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0 SALĂ ARHIPLINĂ A iNTlMPINAT SĂRBĂTOREȘTE PE FINALIȘTII „CUPEI DAVIS li

• Spectacol de înaltă calitate In gala de tenis de la Floreasca
• llie Năstase l-a învins pe Ion Tiriac in partida centrală
a turneului-fulger • Surprize furnizate de Sever Dron

ți Petre Mărmureanu

RASPLATA ENTUZIASMULUI
r Așadar, reîntîlnirea 
cu cei mal buni jucă
tori de tenis ai țării ți 
ai Europei (ca echipă) 
s-a produs ieri dimi
neață, în sala Flo
reasca, care-ți mărește 
astfel palmaresul său 
sportiv țl.„ sentimental, 
cu încă o performanță. 
Dar cu ce performanță ! 
Una despre care ne 
vom reaminti mult 
timp și cu mare plăce
re, deoarece a stat sub 
semnul unul entuziasm 
fierbinte, manifestat de 
publicul din tribune, ca 
și sub cel al calității, 
prezent pe parchetul 
unde evoluau finalițtli 
Cupei Davls, din acest 
an. Gala festivă a te
nisului nostru a coincis 
cu o gală a revederii 
dintre veșnlc-călătoril 
noștri compatrioțl spor
tivi șl publicul lor pre
ferat. A fost reuniunea 
cîtorva elemente Ine
dite, începlnd dacă 
vreți, cu inițiativa zia
rului nostru de a pro
grama întîlnirea primi
lor patru jucători ro
mâni, în afara canoa
nelor calendarului com- 
petițional oficial, con
ți nuînd cu formula de 
joc, cu alcătuirea cuplu
rilor, cu însăși angaja
rea luptei sportive pe 
un teren de parchet, 
cu încercarea — deo
camdată timidă dar 
fructuoasă, tn perspec
tivă — de a organiza, 
într-un fel, pasiunea ti
neretului pentru auto
grafe ți sfirțind cu 
surpriza furnizată de 
excelentul nostru pu
blic, capabil să guste 
un spectacol 
chiar 
avea să aibă pînă la 
urmă 
solut.
sine, a fost acceptată

aportiv
dacă acesta nu

un învingător ab- 
Demonstrația, în

de spectatori, fără ca 
încordarea lor să se 
destindă, fără ca să
geata interesului lor să 
coboare, fără ca parti
ciparea, la eveniment, 
să pălească...

Cei patru ași, pentru 
că Ieri nu numai Țl- 
riac ți Năstase s-au 
prezentat ca atare, cl 
și Mărmureanu și Dron, 
au realizat faze de tenis 
excepțional, vădind acu
mularea de cunoștințe 
variate dar ți un stil 
foarte personal, grevat 
tocmai pe ceea ce este 
caracteristic fiecăruia 
dintre ei. Acceptarea in
vitației lansată 
„Sportul* celor 4 
vls-cupmanl, chiar 
momentul revenirii 
tn Capitală, fără 
un fel de condiții, a 
însemnat, pentru noi, 
nu numai un etalon al 
sportivității lor, dar ți 
dorința legitimă a fie
căruia dintre ei de a-și 
revedea publicul prefe
rat Sala s-a dovedit 
din nou, neîncăpătoare 
și, cu tot triajul efec
tuat de programarea a 
30 de minute de emi
siune Ia posturile de 
televiziune, mulți alți 
spectatori au rămas 
dincolo de zidurile 
construcției sportive din 
cartierul Floreasca, lip
siți de biletul de in
trare.

Tehnicieni al federa
ției de specialitate și-au 
oferit binevoitori con
cursul, astfel ca gala 
să poată beneficia ,de 
cele mai bune con’di- 
țiuni de desfășurare.

încă din primele mo
mente ne-a fost clar că 
succesul va fi și el pre
zent acolo. Semnalul a 
fost dat de 
celor patru Jucători, 
subliniată cu prelungi

de 
Da- 

în 
lor 

nici

apariția

rrU 1919-1969"

ULTIMA ZI
CLUJ, 28 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru).
Ultima si a jubileului „U* 

a fost consacrată adunării 
festive comemorative, deschi
se la ora 10,30, prin cuvin- 
tul rectorului Universității 
„Babeț-Bolyai", profesor dr. 
docent Ștefan Fascu.

Apoi, in fraze emoționante, 
președintele clubului „U", 
prof. dr. docent Ion Ciobanu, 
a refăcut istoria „șepcilor ro
șii".

In continuare, clubul Uni
versitatea Cluj a primit sa
luturile Comitetului Județean 
și municipal de partid Cluj, 
veteranilor clubului, Minis
terului Invățămintului, Con
siliului popular județean și 
municipal Cluj, cluburilor lo

ropote de aplauze, chiar 
mai înainte de a se fi 
schimbat o minge. Cre
dem că echipa de tenis 
a României a resimțit, 
ieri dimineață, acel fior 
indescriptibil, deși real, 
al contactului cu pro
priul său public și că, 
pentru o clipă măcar, 
a regretat profund lip
sa sa de aci, îndată du
pă splendidul succes 
obținut, în vară, pe 
Wimbledon !

Dar ți acum, după 
multe 
după ce 
surîsese 
părtatul 
mațla noastră de te
nis a putut simți acel

săptămîni și 
succesul nu îi 
pînă în înde- 
Cleveland, for-

puls intens și amplu 
care adună în el, ca 
într-o singură inimă, 
întreaga dragoste și 
prețuire pe care i-o a- 
cordă compatrioții săi.

Răsplata ce'.or patru 
a fost 
niciei 
jucat 
zervă, 
nere, fără 
dacă vreți 
palmaresul 
partenerului, în duda 
oboselii acumulată de-a

pe măsura dăr- 
publiculuL S-a 

fără 
fără

nici o re- 
nici o reți- 
respect — 
— pentru 

mai bun al

Em. VALERIU

/Continuare 
tn pag. « t-a)

/lie Sistase, eifti Tătarul ./Cupei fair-plcy“ oferiți de ziarul nostru, luat 
cu asalt de entuziaștii săi ad-ntznztori, ce~e i-cu solicitat ieri zeci de 

autografe

Dron (in plin tmaci) fi Mirmwee-as t-as o*ă:ot te-t '.a tnd*/imea faimoșilor lor adversari
Fotoi TH. MACARSCHI
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cale ți celor studențești din 
Capitală, Dinamo București, 
Uniunii Asociațiilor studen
țești -din România și 
C.NJS.F.S.

Cu prilejul jubileului „U", 
antrenorul Ion Arnăutu (atle
tism) a primit titlul de an
trenor emerit, iar baschctba- 
liștilor Ildiko Horvath și Ma
tei Riihring li s-a acordat ti
tlul de maestru al sportului.

In încheierea adunării fes
tive, s-a dat citire telegramei 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. secreUr general al 
Partidului Comunist Român, 
de către participant» la cea 
de a 50-a aniversare, a clu
bului sportiv Universitatea 
Cluj.

Nușa MUSCELEANU

în campionatul divizionar de volei

ETAPA A DOUA —
0 ETAPĂ A GAZDELOR

REZULTATE TEHNICE : feminin : Progresul — Rapid C—3 (—1, 
—9. —5), C.P.B. — Voința M. Clue 3—0 (3, 5, 5,), Dinamo -r C.S.M. 
Sibiu 3—0 (2, 7, 6), Medicina — Farul 3—1 (11, 14, —13, 14), Unlver- 

. sitatea Timișoara — I.E.F.S. 3—0 (8, 8. 13), Ceahlăul P. Neamț - Pe
nicilina 1—3 (9, —5, —13, —1) ; masculin : Steaua — Unirea Tricolor 
Brăila 3—0 (4. 2, 8), Rapid — Universitatea Craiova 3—0 (8, 7 5), 
Dinâmo — Viitorul Bacău 3—0 (10, 13, 11), Tractorul Brașov — Pro
gresul 3—2 (—13, —9, -8, 5, 11). Petrolul — Politehnica Timișoara 3—1 
(12, 9. —13, 8), Politehnica Galați — Minerul Baia Mare 3—0 (6, 4, 14).

Ieri, în București și în alte 
cinci orașe, s-au consumat par
tidele etapei a doua a campio
natului divizionar de volei. 
Jocurile s-au caracterizat — cu 
puține excepții - printr-un e- 
chilibru de forțe (chiar și 
atunci cînd învingătoarele au 
ciștigat in trei seturi), printr-o 
dirză dispută, iar echipele 
printr-o infuzie de tineret, ceea 
ce nu poate decit să ne bucure.

în sala Dinamo, din Capi
tală, primul joc a opus echi
pele feminine Medicina și Fa
rul. Voleibalistele ambelor for

mații s-au străduit — și au 
reușit în mare parte - sâ ofere 
publicului numeroase faze fru
moase. Spectaculoasele răstur
nări de scor, din fiecare set, 
au păstrat și mai viu interesul 
spectatorilor. Medicinistele s-au 
arătat mai omogene, atacurile 
Venerei Zaharescu fiind cu 
greu stopate de adversare, apă
rarea dovedindu-se mai sigură. 
Constănțencele, cu o mai slabă 
mobilitate și cu un blocaj pe-

(Continuare in pag. a 2-a)

Selecționata de fotbal a României 
invitată la un turneu în Mexic

CIUDAD DE MEXICO, 26 
(Agcrpres). — După cum 
transmite corespondentul din 
Ciudad de Mexico al agenției 
France Presse, echipele de 
fotbal ale Bulgariei și Romă- 
,niei vor fi invitate in Mexic 
să parțicipe în lunile ianua

rie și februarie la un turneu 
internațional și pentru intil- 
niri de verificare cu două 
selecționate ale Mexicului. 
Se crede eă la turneul din 
Mexic vor mai lua parte re
prezentativele Perului și Ar
gentinei.

u vreo doi ani tn urmă, zia
rul nostru semnala cu tn-, 
grijorare situația gravă tn 
care se afla Școala sportiva 
din Constanța, lipsita com
plet de bază materiala, de 

sprijin și povațâ, naufragiata pe făr- 
mul fârâ de speranța bl nepăsării. 
Exista la Constanța, cum araiam, o 
școala sportiva cu numele,, așa, ca sâ 
fie, element de.„ referat și statistică, 
prezent tn rapoarte, absent din viață. 
Fenomenul nu era nici nou și nici sin
gular tn mișcarea noastră sportivă, ca
riată pe alocuri de formalism și dezin
formare.

Conducerea din acea vreme a școlii 
se împăcase cu situația de fapt, aștep- 
tind cu îngrijorare controalele și cu 
nerăbdare leafa. O coincidență cu to
tul nefericită făcuse însă că, tn timp 
ce controalele, veneau foarte rar, leafa 
nu tntirzia niciodată. Nici măcar cu 
o zi...

Astăzi clădirea frumoasă a acestui 
așezămînt se află tn mijlocul unui de
cor absolut de nerecunoscut. Curtea, pe 
atunci un maidan, s-a transformat tn- 
tr-o adevărată bază sportivă, care ori- 
cind poate fi dată ca exemplu.

Tn clipa tn care a preluat direcțiu
nea școlii, profesorul VICTOR ALBU 
și-a dat seama că tot acel teren poate 
fi amenajat cu investiții neînsemnate 
Țață de beneficiul pe care l-ar aduce.

„Cine cere, nu piere I..." glăsuiește o 
vorbă din bătrtni. Proaspătul director 
i-a adus tnsd o substanțială, modificare 
de sens t a cerut, n-a pierit șt, pe 
deasupra, s-a ales si cu nume bun.

Beneficiind de Înțelegerea, sprijinul și 
colaborarea Consiliului popular muni
cipal, al inspectoratului școlar și al 
CJ.E.F.S., dar investind mai cu seamă 
o uriașă doză de pasiune personală, cy 
care a reușit să-i molipsească pe cei 
din jur, profesorul Victor Albu vedea 
cum zi de zi fața școlii se schimbă, 
iar cei 1 300 de elevi nu mai sînt pur- 
tați de la o bază spcgtivă la alta ci 
pot lucra, în cele mai bune condîțiuni, 
la ei acasă. Ca să nu mai spunem că 
a fost risipit în mare măsură teribilul 
coșmar al chiriilor, capitol care greva 
greu bugetul.

Școala sportivă din Constanța dis
pune astăzi de o curte tn care fiecare 
metru pătrat tși are destinația sa pre
cisă. Sînt aici: 4 terenuri de baschet 
bituminrzate, 2 terenuri de volei, un 
teren de handbal, un teren de tenis, 
o sală pentru jocuri sportive, patru 
de gimnastică (pentru grupele de în
cepători), o magazie doldora de echi
pament, grupuri sanitare, cabinei me
dical.

Ritmul rapid al metamorfozei nu a 
afectat cu nimic calitatea lucrului fă
cut. Este de-a dreptul o plăcere să 
vizitezi aceasta școală sportivă în care 
mina gospodarului se veae Ja tot pasul.

Cit de departe a rămas situația 
tristă semnalată cu doi ani în urmă. 
Atunci, ne întrebam in materialul 
amintit : „Se poate face oare ceva la 
Școala sportivă din Constanța ?" 
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34 DE GOLURI IN ETAPA A IX-a A CAMPIONATULUI DE FOTBAL!
• Dinamo București învingătoare In 

deplasare! • Spectaculoase răsturnări 

de scor la București. Brașov șl Cluj

• Crișul Oradea—3 goluri In deplasare, 

după 0-4 pe teren propriu! • Arbitrii 

de linie sînt... spectatori? • Degrin

golada echipei U. T. A. continuă... Moment din meciul „U" Craiova — U.T.A., in care Petescu (U.T.A.) deși tatonat de doi înaintași craioveni,
va ' reuși să degajeze balonul Foto ; A. NEAGU
REZULTATE TEHNICE

Moment 
de răscruce

Cine ar fi crezut ieri dimineață că 
fundașul Lupescu va marca vreodată 
trei din cele patru goluri ale echipei 
sate, intr-un singur meci T

Cine ar fi crezut ieri că Radu, acest 
înaintaș cu treningul ros de banca re
zervei in echipa națională, va izbuti 
unul din puținele hat-trick-uri ale fot
balului nostru ?

Cine ar fi crezut acum un an. după 
acel 0—0 cu Olanda, că Dumitrache vo 
semna autografe pe gazonul aspru al 
Constanței ?

Cine ar fi crezut că Pescaru, acest 
fotbalist uitat de citea ori, va tzbuti 
să realizeze, in 130 de minute (Chorzou* 
+ Brașov, ieri) cam tot ceea ce se 
poate cere unul jucător modern ?

Cine ar fi crezut că Sălceanu txi 
stlrni admirația „Săgeții Carpațtlor". 
driblind trei adversari spre poarta fi' 
nesc orgolioasă a lui Bazil Marian ?

Cine ar fi crezut că Titus Ozon va 
merge cu temeritatea pînă acolo incit 
va arunca în foc, pentru... șoc, un fi- 
năr necunoscut (Marinescu) și asta după 
o altă achizlțe lipsită de sonoritate (Ion 
Constantin) ?

Cine ar fi crezut că Dirtamo se va 
reîntilni cu victoria tocmai la Constan
ța, adică în orașul în care ar fi avut, 
'tin mai mălte puncte de vedere, șan
sele cele mat puține ?

Cine ar fi crezut, in sfîrșit, că etapa 
de teri va dobori recordul eficacității, la 
scurtă vreme după etapa „scorurilor 
italiene* ?

