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„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL RUGBYȘTII AU PĂȘIT CU DREPTUL ÎN „CUPA NATIUNILOR-F.I.R.A "s

ROMANIA-CEHOSLOVACIA 42-6 (19-3)

La semicerc
• TIMIȘOARA, 23 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Ambianța în 
care se desfășoară a X-a ediție a 
Trofeului Carpați — sală arhi
plină, zeci de ziariști, crainici de 
radio, tele și fotoreporteri, arbi
tri purtlnd ecusonul (girul) Fe
derației Internaționale, program 
nonstop de la amiază pînâ seara 
tîrziu — 11 dă oricărui cunoscător 
de sport senzația autentică a par
ticipării la o mare și importantă 
competiție internațională.

t
„AVEȚI LEGĂTURĂ 
CU COPENHAGA !•

deFaima trofeului pus in joc 
federația noastră de handbal a 
crescut considerabil. Simți acea
sta și din interesul manifestat 
pentru jocurile de la Timișoara, 
de minuitorii condeiului. Lingă 
grupul compact al ziariștilor ro
mâni se află numeroși trimiși ai 
unor ziare, reviste, agenții de 
presă, studiouri de radio de peste 
hotare. La Trofeul Carpați sint 
acreditați : 12 ziariști, cronicari și 
fotoreporteri din Danemarca, 3 
din Suedia. 2 din Franța și unul 
din R.F. a Germaniei. Studiourile 
de radio din Danemarca și Sue
dia fac zilnic transmisiuni in di
rect. iar ziariștii danezi vorbesc 
fără întrerupere, astfel că a de
venit aproape o deviză a opera
toarei de la biroul de presă : 
.Aveți legătura cu Copenhaga".

ACADEMIA HANDBALULUI

Trofeul Carpați a prilejuit șl o 
Inttluire a somităților handbalu
lui internațional. Cele ÎS jocuri 
sint urmărite de Curt Wadmark, 
— președintele federației suedeze, 
membru al Comisiei tehnice a 
F.I.H., Renă Richard (Franța) — 
membru al C.T. a FJ.H., loan 
Kunst-Ghermănescu — membru

al C.T. a F.LH.. tehnicieni de 
reputație Internațională : Ivan 
Snoj (Iugoslavi», Roland Mattson 
(Suedia), Jean Lacoux (Franța), 
Per Teilman (Danemarca) și alții. 
In aceste condiții, cind o parte 
din reprezentanții de seamă ai 
Jocului cu mingea mică au ținut 
să fie prezenți la cel mai impor
tant test al anului, nu mai miră 
pe nimeni faptul că In afara celor 
10 antrenori invitați de F.R.H., 
numeroși alți antrenori profită de 
acest turneu pentru a-și Îmbogăți 
cunoștințele, ca dl. Chanan 
Abramson care a făcut drumul 
din Israel pină la Timișoara cu 
convingerea că va avea de văzut 
lucruri noi, pe care apoi să le 
pună în practică In pregătirea 
echipei sale. Macabi Tel Aviv. In 
afara grupului de arbitri români 
— delegat să conducă jocurile, a 
celor două cupluri invitate (H. 
Bartschinger și H, Wagner — El
veția; J. Valența și M. Sajner — 
Cehoslovacia) alți numeroși ca
valeri ai fluierului din România, 
Iugoslavia, Bulgaria urmăresc 
evoluția colegilor lor In teren.

EXEMPLUL CĂPITANULUI
Maestrul emerit al sportului 

Cornel Oțelea. figură proeminen
tă a handbalului românesc și a 
celui internațional este — Ia 29 de 
ani — mai tînftr declt mulți din
tre tinerii săi coechipieri. Demon
strația de virtuozitate în atac, 
abnegația cu care luptă în apă
rare, modul cum lși mobilizează 
permanent colegii, totala sa dă
ruire fac din Cornel un adevărat 
căpitan de echipă, un exemplu 
minunat pentru tlnăra generație 
căreia li va preda clndva ștafeta. 
Și publicul, generosul public timi
șorean, răsplătește fiecare evolu
ție a căpitanului cu entuziaste 
aplauze. Le merită din plin.

