unui joc variat, 
care a găsit deseori pe picior 

.greșit apărarea adversă. Setul 
III, care a marcat o senzațio
nală. răsturnare de scor, a 
fost punctul crucial al parti
dei : după ce au condus cu 
5—0, 6—1, 11—2, 12—3 (!), ra- 
pidiștii au făcut să înmărmu
rească întreaga lor galerie, 
comițînd o suită de greșeli și 
cedînd setul care poate le-ar 
fi permis o senzațională vic
torie în fața campionilor, dat 
fiind că ei și-au adjudecat 
victoria în setul IV.

La 2—2, la seturi, judecind 
după prospețimea giuleșteni
lor, se prevedea totuși o vic
torie a acestora. însă Steaua, 
cu Stamate inspirat și cu Ior- 
ga odihnit, redevine echipa de 
șoc și își ține permanent ad
versarul la distanță. Așadar, 
o victorie dificilă, dar merita
tă, a Stelei, cu 3—2 (—16, 8, 
14, —8, 12), după 2 ore și 13 
minute de joc spectaculos. 
Remarcați : Cristian Ion, Pen- 

, ciulescu, Costinescu, Paraschi- 
vescu (Rapid), Poroșnicu, Sta
mate, Bartha (Steaua). A arbi

trat slab I. Niculescu.

Aurelian BREBF.ANU
DINAMO ' BUCUREȘTI —

< PROGRESUL BUCUREȘTI 
(m) 3—1 (1, 9, —13, 7). Timo
rați de faima adversarului, 
cei de la Progresul au cedat 
cu ușurință primele două se
turi, deși Dinamo nu a forțat, 
în cel de al treilea, însă, cînd 
antrenorul dinamoviștilor a 

, început să ruleze întregul lot, 
Progresul a îndrăzit mai mult 

/ și, datorită eficacității lui 
Păunoiu, a reușit să cîștige 
într-un final pasionant. Reve
nind în teren cu Smerecinschi 

. și Stoian, Dinamo a cîștigat 
însă fără dificultate cel de al 
patrulea set.

CELULOZA BRĂILA — 
FARUL CONSTANȚA (m.)

3—1 (10, 10, —2, 7). Un spec- ■ 
tacol plăcut. în cele trei se- I 
turi cîștigate, localnicii au 
atacat mai precis și s-au apă- I 
rat mai organizat. E vi den- j 
țiați: Dumitru, Brandenburg 
(Celuloza), respectiv, Bulsievici I 
și Biji. (N. COSTîN-coresp. | 
principal).

POLITEHNICA GALATI | 
— VIITORUL BACĂU (m) | 
3—2 (13, 6, —13, —9, 6). Pu
țin a lipsit să se producă o I 
surpriză de proporții. Gălățe- | 
nii au greșit foarte mult și 
numai căderea fizică din final I 
a băcăuanilor i-a salvat.

POLITEHNICA TIMISOA
RA—TRACTORUL BRAȘOV | 
(m) 3—0 (9, 12, 14), I

PETROLUL PLOIEȘTI — . 
POLITEHNICA CLUJ (m) | 
3—0 (4, 10, 13). S

RAPID — MEDICINA (f) . 
3—0 (5, 7, 13). Rapidul a cîș- I 
tigat nu fără emoții. Cam- • 
nioanele au păcătuit, însă, . 
prin aceea că la blocaj au I 
acționat defectuos, iar în atac ■ 
s-au bazat mai mult pe Sze- , 
kely (cea mai eficace) și par- | 
tial pe Florescu. Studentele « 
au început meciul timorate. . 
în ultimul set s-au dezlăn- I 
tuit și, printr-un blocaj agre- I 
siv, au dereglat întregul sis- . 
tem defensiv al feroviarelor. I 
Dacă și atacul lor ar fi fost I 
mai incisiv (doar Klein și . 
Zaharescu au fost mai acti- I 
ve), poate rezultatul ar fi fost ■ 
altul _

I.E.F.S. — PENICILINA (f) I 
0—3 (11, 8, 7). Echipa ieșen- I 
celor a mai cîștigat un meci . 
în Capitală dispunînd, de ■ 
data aceasta de formația I 
I.E.F.S., în trei seturi aprig 
disputate, dintre care primul 9 
a fost de-a dreptul electr!- I 
zant. Bucureștencele (fără _ 
Belgea — bolnavă T I), au I 
opus o deosebită rezistență. I 
Finalurile seturilor au fost 
însă la discreția Penicilinei. I 
Mențiuni: Căunei, Demetriu, I 
Goia, Chirițescu (Penicilina), . 
respectiv Marinescu, Totoran I 
și Pripiș.