Toate semnele de întrebare Iși au, am 
Impresia, sursa tn acest foarte intere
sai: moment de excitație pozitivă care 
a cuprins fotbalul nostru după ,,primă’ 
vara elvețiană'* și după victoria asupra 
lui Eusebio. Doar așa se explică faptul 
că Gybrfi nu mai are complexe in fața 
lui Sătmărcanu, că Lupescu se lansează 
în acțiuni care răstoarnă tomuri întregi 
de teorie a fotbalului, și că Jiul atacă la 
București, demonstrînd o splendidă 
pierdere a simțului proporțiilor.

S-a spus deseori că echipa națională 
trebuie să fie o rezultantă a forțelor 
angajate și călite in campionat, ldeea e 
veche și nu mai trebuie argumentată 
Dar, pentru că în fotbal se poate de
monstra orice, in baza unor silogisme 
nunțat de el cunoscute, am putea spune, 
la fel de bine, c" etapa de ieri a cam
pionatului s-a născut din admirabila 
răzvrătire a echipei naționale față de 
condiția precară a fotbalului nostru. Nu 
mai e cazul să vă reamintesc că ziua 
de 16 noiembrie constituie un moment 

de răscruce și din acest punct de 
vedere...

loan CHIRILA

Rapid — Jiul 4-3 (1-1)
Steagul roșu — Steaua 4-2 (2-2) 
„U“ Cluj — Crișul 3-3 (2-1) 
Farul — Dinamo Buc. 1-2 (0-1) 
F.C. Argeș — C.F.R. Cluj 3-0 (2-0) 
Din. Bac. — A.S. Armata 1-0 (0-0) 
Petrolul — Politehnica 2-1 (1-1J. 
Univ. Craiova — U.T.A. 4-1 (3-1)

ETAPA VnTOARE (2 noiembrie)

Dinamo București — U.T.A. 
Politehnica — F.C. Argeș 
Crișul — Steagul roșu 
A.S. Armata — Rapid 
Jiul — Univ. Craiova 
Farul — Dinamo Bacău 
Steaua — „U“ Cluj
C.F.R. — Petrolul

CLASAMENTUL
1. Dinamo București 9 6 12 17-10 13
2. F. C. Argeș 9 5 2 2 24—13 12
3. Universitatea Craiova 9 5 2 2 16— 9 12
4. Rapid / 8 4 3 1 15— 9 11
5. Dinamo Bacău 9 4 2 3 14— 8 10
6. U.T.A. 9 4 2 3 14—13 10
7. Jiul 9 5 0 4 14—14 10
8. Steagul roșu 9 5 0 4 14—16 10
9. „U" Clu| 9 2 5 2 12—12 9

10. Farul 9 4 14 11—16 9
11. Petrolul 7 3 2 2 8— / 8
12. Steaua 8 3 1 4 24—18 7
13. C.F.R. 9 2 2 5 6—14 6
14 Crișul 9 2 2 S 12—21 6
15. Politehnica 9 1 2 6 6—11 4
16 A. S. Armata 9 117 5—21 3

LIDERUL ȘI-A ONORAT LOCUL
Farul a pierdut acasă ! 

Prima înfrîngere pe teren 
propriu. Oamenii de pe 
malul mării sînt supărați. 
Dar, drept să spunem, nu 
se putea mai mult. Con- 
stănțenii nu puteau schim
ba soarta acestei partide, 
pe care selecționerul Ange
lo Niculescu. din motive 
lesne de înțeles, a privit-o 
tot timpul senin, chiar cu 
zimbetul pe față. Dinamo, 
cu nucleul celor șase oa
meni din lotul național, cu 
acest Dumitrache. aplaudat 
la scenă deschisă, a făcut 
o partidă foarte bună. Li
derul s-a prezentat ca o e- 
chipă tehnică și robustă, ma
tură și eficace, dispusă să se 
bată pentru victorie. Și

FARUL — DINAMO BUCUREȘTI 1—2 (0-1)

CONSTANȚA 26, (prin telefon, de la trimisul nostru).
Stadion „1 Mai“ timp noros, teren foarte prost (și nu 

numai din cauza umezelii), spectatori aproximativ 15 000
Au marcat Dumitrache (min. 26), Sălceanu (min. 57) 

pentru Dinamo și Badea (min. 90) pentru Farul.
FARUL : Ștefănescu 8 — Antonescu 8, Stoica 6, Mareș 

6. Pleșa 7. Tănase 7, Badea 8, S. Avram 6, Sasu 4 (dar nu 
e de vină el, ci antrenorii care l-au ținut accidentat pe 
teren). Tufan 6, KaJIo 6 (min. 55 — Ologu 6).

DINAMO : Coman 8 — Ștefan 7. Pirvu 8, Sloenescu 7, 
Deleanu 7, Ghergheli 7, Dinu 6, Sălceanu 7, Dumitrache 
94-, Nunweiller VI 8, Lucescu 8.

A arbitrat O. Comșa (Craiova) ★■X-ajutat la linie 
(cam slăbuț) de O. Turcitu (Galați) și D. Hărâtău (Brăila)

Trofeul Petschowschi pentru public 6.
La tineret-rezerve : Farul — Dinamo 2—1 (0—0).

iată, că după mai bine de 
500 de zile de căutări și 
încercări zadarnice, Dinamo 
reușește victoria în depla
sare. Și unde 7 Tocmai pe

malul mării, unde localni
cii pierd foarte greu. Unii

Consianlin ALEXE

(Continuare tn pag. a 3-a)
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Spectacol de îna It ă calitate în gala de tenis de la Floreasca

Mărmureanu, Sever Dron
Ilie

Cei .4, la capătul pasionantei

Gala festivă a tenisului, găz
duită ieri 
Fioreasea, 
monștrații de dublu.
partidele 1.............................. .

grenind pe cei 4 componenți ai 
reprezentativei României. S-a 
jucat cile un set (pînă la nive
lul de 6 ghemuri — set scurt) 
după un sistem original de punc
taj care a contribuit și el la in
teresul creat in jurul partide
lor. Dar meritul principal la re
ușita reuniunii de ieri aparține, 
fără îndoială jucătorilor. Ei s-au 
întrecut pe sine în a ne demon
stra frumusețile tenisului modern, 
jucat în viteză, știind să pig
menteze fazele partidelor cu plu
suri 
te.

dimineața de sala 
a cuprins două de- 
_’i ’ . urmate de
turneului-fulger, an

de spectaculozitate nebănui-

FAVORITIl ÎNVINS!
IN PARTIDELE DE DUBLU
Partida inaugurală prezintă fai

moasa noastră echipă de dublu 
Ion Țiriac-Ilie Năstase, laureată 
a atitor mari concursuri, în în
trecere cu perechea „secunzilor" 
Petre Mărmureanu-Sever Dron. 
Favorițl. erau, indiscutabil, echi
pierii titulari. Ieri, la Floreasca, 
balanța punctelor n-a vrut să știe 
însă nimic de antecedente. Out- 
siderij au jucat colosal, atît Măr
mureanu cit și Dron, arătînd de la 
începutul partidei că merg di
rect la victorie. Ei fac break chiar 
din primul ghem, pe serviciul 
lui Țiriac, apbi Mărmureanu - 
cu bombele sale plasate în ca
reu - majorează avansul la două 
ghemuri, păstrat în continuare 
pînă» la 5-3. Aci. servește Iile 
Năstase șl de dincolo . de fileu 
retururile vin necruțătoare. Al 
doilea break și victorie cu 6-3 
pentru Mărmureanu șl Dron ! 
Amindoi merită felicitări, pentru

V

ETAPA A DOUA-O ETAPĂ A GAZDELOR
(Urmare din pag. 1)

netrabil, au fost nevoite — în 
cele din urmă - să cedeze, cu 
toate eforturile depuse de An
gela Moroianu, Liliana Pașca 
și compania. Au arbitrat exce
lent A. Dinicu și A. lonescu.

Campioanele țării, voleiba
listele de la Dinamo, au între
cut — intr-un meci_ fără _isto- 
rie — formația 
antrenată de Gh. 
se pare că face 
oase să o aducă 
plutire, în urnja

\

C.S.M. Sibiu, 
Bodescu, care 
eforturi seri- 
la linia de

4.____ , ... _ transferărilor
din această toamnă. De la Di
namo, am remarcat jocul bun 
prestat de M. Lazăr — la pri
mul meci în cadrul echipei — 
și gestul de afecțiune al cole
gelor ei, de la sfîrșitul parti
dei. Arbitrajul prestat de N. 
lonescu și E. Iliescu, foarte 
bun.

Ultima partidă a galei din 
șos. Ștefan cel Mare a fost sus
ținută de voleibaliștii de Ia 
Dinamo și cei de la Viitorul 
Bacău. Aliniind o echipă in 
care experiența lui Corbeanu, 
Stoian, Tîrlici, Smerecinschi s-a 
îmbinat armonios și eficace cu 
tinerețea și calitățile lui Dumă- 
noiu și Cornel Oros, dinamor 
viștii au cîștigat în trei seturi, 
în fața băcăuanilor, de la care 
doar Matei Costea merită men
ționat, pentru strădaniile s_al_e. 
Arbitrii E. Costoiu și N. Gălă- 
șeanu au condus foarte bine-

Șirul jocurilor programate în 
sala Giulești a fost început de 
întilnirea Steaua — Unirea Tri
color Brăila. Oaspeții, deși în
tăriți în acest campionat cu 
cițiva jucători de la Politeh
nica Galați (Kramer, Popescu, 
Ozun), au evoluat slab în fața 
campionilor, care i-au depășit 
grație atacului lor eficace și 
blocajului agresiv. La Steaua,

MCI 0 SURPRIZĂ IN ULTIMA ETAPĂ

Au 
Neacșu 
Steaua, 
(PAUL

Voința 
, 4-3,

Crișul Oradea — 
Steaua București 
1—3 (0—1, 0-0,
0—2, 1—0). Oră- 
denii au făcut o 
partidă bună. E- 

chipa militară a prezentat o 
formație foarte tînără. 
marcat i M. Popescu, 
și D. Popescu, pentru 
respectiv Hegyeși. 
LORINCZ, coresp.)

Politehnica Cluj — 
Cluj 8—11 (1—3, 3—3, 
0—2). Derbyul clujean a dat 
deplină satisfacție spectatori
lor. Au înscris i Rusu (4), S. 
Silaghi (3), A. Silaghi, Pop 
și Fiilop (2), pentru Voința, 
respectiv Daroczi (3), Danciu
(2) , Crăciunescu (2) și Gyorgy 
(M. RADU, coresp.)

Progresul — C.S.M. Meta
lul roșu Cluj 6—5 (1—1, 1—1, 
2—1, 2-ț-2). Evoluția scorului 
arată foarte limpede lupta 
dirză pe care ambele forma
ții au dus-o pentru cucerirea 
victoriei. Au marcat i Cocora
(3) , Livian (2) și Munteanu, 
pentru Progresul, respectiv 
Rari (3) și Toth (2).

Rapid — I E.F.S. 7—4 (2—0, 
1—0, 2—3, 2—1) Meci de lup
tă, dramatic, in care cele 
două echipe s-au înfruntat ca 
două vechi rivale. Rapid s a 
dovedit mai bună la capito
lul organizarea jocului și în 
trasul la poartă, dar și stu
denții au merite in realiza
rea acestei
sânte.

Dinam» — 
10-4 (1-0, 2

fetit fqt ilă
- :i, p c<!'i

partide intere-

Vagonul Arad 
0 3-3, 1-1) 
a Ni ui<• t<'ni 

■t<« • lin noi
Vi
Ier
Ut Ini d<- ■ mi.i.i-.ril, bl r • I.I I
za a treia, la scorul de 9—1,

(

lor performanță, dar 
au fost adresate tutu- 
patru jucători, care au 

literalmente tribu-

frumoasa 
aplauzele 
ror celor 
entuziasmat 
nele.

A doua parUdă de dublu, a 
doua surpriză. Echipele se schimbă 
șl sufragiile merg acum către re
dutabilul cuplu al Stelei, format 
din ilie Năstase și Petre Mărmu
reanu. doi incisivi dubleuri. Dar 
iată că în acest ioc. mult mai 
echilibrat ca desfășurare decît 
Primul, cu dese departajări de 
la egalitate. inițiativa o au Ion 
Țiriac si Sever Dron. ultimul su- 
plinindu-1 cu aplomb pe rutinatul 
său coechipier. Admirăm cîteva 
splendide retururi ale lui Tiriac, 
dar și unele execuții tehnice de 
mare spectacol ale lui Năstase. 
Fiecare echipă își cîștigă servi
ciul si nici un break nu mai e 
posibil. Cîștigă cei care au avut 
primul serviciu — Țiriac și Dron: 
6-5. De două ori părăsește învins 
terenul cîștigătorul de la Denver. 
Ilie Năstase El avea să-și ia o 
revanșă substanțială în partidele 
de simplu, tot atît de dirz dis
putate.

DOUA VICTORII 
ALE TITULARILOR

Turneu! începe cu o rectificare 
de regulament, dictată de prelun
girea nescontată a jocurilor. Se 
stabilește ca limită decisivă nive
lul de 6 ghemuri, în loc de 8, 
cum se prevăzuse inițial. Apoi, a- 
flăm din intervenția la microfon 
a iui Ion Țiriac că în caz de e- 
galitate la 5. în setul decisiv se 
vor servi cîte două mingi alterna
tiv de către fiecare jucător. Si
tuația se prezintă chiar în prima 
partidă, în care Ilie Năstase și 
Petre Mărmureanu sint egali atît

după un conflict prelungit cu 
clubul, și-a făcut reintrarea M. 
Stamate. Arbitrii S. Gheor- 
ghiță și D. Medianu au condus 
bine. Studenții de la Universi
tatea Craiova au susținut 
primul lor meci în deplasare, 
întîlnind pe Rapid. După evo
luția lor, giuleștenii au făcut 
— se pare - un pas însemnat 
față de anul trecut în ceea ce 
privește maturitatea în joc. Ti
nerii Cătălin, Penciulescu, Cris
tian ”Șî Paraschivescu au făcut 
progrese, arătînd că le-a fost 
folositoare activitatea la repre
zentativa de tineret. Alături de 
ei și de supraviețuitorii vechii 
gărzi, Drăgan și Costinescu, se 
lansează un nou junior, Chiți- 
goi, care se arată de perspec
tivă. Omogenitate, siguranță, 
forță de atac, iată atuurile vic
toriei în fața craiovenilor, care 
alcătuiesc un sextet bătăios, 
însă de valoare scăzută. Doar 
doi jucători, Stertl și Braun, 
se prezintă la un nivel accep
tabil. Bun arbitrajul cuplului 
V. Vrăjescu, Șt. Nobilescu. Par
tida dintre C.P.B. și Voința M. 
Ciuc ne-a reamintit de nivelul 
scăzut al diviziei secunde. Doar 
atît este însă foarte puțin. C. 
Florescu și M. Albuț au condus 
bine.

La Galați, studenții Politeh
nicii au cîștigat ușor în fața 
băimărenilor de la Minerul, 
care n-au opus rezistență decît 
în ultimul set. Cuplul M. Bolin- 
tineanu — M. Răzvan a arbi
trat bine.