H. NAUM

ROMANIA A A ÎNVINS 
SELECȚIONATA UNGARIEI
TIMIȘOARA. 23 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
— în sala sporturilor din lo
calitate — care începînd de 
astăzi a primit numele de 
„Olimpia" — s-au desfășurat 
jocurile celei de a doua etape 
a turneului internațional de 
handbal masculin dotat cu 
„Trofeul Carpați". Peste 2 000 
de spectatori au asistat la în- 
tîlniri deosebit de disputate, 
de un bun nivel tehnic.
DANEMARCA — FRANȚA 

23—21 (13—13)
Confirmind impresiile lă

sate in prima partidă, hand 
baliștii francezi au opus o 
dirză rezistență viceeampio- 
nilor lumii. Aceștia au fost 
obligați să stringă serios rin-

durile în apărare — călcîiul 
lui Ahile ia echipa lor — 
pentru a putea smulge o vic-

Astăzi au loc ultimele în
treceri preliminare din ca
drul turneului „Trofeul Car
pați" la handbal masculin, 
lată programul : ora 15,45 
— România B — Polonia ; 
ora 17 — Franța — Unga
ria ; ora 18,15 — Suedia — 
Iugoslavia ; ora 19,30 — 
România A — Danemarca.

torie concretizată abia în ul
timele minute. Pină atunci,

Călin ANTONESCU
(Continuare In pag. a 4 a)

MECI RETUR ÎN „C. C. E." LA HANDBAL

„U“ Timișoar a-S wif t Ro er montl 12-6 (53)

CAMPIONATELE DE ȘAH
• FLORIN GHEOR

GHIU talonat de Ciocîl- 
tea, Ghițescu și Szabo.

FLORIN GHEORGHIU

O Perspectiva olimpi
că produce agitație în 
lotul fruntaș.

• LA PIATRA NEAMȚ, 
Margareta Teodorescu 
își apără cu strășnicie 
avansul.

• Ultimele două 
runde vor decide cam
pioana.

(Citiți rezultatele la zi și 
amănuntele asupra ce
lor două finale in pa
gina a Il-a a ziarului)-

ECHIPELE DE BASCHET ROMÂNEȘTI 
CUPA CUPELORIN „C.C.E." Șl »»

In urma discuțiilor purtate 
între echipele românești și 
adversarele lor din competi
țiile de baschet continentale, 
au fost definitivate următoa
rele date de disputare a par
tidelor : Dinamo București — 
Racing „Beli" Malines (turul 
al doilea al „C.C.E." la bă
ieți) : 4 decembrie la Bucu
rești și 11 decembrie la Ma-

lines; Rapid — Clermont- 
Ferrand (turul al doilea al 
„C.C.E." la fete): 2 decem
brie la Clermont-Ferrand și 
9 decembrie la București 
Steaua — 
mul tur al 
băieți) : 3 
sen și 11 
rești.

• Steaua singura
• Bătrânul Lereter

„U“ — Rapid 0—0.
E o surpriză ? Nu. De ce ? 

Pentru că verticala Răducanu- 
Dan-Angelescu-Neagu 
rupe orice țesătură de 
Minus, poate, țesătura 
bal...

Farul — Steaua 0—2.
E o surpriză ? Nu. De ce ? 

Pentru că, îmi permit să re
pet, spre supărarea unui vechi 
teoretician, că atacul nu e de 
mult cea mai bună apărare.

Și atunci, unde e surpriza ? 
Surpriza nu mai e surpriză. 
Această surpriză (care nu mai 
e surpriză) se numește... O- 
zon.

Ozon a reușit o „remiză" la 
Bacău. Cum ? tn stilul său 
personal. Adică în stilul în 
care a cîtigat și la Brașov, a- 
colo unde toți se închină pină 
la pămint, cerînd iertare.

Titus Ozon este unul dintre 
ultimii îndrăgostiți (iremedia
bil) de fotbal. Omul care a 
început meseria de antrenor

poate 
pase. 
Setu-

TIMIȘOARA 23 (prin tele
fon). — In cadrul festivalu
lui handbalistic de la Timi
șoara duminică dimineața a 
fost programat meciul retur 
din C.C.E., Universitatea — 
Swift Rocrmond. Așa după 
cum se prevedea, campioana 
Olandei nu a venit la Ti
mișoara pentru a pierde. 
Chiar din primele minute o- 
landezele ne-au dat emoții, 
în min. 5 ele conduceau cu 
2—0. prin punctele înscrise 
de Hendrix, după ce au re
alizat mai multe combinații 
reușite. însă, pe măsură ce 
minutele se scurg, studentele 
iși revin și reușesc să egaleze 
prin Metzenrath, care trans
formă două lovituri de la 7 m. 
Apoi, Fekete-Popa înscrie 
goluri consecutive. Pină 
sfîrșitul primei reprize