COMBINATUL POLIGRA- , 
FIC BUC. — UNIVERSITA- I 
TEA CLUJ (f) 3—1 (9, 10. î 
—10, 13). Doar cu o atacan- - 
tă (Popa), în excelentă dispo- I 
ziție de joc, și cu o ridică- I 
toare foarte inspirată (Covaci), . 
studentele nu puteau emite I 
pretenții la mai mult. De alt- > 
fel, setul al treilea a 'fost cîș- . 
tigat de ele datorită în ge- I 
nere scăderii poligrafelor. “ 
Bucureștencele au luptat cu g 
multă ambiție pentru victorie I 
și au obținut-o la capătul 1 
unui meci în care însă... am- | 
bele echipe au rămas datoare | 
spectatorilor. De la învingă- 1 
toare s-au impus Ionescu și ■ 
Crăciun. (I. Dumitrescu).

DINAMO BUCUREȘTI — ’ 
UNIVERSITATEA CRAIOVA i 
(f) 3—0 (7, 6, 7).

FARUL CONSTANȚA — 1 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA- > 
RA (f) 3—1 (5, —4, 8, 6). |

Tiparul 1. P. „Informația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

0-1, Zara-Pavlov 1-0, Mitlte- | 
lu-Botez "A-’A, Șuta-Mozes

‘/a-’/î, Segal-Troianescu 0-1, I
Teodorescu-Buza 0-1 Reicher- |

Trimisul nostru special, ROMEO CĂLĂRĂȘANU, transmite:

PE RINGUL DE LA HOLZMINDEN: 12-8 PENTRU DINAMO
HOLZMINDEN, 1 (prin te

lefon). Inițial fusesem anun
țați că adversarul echipei 
bucureștene va fl A.S.V. 
Holzminden, dar la cîntarul 
oficial, făcut cu o oră îna
intea galei (I) am constatat 
că în formația gazdelor nu 
figurează nici un sportiv din 
looalitate. Eahipa cuprindea 
în schimb, boxeri din Ham
burg, Hildesheim, Oldenburg, 
Hancrvra șl Lttbeck, ded un 
fel de selecționată a acestor 
orașe. Reuniunea a-a desfă
șurat în fața a peste 3000 
de spectatori. C, Orudu • 
terminat ta egali tate cu Se»- 
mann, după nouă minute ta 
cere • punctat mai snuM gi 
mai preda. Șl P. Juga a în
cheiat ou același rcxultat me
ciul cu Jăger, dar da data »■ 
ceasta, verdictul judecătorilor 
l-a favorizat pe dlnamorist 
Minusculul P. Ganea a în- 
tîl.nit un adversar mult mal 
înalt (Gabel), dar acest lu
cru nu l-a împiedicat să pla
seze o ploaie de lovituri vio
lente la cap. Gabel a fost 
trimis la podea și numărat 
de arbitrul Kellermann. Ga
nea a cîștigat partida, pri
mind repetate aplauze. Me
ciul Gh. Bădoi — Kornand 
s-a încheiat la începutul re
prizei secunde. Bădoi a de
butat foarte bătăios, surprin- 
zîndu-și adversarul cu o serie