în orașul de la poalele Tîm- 
pei, voleibaliștii de la Tracto
rul au cîștigat după destule 
emoții în fața Progresului, care 
n-a avut rezistența fizică și 
morală să termine învingător, 
după ce a condus cu 2-0- Au 
condus bine C. Mușat și E. Pi- 
dariu.

de Ia masa juriului se ob
servă că Dinamo are în apă 
un jucător (Novac) netrecut 
în foaia de arbitraj și un 
altul (Zabu) fără legitimație. 
Meciul se întrerupe și, după 
lungi parlamentări, jocul se 
reia de la începutul repri
zei a treia (de la 6—0, deci) 
și cu Novac la vestiar. în ase
menea condiții, echilibrul 
de forțe și „cursivitatea*1 me
ciului se rup, arădenii izbu
tind două reprize miraculos 
egale. Au marcat t Zamfi- 
rescu (4), Popa (3), Blajec (2) 
și portarul Homolka (auto
gol), pentru Dinamo, respec
tiv Adoc, Capotescu, Unc și 
Kugel.

D. GRAUR

Marin 
și Ion

Finala turneului pe categorii 
de greutate, care s-a desfășu
rat sîmbătă seara, la Sibiu, a 
prilejuit iubitorilor sportului cu 
mănuși din localitate urmări
rea unor partide deosebit de 
spectaculoase. Echipa de arbi
tri, condusă de delegatul gene
ral al întrecerilor, Petre Epu- 
reanu, a debutat slab dar, de la 
a doua reuniune lucrurile s-au 
schimbat radical. Am remarcat 
în mod deosebit calitatea arbi
trajelor efectuate de 
Zamfirescu (București) 
Chendreanu (Cluj).

La categoria cocoș
Pometcu (Voința București) l-a 
întîlnit pe Kăducu Ivancea, 
(Metalul București) care a în
cercai să facă totul (chiar și 
lovituri... sub centură !). dar 
ihulil Evoluția lui P':m<lcu in 
actualul turneu ii așa'ă in 
mod indubitabil in căitul 
team-ului „cocoșilor" autohtoni.

Gabriel

spectaculozitatea schimburilor 
și în scor : 5—5. Servește Măr-

In 
cit ,___ ____ _ __ .
mureanu și este de două ori pa
sat excepțional de Ilie, care apoi 
își ciștlgă unul din servicii și are 
mecibal : 40-15. Petrică revine ad
mirabil șl egalează, ca după alte 
emoții să se distanțeze, In sflrșit, 
Ilie Năstase : 6-5.

Se prezintă apoi in fața flleu- 
lui Ion Țiriac și Sever Dron. 
„Veteranul" echipei noastre este 
în mare vervă, el ne aduce reve
lația calităților sale de excelent 
Jucător pe parchet. Break in ghe
mul doi și apoi 3-0 pentru Ți
riac, care nu mai lasă avantajul 
din mină pînă la linia de sosire, 
cîștigînd cu 6—3.

DRON MAI PRODUCE 
O SURPRIZA

Ponderea loviturii de serviciu in 
tenisul pe teren rapid avea să fie 
ilustrată pregnat de partida în

Răsplata entuziasmului
(Urmare din pag. 1) 

lungul unui sezon de continuă 
tensiune, încercîndu-se nu nu
mai cele mai fanteziste soluții, 
dar și cele mai îndrăznețe și 
grele, a căror invocare pre
supunea o tehnică perfectă, o 
încredere lucidă în propriile 
capacități. Să nu vi se pară 
ciudat: demonstrația n-a fost 
o exhibiție 1 S-a jucat pentru

Bun arbitrajul pres- 
Covaci și V. Dumi-

studențesc, dintre 
Timișoara și

Nici în cel de al 15-lea meci 
susținut de echipa Politehnicii 
Timișoara la Ploiești, în com
pania Petrolului, studenții n-au 
reușit să rupă tradiția, cedind 
în patru seturi in urma unui 
joc în care gazdele s-au ară
tat superioare in toate compar
timentele. _ 
tat de I. 
treseu.

Derbyul
Universitatea
I.E.F.S., a fost cîștigat, pe me
rit, de voleibalistele timișo- 
rence, care au avut în Ioana 
Popescu o excelentă coordona
toare. Excelent arbitrajul lui 
Șt. Tedinschi și A. Taus. Ju
cătoarele Penicilinei au obți
nut victoria la Piatra Neamț, 
în fața Ceahlăului, care a ju
cat bine doar in primul set. A 
condus cu scăpări D. Giulca, 
ajutat foarte bine de C. Ar- 
mășescu.

Cronici realizate de : 
Aurelian BREBEANU, 

Emanuel FÂNTÂNEANU 
corespondenții V. SANDU- 

ȘT. CONSTANTI-
Și
LESCU,
NESCU, C. GRUIA, A. VLAS- 
CEANU, P. ARCAN și C.

NEMTEANU t

Duel deasupra fileuial intre echipele Steaua ii Unirea Tricolor 
(Brăila)

In turneul pe categorii de greutate

Gabriel Fometcu și Ovidiu Gorea
au evoluat excelent! ^3Sfcg

La semimijlocie, o altă re
velație — Ion Hodoșan, mult 
schimbat în bine de cind se 
află în mîinile antrenorului Ion 
Stoianovici (Metalul București). 
Fostul nostru campion, 
stantin Ghiță (Dinamo 
rești), promovat in finală 
mod .discutabil, a Cvoluat 
prima și pînă la ultima 
uniune sub orice critică. 
Hodoșan l-a învins nu în

Pometcu, însă, a fost concu
rat în acurateța, clarviziune, 
tehnică și mobilitate de semi- 
ușorul Ovidiu Gorea. După cum 
ne-am dat seama, Gorea nu 
s-a retras la Reghin, locul său 
natal, pentru , a se adăposti la 
umbra fostelor sale glorii. Ad
versarul său, Gheorghe Roșea, 
(1 S.C. Turzii) a încercat o se
rie de riposte puternice, foarte 
rut :i joase, rlar a fost întrecut 
de frecvența uimitoare a ma
țelor lui Gorea.

care Dron produce una din sur
prizele galei, dispunînd de Năstase. 
Primele trei ghemuri au fost 
cîștigate de fiecare Jucător la 
zero, prin serii de ași la serviciu. 
Ilie face eforturi vizibile (le a-și 
majora șansele în retururi, dar 
adversarul său este mereu la 
fileu și punctează. La 5—4, Dron 
egalează un mecibal și face 5-5. 
în ghemul decisiv, 
grăbește, ratează. ' 
și limita celor 
(6—5) aparține lui

Urmează meciul 
și Mărmureanu, în 
„Țiri“ a re

, Năstase se 
Ultima minge 
șase ghemuri 
Sever Dron I 
dintre Țiriac 
care din nou 

cuvlntul. El face 
break în al treilea ghem (2-1), 
valoriCcîndu-și apoi matematic 
șansele pînă la 6-4. E drept, Măr
mureanu acuză dureri în cotul 
drept, consecință a durității lovi
turilor. Fapt pentru care partida 
sa cu Dron nu se mai dispută 
și se trece direct la confruntarea 
decisivă.

ILIE NASTASE ÎNVINGE 
DIN NOU PE ION ȚIRIAC

Așa cum evoluase jocul pînă 
atunci, păreau pure premisele u- 
nei revanșe a lui Țiriac pentru 
înfrângerea suferită recent, la 
Denver. Dar Hie s-a regăsit to
tal în acest meci decisiv, în care 
avea de apărat un prestigiu atît 
de greu cucerit. De la al treilea 
ghem (2—1, break pentru Năstase) 
s-a văzut că fostul nostru cam
pion se află în dificultate. Cu 
capacitatea sa de anticipare re
cunoscută, Năstase îi ghicește 
intențiile, se plasează în unghiu
rile cele mai bune, liftează ex
celent. La 2—3, Țiriac mai are o 
șansă de egalare (0—40 contra 
serviciu) dar și aci mal tînărul 
său partener revine oportun. Un 
al doilea break în ghemul final 
și Năstase termină învingător : 
6-3.

Cu victorie directă asupra lui 
Țiriac și ghem-averaj superior, 
primul loc în turneu îi revine 
lui Năstase. Iată, de altfel, cla
samentul : 1. 
torii (17-14) ; 
(15-13) ; 3.
11) ; 4. Petre
(9-12). Ultimii 
mai puțin.

ii ie Năstase 2 vic- 
2. Ion Țiriac 2 v 

Sever Dron 1 v (9- 
Mărmureanu o v 

doi au cite un joc

Radu VOIA

fiecare prmet tu o ambiție 
proprie marilor concursuri, 
chiar dacă n-au existat pro
teste la mingile dubioase, ori 
gesturi provocate de enervare. 
Reamintindu-vă cîteva faze, 
cei care ați văzut din tribune 
jocurile, sau citind cronicile 
acestora, vă veți da imediat 
seama de adevărul afirmați
ilor noastre. Doar astfel se 
explică succesul, fie și în- 
tr-un set, al cuplului Dron — 
Mărmureanu în fața celui 
compus din Țiriac și Năstase. 
Tot astfel apreciem și dure
rile acuzate de Mărmureanu 
după jocul de simplu cu Ți
riac. Serviciul celui dinții, 
ca și unele din retururile 
sale, ni-1 prezentau într-o 
formă de zile mari. Dar, dind 
totul pentru public și valoa
rea întrecerii, el s-a resimțit 
apoi serios, determinîndu-i pe 
organizatori să-i propună ne- 
disputarea ultimei partide.

Inițiativa noastră de ieri, 
Îmbogățită pînă la etalonul 
de aur al valorii celor patru 
sportivă, ne poartă gindul 
spre cite alte asemenea ma
nifestații ce s-ar putea pune 
pe picioare, cu puțină muncă 
doar, însă cu cit succes !

Fie ca gala de tenis să fi 
constituit primul semnal al 
unor viitoare sărbători spor
tive, în al căror calendar se 
pot înscrie, de pe acum nu 
numai federațiile, dar 
burile din București 
țara.

Mulțumind tuturor 
care au colaborat la 
reuniunii de ieri și. 
tnul rind. lui Ion Țiriac. Ilie 
Năstase, Sever Dron și Petre 
Mărmureanu, așteptăm 
inițiative, cărora să le 
not, atunci, sprijinitori.

și clu- 
și din

celor 
reușita 
în pri-

noi 
fim

Con- 
Bucu- 
' in 

din 
re- 
lon 

ma
niera sa de altădată - împru
mutată acum de Ghiță — ci

I

ÎN DIVIZIA BO SINGURĂ VICTORII ÎN DH'LASARE
SERIA I: Duelul Progresul București — Metalul București

continuă
FLACĂRA MORENI—OTE

LUL GALAȚi 1—0 (0—0). Lo
calnicii au cîștigat greu, in 
urma celor citeva minute de 
fotbal de la începutul repri
zei secunde. Unicul gol a 
fost marcat de Toma II (min. 
57). A condus foarte bine 
Gh. Limona — București. 
(Gh. Ilinca, coresp.)

DUNĂREA GIURGIU — 
METROM BRAȘOV- 2—2 
(0—1). Joc frumos. In prima 
parte, gazdele au jucat slab, 
iar după pauză au dominat.

Savu (Sportul studențesc) a trecut de un adversar. (Fazii din 
meciul. Sportul studențesc — Poiana Cimpina)

Foto : V. DRAGAN
Au marcat: Pană (min. 

59), Cristache (min. 61) 
pentru Dunărea; respectiv 
Căluș (min. 2) și Ferenzi 
(min. 85). Foarte bun arbi
trajul lui A. Bentu — Bucu
rești. (P. Burcin, coresp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
0—1 (0—1). Jocul a fost de 
bună valoare tehnică în pri

C.S.M. SIBIU — C.F.R. TI
MIȘOARA 2—1 (2—1). Apro
ximativ 8000 de spectatori au 
asistat la un joc echilibrat. 
Sibienii au avut totuși mai 
multe ocazii de a înscrie, insă 
Creți: (min. 8), Stoicescu (min. 
85) și Dărăban (min. 87) au 
ratat. Golurile au fost mar
cate de Flichiș (min. 10), Un- 
guroiu (min. 39 din 11 m), 
respectiv Covaci (min. 36). A 
arbitrat bine G. Pop — Bra
șov. (I. lonescu, coresp. prin
cipal).

MINERUL ANINA — ME
TALUL HUNEDOARA 2—0 
(1—0). Joc viu disputat. Sco
rul a fost deschis in min. 44 
de Lang. In repriza secundă, 
gazdele au dominat și in 
min. 55 Șerban a ridicat sco
rul la 2—0. In continuare, a- 
părarea oaspeților a reușit să 
rezolve mai multe situații 
critice și să mențină acest re
zultau A condus foarte bine
S. Drăgulici — Tr. Severin. 
(Gh. Crăciunel, coresp.).

C.F.R. ARAD —METALUR
GISTUL CUGIR 4—0 (2—0). 
Arădenii au evoluat foarte 
bine. De remarcat că portarul 
Ivanovici (Metalurgistul) a a- 
părat destul de bine. Au în
scris : Beșcucă (min. 24), Vlad 
(min. 30), Korosi (min. 75 și 
77). Jucătorul Gyenge (C.F.R.) 
a ratat un penalti. iar în ftiin. 
80 el a fost eliminat pentru 
lovirea adversarului. I. Ritter £ 
— Timișoara a arbitrat foar
te bine. (G. Nicolăiță, coresp.).

CHIMIA R.M. VlLCEA — 
OLIMPIA SATU MARE 1—0 
(1—0). Localnicii au avut în 
permanență inițiativa (raport 
de cornere : 20—1 în favoarea 
Chimiei). Unicul gol a fost 
marcat de Păciulete, în min. 
40, din 11 m. A condus com- 

printr-o evoluție clară, bine 
gîndită, precisă.

La categoria mijlocie dina- 
movlstul Ion Olteanu, deși nu 
s-a detașat față de Ceilalți ad
versari în mod evident, a reu
șit să cucerească locul întîi, 
învingînd în finală pe Viotel 
Tecuceanu (Rapid București). 
Evoluția „greilor" s-a sfirșit 
tot atît de repede pe cit se 
terminaseră și meciurile preli
minarii ale acestei categorii, 
în repriza a doua, într-o pozi
ție perfect echilibrată, în care 
nimeni nu putea spune cine 
va fi învingătorul, Ilie Dascălu 
(Dinamo București) a fost oprit 
— în rtțod pripit — de către 
medic pentru o ușoară contu
zie a obrazului. Astfel, Ion Să- 
nătescu (Electroputere . Cra
iova) — nu fără merite — a 
obținut victoria prin abandon.

Gheorghe ILIUȚA 

ma repriză dar după pauză 
localnicii au comis multe 
greșeli. Golul a fost înscris 
de Pavlovici, în min. 20, în 
urma unei centrări a lui 
R. lonescu. în min. 84, Pavlo
vici a fost eliminat pentru 
injurii aduse colegului său 
Raksi. A condus corect M. 
Rotaru — Iași. (C. Nemțeanu, 
coresp.)

PROGRESUL BRĂILA — 
PORTUL CONSTANTA 2—0 
(0—0). Brăilenii au avut mai 
mult timp inițiativa. Au 

înscris : Ciupitu (min. 60) și 
Pareșcura (min. 67). Foarte 
bun arbitrajul lui Gh. Vasi- 
lescu I — București. (I. Bal
tag, coresp.)

POLITEHNICA GALAȚI — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 1—0 
(1—0). Joc presărat cu nume
roase faze frumoase, din care 
gazdele au concretizat una, 
în min. 20. prin Marinescu.

SERIA A ll-a: Schimbare de lider
petent P. Sotir — Mediaș. 
(O. Roșianu, coresp.).