repriza secundă cam- 
României joacă mai 
de valoarea ei. în 

parte a jocului punc- 
fost inscrise de : Ne-

Aarts mai inscrie un gol pen
tru olandeze, scorul fiind la 
pauză 5—3 pentru Universita
tea. în 
pioana 
aproape 
această 
tele au
ghină 2, Vrabie 2, Onofraș 1, 
Neagoe-Haralambie 1, Hriv- 
nak 1 pentru timișorence. res
pectiv Hendrix (3). Cu aceas
tă victorie, româncele s-au 
calificat in turul următor, insă 
dubla victorie asupra modes
tei formații olandeze nu poate 
constitui un test concludent 
asupra stadiului de' pregătire 
a formației noastre, care azi 
a satisfăcut doar prin prisma 
rezultatului. A arbitrat corect 
cuplul bulgar David Davidov— 
Alexander Vorbanov.

P. ARCAN

Ciobănel conduce unul din numeroasele atacuri ale rugbyștilor 
alb).

români (in echipament complet 
Foto : AUREL NEAGH).

ROMANIA — Durbac ; Nica, 
Irimescu, Dragomirescu (Ma
rinescu), Suciu; Nicolescu, 
Florescu ; Rășcanu, Țuțuianu 
(Fugigi), Ciobănel; Daraban, 
Șerban; Drăgulescu, Iorgu- 
lescu, Dinu ; CEHOSLOVA
CIA — Vrba; Vlk, Vrzal, 
Blaha, Hevera ; Kourek, Send
ler : Kriitzner, Kopec, Mazal ; 
Brejla, Cely ; Horacek, Pe
rina, Frydrych ; arbitrul: J. 
Filiâtre (Franța) ★★★★★

unui ase- 
ca acela 
rugbyștii 

cu Ceho-

La înregistrarea 
menea scor final 
cu care au învins 
români In meciul
slovacia î 42—6 (19—3) o dată 
trecută euforia primelor clipe, 
se poate instaura părerea că 
slăbiciunile adversarului con-

stituie esențialul. Și totuși, 
lucrurile — o spunem chiar de 
la început — nu stau deloc 
astfel.

Tntr-adevăr, așa cum se a- 
răta și în avancronică, așa 
cum, probabil, coincideau pă
rerile celor în temă, experien
ța și nivelul tehnico-tactic al 
adversarilor noștri din prima 
partidă contînd pentru .Cupa 
Națiunilor — F.I.R.A." a 
crescut enorm. Iar creșterea 
lor se datorează în special 
adoptării unei concepții de 
joc în concordanță cu spiritul 
rugbyului. ieri frumos expusă 
de treisferturile oaspeților. 
Este, de altfel, principalul mo
tiv pentru care partida a re
prezentat un mare cîștig al 
ambelor părți i nici

nu s-a încercat, în vreun fel. 
contracararea acțiunilor ad
verse prin „încuierea* jocu
lui. Ambele echipe au jucat 
deschis uneori poate chiar 
exagerat...), au făcut totul nu 
pentru a obține lovituri de 
pedeapsă, nu pentru a ajun
ge în situații care să permită 
înscrierea de drop-goaluri, ci 
pentru a realiza încercări.

Nu au lipsit, ce e drept, 
nici momente de nemulțumi
re pentru suporterii ovalului 
românesc (vom reveni însă 
cu alt prilej), dar deasupra 
oricărui considerent trebuie

Gh. RUSSU-ȘIRIANU

la București ; 
N.T.V. Giasen (pri- 
„Cupei cupelor" la 
decembrie la Gie- 
decembrie la Bucu-

■

o clipă

Goool I Pircălab a executat o lovitură liberă, de pe dreapta, și Dumitrache „a plutit" peste careu, trimițînd 
balonul tn fundul plasei. In acest moment Dinamo conduce cu 2—0... Foto i N. AUREL

învingătoare în deplasa*© • Rapid și Jiul au cucerit puncte prețioase la Cluj și Bacău
a găsit „cifrul" lacătului piteștean > Studenții craioveni

• A. S. Armata Tg. Mureș a preluat din nou lanterna
REZULTATE TEHNICE 

0-2 
3—1
0-0
2—1
3—0
1—1
3- 0
4— 1

JOCUL
cu o sticlă spartă în spate a 
știut să aleagă. Intre fotbalul- 
nevroză și fotbalul-joc, el a 
ales JOCUL.