la față în urma căreia acesta 
a ajuns la podea. Dar, o nea
tenție gravă a făcut ca Bă- 
doi să piardă prin k.o. El 
a recepționat un puternic cro
șeu de stînga în bărbie care 
a pus capăt meciului. O parti
dă spectaculoasă au furnizat 
C. Ghlță și Kottysoh. Mai 
bun tehnician, Kottysch a ob
ținut victoria. Arneke l-a în
vins pe D. Mlhalcea la punc
te. Decizia comportă insă dis
cuții. Este adevărat că dina- 
movirtul a fost kd. în repriza 
secundă cînd a fost numărat 
de arbitrul Cazacu, dar în 
general, Mlhalcea a deținut 
m«4 mult timp Inițiativa. Un 
Cloci de uzură au furnizat 
L Olteanu ți Baumgart Mai 
insistent dlnamovistal a <dț* 
tțget ' - . .
boxat 
tra 1 
trimis de trei: ori adversarul 
la podea în prima repriză, 
cîștigînd prin abandon. M. 
Constantinescu l-a întrecut pe 
Hanold, dar evoluția sa a 
decepționat. Olimpicul Ruzl- 
cka I n-a putut rezista a- 
tacurilor violente ale lui fîta- 
nef și după 130 de secunde 
de luptă a abandonat.

Victoria dinamoviștilor a 
fost obținută cu dificultate, 
dar meritată. Iată de altfel 
părerea antrenorului vest- 
german Willy Groppe: „Bo-

xerii de la Dinamo sînt foarte 
puternici. Știu că oaspeții 
n-au deplasat pugiliști din lo
tul olimpic al României. Dacă 
veneau și aceștia, atunci nici 
selecționata R.F. a Germaniei 
n-ar fi putut să le reziste. 
Ne putem considera mulțumiți 
de rezultat, ca și de arbitraj. 
Vreau să-1 felicit pe arbitrul 
internațional Virgil Cazacu, 
pe care-1 cunosc bine, pen
tru corectitudinea șl imparția
litatea cu care a condus".

s. Excelent a 
con- 
șl-a

In fotografia alăturată Wil
ton, portarul lui Arsenal, o- 
prtfte în ultimă instanță un 
atac în meciul cu F. C. Burn
ley, sub protecția fundașului 
Ian Urc (stingă).

Telofoto : A. P.-Agerpres
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Sar- 
și-a 
Re- 
ob- 
lui

Egalitate in al doilea joc

ROMÂNIA-POLONIA 3-3 (1-2,
2-0, 0-1) LA HOCHEI

Deși nu a egalat ca specta
col jocul de sîmbătă seara, 
cea de-a doua întîlnire din
tre formațiile de hochei ale 
României și Poloniei a avut 
parcă mai mult un caracter 
de test pentru selecționata 
noastră, pentru că oaspeții a- 
duși la realitate și convinși 
că deplasarea la București nu 
are un caracter de excursie, 
au abordat partida cu mai 
multă energie și decizie. A 
fost un joc tare, dar nu bru
tal, meciul (exceptînd regre
tabila busculadă din finalul 
reprizei a doua, cînd patru 
jucători — doi români și doi 
polonezi — au fost eliminați 
pentru nesportivitate), menți- 
nîndu-se în limitele unei d’e- 
săvîrșite întreceri sportive.

încă de la primul angaja
ment s-a văzut că reprezenta
tiva Poloniei nu vrea să re
pete trista experiență din pri
mul meci. Și, cu toate că echi
pa României deschide scorul 
(Ștefanov, admirabil, în min. 
5), inițiativa aparține oaspe
ților. Ei sînt, de data aceasta, 
mai rapizi, dezvăluie subtili
tăți tehnice și tactice, știu 
cînd să temporizeze și cînd 
să contraatace. Astfel că, după 
20 de minute, scorul le este 
favorabil : 2—1.

Repriza a doua începe cu 
atacuri vehemente ale echipei 
noastre. Excelează Ștefanov, 
Calamar și neobositul Varga. 
Fazele de 
succed la 
după ce 
exagerat 
paseze, ratează un mare atac, 
două acțiuni de toată frumu
sețea duc în avantaj echipa 
noastră.

Ca și sîmbătă, însă, ho- 
cheiștii români marchează în 
repriza a treia un reflux evi
dent de potenție fizică, permit 
oaspeților să preia*, inițiativa, 
să _ controleze jocul, supunînd 
apărarea noastră la încercări 
grele. Dar golul egalizator 
survine într-un moment cînd 
echilibrul începuse să se con
tureze pe teren, dintr-o gre
șeală a lui Boldescu (pasă la 
adversar).