MINERUL BALA MARE — 
VAGONUL ARAD 3—0 (2—0). 
Meciul, deși s-a disputat pe 
un teren alunecos, s-a ridicat 
la un bun nivel tehnic. Prima 
repriză a aparținut minierilor, 
care au înscris 2 goluri, prin 
Radu (min. 37) și Bohoni 
(min. 41). După pauză, arăde
nii au dominat, insă cei care 
au mai înscris au fost local
nicii, prin Rednic (min. 88). 
Fără greșeală — arbitrajul 
lui I. Cîmpeanu — Cluj. (T. 
Tohătan, coresp. principal).

gaz metan mediaș — 
METALUL TR. SEVERIN 2—1 
(1—9). Dominare autoritară a 
gazdelor. Oaspeții s-au apă
rat tot timpul. Golurile au 
fost realizate de Dumbrean 
(mir.. 11 și 79), respectiv Că- 
prioru (min. 88). A condus 
bine Gh. Veres — Cluj. (Z. 
Rișnoveanu. coresp.).

RIPENSIA TIMIȘOARA — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 
î - (1—1). După o repriză 
echilibrată. în cea de a doua 
timișorenii au reușit să se 
impună. Fizionomia jocului 
Ripensiei a fost schimbată 
prin introducerea jucătorilor 
Dobîndă și Petrovici. Au mar
cat : Seceleanu (min. 18), 
Vuici (min. 48), Dobîndă (min. 

IN CADRUL FESTIVALULUI FILMULUI SOVIETIC, 
AZI LA CINEMATOGRAFUL „REPUBLICA"

C. Popa (București) a arbl-> 
trat satisfăcător. (V. Ștefă- 
nescu și G. Arsenie, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI — 
GLORIA BtRLAD 2—1 (2—1). 
Cu toate că au cîștigat, victo
ria nu-i onorează pe meta- 
lurgiști, care au făcut unul 
dintre cele mai slabe jocuri, 
Ei s-au văzut conduși din 
primele minute (a înscris 
Codreanu. min. 7), dar apoi 
au egalat în min. 16 (Iancu) 
si au înscris în min. 25 (Ro
man) golul care avea să-i 
desemneze ca învingători. 
Evoluția bucureștenilor a fost 
ștearsă, ân contrast cu jocu
rile bune făcute în deplasare. 
Replica formației din Bîrlad 
a fost curajoasă, oaspeții au 
atacat cu destulă energie. A 
arbitrat foarte bine N. 
Gursaru — Ploiești. (C. Du. 
mitriu)

SPORTUL STUDENȚESC — 
POIANA CÎMPINA 1—1 
(1—0). Din nou studenții și-au 
dezamăgit suporterii, evoluind 

țSub posibilități. Deși bucu- 
restenii au avut perioade mai 
îndelungi de dominare, n-au 
fructificat decît o singură 
ocazie prin Giornoavă (min. 
40). Spre sfîrșitul meciului, 
în min. 85. un contraatac al 
oaspeților a readus egalita
tea pe tabela de marcaj. 
'Autorul golului t Tr. Popescu. 
JA arbitrat bine Stavru Nico- 
|au — Constanța, (p. v.).

Știința Bacău — Chimia 
Suceava 2—1 (0—0).

CLASAMENTUL

2 2 
2 2
1 3 
0 4
2 3
2 3
2 4 
0 5
3 4 
3 4 
0 6
2 5 
0 6
2 5
3 5 
2 6

ETAPA VIITOARE 
iembrie) : Chimia — Progre
sul Brăila, Oțelul — Spor
tul studențesc, Poiana — 
Ceahlăul, Știința — Metalul 
București, Metrom — Poli
tehnica, Progresul București 
— Flacăra, Metalul Tirgoviș- 
te — Portul, Gloria — Du
nărea.

1. Prog. Buc. 10 6
2. Metalul Buc. 10 6
3. Politehnica 10 6
4. Portul 10 6
5. Flacăra 10 5
6. Dunărea 10 5
7. Met. Tlrg. 10 4
8. Chimia 10 5
9. Metrom 10 3

10. Poiana 10 3
11. Prog. Brăila 10 4
12. Oțelul 10 3
13. Ceahlăul 10 4
14. Gloria 10 3
15. Sp. studențesc 10 2
16. Stiinta 10 2

17— 5 u
23—14 14
13— S 13
17—12 12
17—13 12
13—13 12
18—17 10
9—10 10

10—13 9
11—14 9
16—16 8
12—17 8
9—15 8

18—25 8
13—17 7
8—14 <

(2 m0-

78 și 82), respectiv Staneiu 
(min. 25) și Lovin (min. 74). 
A arbitrat corect M. Bădules- 
cu — Oradea. (I. Stan, cores.).

OLIMPIA ORADEA — 
C.S.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). 
Joc de mare luptă, în care 
jucătorii au făcut o mare ri
sipă de energie. Unicul gol a 
fost realizat de Bacoș, în min. 
74. Mulțumitor arbitrajul lui 
L. Ferenczi — Timișoara. (I. 
Ghișa, coresp. principal).

CLASAMENTUL
1. C.S.M. Sibiu 10 5 3 2 11— 7 13
2. Ripensia 10 6 0 4 21—14 12
3. Minerul B. M. 10 5 2 3 9— 5 12
4. Vagonul 10 5 2 3 11-10 12
5. Olimpia

Oradea 10 5 2 3 15—16 12
6. Min. Anina 10 5 1 4 19—14 11
7. C.S.M. Reșița 10 4 3 3 13— 8 11
8. Electroputere 10 5 1 4 9—10 11
.9. C.F.R. Arad 10 4 2 4 17—12 10

10. Olimpia S. M. 10 5 0 5 17—16 10
11. C.F.R. Tim. 10 3 3 4 11-11 9
12. Metalurgistul 10 4 1 5 9—14 9
13. Metalul Hund. 10 3 2 5 9—12 8
14. Met. Tr. Sev. 10 4 0 6 9—18 8
15. Gaz metan 10 3 0 7 9—15 6
16. Chimia 10 3 0 7 12—19 6

ETAPA VIITOARE (2 no
iembrie) : Metalul Hunedoara
— Ripensia, Metalurgistul — 
Metalul Tr. Severin, C.F.R. 
Timișoara — Chimia, Gaz me
tan — C.F.R. Arad. Vagonul
— Minerul Anina, C.S.M. Si
biu — Olimpia Oradea, Olim
pia Satu Mare — Minerul Baia 
Mare, Electroputere — Q.S.M. 
Reșița.
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Spectaculoasă și dramatică răsturnare Suciu n-a greșit decît o dată, dar...
de scor la Cluj

---------------- „U“ CLUJ — CRIȘUL 3—3 (2—1) --------------
CLUJ. 26 (prin telefon, de la trimisul nostru). — Stadion Muni

cipal. timp înnorat, teren bun, spectatori aproximativ 12 000. Au 
marcat : Munteanu (min. 24), Barbu (min. 45), Oprea (min. 65), 
respectiv E. Naghi (min. 33), Dărăban (min. 77) și Harșani (min. 82).

„U“ CLUJ : Moldovan 4 — Crețu 5, Pexa 7, Solomon 6, eîm- 
poanu 6, Neșu 7. Bungău 5 (min. 17 Oprea 8), Uifăleanu 8, Mustețea 
6, Munteanu 7 (min. 70 Licăj, Barbu 5.

CRIȘUL : Bologan 6 — Balogh 5, Sărac 6, E.
S, Tomeș 7, Cociș 7, Dărăban 8, Suciu 5 (min. 66
* Kun II 6.

A arbitrat V. Pădureanu ajutat la
(cu greșeli, iu special la semnalizarea ofsaidului___ __ ____ _  _
scrierea golului doi ai clujenilor) și C. Ghemigean (toți din Bucu
rești).

Trofeul Petschowschi (pentru public) :
La tineret-rezerve : »U“ Cluj ’ ‘

6,
8. Popovici
6), Harșani

tușă de I. Hrisafl 
care a dus la in-

Naghi 
Cefan

7.
— Crișul 4—2 (2-1).

Vreun sfert de ceas, la în
ceput, jocul a lăsat mult de 
dorit, contrastînd puternic — 
prin fazele-i confuze și plic
ticoase de la mijlociii tere
nului — cu ambianța sărbă
torească dinainte de meci (s-a 
cîntat imnul lui „U“, pio
nierii au oferit flori arbitri
lor și fotbaliștilor) și fiind 
mai de grabă în ton cu tim
pul închis.

Abia în min. 23, prind să 
vibreze „tribunele", încălzite 
de o palpitantă fază de poar
tă : la o lovitură liberă exe
cutată de Uifăleanu, Barbu, 
aflat pe partea opusă, la 6—-8 
m în colțul careului mic, pla
sează cu capul peste porta
rul ieșit; printr-un ultim 
efort, însă. E. Naghi respinge 
de pe linia porții în corner. 
Doar cîteva secunde mai tîr- 
ziu cade și golul, direct din 
lovitura de colț trimisă cu 
efect de MUNTEANU la se- 
miînălțime ; mingea îl oco
lește pe portarul Bologan, de
rutat de Balogh, lovește jos 
bara verticală și apoi devia
ză în plasă. încurajați de în
scrierea golului, studenții pre
sează continuu, „leagă" mai 
ușor la mijlocul terenului.

De cealaltă parte, Crișul se 
apără din răsputeri (retrăgîn- 
du-1 la nevoie pe Dărăban în 
fața fundașilor centrali) și 
contraatacă haotic, căutîn- 
du-1 pe Harșani (izolat între 
apărătorii clujeni) cu pase 
lungi, la angajament fizic. Și 
totuși, împotriva cursului jo
cului, orădenii obțin egalarea 
în min. 33 : Tomeș este faul
tat de Neșu, la aproximativ 
20 m de buturile apărate de 
Moldovan, execută E. NAGHT 
așezind parcă balonul cu mi
na, sub bară, deasupra capu
lui lui Moldovan. Finalul de 
repriză 
în min. 
lovitură 
BARBU 
caz, pe 
rători - ,
nește și se trezește singur, 
cu balonul, în 
logan — căruia 
rămine decît să 
gea din plasă.

După pauză, „U* forțează 
. majorarea scorului, atacînd 

debordant, îndeosebi pe aripa 
dreaptă.\ în min. 65 tabela 
se modifică din nou : Uifă- 
leanu pătrunde în slalom in 
suprafața de pedeapsă, exe
cută, ca la carte, o centrare 
înapoi, spre OPREA care, ve
nit în viteză, șutează puter- 

fără preluare și fără...

speranțe pentru tînărul Bo
logan. Și după 3—1, „U“ se 
menține în ofensivă, dar își 
risipește ocazile prin Oprea 
și Neșu. în min. 77, DARA
BAN insistă, recuperează o 
minge pierdută de Harșani, 
iși face loc printre nedccișii 
apărători clujeni și, ajuns la 
aproximativ 7—8 m, plasea
ză balonul pe jos în colțul 
lung. „Tribunele” încreme
nesc de-a binelea în min. 82 : 
la un șut fără speranțe ex
pediat de HARȘANI, — de la 
25—30 de m — mingea lo
vește gazonul în fața lui Mol
dovan (ieșit mult din poartă) 
și apoi se prelinge pe lingă 
el, încet. încet, în plasă, spre 
stupefacția unui întreg sta
dion. Și puțin a lipsit ca după 
numai două minute, același 
Harșani să-i dea lui „U“ lo
vitura de grație.

G. NICOLAESCU

«șsses

Frumoasă, de-a dreptul zbu
ciumată, această partidă de la 
poalele Tîmpei. A ciștigat Stea
gul roșu — această echipă tot 
mai bine înfiptă pe picioare 
grație unei dorințe ferme de a 
învinge, unui consum de ener
gie nebănuit și, în fine, „ajuto
rului” oferit — desigur, necom
plice — de portarul bucureștean 
Suciu, vinovat de primirea u- 
nui gol cu o decisivă greutate 
psihologică. A fost suficientă 
o greșeală a lui — în min. 47 
— flagrantă, dureroasă, pentru 
ca echilibrul partidei să se 
frîngă definitiv și tcate efor
turile Iui Tătaru et comp, să 
se dovedească inutile.

Ce s-a întîmplat ? La două 
minute după începerea repri
zei secunde, la un șut anemic 
expediat de Balint din margi
nea careului, Suciu a avut un 
moment de visare, a plonjat 
tardiv, parcă sărind ân valuri, 
și mingea s-a strecurat în pla
să... Scortil a devenit atunci 
3—2 pentru echipa lui Stănescu, 
iar soarta meciului a fost ire
mediabil tranșată, căci reve
nirea deconcertantă a gazdelor 
(conduse la un moment dat 
cu 2—1), aliată cu goi, a trans
mis tribunelor certitudinea, a- 

. semenea unei revelații, că ele 
nu mai pot pierde. Și așa a 
și fost... Multele minute pină 
la fluierill final au oferit un 
spectacol agreabil, un fotbal a- 
lert, dar din păcate cu puține 
faze de poartă, cele din min. 
72 — Ivăncescu îi „suflă” o 
minge lui Manea, la 6 m de 
poartă — și min. 84 — Pesearu 
reia, pripit, o centrare minu
nată a lui Necula — puțind fi 
considerate exceptate.

Menționînd că în acest in
terval Steagul roșu și-a pece
tluit victoria, în min. 88, prin
tr-un gol înscris cu capul de 
Florescu — plecat însă dîn- 
tr-un ofsaid sănătos — să re
venim la prima repriză, veri
tabilul clou al meciului. Ste
garii au început vijelios, ca o

ploaie de vară. în min. 5, Ba- 
lint sprintează 
dul” 
lae 
mingea peste Suciu: i—01 
intuiește un recital 
roșu- Tribunele 
Dar în cîteva 
zumțiiie se vor 
popice doborîte 
vară va rămine 
timp ce Florescu nu leagă 
minge, părînd un vizitator 

, stadionului, Tătaru, Voinea
Negrea „ară” centrul terenu
lui și — cu toate că nu sînt 
sprijiniți de Ștefănescu și 
Manea, doi bieți figuranți — 
întorc senzațional rezultatul. 
Tătaru. acest prea risipitor 
mare talent, marchează două 
goluri, unul mai frumos ca 
celălalt, dintre care ultimul 
— o lovitură liberă de la 20 
m — smulge un ropot de a-

pe „bulevar- 
Hălmăgeanu—D, Nico- 

și, nestingherit, aruncă 
‘ “Se 

Steagul 
sînt în delir, 

minute pre- 
nărui ca niște 

și ploaia 
trecătoare.

de 
în 
o 

al 
Și

(Z-2)—---- STEAGUL ROȘU - STEAUA 4-2

brașov, 26 (prin telefon, de Ia trimisul nostru).
Stadionul Tineretului: teren bun; timp înnorat, spectatori a- 

proape 10 000. Au marcat : Gyflrfi (min. S)> Tătara II (min. 30 ți W), 
Pesearu (min. 44), Balint (min. 47), Florescu (min, 88).

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Ivăncescu 8. Jenei 8. Olteanu 
7, Pcnzes 8, Kadar 7, Balint 8, Necula 7, Pesearu J, Florescu 4, 
Gyorfl 9+.

STEAUA : Suciu 6 — Sătmăreanu 8, Hălmăgeanu 7, D. Nicolae 
7, Vigu 7, Dumitriu III C, Negrea 7, Ștefănescu 4. Tătara II 8, Voinea 
7, Manea 5.