După victorie, Ozon fumea
ză și ochii-i strălucesc de 
bucurie.

După înfrîngere, Ozon fu
mează și ochii-i privesc me
lancolici, dar niciodată triști. 
De ce ? Foarte simplu. Ozon 
știe că înfrîngerea face parte 
din joc.

...Sint 10 ani de atunci, tn- 
tr-o după amiază, mă duceam 
la meci. Pe drum am intîlnit 
un prieten. Am rămas sur
prins văzindu-l venind „din
spre'' arenă. L-am întrebat: 
de ce ? Mi-a răspuns : „Pen
tru că azi nu joacă Ozon".

Ozon a iubit, în total, fot
balul. A iubit golul. A iubit 
bara. A iubit mingea care a

curs pe lingă bară. A iubit 
pină și gîndul că el a fost cel 
care a pierdut finala Rapidu
lui cu Arieșul. A iubit tot.

...Sint 20 de ani de atunci. 
Dinamo juca pe „Republicii". 
cu l.C.O. Spre sfîrșitul jocu
lui, Melan l-a culcat din pumn 
pe Titus Ozon. Ozon a pier
dut atunci doi dinți. Seara 
l-am revăzut pe bulevard, in
tr-un restaurant, lingă „La- 
zăr", unde e azi „Cireșica". 
Ozon era bandajat pină la 
nas. Respira greu. Bartha re
povestea fazele meciului ju
cat cu trei ore in urmă. Și 
ochii triști ai lui Ozonrîdeau. 
Uitase de Melan. Pentru el, in 
acele clipe, jocul era totul.

Astăzi, după 20 de ani. Ozon 
conduce o echipă in care nici 
un jucător nu știe jocul așa 
cum îl știa el. Dar ochii lui 
Ozon continuă să ridă, mul
țumiți.

Acesta e jocul...
loan CHIRILA

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

Kl
(1-0)
(2-0)
(1-0)
(0-0) 
(1-0)

MIERCURI 26 NOIEMBRIE
Petrolul — Steaua

DUMINICA 30 NOIEMBRIE
Steaua — Dinamo Bacău
Jiul — Crișul
Rapid — Farul
C.F.R. — Univ. Craiova
A. S. Armata — .V Cluj
Steagul roșu — U.T.A.
F. C. Argeș — Petrolul
Politehnica — Dinamo București

EFORT

(Continuare in pag. a 3-a)
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CINEE ;
DE VINA ?
T

surclasați la Brașov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11
12.
13.
14.
15.
16

După etapa a
CLASAMENTUL

8 
6
6
5
6
7 0

2 
3
1

Dinamo Buc. 
Rapid 
Univ. Craiova 
Dinamc Bacău 
Jiul
Steagul roșu 
Ui. A.
F.C. Argeș 
Farul 
Steaua 
„U" Cluj 
Petrolul
Crisul 
C.F.R. 
Politehnica
A.S. Armata

1
4
3
4
2

Xlll-a

I

I
I
I
I

I
I
!

I
12
12
12
13
13
13
13 6
12 5
13 6

5
3
4
4 2

2
2
1

11
13
11
13
13 4
13 3
13 3

MINIM,

3
2
3
4
5
6
5
4
6

2 4 
6
3

4 
4
7
7
8
9

26-13 
20-11 
19-14 
19-16
18-17
22-23
18-20
24-17
16-20
28-19
16-16
14-14
18-27
11-22
11-16
11-26

17
16
15
14
14
14
14
13
13
17
12
11
10
10
8
7

I
I
I
I
I
I
I
i

CAMPIONATUL

Ciclocrosiștii 
caladind" una din 
colinele traseului

de ieri.

CICLOCROS

PLICTISEALA... MAXIMA! i
DINAMO BUCUREȘTI — C.FJL CLUJ 3—1 (1—9)

Stadion Dinamo : timp excelent : teren bun; spectatori: 
peste 10 000: au marcat : Bretan (mln. 19) — autogol, Du
mitrache (min. 54 și 80, ultimu: din 11 m), respectiy Soos 
(mln 85 din 11 m).