Ținînd seama de aspectul 
general al partidei, egalitatea 
este dreaptă. Fără să evolu
eze ca în zilele lor de glorie, 
oaspeții au constituit 
adversari redutabili 
hocheiștii români. O remarcă 
optimistă : liniile noastre pînă 
acum secundare au atins nive
lul primei. Ceea ce este bine. 
Concurența și anularea taloa- 
rielor de senatori de drept nu 
poate aduce decît progresul.

Au marcat în ordine : Ștefa
nov (min. 5), Ștefanov (min. 
27), Calamar (min. 32) pentru 
reprezentativa României și, 
respeotiv, Bialniski (min. 6), 
Komorski (min. 11) și Bial
niski (mir;. 52).

Arbitrii elvețieni M. Braun 
și H. Ehrensberger cu excep

ția greșelii din prima repriză, 
cînd au anulat echipei noastre 
un gol semnalat de secundul 
de la poartă, au condus cu 
autoritate și competență ur
mătoarele formații :

ROMANIA : Iordan — Varga 
Ioniță, Pop, Făgăraș, I. Szabo, 
Calamar, G. Szabo, Pană, Bol
descu, Moiș, Ștefanov, Biro, 
Gheorghiu, Scheau

POLONIA : Tkaez — Anto- 
niewcz, Fryzlewicz, Lebek, 
Kopezj/nski, Kodașik, Komor
ski, Fonfara, Bialinski. Kucik, 
Zietara, Stefaniak, Mrugala, 
Ianiszewski, Kariowski.

Valeria CHIOSE
Traian IOANIȚESCU

SERIA LUI CAGLIARI 
CONTINUA

Cagliari — reprezentanta 
diniei — demonstrează că 
luat în serios rolul de lider, 
zultatul de egalitate (0—0) 

- ținut de insulari în fața
Milan, chiar pe San Siro, le 
permite să-și mențină poziția 
fruntașă, în timp ce roș-negri 
sînt ajunși de Fiorentina, în 
urma victoriei acesteia asupra 
Veronei (1—0), printr-un gol 
contestabil marcat de Rizzo.

Iată celelalte rezultate ale e- 
tapei a 9-a din campionatul Ita
liei : Palermo — Atalanta 5—1 
(au înscris Ferrari 2 și Pelizza- 
ro 3, respectiv, Incerti), Roma 
— Bologna .,2—1 (Taccola și 
Scaratti, respectiv, Savoldi), 
Varese — Lanerossi 1—0 (Tam- 
borini), Napoli — Juventus 2—1 
(Montefusco 2, respectiv, Anas
tasii, Torino — Inter 2—1 (au
togol Miniussl și Facchin pen
tru Torino, Corso pentru Inter), 
Pisa — Sampdoria 1—0 (Ba- 
rontini).

în clasament : Cagliari 14 p, 
Milan și Fiorentina 13 p, Ju
ventus 11 p, Palermo 10 p, In
ter, Bologna și Verona 9 p etc.

Cesare TRENTINI 
CAMPIOANA TURULUI 
— F. C. LIVERPOOL

LONDRA, 1 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — 
Campionatul ligii engleze nu 
cunoaște pauza dintre cele două 
jumătăți de program. Totuși,

statistic trebuie consemnată în
cheierea turului. Chiar în „fi
nișul" acestuia, F. C. Liverpool 
a sprintat victorios, terminînd 
cu 2 puncte avans față de cele
lalte echipe fruntașe. A fost su
ficient pentru aceasta un șut 
norocos al lui Roger Hunt, în 
meciul cu Nottingham Forrest, 
pentru ca victoria să fie asigu
rată, cu 1—0, precum și șefia 
în clasament. Mult mai convin
gător a evoluat a doua clasată, 
F. C. Everton, învingătoare cu 
7—1 în fața lui Leicester City. 
Leeds United, cu echipa „deci
mată” după meciul din C.O.T. 
la Neapole (4 jucători acciden
tați), n-a reușit decît 1—1 cu 
Chelsea, căzînd acum pe locul 
trei. Leeds luase conducerea în 
min. 86 prin O’Grady, dar în 
minutul următor Osgood a adus 
egalarea.