A arbitrat Zaharia Drăghici (Constanța) ajutat, cu
greșeli, la linie de Em. Vlalculescu (Ploiești) și Gh. Manole (Cou- 
stanța).

Trofeul Petschowschi (pentru public) 7.
La tineret-rezerve t steagul roșu—Steaua 1—1 (1—0).

plauze tribunelor invidioase.
Dar puțin le-a fost dat as

tăzi steliștilor să se bucure... 
Peste patru minute, Pesearu, 
un veritabil arhitect In cen
trul terenului. îl Imită pe Tă
taru, și Suciu este tn- 
frint: 2—2. Nu vor mai tre
ce decît alte trei minute și

acea mare 
eforturile lui 
n-o mai pot 

se 
roșu adună 

Muncite,

Suciu va comite 
greșeală pe care 
Voinea și Tătaru 
repara. 5i cum greșelile 
plătesc, Steagul 
alte două puncte, 
deci meritate...

Ovidiu IOANÎȚOAIA

Cumpărați-i U.T.A.-ei niște jucării

Lupescu, cel mai eficace
RAPID — JIUL 4-3 (1-1)

• ••

Stadionul Republicii, timp ideal de joc. teren____________ ___ ____ __ _ „ prost, spectatori: 
aproximativ 15 000. Au înscris, în ordine : Libardi (min. 25), Lupescu 
(min. 45), Neagu (min. 57), Constantin (min. 65). Marinescu (min. 
70), Lupescu (min. 73 și 85).

RAPID : Rămureanu I (din min. 69 : Răducanu 7) — Pop 7, 
Lupescu 10. Dan Coe 3. Greavu 7, Dinu 7, Dumitru 8, Petreanu 9, 
Angelescu 7. Neagu 8. Codreanu 6.

JIUL : Stan 6 — Georgescu 8. Georgevict 7, Stocker 6. Tonca 5, 
Cotormani 3 (din min. 69 : Marinescu 6), Libardi 7 (din min. 75 : 
Achim 6). Peroneseu 7, Sandu 6, Ion Constantin 9. Naldln 7.

A arbitrat Ion Rus (Tîrgu Mureș) ajutat la linie de
N. Mogoroașe (slab) și Steltan Mataizer, ambii din Craiova.

Trofeul Petschowschi
La tineret-rezerve : Rapid

(pentru public) : 7.
Jiul 0—1 (0—1).

aparține lui „U“ : 
45, Oprea execută o 
liberă de Ia 30 m, 
(in cel mai fericit 
linia ultimilor apă- 

■ și deci ofsaid) țîș-

fata Iui Ho- 
nu-î va mai 
scoată min-

LIDERUL ȘI-A

Credem că atmosfera par
tidei de la Craiovâ a fost 
pregătită și conferită de că
tre U.T.A., o echipă evident 
traumatizată după ce s-a 
prăbușit într-un mod enigma
tic pe aeroportul 
meni n-a luat în 
fruntarea de ieri, 
pa Universității 
vor exista probleme), nici a- 
rădenii, convinși că pentru ei 
nimeni' nu va putea învîrti 
roata norocului și nici publU- 
cui din Craiova, cel mai pi
toresc personaj colectiv din 
cite am cunoscut pe stadioa
nele țării, dar care n-a 
braț la acest meci, bun 
adormit copiii răzgîiați. 
ce s-a întîmplat în partida 
do aici fusese, deci, anticipat 
și s-a confirmat timp de două 

lipsit 
minu-

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— U.T.A. 4—1 (3—1)

al

Legiei. Ni- 
serios con- 
Nici echi- 

(știa că nu

vi-
de

Tot

ONORAT LOCUL
(Urmare din pag. 1)

sînt tentați să spună că Farul 
a jucat slab. Dar n-a fost așa. 
Constănțenii au avut neșansa 
să întîlnească un adversar in 
zi excelentă și din min. 2 — 
practic — să-i piardă pe Sasu 
care a făcut o întindere.

în min. 5. la 6 metri de 
poartă, Tufan pierde o bună 
ocazie. Meciul este insă ner
vos. Pîrvu îl faultează pe Tu
fan, Badea (o surpriză ! ?) pe 
Deleanu, iar Stoica pe Dumi- 
irache. Și astfel (perioada 
minutelor 12—22) asistăm la un 
joc incîlcit, dezordonat, frag
mentat de obstrucții și faul
turi. Dinamo insistă și în min. 
26 deschide scorul. Ghergheli 
îl deschide în diagonală pe 
Lucescu, acesta driblează scurt 
și din apropierea liniei de fund 
și a fanionului centrează înalt 
pe linia careului de 6 m. Aici 
sare un grup, dar peste toți 
jucătorii se ridică Dumitraclie; 
cap, bară și gol. Splendidă 
execuție a internaționalului, s- 
plaudată și de constănțeni.

în repriza a doua meciul a 
fost de o factură tehnică spec
taculară superioară. A fost o 
repriză excelentă, cu situații 
dramatice. între minutele 46 
si 55 Farul domină, venind cu 
fundașii dincolo de linia de 
centru. în careul lui Coman 
este o pădure de picioare. în 
aceste clipe, grele pentru Di
namo. cînd toată lumea vedea 
egalarea inevitabilă se petrece 
o fază de care avea să depin
dă întreaga soartă a partidei, 
în disperare, un fundaș bucu- 
restean degajează lung (min. 
57). Balonul este preluat de 
Săîceanu care se angajează in
tr-o cursă excelentă. Driblează 
tot ce-i iese în cale si de la 
10 m înscrie pe lingă Ștefă
nescu. Farul, lovit de „Raz
nei” nu depune armele. Me
ciul e dirz — si din păcate... 
cam tare (Stoica îl lovește 
din nou pe Coman). Sorin A- 
vram și Olaru (min. 60 și 63), 
Tufan și Tănase (min. 67 și ^85) 
scapă

reprize. Pe stadion au 
emoțiile, acei fluturi 
nați care zboară prin sufle
te. înfiorîndu-ne cu atingerea 
polenului lor miraculos. U- 
niversitatea a jucat bine, dar 
la o temperatură scăzută, co- 

z rect asamblată în jurul unor 
principii tactice ce țin de sis
temul apărării în linie, echi
pa studenților a manevrat co
rect în apărare și atac, rea- 
lizînd o circulație de balon 
rațională, aurită uneori (cu 
precădere în renriza secundă) 
do subtilitățile țîșnite din pi
ciorul lui Neagu, tip rafinat 
și spontan în meserie ca o- 
rice fotbalist de rasă. Prime
le 3 goluri au fost fade. Bi- 
rău l-a faultat fără nici o 
noimă pe Strîmbeanu și sanc
țiunea de la 11 m a fost a- 
plicată de către Oblemcnco. 
Un minut mai tîrziu. Domide 
a cîștigat duelul de reflexe și 
detentă cu Mincă și cu Popa, 
la o minge banală, egalînd 
dintr-o elegantă lovitură de 
cap. în min. 28. Pojoni. de
rutat de o pasă cU direcție 
imprevizibilă trimisă kde Oble- 
menco, avea
în sufletul lui Gornea, arun-

CRAIOVA, 26 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dionul Central ; timp excelent; 
teren bun; spectatori aproxi
mativ 18 000; au înscris; Oble- 
menco (min. 20 și 56), Neagu 
(min. 39), Pojoni (min. 28, 
autogol), respectiv Domide 
(min. 27).

UNIVERSITATEA : Oprea 7 
— Niculescu 9, Mincă 8, Popa 
9, Bîtlan 9, Strîmbeanu 9, Ivan 
7, Martinovici 8, Neagu 9, 
Oblemenco 9, Bălan 6 (min. 
68 Deșcu).

U.T.A. :
5, Lereter 
Pojoni 6, 
Broșovschi), 
șovschi 6 (min. 
Moț 7, Axente 8, 
Fl. Dumitrescu 5 
Sima).

A arbitrat N.
4-■*-*■*■*. ajutat la 
de C. Dinulescu și F. Colori 
(toți din București).

Trofeul Petschowschi, pen
tru public : 10.

La tineret-rezerve ; Univer
sitatea — U.T.A. 1—1 (0—0)

Gornea 7 — Birftu
6 (min. 64 Bacoș), 
Czako 5 (min. 64

Petescu 7, Bro- 
64 Lereter),
Domide 8. 
(min. 73

Mihăilescu
linie

cînd balonul peste el în pla
să. Trei goluri venite din 
mina întîmplării, nu din min
tea și din sufletul jucători
lor, care n-au incendiat nici 
tribunele și nici pe cei 22 de

pașnici combatanți. Abia 
4-lea punct, izbutit de Neagu, 
printr-o execuție dintre ace
lea care conțin un bob de 
artă a aruncat napalm peste 
tribune. După pauză, U T.A. a 
fost și mai tristă. Jocul a- 
cesta din care ea nu avea ni
mic de ciștigat s-a desfășu
rat mai mult în terenul ei, 
unde Strîmbeanu, Neagu, O- 
blemenco și restul trupei cra- 
iovene au combinat mai mult 
ca să înduplece timpul să-și 
accelereze cadența. Doar min. 
56 avea să mai aducă un gol 
imparabil din piciorul lui O- 
blemenco, după ce Neagu sub
tilizase balonul strecurîndu-1 
pe lingă un vameș (Pojoni) 
ușor de păcălit.

Ne pare rău de U.T.A.
Cupa campionilor a strivit-o 

în împrejurări greu de expli
cat cu argumente uzuale. A- 
cum este o formație asteni- 
zâtă. E greu 
ceva. Poate 
puțină amnezie, 
mecanice 
ratura umoristică. Poate 
trebui puțină căldură i 
vezi că a fost iertată. ' 
către oficialități.- Ele 
buie să rămînă severe, 
către publicul spectator, 
primul rînd...

Și cronicarii de fotbal tre
buie să aibă noroc ! Semna
tarul rîndurilor de față nu se 
poate piînge, din acest punct 
de vedere. La o săptămînă 
după ce am asistat, tot pe 
Stadionul Republicii, la pal
pitantul meci dintre Rapid și 
Steaua, plin de peripeții și 
de goluri (6 !), iată-ne în si
tuația de a referi despre o 
nouă partidă, la fel de pasio
nantă și, sub unele aspecte, 
chiar mai interesantă !

Cine n-a fost, ieri, pe „Re
publicii” a pierdut un meci 
care ar putea furniza cel mai 
atractiv scenariu cinemato
grafic. Primele secvențe au 
fost departe de a anunța fil
mul de aventuri care a ur
mat. Un rapid în mare vervă 
de joc, cu un Petreanu care 
ne amintea pe irezistibilul 
Pîrcălab din epoca lui de 
aur, se juca ca șoarecele cu 
pisica cu formația Jiului, go
lul urmînd să vină din clipă 
în clipă, după dorința fero
viarilor, 
gol a refuzat 
flectind ppta 
bucureștenilor 
sfert de oră.
duri, poarta lui Stan a tre
murat (mai ales la șutul prin

Iată însă că acest 
să sosească, re- 
superioritate a 

din primul 
în cîteva rin-

bune ocazii. Min. 30 :
Farul mai încearcă o „pătrun
dere”. 7 ------
șutează de la 20 m.
nune latul și strecoară mingea 
în plasă. Dar e tîrziu. Dinamo 
ciștigă totuși cu 2—1...

Obține corner. Tănase 
Badea

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 re

zultate exacte la concursul pro
nosport nr. 43, din 26 octombrie 
1969.

I. F.C. Argeș—C.F.It. Cluj 
TI. Steagul roșu—Steaua

III. Din. Be.—A.S.A. Tg. M.
IV. Farul—Dinamo Buc.
V. Petrolul—Politeh. Iași

VI. „U“ Cluj—Crișul
VII. Rapid—Jiul

VIII. „U“ Craiova—U.T. Arad 
IX. Bari—Sampdoria
X. Juventus—Internaziouale

XI. Roma—Lazio
XII. Napoli—Cagliari

XIII. Palermo—Brescia

1
1
1
2
1 I

X

1
1
X

1
2

lei.Fond de premii 359 553
plato premiilor la acest concurs 

se va I.W astfel : în Capitală de 
la îl.X. ni ă la 10.XII inclusiv; In 
provincie de la 4.XI pină Ia.10.XII 
19», inclusiv.

să toarhe venin

DINAMO BACĂU — A.S.A. 
TG. MUREȘ 1—0 (0—0)

(prin telefon de
Stadion 

bun, timp 
spectatori 
Daniei, in

BACĂU 26 ..
la trimisul nostru). 
„23 August", teren 
frumos, răcoros, 
6 000. A marcat Ene 
min. 75.

A arbitrat Gh. 
ajutat Ia tușe, cu 

unele erori de semnalizări la 
ofsaid, de C. Bărbulescu și M. 
Cfțu — toți din București.

DINAMO : .. .............
mănescu 8, 
7, David 5, 
Ene Daniel

Popovici

: GhițA 8 — Co-
Nedelcu 8. Velicu 

Vătafu 7, Duțan 9, 
___  ______ 7, Dembrovschi 8» 
Rugiubei 7, Băluță 6 (din min. 
67 — Neumayer 7).

A.S.A. : Solyom 8 — Sleam 
6, Toth 8, Dondos 7, Czako 7, 
Szdlosi 6, Ciutac 7, Caniaro 9, 
Hainal 7. Ttăznea 7. Macoi 5.

Trofeul Petschowski pentru 
public : 8.

La tineret-rezerve : Dinamo 
Bacău — A.S.A. Tg. Mureș 
5—o (3—0).

Marcați in mod evident de 
obositoarea expediție norve
giană, dinamoviștii au obținut 
azi o victorie la limită in fa
ța unui adversar care a do
vedit că a venit aci decis 
să-și vîndă scump pielea, re- 
zistînd cu tenacitate 75 de 

-minute.
Dinamoviștii încearcă de la 

început să-și impună punctul 
de vedere, dar se izbesc de o 
apărare densă și destructivă 
După cîteva tatonări timide 
ale lui Băluță. Duțan și Ene 
Daniel portarul mureșan re
zolvă în min. 20 prima pro
blemă mai complicată. Infil
trat printre apărători, Rugiu- 
bei pasează lui Dembrovschi. 
iar acesta trage cu sete de la 
16 m, dar Solyom respinge 
printr-un inspirat plonjon. 
Urmează cîteva replici muic- 
șene inițiate, mai ales, de Ca- 
niaro, un 
înaripat.

Dinamo 
acțiunilor 
tarul oaspeților nu poate ti

adevărat spiriduș

accelerează ritmul 
ofensive, dar por-

I

lui Petreanu, 
dar a rezistat.

surprindere al 
din min. 5),
Apoi, ca și cum ar fi inter
venit o baghetă 
jocul s-a
renunțat la rolul de specta
tor pe care îl avusese pină 
atunci și, după ce a scăpat 
și de șutul lui Neagu, respins 
cu pumnul de Stan, a început 
să-și facă simțită prezența, 
motorul atacului fiind Ion 
Constantin. Șutul lui Libardi, 
deviat de Dan (oaspeții 
reclamat henț în careu) 
„bara" Iui Tonca au pus 
alarmă apărarea rapidistă.

25, primul 
înscris de Jiul, 
liberă a lui Li- 
lovit bara, min-

fermecată,
echilibrat. Jiul a

îl avusese pină

au 
Șl 
în 
?! 

goliată, în min 
al meciului.
Ia o lovitură 
bardi, care a 
gea ricoșind în mina lui Ră- 
mureanu și do aici in plasă. 
Reușita aceasta dă 
mult curaj Jiului, 
angajîndu-se imediat 
acțiuni ofensive (șut 
oprit de Rămureanu).