DINAMO : Coman 7 — Ștetan 8, Pirvu 8, Stoenescu 7, 
Deleanu 7. Ghergheli 7, Dinu 6. Pircălab 8, Sălceanu 5 
(min. 65 D. Popescu 5), Dumitrache 7, Lucescu 7.

C.F.R. : Nagel 6 (min. 82 Cristea) — Dragomir 8. Cojo- 
caru 7, Soos 7. Roman 5, Țegean 5. Bretan 6, Schwartz 5 
(min. 46 Stăncel 5), Soo 6, M. Popescu 8, Petrescu 7.

A arbitrat Zaharia Drăghici ajutat la linie de
Gh. Manole și Gh. Tacciu (toți din Constanța).

Trofeul Petschowschl (pentru_ public) : *
Tineret-rezerve : Dinamo

Meci modest, ieri, în Șo
seaua Ștefan cel Mare, și 
la acest calificativ „meri
te" aparțin deopotrivă gaz
delor — cu o echipă în
deobște nonșalantă, plicti
sită, poate nițel obosită, a- 
flată în așteptarea greșeli
lor adversarului, echipă pe 
care numai citeva „șarje" 
subtile ale lui Pircălab și

____  9.
— C.F.R. 2—1 (1—9).

golul întîi înscris de 
mitrache o salvează de la 
aprecieri mai drastice, cit 
și oaspeților, formație care 
a venit la București să 
piardă cit mai onorabil, și 
care... și-a atins umilul 
scop.

Contrar așteptărilor — în 
tribune se miza pe o di
ferență de scor astrono-

Du-

mică — Dinamo a practi
cat de-a lungul primei re
prize un joc fără excepție 
mediocru, lipsit de scintei, 
nereușind, minute în șir, să 
amenințe poarta lui Nagel 
și nici — argument la fel 
de important, poate, ca și 
golul — să creeze faze de 
fotbal veritabil, spectacu
loase... Prima de acest gen 
a fost realizată abia cu 
două minute înainte de fi
nalul reprizei, cind Nagel, 
presat de Dumitrache, a 
respins mingea pe... volâ-ul 
lui Lucescu, al cărui 
fost deviat, printr-o 
dă spectaculoasă, de 
keeper-ul clujean.

în rest, cîteva încercări
Ovidiu IOANITOAIA

șut a 
para- 
goal-

(Continuare in pag. a 3 a}
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ribunele tot mai puțin populate 
din jurul bazinelor ce găzduiesc 
partide amicale, oficiale și 
chiar internaționale de polo 
sint o evidentă realitate. Iar 
cauzele care au dus la această 

situație nu trebuie căutate prea mult.
Spre deosebire de alte țări, și nu 

la întîmplare alese (Ungaria, Iugosla
via, Italia), marea majoritate a parti
delor campionatului nostru național 
se desfășoară în lunile mai, septembrie 
și octombrie, cînd — s-o recunoaștem — 
jocul cu balonul tn apă nu te mai 
apropie de bazin cu aceeași căldură 
ca-n lunile de vară. Cit despre nive
lul lor spectacular, să nu mai vorbim ; 
dacă ne-am aminti doar ultima con
fruntare a fruntașelor competiției, Di
namo si Steaua, care nu mai purta 
nici măcar amprentele mizei unui joc 
decisiv pentru titlu, și parcă tot i-am 
înțelege pe cei ce preferă jocului de 
polo o plimbare la șosea sau un drum 
la Snagov. Sau, un (veritabil) specta
col sportiv. __

Să ne întoarcem însă în urmă cu 
cîfiva ani, nu prea mulți, cînd în tri 
bunele metalice de la Tineretului (care 
au dispărut de mult) se înghesuiau 
aproape 2000 de spectatori la cîte un 
joc de zile mari. Aveam atunci o echipă 
națională cu mai mulți sportivi de mare 
virtuozitate, cu o idee tactică care îi 
permitea să joace de io egal la egal 
cu cele mai bune selecționate din lume. 
Animația din jurul piscinei era pe de
plin justificată; avea lumea, într-ade- 
văr, ce să aplaude, mai ales că marile 
echipe nu ne prea ocoleou; veneau 
cu plăcere să joace la București.