Dintre echipele aflate la ju
mătatea clasamentului notăm cu 
„bine" pe West Bromwich Al
bion, care a prins aripi parcă 
după victoria asupra dinamo
viștilor bucureșteni și a cîștigat 
din nou la scor : 3—0 cu Sun
derland. Alte rezultate din eta
pa a XXI-a: Arsenal — Burnley 
1—0, Manchester United — Wol
verhampton 2—0, Newcastle — 
Southampton 4—1.

Conduce Liverpool cu 32 p, 
urmat de Everton și Leeds cu 
30 p, Arsenal 27 p, West Ham 
26 p, Chelsea 23 p, Tottenham 
23 p.

ALEMANNIA AACHEN A 
FURNIZAT SURPRIZA ETAPEI

Ki-

Mike AMBROSE

în etapa a XVI-a (penultima 
a turului) din campionatul 
R.F.G., cea mal mare surpriză 
a furnizat-o Alemannia Aachen, 
care a învins în deplasare pe 
F. C. Koln cu 2—1 (1—0). Io
nescu, continuă să fie acciden
tat și nu a jucat nici în această 
partidă. De remarcat că învin
gătorii au egalat în min. 85 în 
urma unui penalty transformat 
de Hoffmann și au înscris go
lul victoriei în min. 89 prin 
Biskup.

Iată celelalte rezultate ale e- 
tapei : Werder Bremen
cliers Offenbach 2—0, Bayern 
Munchen — Borussia 
chengladbach 0—0, 
B.S.C. — Schalche 04 1—0, Bo
russia Dortmund — F. C. Nurn- 
berg 3—1, Eintracht Frankfurt 
— Hamburger S.V. 2—2, M.S.V. 
Duisburg — Munchen 1360 3—4, 
Eintracht Braunschweig — F. C. 
Kaiserslautern 3—0, V. F. B. 
Stuttgart — Hannover I—0.

în clasament conduce Bayern 
Munchen cu 25 p, urmată de 
Hamburger S.V. cu 21 p. Bo
russia Moenchengladbach 20 p, 
Eintracht Braunschweig și 
Munchen I860 cu cîte 19 p etc.

• Contmuindu-și turneul în 
U.R.S.S., echipa de fotbal Vor- 
wărts Berlin (R. D. Germană) 
a jucat la Baku cu formația lo
cală Neftianik. întîlnirea s-a 
încheiat la egalitate : 0—0.

Moen- 
Hertha

mare tensiune se 
poarta oaspeților și, 
Boldescu, dintr-un 
egoism, nevrînd să

totuși 
pentru

HANDBALISTELE ROMÂNCE
ÎN NOTA OBIȘNUITĂ

(Urmare din pag. 1) 
din echipa Ungariei au luat 
un start furtunos și, ca urma
re a formei bune manifestate 
de portarul Kovacs, și efica
cității în acțiunile ofensive,

Unul dintre pivoții echipei noastre (Sauer) în plină acțiune : după ce a depășit apărarea iugo
slavă, va trage la poartă. Din spate, Radakovici, Sojnici și Samardja urmăresc faza

DOUĂ VICTORII
ALE HOCHEIȘTILOR SOVIETICI
MOSCOVA, 1. — La Palatul 

Sporturilor de la Lujnikl au în
ceput jocurile turneului Inter
național de hochei. în partida 
inaugurală, echipa Uniunii So
vietice a Întrecut Finlanda cu

5—2 (5-1, 0—1, 0-0). în al doi
lea joc, formația secundă a 
U.R.S.S. a reușit o surprinză
toare victorie cu 4—3 (1—3, 1—0, 
2—0) în fața reprezentativei Ca
nadei,

^te/ex^ âdiO'telefej^
In runda a 6-a a turneului 

de șah de la l’alma de Mal
lorca, Florin 
remizat cu Spasski, Ivkov a 
cîștigat la Petrosian, Benko 
a pierdut la Larsen, iar Kbr- 
cinoi l-a învins pe Weste- 
rinen. în clasament conduc 
Larsen și Korcinoi cu cîte 
5 p. urmați de Spasski — 
472. p.