în finalul reprizei, 
se dezmeticește și 
egalarea. pe care o și 
prin Lupescu. infiltrat în ca
reu la o lovitură liberă exe
cutată de Dumitru. El „șterge” 
mingea cu capul, 
atît 
poată

și mai 
oaspeții 
în noi 
Libardi,

Rapidul 
forțează 

obține,

Repriza a doua este și mai 
frumoasă. începutul ei pare 
o copie a primei reprize — 
atacuri feroviare, de data a* 
ceasta cu efecte și pe tabela 
de marcaj, Neagu reușind să 
întreacă în viteză apărarea 
oaspeților și să înscrie. Des
fășurarea jocului ne pune însă 
în gardă că lucrurile nu sînt 
tranșate, că ne putem aștepta 
la multe evenimente în mi
nutele următoare. Și, In
tr-adevăr, după scurtă vreme, 
Ion. Constantin, profitînd de 
o ezitare a lui 
aduce egalitatea, 
poartă, pentru a 
rarea rapidistă, 
de nesiguranța 
reanu, Răducanu 
k.o. de un 
care deviază

■nescu, mingea trecind.
beață, pe lîngă Răducanu 1 
în acest moment. Jiul ar fi
obținut, credem, victoria, 
ar fi insistat în atac,
pînd astfel și mal mult 
ralul rapidiștilor. Dar,
peții au cedat, pas cu 
terenul, aducînd astfel 
guri pericolul în fața porții 
luî Stan. $î astfel, intr-un 
final impetuos. Rapid răs
toarnă soarta partidei, omul 
de gol al giuleștentlor nefilnd 
însă nici unul dintre înain
tași, el Lupescu. unul dîn 
fundașii centrali. El. în că
dere, realizează un gol splen
did, pentru ea în min. 85. Ia 
un corner, să reușească 
vi tura de 
Rapidului 
aplaudată și, desigur, 
tată. Felicitările se cuvin insă 
ambelor echipe 1

Rămureanu.
Intrat în 

întări apă- 
handicăpătă 

lui 
este 

smoc de 
șutu! lui

Rămu- 
făcut 

iarbă, 
Mari- 
șugu-

dacă 
sur* 
mo
ons- 
pas, 
sin-

cap care a 
o victorie

șt lo- 
adus 
mult 

merl-

să-i recomanzi 
i-ar fi necesare 

niște jucării 
și lecturi din lite- 

■ i-ar 
și do- 
Nu de 

tre- 
Ci de

Romulus BALABAN

ECHIPA ETAPEI
CONSTANTINESCU

PIGULEA LUPESCU POPA BÎTLAN
STRÎMBEANU DUMITRU

PETREANU DUMITRACHE 1. CONSTANTIN LUCESCU

păcălit. în min. 40 Velicu 
șutează cu boltă spre poarta 
goală, dar mingea cade dea
supra plasei.

La reluare, A.S.A. Tg. Mu 
reș, încurajată de scorul alb 
iese din carapacea apărării 
tot mai des, căutînd o breșă. 
Caniaro, Trăznea și Ciutac 
șutează tot mai insistent, dar 
Ghiță le taie elanul reținind 
toate mingile. Băcăuanii se 
hotărăsc să cupleze toate mo
torete și încet, încet. împing 
pe oaspeți în cafreul lor. Du
pă o ezitare a Iui Dembrov- 
schi și Duțan (min. 58) gaz
dele ratează o ocazie unică : 
Comănescu centrează de pe 
dreapta, pe sus, balonul îl 
depășește pe Scîyom, Dem- 
brovschi și Rugiubei se în
curcă reciproc în fața porții 
goale, iar Ene Daniel, plon- 
jînd, reia balonul cu capul 
spre plasă, însă Szoldsi sal
vează de pe linia porții. Nu 
trece mult și mureșenii sînt 
gaia să dea marea lovitură. 
Trăznea scapă pe stingă și cu 
toate încercările lui Velicu 
de a-1 stopa (trăgîndu-1 și de 
tricou) pătrunde în careu, 
trage dar balonul... ocolește 
poarta. Gazdele răsuflă ușu
rate și își reiau expediția 
spre poarta adversă. în min. 
75 reușesc. în sfîrșit, să în
scrie. Duțan — neobosit în 
acest meci — străpunge dis
pozitivul echipei din Tg Mu
reș și trage spre poartă, So- 
lyom plonjează defectuos, 
Toth se bîlbîie și el, iar Ene 
Daniel, care atît aștepta, tra
ge de la 3 m i 1—0. Jocul se 
îndîrjește, oaspeții caută e'ga- 
larea și în min. 81 sînt gata 
să o obțină, dar portarul dina- 
movist nu este de aceeași 
părere. El apăra formidabil 
un șut al lui Trăznea, la o 
acțiune lucrată de același ne- 
astîmpărat Caniaro.

George MIHALACHE

♦

F.C. ARGEȘ
3—0

înainte 
do înaltul Stocker 
interveni : 1—1. Jack BERARIU

Lupescu, așa cum nu-l cunoșteam 
din Petroșani...

atacant! lată-l înscriind un nou gol in poarta echipei 
Foto : M. FELIX

WMI

- C.F.R. CLUJ 
(2-0)
(prin telefon, 
nostru). Teren

PITEȘTI. 26 
de la trimisul 
„1 Mai“; excelent ; spectatori 
circa 13 000; au marcat: Radu 
(min. 2, 27 și 71).

F.C. ARGEȘ : Niculescu 8 — 
Pigulea 9, Olteanu 7. Vlad 7, 
Ivan II 8, Prepurgel 8, Nuțu 6, 
Cîrciumărescu 7 (min. 66 
Roșu), Radu 9, Dobrin 8, Jer- 
can 8.

C.F.R. CLUJ : Negel 6 —
Dragomir 6, Cojocaru 6 (min. 
36 Țegean 6), Soos 7, Roman 
7. Stăncel 5, Bretan 6. Soo 6, 
Popescu 6, Costea 6, Petrescu 
6.

A arbitrat Ilie Drăghici 
★ ajutat foarte bine
de A. Munich și Gheorghe Re- 
tezan, toți din București.

Trofeul Petschowschi, pen
tru public, 10.

Tineret-rezerve : F.C. Argeș 
— C.F.R. Cluj 0-0.

nimic, argeșenii au fost cei 
care s-au văzut mai mult. La 
o greșeală a fundașului Co- 
jocaru, Radu, în mare vervă 
de joc, în min. 27, a inter
ceptat balonul înscriind pe 
lingă portar. Restul de timp, 
pină la finele primei reprize, 
am asistat Ia acțiuni indivi
duale ale înaintașilor de la 
F.C. Argeș, dar nefinalizate 
datorită unei automulțumiri 
evidente.

La reluare — curat para
dox — feroviarii au fost 
aceia care au avut inițiativa, 
dar jocul lor a continuat să 
fie enervant de steril. Am 
notat. în min. 56, primul șut 
al clujenilor pe poarta apă
rată de Niculescu, prin Cos- 
tea... Apoi a fost rîndul echi
pei
țiune, ceva mai legat, parcă, 
decît în prima repriză, cu 
atacuri mai închegate avînd

gazdă să treacă Ia ac-

Joc-școală
Teama pe care inițial au 

avut-o fotbaliștii piteșteni de 
un adversar cu care nu se 
mai întîlniseră într-un joc 
oficia], s-a dovedit a fi falsă. 
Feroviarii n-au reușit în nici 
un moment să pună în pri
mejdie poarta lui Niculescu. 
Maniera timidă în care oas
peții au început partida- i-au 
făcut pe cei de la Argeș să 
forțeze deschiderea scorului 
chiar în min. 2. Radu, exce
lent servit de Pigulea și Do- 
brin, a înscris printr-un șut 
im parabil.

Facilitatea golului a
dublu efect : gazdele. în con
tinuare. au făcut un joc eco
nomicos, cu faze de pură de
monstrație în cîmp. cu dante
lării (executate de Dobrin. 
Cîrciumâreseu, Nuțu, Radu), 
în timp ce oaspeții, surprinși 
parcă de golul primit, au ac
ționat confuz, comițînd greșeli 
cu duiumul pe toate compar
timentele.

Repetam; fără a forța eu

avut

la Pitești
drept vîrf de atac pe același 
Radu, bine servit fie de Do
brin, fie de Prepurgel sau 
Nuțu. La un asemenea atac, 
in min. 71, Radu (pasă de la 
Prepurgel) a mărit scorul cu 
un șut sec din spațiul careu
lui mare. Două minute mai 
tîrziu. Dobrin. într-o acțiune 
pe’ cont propriu, a ratat nu
mai de la 2 m. încetineala 
atacantului argeșean a pri
vat echipa sa de un gol 
sigur... încă o acțiune ofen
sivă a gazdelor a fost con
sumată în min. 81balonul 
a ajuns la Nuțu care, ne
inspirat, a preferat un cor
ner. în «loc să fi pasat lui 
Dobrin, complet liber...

Și meciul a luat sfîrsit în
tr-o notă de ușoară domi
nare a echipei gazdă care in- 
sisțînd mai mult (luînd jocul 
în serios) ar fi putut obține, 
indiscutabil, un scor și mai 
categoriț.

Tiberiu STAMA

PETROLUL PLOIEȘTI — i
POLITEHNICA IAȘI 2—1 (1—1)

PLOIEȘTI, 26 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion Petrolul ; timp splendid; 
teren bun; spectatori 10 000 ; 
au înscris Moraru (min. 22), 
Dincuță. (min. 77) pentru Pe
trolul, respectiv, Moldoveanu ' 
(min. 22).

PETROLUL :
— N.
rea 7. Gruber 6 
canu), Dincuță 7. 
Iuhasz 8, Cotigă 5 
Stănescu). Mocanu 
Oprișan 7). Grozea

POLITEHNICA : 
nescu 9 — Pal 7. lanul 5, Lu- 
pea 4 (min. 73 Romilă 4), Ga- 
vrilă 4, Andrioaie 6 (min. 46 
Lupulescu 6). Contardo 7. 
Incze IV 5, Moldoveanu 8, Cu- 
perman 6, Simionaș 7. A arbi
trat Adrian Macovei 
ajutat foarte slab de I. Frăsin 
și mulțumitor de C. Buburuz
— toți din Bacău.

Trofeul Petschowschi, pen
tru public) 9.

Tineret-rezerve î Petrolul — 
Politehnica

M. Ionescu 8
Ionescu 6, Bădin 7, Flo- 

(min. 62 Mo-
Moraru 
(min.

4, (ruin.
7.
Constând-

8.
16
62

Iași 2—1 (1—0).

Meciul a
lent, ieșenii
rizeze jocul la mijlocul tere
nului, unde au evoluat nu

• mai puțin de 4 fotbaliști (cele ’* - >

început 
reușind

destul de 
să tempo-

două extreme jucînd pe a- 
ceeași linie cu Andrioaie și 
Contardo). Primele atacuri 
mai hotărîte ale gazdelor au 
scos în evidență două lucruri, 
oare aveau să se repete, cu 
o perseverență 
pină la sfîrșitul 
semnalizările 
scandaloase
Ianeu Frasin
65 nu a avut 
ție corectă !) 
puerilă
Politehnica (cu excepția lui 
Pal). Cu toate că petroliștii 
au avut o linie de mijloc în 
zi mare, atacanții nu au' pu
tut fructifica decît două din 
mingile servite excelent de 
oamenii din linia a doua. 
Mocapu, în special) a fost ro-

enervantă, 
partidei : 

i dreptul 
tușierului 

în min. 
interven-

de-a 
ale
(pină

nici o
și nesiguranța 

a fundașilor de la

tița care a dereglat întreg 
angrenajul înaintării petroliste 
prin jocul său lent, nefrispi- 
rat și mai ales prin ratarea 
incredibilă a unor goluri gata 
făcute. La fel de slab au evo
luat și Cotigă și Dincuță. 
Dacă ar fi să inserăm oca
ziile ratate de gazde ne-ar fi 
necesar cel puțin un spațiu 
pe care il rezervăm de obicei 
pentru două cronici. După o 
suită de ocazii nefructificate 
la poarta lui Constantinescu, 
în min. 22 Morarii a reușit să 
deschidă scorul, reluînd pu
ternic din întoarcere o minge 
respinsă cu pumnii de por
tarul ieșenilor : 1—0 pentru
Petrolul. Ploje.ștenii nici n-au 
avut, timp să se bucure, căci 
imediat după reluarea jocului 
de la centru1 terenului, fostul 
lor coleg — Moldoveanu — a 
primit o pasă în adîncimo de 
Ia Contardo și de la 12 m, 
l-a „executat” cu nonșalantă 

,pe M. Ionescu. A fost, singura 
ocazie din tot meciul a stu
denților pe care aceștia îhsă 
n-au scăpat-o.

Pauza nu s-a dovedit un 
sfetnic bun pentru antrenorii 
ploieșteni, deși formula din 
..față", cu Mocanu și Cotigă 
vîrfuri, s-a dovedit falimenta
ră. De abia în min. 5? mai 
mult sub presiunea tribune
lor. antrenorul Cernăianu a 
onorat prima modificare: 
Oprișan a luat locul lui Mo
canu. acesta trecînd pe pos
tul său de fundaȘfStînga. Ca 
urmare, acțiunile petroliștilor 
au devenit mai incisive și în 
cele din uimă (min. 77) Gro- 
zea, cu o pasă pe spate, îl 
găsește pe Dincuță în inte
riorul 
milă, 
tor și 
tează
intervenția excelentului Con
stantinescu. Cu 
bitrajul prestat 
vei vom reveni.

careului advers. Ro- 
speriat, rămîne... mar- 
blondul ploieștean șu- 

puternic, făcînd inutilă

privire la ar
de A. Maco-

Don VLAD
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IURI TURANOV (U.R.S.S.) ESTE NOUL CAMPION AL LUMII

© Mexicanca Huria Ortiz pe locul 4 la bărbați! •
parcursul celor 3 zile de con
curs, el a cucerit de o manie
ră Impresionantă titlul su
prem, cu un rezultat mare i 
198 t din 200 posibile.

Foarte bine a evoluat șt 
coechipierul său, Juniorul Be
neș. înscriind K>6 t repre
zentantul U.R.S.S. s-a aflat

SAN SEBASTIAN, 26 (prin 
telefon). — Da ce le-a fost 
frică unora dintre concurenți 
tot nu au scăpat. Mexicana 
INuria Ortlx, campioana lumii, 
a continuat să tragă și în 
competiție masculină, reall- 
aînd un rezultat excepțional i 
195 t (în ultima si ea- a ob
ținut două serii complete * 
cite 28 fiecare) șl locul 4 în 
clasamentul bărbaților. Este 
pentru prima oară în Istoria 
skeetului cînd e femele reu
șește e asemenea performan
ță I Nuria Ortlx are 22 de 
ani, studiază franceza ți en
gleza, iar înainte de a prac
tica tirul a Jucat golf șl tenis. 
Ea a afirmat, spre stupefac
ția celor prezențl, că practică 
tirul de numai doi ani.

Noul campion al lumii, este, 
așa cum se prevedea după 
două zile de întreceri, Iuri 
Țuranov (U.R.S.S.) — locul 
4 la J.O. Cu șase serii sen
zaționale, în care a totalizat 
cifra maximă de 150 talere 
lovite, țintașul "sovietic s-a 
arătat redutabil și duminică. 
Greșind doar două talere, pe

Skeetlștll români - In a 
al poligonului Guadamendi — 
n-a mai reeditat evoluția lui 
de la Versailles (199 t). A- 
cum el a înregistrat numai 
188 t.