Dar, treptat-freptat, rîndurile din tri
bună s-au rărit simfilor. Pe de-o parte 
pentru că formațiile noastre, de la 
cele de juniori și pînâ la cec re
prezentativă, au început să joace după 
(spun unii antrenori) „tactica modernă", 
în care singura preocupare majoră este 
aceea de a-l face pe adversar să gre
șească (forțarea obținerii unor elimi
nări sau lovituri de la 4 metri). Spec
tacolul se diluează astfel, devenind 
confuz și neatrăgător. Iar cînd întrece
rea sportivă mai este însoțită (uneori) 
de acte reprobabile — brutalități, re
tragerea unor echipe din bazin, cazuri 
de huliganism, ca cele de la Lugoj si 
Arad, de pildă — apetitul pentru polo 
se poale stinge ca flacăra luminării.

Pe de altă parte, penuria întîlnirilor 
de mare atracție este de la un sezon 
la altul tot mai evidentă. In ultimii 
5 ani, echipele Iugoslaviei, Uniunii So
vietice sau Ungariei (țări cu care ne în
vecinăm), pentru a lua numai primele 
trei clasate la ultima Olimpiadă, nu au 
mai apărut pe scenele nautice ale Ca
pitalei. Și nici marile echipe de club 
ale continentului nu s-au prea înghe
suit să ne viziteze.

Și n-am enunțat aici decît o parte 
din motivele care-i fac pe iubitorii 
polo-ului pe apă să rămînă departe 
de bazine. Din păcale, aceste argu
mente, evidente și convingătoare pen
tru toată lumea, nu sînt suficiente și 
pentru unii dintre specialiștii noștri, cu 
ani mulți de activitate la echipa na
țională sau la cea campioană. Presa 
ar fi de vină, spun ei : critică prea 
mult polo-ul.

în fața unei asemenea logici, este 
parcă și mai ușor de înțeles situația 
precară a jocului de polo din țara 
noastră.

Adrian VASILIU

I
I
I
I 
I

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



G. NEGOESCU - NOUL CAMPION DE CICLOCROS AL ȚĂRII ÎN DIVIZIA A DE VOLEI

• SPORTIVII DE LA STEAUA AU CUCERIT TOATE TITLURILE! RAPIDUL K.O. Pofcba
• PROVINCIA A DAT O REPLICA DiRZÂ CAPITALEI!

luatNumerași «pactatorl au 
lari ărumul Pantelimonulvl 
pentru a asista la finalul se- 
senulut ciclist al anului 1969. 
Șl n-au avut ca regreta. Vre
mea a fost admirabilă, Iar 
întrecerile pesta așteptări. Cei 
aproape o sută de concurenți 
aliniațl la starturile celor cinci 
categorii, prin eforturile și dîr- 
zenia cu care și-au disputat 
șansele au Întregit reușita În
trecerilor. De altfel, secven
țele cele mai importante au 
fost „prinse“ pe pelicula tele
viziunii.

La juniori mici, cei 22 de 
concurenți s-au întrecut pe 
parcursul a îl,500 km, cit au 
măsurat cele 5 ture. în a- 
ceastă cursă provincia a asal
tat de la început primul loc. 
Dar, M. Ferfelea, printr-un e- 
fnrt susținut, a reușit să se 
situeze în fruntea clasamen 
tului, adueînd clubului Steaua 
primul titlu de campion, in 
timp ca brașoveanul A. Arde- 
Ieanu și clujeanul E. îmbuzan 
au trebuit să se mulțumească 
«u locurile 2—3.

Proba următoare, a junio
rilor mari, a avut o desfă
șurare aproape identică cu 
prima i tot 22 de concurenți, 
aceeași luptă Intre reprezen
tanții Capitalei și provinciei 
și în sfîrșit al doilea titlu de 
campion cucerit de clubul 
Steaua, prin N. Gavrilă. De
osebiri i juniorii mari au par
curs 7 tur* (16,100 km), iar 
pe locurile 2—3 au sosit, „fră
țește", avînd același timp, 
Szekely (C.S.M. Cluj) ți Hri- 
sovfiri (C. S. Brăila).