Gheorghiu a

Turneul internațional de 
floretă de la Viena a revenit 
scrimerului austriac Roland 
Losert cu 4 victorii (după 
baraj), urmat de R. Parulski 
(Polonia) și J. Kamuti (Un
garia) — ambii cu 4 v.

La Barcelona, în grupa e- 
liminatorie a C.C.E. la polo : 
S.U.Viena-C.N.Marsilia 6-5 ; 
Partizan Belgrad-Ethnikos 
8-3; C.N.Barcelona-S.U.Viena 
10-3 ; C.N.Barcelona-Ethnikos 
17-3.

Misiune (Suedia), a revenit 
gazdelor cu 16-14 (7-4).

de

Boxerii <le cat semimijlo- 
cie Willi Quator (R.F.G.) și-a 
făcut o promițătoare reintrare, 
învingîndu-1 la puncte pe a- 
mericanul Johnny White. La 
17 ianuarie, la Roma, Quator 
va ataca centura ele campion 
european deținută de italia
nul Bruno Arcari.

Etapa a 7-a a Turului ci
clist al Mexicului, disputată 
pe circuit la Aguascalientes, 
a revenit olandezului Deun- 
leew, cronometrat pe 60 km 
cu 1 h 20:05. în clasamentul 
general individual conduce 
rutierul sovietic Vladimir So
kolov, urmat de mexicanul 
Radames Trevino la 4:57.

întîlnirea internațională a- 
micală de handbal dintre se
lecționatele masculine ale 
S diei și Danemarcei, la Es-

Sezonul internațional 
schi a fost deschis la Saint 
Moritz cu o probă de slalom 
special, cîștigată de elveția
nul Peter Frei. Pe locurile 
următoare s-au clasat Dumeng 
Giovanoli (Elveția), Rune 
Lundstroem (Suedia), Georg 
Schlanger (R.F.G.).

Primul concurs internațio
nal de patinaj viteză al se
zonului de iarnă a început 
la Inzell (Bavaria). Proba de 
500 m a revenit lui Gerd 
Zimmermann (R.F.G.) în 41,3. 
La 1500 m au dominat nor
vegienii, clasați pe primele 
trei locuri: Roar Groenwald 
2:08,6 ; Fornaess 2:09.0 ; Fred 
Anton Maier 2:09,2.

în C.C.E, Ia baschet mas
culin, la Atena, echipa A.EK. 
Atena a întrecut (în meci re
tur) formația portugheză 
Lourenco Marques cu 118-84, 
calificîndu-se pentru turul ur
mător.

au avut inițiativa timp de 35 
de minute, în care au condus 
cu 6—3 și 9—5. De la acest 
scor, însă, formația Uniunii 
Sovietice a forțat ritmul și, 
profitînd de faptul că resur
sele fizice ale tinerei selec
ționate ungare scădeau vizibil 
pe măsură ce minutele se 
scurgeau, a marcat 11 goluri 
primind doar 3. Scor final: 
16—12 (7—9) în favoarea re
prezentativei U.R.S.S.

Cîștigînd destul de comod șl 
ultima partidă în care a pri
mit replica selecționatei de 
tineret a țării noastre, „7“-le 
R.D. Germane a încheiat 
neînvins acest turneu, ocu- 
pînd primul loc. Este cel din
ții succes al acestei formații 
într-o competiție de amploare, 
cum a fost cea desfășurată în

U.R.S.S. — UNGARIA 16—12 
(7—9). Arbitru : P. Cîrligeanu 
(România). Au marcat : Șabano- 
va 2, Turcina 1, Mamedova 2. Ji- 
vîh 4, Noskova 2, > Omelci.uk 2, 
Sevcenko 3 de la învingătoare și 
Schwayer 2, I. Szabo 1, V. Toth 
4, Rozahegy 1, Kovacs 2, J. Szabo 
1, Harsany-Toth 1.