Obțlnînd tn ultimele serii 
82 4» 25 (Gheorgh» Sencovicl) 
și 24 23 (Gheorghe Florescu) 
cei doi skeet-lști români —

dc ia c. n. de «hcct c. comarniscdi, transmite:

pe același Ioc eu italianul 
Garagnani, medaliat cu ar
gint la J.O. din Mexic. Dar 
situația de egalitate nu a durat 
decît cîteva minute, pentru 
că după barajul care a avut 
Ioc între cei doi trăgători 
Beneș a Izbutit să doboare 
toate cele 25 de talere, în 
timp ce Garagnani a ratat 
unul. Cu toate că a tras des
tul de bine, campionul olim
pic Petrov (U.R.S.S.) a tre
buit să se mulțumească cu 
locul 5, Iar campionul conti
nentului nostru, francezul Pe- 
not — un adevărat play-boy

care au rămas să continue 
întrecerea printre ultimii 65 
de trăgători, după epuizarea 
probei pe echipe — nu au pu
tut recupera terenul pierdut 
în prima parte a competiției. 
El s-au clasat pe locuri mo
deste i Sencovicl între locu
rile 34 și 36, Iar Florescu în
tre locurile 37 șl 46. Așadar, 
actuala ediție a mondialelor 
de talere și skeet a însemnat

doua Jumătate a clasamentului
un eșec dureros al trăgători
lor români.

CLASAMENT» - bărbați too ti 
L TURANOV (U.R.S.S.) IM t - 
campion mondial, 1. Bene» 
(U.R.S.S.) IM I (după baraj 23 t) 
S. Garagnani (Italia) 193 t (după 
baraj 24 t), 4. Nurla Ortlx (Mexic) 
195 t, 5. Petrov (U.R.S.S.) 194 t, 
3. O. Kartnon (Suedia) 193 t, 7. 
SanguinetU (Argentina) 193 t, L 
Korolkieviai (Polonia) 192 t, 9. 
Seifert (Danemarca) 192 t, 10. 
Pepa Nuodo (Italia) 192 t. 11. Oa- 
basa (Venezuela) 191 t, 12. Serov 
(U.R.S.S.) 192 t, 13. Gfflmor
(S.U.A.) 192 t. 14. Sanderlln (Ca
nada) 191 t, 13. Vasllkl (Polonia) 
191 t, 13. GabUkovskl (Polonia) 
191 t. Șapte trăgători au țintit 
cite 190 t, patru 189 t, șase 188 t, 
trei — printre care șl Gh. Senco
vicl — 187 t șl zece — printre 
care și Gh. Florescu — 188 t.

Femei (150 t)t 1. NURIA ORTIZ 
(Mexic) 145 t — campioană mon
dială, 2. Larisa Gurvld (U.R.S.S.)
142 t, 3. Elena Sebatova (U.R.S.S.) 
137 t.

Marele premiu al Spaniei Ia ju- 
, nlorl (150 t)i 1. Beneș (U.R.S.S.) 

146 t, î. Pepe Nucdo (Italia)
143 t, 3. Vasllkl (Polonia) 142 t, 
(după baraj 24), 4. Gabllkovski 
(Polonia) 142 t (după baraj 23).

S-a încheiat turneul zonal 
de șah de la Atena

SPASSKI LIDER 
LA SAN JUAN

REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ
__

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 
22-20, LA BOX JUNIORI

DEMIN, 26 (prin telefon). 
în localitate a avut loc a doua 
întîlnire dintre reprezentati
vele de box juniori ale Repu
blicii Democrate Germane și 
Republicii Socialiste România. 
Cei peste 3 000 de spectator# 
au asistat la meciuri specta
culoase, de un bun nivel teh
nic. Și de data aceasta victo-

Azi, in sala Dinamo

DINAMO
DINAMO

BUCUREȘTI
MOSCOVA

haltere
amiază, cu înce-

Id
Azi dup8 

pere de la ora 18,30, sala Di
namo din Capitală va găzdui 
o interesantă reuniune de 
haltere t Dinamo București 
va întîlni puternica formație 
Dinamo Moscova, în rîndul 
căreia figurează o serie de 
halterofili valoroși, în frunte 
cu fostul campion mondial 
Kalinicenko.

ATENA (prin telefon). — 
Ieri a luat sfîrșlt la Atena 
turneul zonal da șah. Ou toa
te că una din partidele în
trerupte (Matulovlcl—Jansa) 
se mal juca, ordfnea primilor 
trei clasați, care se califică 
în turneul interzonal este 
practic cunoscută. Dintre ei 
nu va face parte Florin 
Gheorghiu (!), pentru că 
HObner a cîștigat partida ne
terminată la Lombard. Iată 
clasamentul: Hort (Cehoslova
cia), Htibner (R. F. a Germa
niei 121/» p (din 17 posibile), 
Matulovlcl (Iugoslavia) 12 p. 
Florin GHEORGHIU (Ro
mânia) 12 p, Jansa (Ceho-

1171 P CI), Csom 
10 p, Olafsson (Is-

slovacia) 
(Ungaria) 
landa) Bl/t, Spiridonov (Bul
garia) B p etc.

?■' •• M.

După 12 rund», tn turneul I 
internațional d» șah d» la 
San Juan (Porto Rlco), p» pri-l 
mul loo în clasament se află 
campionul mondial Boris 
Spasski (U.R.S.S.) cu p> j

Boxerii sovietici i-aa întrecut pe cei americani
LA3 VEGAS, 26 (Ager- 

pres). — în orașul La» Va
ga» s-a disputat, în prezența 
a 1200 de «pectatorl, întllnl- 
rea Internațională de box 
dintre selecționatele de ama
tori ale S.U.A. și U.R.S.S. Bo
xerii sovietici au obținut vic
toria cu «corul de 6—5. în

CAMPIONATE
AVANS I

• ALEMANNIA DIN NOU ÎNVINSA • EVERTON 
NU CUNOAȘTE TNFRTNGEREAI • CAGLIARI ARB 

3 PUNCTE

ria a revenit tinerilor boxeri 
germani (22—20) dar succesul 
gazdelor a fost obținut mult 
mai greu și nedreptățește for
mația juniorilor români care 
a evoluat la un nivel mult 
superior întîlnirii precedente. 
Iată rezultatele în ordinea ca
tegoriilor : Ștefan Băiatu b.p. 
W. Haring ; Virgil Neagu b.p. 
R. Langhel; Ion Adam b.p. 
K. Urban ; Gheorghe Ciochină 
b.p. L. Heine ; Cornel Hoduț 
p.p. M. Weidner ; Sandu Mi- 
halcea tnv. ab. II A. Roth; 
Ștefan Florea p.p. P. Spilski; 
Gheorghe Ștefan p. ab. II 
W. Heiman; Ion Paraschiv 
p.p. I. Zimpel; Alexandru Co- 
roianu p.p. K. Sasche ; Vasile 
Lehăduț p.k.o. III E. Findtei- 
sem. La un clinei, Lehăduș a 
recepționat o lovitură cu mă
nușa deschisă, peste ochi, s-a 
așezat joa și a așteptat numă
rătoarea, crezînd că arbitrul 
va dicta, pe bună dreptate, 
descalificarea adversarului' său, 
dar...

Așa că șl a doua întîlnire 
dintre cele două reprezentati
ve s-a încheiat cu victoria 
gazdelor.

ani. De acum înainte, numele 
lui Iașin va figura, în mod 
simbolic, primul pe lista ce
lor mai buni fotbaliști al 
Uniunii Sovietice.

La această festivitate, care 
a coincis și cu bilanțul unui 
sfert de veac de activitate 
sportivă a lui Iașin, colegii 
săi de la clubul „Dinamo1* 
Moscova i-au dăruit acestuia 
„Cupa Carnavalului", cuceri
tă de fotbaliștii dlnamoviștl 
în cadrul turneului interna
țional de la Caracas (Vene
zuela).

Lev Iașin a apărat poarta

selecționatei U.R.S.S. Ia trei 
ediții ale campionatelor mon
diale (Suedia, Chile și An
glia). Pentru succesele sale 
sportive el a fost de două 
ori decorat de către guvernul 
sovietic cu cele mai înalte 
distincții ale țării; Ordinul 
Lenin și Ordinul Drapelul 
Roșu al Muncii. O altă dis
tincție guvernamentală, me
dalia „ Pentru eroism in mun
că", l-a fost acordată în 1940 
strungarului în vîrstă de nu
mai 17 ani, Lev Iașin, care 
lucra pe atunci Ia una din 
uzinele moscovite.

cel mal spectaculos med, la 
categoria semlmljlod», Mu*.' 
ni» (SUA). medaliat cu ar*- 
glnt la J.O. d» la Cludad de 
Mexico, a dispus la puncte 
de Abrahmanov. La cat. mu»* 
că Zaporojeț (URSS) a cîț-j 
tigat prin k.o. în rundul doi’ 
In fața Iul Mlnce. Kukumovj 
(semlmuscă) a pierdut la 
puncte meciul cu Hawthorne. 
Cocoșul Melnikov a cîștigat 
la puncte întîlnlrea cu Ba-! 
zer. Alte rezultate înregistra-! 
te: pană, Sokolov (URSS) 
b.p. Lunney (SUA); semi-* 
ușoară, Ruiz (SUA) b.p. Hro
mov (URSS); ușoară, Frolov 
(URSS) b.k.o. Roland (SUA) ; 
mijlocie mică Tregubov 
(URSS) b.p. Valdez (SUA) j 
cat. mijlocie, Baldwin (SUA) 
b.p. Tarasenkov (URSS); catii 
semigrea. Babarika (URSS) 
b.p. Mathews (SUA); grea,. 
Elder (SUA) b.p. Vasiușkin; 
(URSS). Echipa URSS va e- 
volua peste cîteva zile In Ca
nada. Revanșa SUA —URSS 
a fost programata la 14 fe-; 
bruarie 1970 la Moscova, .-■’«j ■----------—J

Portarul echipei R.D. Germane, Croy, a fost unul dintre 
mai buni jucători de pe teren, în meciul de la Cardiff, 
selecționata Țării Galilor, încheiata cu victoria oaspeților 

3—1. latărl pe Croy respingind un atac al găleților

cei 
cu 
cu

SURPRIZE IN ETAPA INAUGURALĂ
A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BASCHET
Debutul ediției a XXl-a a campionatelor naționale de 

baschet a fost făcut prin cîteva partide de mare interes. 
In frunte s-a situat, desigur, cea dintre deținătoarea 

titlului la fele, Rapid, și formația I.E.F.S, alcătuită din jucă
toare tinere și talentate. Cum, însă, de acest meci ne-am ocu
pat în numărul de ieri al ziarului, vom reda in rindurilc dc 
mai jos cîteva amănunte despre surpriza produsă de I.C.H.F. 
prin victoria asupra Rapidului, și relatări de la celelalte jocuri 
ale primei etape. Tn general, întîlnirilc au fost interesante, 
echilibrate, stîrnind un real interes în rîndul publicului. Îm
bucurătoare, apariția în majoritatea echipelor a numeroase ele
mente noi, tinere, care au sporit dinamismul jocurilor. Regre
tabilă, în schimb, slaba comportare a unor team-uri (Rapid, 
Politehnica Galați, Universitatea Timișoara, la băieți) cu pre
tenții la locuri fruntașe.

MASCULIN

FEMININ

avut inițiativa tot timpul și 
au condus uneori cu 10—12 
puncte, victoria le-a revenit 
pe drept. Timișorenii au de
cepționat. Singurii care au 
luptat din răsputeri au fost 
„veteranii" Viciu și lonescu. 
In general, timișorenii au 
greșit destul de mult în apă
rare, în vreme ce bucurește- 
nil au dominat cu autoritate 
panourile. Cele mai multe 
puncte i Popa 33 p.tie la Po
litehnica, respectiv Viciu 25 p. 
Corect arbitrajul prestat de 
E. Hottya și I. Krasznai (am
bii din Oradea). (P. ARCAN 
— coresp. principal).

Dinamo București—Univer
sitatea Cluj — amînat.

Mureșul Tg. Mureș—Pro
gresul București 59—49 (25— 
25). După un meci echilibrat, 
gazdele s-au impus în fina
lul reprizei secunde și au cu
cerit victoria în această eta
pă inaugurală. Cele mai multe 
puncte: Lucaci 20, Brassay 
14 pentru Mureșul, respectiv 
Popescu 21. Excelent arbitra
jul prestat de M. Szalteleky 
(Oradea) și Gh. Rusu (Cluj). 
(C. ALBU — coresp.).

Crișul Oradea—Constructo
rul București 51—50 (26—27). 
A fost o dispută dramatică, 
epuizantă, în care coșul vic
toriei a fost marcat cu trei 
secunde înaintea fluierului fi
nal. O impresie penibilă a lă
sat-o antrenorul bucureștean 
C. Dinescu care, în ultimele 
trei minute, a vociferat, a în
trerupt Jocul și a căutat să-i 
Influențeze pe arbitri. La sfîr- 
șitul întîlnirii, el l-a acuzat 
pe arbitrul Fr. March de rea 
credință. Au condus inegal 
Fr. March și Al. Ivan (ambii 
din Timișoara), primul arbi- 
trînd confuz, dar nepărtini
tor. (I. BOITOȘ — coresp.).

Politehnica București—Uni
versitatea Cluj — amînat.

------------ I--------------------------

M. 
încă 10 meciuri in Europa

în zona europeană a preli
minariilor C.M. 
mas de disputat 
ciuri. Iată-le :

1 noiembrie: 
Suedia

2 noiembrie : 
Portugalia

4 noiembrie: Italia — Țara 
Galilor

5 noiembrie : Ungaria — 
Irlanda și Austria — Scoția

9 Noiembrie : Polonia — 
Bulgaria

16 noiembrie : România — 
Grecia și Turcia — U.R.S.S.

22 noiembrie : Italia — 
R.D.G.

7 decembrie : Luxemburg 
— Bulgaria.

Firește, la aceste 10 me
ciuri s-ar mai putea adăuga 
unele de baraj, în cazul cînd 
două echipe totalizează în 
grupele preliminarii același 
număr de puncte. Iată și re
gulamentul acestor jocuri de 
baraj. In cazul cind două 
formații termină la egalitate 
și după prelungiri, se califică 
formația care are In grupă 
cel mal bun golaveraj (prin 
scădere și nu prin împărți
re). întîlnfrile se desfășoară 
pe teren neutru.

în preliminariile C.

au mal ră-' 
doar 10 me-

Franța

Elveția

FRANȚA. — Trei meciuri 
restanță: Sochaux — Saint 
Etienne 3—3; Bordeaux — 
Rouen 1—1 ; Angers — Ajac
cio 3—2. în clasament con
duce Saint Etienne cu 19 p, 
urmată de Bordeaux cu 15 p.

R. D. GERMANĂ. — Sim- 
bătă, Vorwărts Berlin a ter
minat la egalitate : 1—1 cu 
Chemie Leipzig. Alte rezul
tate: Carl Zeiss Jena — Sach
senring Zwickau 1—1 ; 
Wismut Aue Stahl 0—0 ; 
Stahl Riesa — Dynamo Ber
lin 1—1 ; Hansa Rostock — 
Rotweiss Erfurt 1—2.