Spectacolul cel mai impre
sionant l-a oferit cursa senia- 
rilor. Principalii candidați la 
tricoul de campion național,

** anunțau G. Negoescu, M. 
Ioniți, D. Stanca și V. Sele
jan. Conflrmlnd forma bună 
din ultimele sale evoluții, te
nacele G. Negoescu și-a tre
cut In palmaresul său o me
ritată victorie In cea mai im
portantă probă desfășurată pe 
un traseu extrem de dificil.

G. NEGOESCU (Steaua) — 
noul campion de seniori, fn 

• plin efort.

Ieri, el a fost de departe cel 
mai bun om al campionatului.

După un început furtunos. 
In care s-a „bătut' spectacu
los cu V. Selejan, M. Ioniță și 
D. Stanca. G. Negoesc-j aluat

cure* pe cont propriu, dis- 
tanțînău-»e cu flecar* tur și 
trecînd primul lini* de «o- 
sire, cu un avans de aproape 
2 minute față de al doilea 
clasat

Iată rezultatele tehnice i 
seniori (20 concurenți, 10 ture, 
22,600 km): 1. G. Negoescu 
(Steaua) 50:00, 2. D. Stanca 
(Dinamo) 52:15, 3. V. Selejan 
(Dinamo) 53:23, 4. C. Popes
cu (Voința București) "5:10,
5. M. Ioniță (Dinamo) 55:40,
6. Arpad Gyorfi (C. S. Mu
reșul Tg. Mureș) 55:45. 7. N. 
David (C. S. Mureșul Tg. Mu
reș) 56:47. 8. I. Cosma (Di
namo) 57:20 : Juniori mari (22 
concurenți. 7 ture, 16,100 km):
1. Niculae Gavrilă (Steaua) 
38:55. 2. Ștefan Szekely (C.S.M. 
Cluj) 39:25, 3. Mihai Hriso- 
veri (C.S. Brăila) 39:25, 4. 
Ion Cernea (Olimpia Bucu
rești) 40:35. 5. Vasile Rusu 
(C.S.M. Cluj) 41:15, 6. Niculae 
Gaman (Tractorul) 42:30): ju
niori mici (22 concurenți, 5 
ture, 11500 km): 1. M. Fer
felea (Steaua) 27:50, 2. Aurel 
Ardelear.u (Dezrobirea Bra
șov) 28:20. 3. Eugen îmbuzan 
(CJS.M. Cluj) 28:25, 4. Vasile 
Badea (Dezrobirea Brașov) 
28:55, 5. Viorel Murineanu 
(Șc. sp. nr. 3 Buc.) 29:25, 6. 
Ion Nedelcu (Șc. sp. nr. 2 
Buc.) 30:10; semicurse (2 
ture. 4.500 km): 1. Mihai Pas- 
cu (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 11:35,
2. C. Diaconu (Unirea Giur
giu) 1205. 3. 
trescu (GS.
oraș (1 tur, 
Geza Grazan 
Mare) 4:30.

Adrian Dumi- 
Brăila) 12:20; 
2.260 km) 1 1.
(Viitorul Baia

Gheorghe DINU

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
MASCULIN: Fruntașii se suspectează

tN GIULEȘTI!
Fără îndoială, meciul cel 

mai important al acestei eta
pe s-a desfășurat în Giulești, 
în fața unui numeros public, 
opunînd pe cele două constan
te participante la turneele fi
nale masculine, Rapid și Po
litehnica Galați. Studenții au 
obținut o surprinzătoare, 
meritată, victorie cu 3—1 
—12, 11, 7), în urma unui 
de un bun nivel tehnic, 
crețul victoriei în fief-ul 
pidist îl constituie, in prin
cipal, foarte buna organiza
re a jocului și blocajului cvasi- 
impenetrabil al studenților, 
în fața căruia atadul giuleș- 
tenilor s-a dovedit neputin
cios. După ce a condus deta
șat (10—2) la începutul setu
lui prim, datorită activității 
ireproșabile a blocajului și de
fecțiunilor de construire a a- 
tacului în terenul rapidist, gă- 
lățenii au cedat spre final cî
teva puncte adversarilor, ca 
urmare a neîndemînării lui 
Mânu, dar n-au ratat victoria. 
Setul următor prevestea o re
venire a Rapidului, care ter
mină învingător, dar cu con
cursul arbitrului Gh. Ionescu, 
neatent la o fază clară, în fi
nal. Rapidul joacă într-ade- 
văr mai bine, dar și mai bine 
Politehnica. în finalul setului 
III, o nouă pripeală a arbi
trului le ia giuleștenilor ul
tima șansă de a ajunge pe 
studenți la „potou". Apoi oas
peții se impun categoric, cîș- 
tigînd clar setul IV și parti
da, după ce antrenorul gălă- 
țean Florin Balais (foarte in
spirat tot meciul) a schimbat 
Pe jucătorul Eibenschutz cu 
tânărul Stere, mai util echi
pei. S-au remarcat Vdifteanu, 
Păduraru, Stere de la învin
gători, Drăgan și Cătălin de 
la învinși. Au arbitrat Gh. lo- 
nescu (cu greșelile amintite) și 
L Armeanu (bine).