R.D.G. — ROMÂNIA (tineret) 
18—12 (11—5). Arbitru : T. Kiel- 
horn (Olanda). R.D.G. : Rothe 
(Zober) — Winkler 3, Herman 5, • 
Meister, Hochmuth 4, Henning . 1, 
Richter 1, Proppe 1, Braun 2, 
Schanding, Baumann 1 ; ROMA
NIA (tineret) : Buzaș (Moroșan) 
— Costandache, Matache 1, Neghi
nă 4, Petrache, Nedelcu, Vasiles- 
pu 2, Mikloș 4, Manciu, Serediuc, 
Magyar! 1 ;

ROMANIA — IUGOSLAVIA 
10—11 (6—6). Arbitru : Gabriel
Kurt (Elveția). ROMANIA : Kli- 
movsehi (Anca) — Stănișel 1, He- 
deșiu 2, Oancea, Arghir, Sauer 2, 
Soos 3, Sramco 1, Munteanu, Băi- 
coianu 1, Ilie ; IUGOSLAVIA : 
Istvanovici — Rebernjak 1, Jasici 
1, Veinovici 5, Karabatici, Rada- 
kovicj 2, Samardzia 1, Knezevici 
1, Fonjici, Ninkovici, Zejak.

TONY ROCHE 
neînvins 

la „Madison 
Square Garden"

NEW YORK, 1. — Proba de 
simplu bărbați din Cadrul tur
neului internațional de tenis 
(rezervat jucătorilor profesio
niști) desfășurat la „Madison 
Square Garden" din New York 
a fost cîștigată de jucătorul 
australian Tony Roche.

în finală, Roche a dispus cu 
8—3, 6—4 de americanul Pancho 
Gonzales.

în partida pentru locurile 
3—4, australianul Rod Laver 
l-a învins Cu 6—4, 6—3 pe spa
niolul Andres Gimeno.

CLASAMENT :
1. R. D. Germană 5 4 1 0 60—45 9
2. Iugoslavia 5 4 0 1 62—43 8
3. U.R.S.S. 5 3 1 1 68—61 7
4. România 5 2 0 3 56—49 4
5. Ungaria 5 1 0 4 51—66 2
6. România (tineret)

5 0 0 5 47—80 0

această săptămînă la Bucu
rești. Avînd în Zober un por
tar cu reflexe excelente, o 
apărare fermă și greu pene- 
trabilă și un atac viguros, 
deosebit de percutant, echipa 
R.D. Germane s-a impus eu 
prisosință în această a IX-a 
ediție a „Cupei orașului Bucu
rești*. în partida de ieri, ti
nerele noastre reprezentante 
s-au străduit (și pe alocuri âu 
reușit) să țină piept unui ad
versar. extrem de redutabil ; 
oaspetele au făcut. însă prea 
puține concesii, obligîndu-le 
să suporte o nouă înfrîngere. 
Rezultat final : 18—12 (11—5)

UN NOU INSUCCES U TENIS DE MASĂ

MARIESTADS BOYS A ELIMINAT CU 5-0
PE C- S. M. CLUJ DIN „C.C.E."! •

MARIESTAD (prin telefon). 
Sîmbătă seara, în această lo
calitate suedeză de lingă Gote- 
borg, a avut loc întîlnirea in
ternațională oficială de tenis de 
masă, contînd pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campioni 
lor europeni”, dintre formați
ile masculine Mariestads Boys 
și C.S.M. Cluj. Gazdele au re
purtat o victorie categorică, cu 
scorul de 5—0 : Neidert —

Giurgiuci 2—0, Alser — Doboș 
2—1, Andersson — Negulescu 
2—1, Alser — Giurgiucă 2—l, 
Neidert — Negulescu 2—1. Din
tre jucătorii suedezi, doar Hans 
Alser este cotat pentru valoa
rea sa ridicată. Neidert ,.nu. fi
gurează în lotul național,..al 
Suediei, iar Andersson est» 
camr’onui țării sale, dar la ju
niori !
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