R. F. a GERMANIEI. — 
Echipa Bayern Miinchen con
duce în clasament,’ totalizînd 
15 puncte după 10 etape, ur
mată de Borussia MOnchen- 
gladbach cu 14 p, F. C. KtSln

13 p, Rotweiss Oberhausen
— 13 p, Schalke 04 cu 13 p. 
Rezultate din etapa a 10-a : 
Alemannia Aachen — Ba
yern Munchen 1—3 ; Miin
chen 1860 — Borussia M6n- 
chengladbach 0—3 ; VfB Stut
tgart — Rotweiss Oberhausen 
4—2 ; Werder Bremen — 
F. C. Kaiserslautern 3—2 ; 
F. C. Koln — SV Hamburg 
3—0, Eintracht Braunschweig
— Borussia Dortmund 1—1 ;
Rotweiss Essen — Hanovra 
96 1—0 ; Hertha — Schalcke 
04 3—0.

ANGLIA. — Arsenal a ter
minat la egalitate : 0—0 cu 
Ipswich Town, iar Liverpool 
a dispus cu 4—1 de South
ampton. Deși a jucat în de
plasare, Everton a cîștigat cu 
1—0 jocul cu Coventry City 
menținîndu-se pe primul loc 
în clasament. Alt» rezultat» : 
Leeds United — Derby Coun
ty 2—0 ; Manchester City — 
Wolverhampton 1—0 ; Stocke 
City — Tottenham Hotspur
1— 1 ; West Bromwich Al
bion — Manchester United
2— 1 ; West United — Sun-

derland 1—1; Nottingham 
Forest — Burnley 1—1.

ITALIA. — Cagliari a ob
ținut o prețioasă victorie în 
deplasare, grație celor două 
goluri marcate de Riva în 
poarta echipei Napoli, șl a 
trecut în fruntea clasamen
tului cu 12 puncte, avîndun 
avans de trei puncte! Ur
mează un cvartet format din 
Internazionale, Roma, Fio
rentina și Lanerossî cu cîte 
9 p. Acestea încă nu au ie
șit din cursa pentru primul 
loc... Iată rezultatele etapei și 
autorii golurilor: Barl — 
Sampdoria 0—0, Florentina
— Torino 0—0 (meciul s-a 
jucat la Verona), Juventus
— Internazionale 2—1 (Anas
tas!, Bedin — autogol, res
pectiv Bonisegna), Lanerossî 
Vicenza — Verona 3—0 (Vi
tali 2, Biasiolo), Brescia — 
Palermo 3—1 (Salvl, Botti, 
Simon), respectiv Pellzzaro; 
meciul a avut loc la Reggio 
Calabria), Roma — Lazio 
2—1 (Spinosi, Landinl, res
pectiv Massa). în clasamen
tul golgeterilor conduce Vi
tali (Lanerossi) cu 6 goluri, 
urmat de Riva (Cagliari) 5 
goluri, Rivera (Milan) 4 go
luri etc

(Cejare TRENTINI)

„Turul automobilistic al Europei1*
TRAVEMUNDE, 26 (Ager

pres). — Turul automobilistic 
al Europei, disputat pe un 
traseu de circa 14 000 km, a 
luat sfîrșlt la Travemtlnde 
(R.F.G.) eu victoria echipaju
lui vest-german Hans Vogt — 
Kurt Waldner pe o mașină 
„Opel". Ediția viitoar» a a- 
cestei competiții se va desfă
șura în anul 1970, pe un tra
seu ce va înconjura Marea 
Mediterană.

/

egalați 
au mai 
luat de
— co

Universitatea 
lider de

Timișoara 
toamnă!

Brașov

I.C.H.F.—Rapid 85—78. Ora 
tlrzi» la care s-a încheiat 
acest meci, disputat slmbătâ 
seara, nu ne-a permis să re
latăm amănunte. Facem acest 
lucru acum, lncepînd prin a 
spune că Niculescu a Jucat 
din nou excelent, conducîn- 
du-și coechipierii la victorie 
datorită modului inteligent în 
care a coordonat acțiunile 
formației și intercepțiilor 
prompte, în urma cărora au 
fost create numeroase contra
atacuri. Alături de Niculescu, 
Cîmpeanu a avut o contri
buție simțitoare la realizarea 
acestui remarcabil succes al 
echipei I.C.H.F. care pășește, 
astfel, cu dreptul în noul 
campionat. Rapidiștii. obosiți 
probabil după turneul efec
tuat în Iugoslavia, s-au com
portat sub valoarea individua
lă a jucătorilor ce alcătuiesc 
lotul. Ei au condus în prima 
repriză, dar au fost 
și, în continuare, nu 
putut reface avansul 
I.C.H.F. (F. SIMION 
respondent).

Steaua—Politehnica
80—52. Profitînd de valoarea 
modestă a adversarilor, antre
norul V. Popescu a rulat în
tregul lot de care dispune, în- 
cercînd diferite formule de 
formații. Chiar și în aceste 
condiții, steliștii au învins 
la un scor categoric o forma
ție cu elemente talentate, Jar 
încă lipsite de experiență. 
(F. S.)

Comerțul Tg. Mureș—Voin
ța București 76—57 (42—27). 
Reveniți în „A", mureșenii 
au dominat permanent în 
meciul cu proaspăta promo
vată, Voința. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de 
Țcdula 26, Bencze 18. pentru 
Comerțul, respectiv Strugaru 
18 și Kiss 14. Bine au arbi
trat V. Chioreanu și I. Știrbu 
(ambii din Cluj). (C. ALBU 
— coresp.).

Politehnica Galați—I.F.F.S. 
București 71—73 (38—38). E- 
voluînd si -prinzător de slab, 
gălățenii au debuat cu o în- 
frîngere. Oaspeții, mai calmi 
și mai sigur? în acțiunile 
sub panou, au realizat o ne
sperată, dar meritată, victo
rie. Principal’ realizato-i: 
Baltag 17, Răilcanu și Moraru 
cîte 16 de la gazde, respecți” 
Podvarcu 18, Ioneei 17. 2.
S1R1OPOL — coresp.).

Universitatea Timișoara— 
Politehnica București 52—61 
(32—33). După un joc de mare 
luptă, în cțire oaspeții au

Au luat sfîrșit întrecerile 
primului tur (în aer liber) al 
campionatului feminin de 
handbal. Cîșligind și jocul 
derby cu echipa bucureștea- 
nă Confecția, handbalistele 
de Ia Universitatea Timișoa
ra au terminat prima parte 
a campionatului pe 
Ioc in clasament, fără 
gere. Iată amănunte 
meciurile disputate :

I.E.F.S. BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 9—12 
(7—8). Meci frumos, palpi
tant. în minutul 20, la scorul 
de 6—6. deși în 5 jucătoare, 
Rulmentul preia conducerea 
pe care n-o mai cedează pină 
la sfîrșit. Handbalistele de la 
I.E.F.S. au greșit mult, și au 
ratat numeroase ocazii clare 
de gol. Armancu (Rulmentul) 
a apărat excepțional. Cele 
mai multe goluri : Eăicoianu 
(l), Mohanu (3) de la studen
te și Allies (4), Oancea (3) 
de la Rulmentul. Au arbi
trat bine : G. Mateescu — 
Al. Popescu (Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej). (M. Constantin)

UNIVERSITATEA 
ȘOARA 
BUCUREȘTI
Derbyul etapei a fost cîștigat 
fără drept de 
pioane. Timișorencele, supe
rioare la toate capitolele, au 
obținut cele două puncte 
puse în joc, cons -lidîndu-și 
astfei poziția în fruntea cla
samentului. în’îlnirea a în
ceput în nota de dominare a 
gazdelor care preiau condu
cerea, dislanț**n*M ie, la sfîr-

primul 
înfrîn- 
de la

TIMI-
CONFECȚIA 

14—7 (6—2).

apel de cam

ambele

șitul primelor 25 de minute 
de joc, Ia patru goluri. La 
reluare, handbalistele antre
nate de C. Lache nu cedea
ză nici un moment inițiativa, 
reușind să cîștige conforta
bil. Deși au luptat cu ardoa
re, bucureștencele nu au pu
tut face mai mult în fața 
unui adversar mai bine pre
gătit. Principalele realizatoa
re : Szecheli (5), Topîrceanu, 
Metzenradt (?) de la gazde 
și Nedelcu (3), Matache (2) 
de la oaspete. Au condus co
rect : V. Cojocaru — 1. Mi- 
hăilescu (Craiova). (C. Crețu, 
coresp.)

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 9—9 (5—4). Joc 
obstructionist de
părți, de slab nivel tehnic. 
Gazdele au ratat 4 lovituri 
de la 7 m. Corect arbitrajul 
prestat de P. Radvani (Cluj) 
și M. Grebenișan (Tg. Mu
reș). (Șt. Marton, coresp.)

C.S.M. SIBIU — UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI 8—12 
(3—4). Victorie meritată a 
studentelor,, care au condus 
în permanență. Cele mai 
multe puncte au înscris : Do- 
bîrceanu (5) pentru ,,U“ și 
Brezaic (3) pentru gazde. 
(Gh. Topîrceanu, coresp.)

VOINȚA ODORHEI — RA
PID 10—8 (4—4). După o re
priză egală, handbalistele de 
la Voința s-au impus în fi
nalul întîlnirii. obținind o 
victorie muncită, dar pe de
plin meritată. (A. Pialoga, 
coresp.)

BRACKE 
SE PREGĂTEȘTE^ 
CIUDAD DB MEXICO, 2d 

(Agerpres). — Ciclistul bel
gian Ferdinand Brack» îșt 
continuă pe pista velodromu
lui „Melgar" din Ciudad d» 
Mexico pregâtiril» tn vederea 
tentativei de doborîre a re
cordului mondial al orei pen
tru profesioniști, deținut cu‘ 
48,666 km d» danezul Ritter^ 
în același timp, s» pregătește 
alături de Brack» ți ciclistul 
mexican Trevino, care inteiw 
ționează să atace recordul 
mondial al orei pentru ama
tori, care est» d» 47,513 km 
șl aparține danezului Mogens 
Frey. j

Jumeul de floretă de la Arta
ANKARA, 26 (Agerpres).— 

Turneul Internațional mascu
lin de floretă de la Ankara 
a fost cîștigat do sportivul 
polonez Parulski, care a tota
lizat 5 victorii. Pe locul doi 
s-a clasat Elkalloby (R.A.U.) 
cu 4 v., urmat de Petru» Tu
dor (România) — 2 v., Ște
fan Aurel (România) — 2 v.. 
Helm (R.D. Germană) 1 v. etc.

SCRIMERI ROMANI

1,1 BUDAPESTA
Duminică la prînz a pără

sii Capitala îndreptîndu-se 
spre Budapesta, unde urmea
ză să se desfășoare între 29 
octombrie și 2 noiembrie, 
turneul de scrimă al arma
telor din țările socialiste, un 
valoros lot de trăgători din 
țara noastră. Lotul cuprinde 
pe Olga Szabo, Ileana Drîm- 
bă, Suzana Ardeleanu, Aniu- 
ta Alexandrov (floretă femi
nin), Ionel Drîmbă, I. Falb,
M. Țiu, Șt. Ardeleanu ți C. 
Bunlcelu (floretă masculin),
N. Marinescu, Șt. Moldanschi, 
Al. Istrate, N. Istrate, N. 
Iorgu (spadă), Oct. Vintilă, 
H. Bădescu, N. Cxlcea și G. 
Alexe (sabie).

C. M. de judo

TOT JAPONEZII

altor 
de aur 
i-a re- 
care a 
colosul

SĂRBĂTORIREA IUI IAȘIN

CE

TELEXTELEX-TELEX-TELEX

Una din numeroasele secvențe deosebit de spectaculoase ale întrecerilor de iudo

MOSCOVA, 26 (Agerpres). 
„Celebrul portar Lev Iașin 
și-a înscris pentru vecie nu
mele în rîndurile selecționa
tei de fotbal a U.R.S.S.", a 
declarat actualul antrenor al 
echipei, Gavril Kacialin, în 
cuvîntul său, la festivitatea 
organizată în onoarea acestui 
talentat sportiv, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 40

La Ciudad de Mexico con
tinuă campionatele mondiale 
de judo. Din nou sportivii ja
ponezi și-au confirmat clasa 
intrînd în posesia a 
două titluri. Medalia 
la „toate categoriile" 
venit lui Shinomaki, 
dispus în finală de 
olandez Ruska (110 kg), iar 
la categoria ușoară a trium
fat Sonoda, învingător în fi
nală al compatriotului 
Nomura.

La Wigan (Anglia), selecțio
natele Franței și Angliei de 
rugby „XIII" au terminat la 
egalitate: 11—11 (3—6). Cap- 
douze a marcat punctele fran
cezilor, fiind unul din cei mai 
buni jucători de pe teren.

Selecționata feminină de bas
chet a Cubei, care se află in. 
turneu in Franța, a jucat la 
Orly cu o reprezentativă lo
cală. Oaspetele au repurtat o 
categorică victorie cu scorul 
de 70—35.

Sud-Africană). La feminin, 
Pe primul loc s-a clasat Vir
ginia Wade (Anglia), care a 
învins-o in finală cu 6—3, 
1—6, 6—3 pe compatrioata sa 
Ann Jones.

runcarea suliței cu o perfor
manță de 56,02 m. Vechiul 
record era de 55,54 și apar
ținea aceleiași atlete.

meci amical, handbaliștii sue
dezi vor întîlni la 30 octom
brie la Goteborg selecționata 
Ungariei. înaintea acestui 
meci, Ia 28 octombrie, echipa 
maghiară va juca la «Oslo în 
compania echipei Norvegiei.

Turneul internațional de te
nis desfășurat pe teren aco
perit la Stalybridge (Cheshire), 
contîiid per.tru „Cupa De
war’. a fost cîștigat de en
glezul Mark Cox, care a dis
pus in finală cu 6—4, 6—3 
de Bob Hewitt (Republica

Echipa selecționată de hochei 
ne gheață a Norvegiei, care 
se află in turneu în Ceho
slovacia, a jucat la Praga cu 
echipă locală Slav‘.a. Hocheiș- 
tii cehoslovaci au obținut vic
toria cu 3—2 (2—0, 0—1,1—1).

Echipa masculină de baschet 
Spartak Brno și-a încheiat 
turneul întreprins în Spania, 
jucînd Ia Bilbao cu echipa lo
cală Juventud. Baschetbaliștii 
cehoslovaci au obținut victo
ria cu scorul de 78—76. în 
penultimul joc. formația Kas 
Bilbao înirecuse echipa ceho
slovacă cu 79—74.

Formațiile de juniori la polo 
pe apă ale K.F. a Germaniei 
și Cehoslovaciei s-au întîlnit 
la Munchen. Oaspeții au obți
nut victoria cu scorul de 6—5 
(1—2, 2—2, 2—0, 1—1).

Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Belgrad, atleta iu
goslavă Urbancic a stabilit un 
nou record al. tării sale ia a-

eleSelecționata masculină 
handbal a Suediei se pregă
tește intens pentru neul se
zon internațional. In primul

.. ...........................

La Varșovia se desfășoară în- 
tilnirea internațională de te
nis dintre 
și Austriei.
scorul este
l-a învins .
Rybarczyk j 
cîștigat cu 
lui Herdy.

echipele Poloniei 
După prima zi, 

de 1—1. Kary (A) 
cu 6—3, 7—5 pe 

iar Nowicki (P) a 
6—3, 7—5 in fața