dar 
(12, 
joc 
Se-
ra-

DIVIZIA B

Trecută aseară de ^ecuator', 
finala masculină rămtne In 
continuare echilibrată, dar 

valorile autentice s-au cristaliza: 
lulndu-și locul presupus totr-o 
ierarhie fragilă 
dreaptă.

Oricum, după 
gic, marcat de

și uneori ne-

un Început ener- 
___ _______ __ dteva realizări 
teoretice și practice care vor ră- 
mîne, favorlțll s-au retras ia 
adăpostul cazematelor, socotind 
că ți in șah betonul poate ti bun 
Ia ceva. în aceste condiții, tur
neul este animat de Jucătorii din 
eșalonul secund, ale căror par
ade, neputtnd crea seisme In 
clasament, slnt neurmărlte. Dar, 
prin aceasta ele nu-și pierd cu 
nimic din valoare. Trolanescu. 
Bondoc, Fischer, Relcher. Griln- 
berg — de pildă — joacă aprig, 
probabil din simpla plăcere de a 
Juca, ignorează mesele vecine, 
afiă la stlrțitul rundei ce au fă
cut Gheorghiu, CiocDtea. Ghi- 
țeseu... Ce să facă ? Remiză t 
Kxistă, probabil, aid • oarecare 
in justețe, dar — vă întrebăm — 
care dintre 
oare, să fie 
la capăt ?

Miza este
allindu-se nu atit titlul de cam
pion (care de fapt nu-l poate 
scăpa lui Florin Gheorghiu) dar 
— mai ales — pașaportul oucapăc. 
atit de rîvnit, atit de greu de 
obținut. Șl concurențil nutresc, 
alături de nai, speranța (poate

pierdut a_ cîștigat 1* Grunberg. 
Și. de asemenea. Retcher, cei 
Totdeauna hulit pentru stilul sta 
de .non combat', care a jucat 
Împotriva Iui Fischer o partidă 
de Înalt voltaj, rețlntnd întreaga 
salt, deși toate celelalte IntCnlri 
se tnehetasera.

Valeriu CHIOSE

lu Fi, Veien- 
Neamțn Fi (I),

•porturi a reujix, 
totdeauna drept ptxâ

foarte mare, In joc

FEMiNIN: Marile emoții ale> finisuluiA

Sosirea se anunță toarta 
«trinsă în finala campiona
tului național feminin de șah. 
în runda a Xl-a pretenden
tele la............ * ‘
zestrea 
ferența 
aceeași, 
docă partide vor fi hotări- 
toare pentru desemnarea pri
mei jucătoare a țării.

REZULTATE i Makai — 
Crăciun 1—0, Teodorescu — 
Juncu I—C, Apostolescu —

titlu și-au 
de puncte 
dintre ele 

astfel că

îmbogățit 
dar di- 

a rămas 
ultimele

Nicoiau 0—1, i 
Pogcrevici •—1, 
Gogilea 0—1, Desmireanu — 
Simu J/g—•/>, Chiț — Baum- 
starck ‘/i—‘/i.

ÎN CLASAMENT continuă 
să conducă Margareta Teodo- 
rescu cu 8>J2 p, urmată de 
Gertrude Baumstarck 8 p. 
Alexandra Nicolau, Veturia 
Simu și Suzana Makai cu 7>/t 
p, Maria Pogorevici 7 p, Eleo
nora Gogilea 64/i p.

Miroalava
Bogdan

Aurelian BREBEANU
• în sala din șos. Ștefan 

cel Mare au fost programate 
două întâlniri feminine: DI
NAMO — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ și MEDICINA — 
I.E.F.S.

In prima partidă am asistat 
la un joc, asemenea unui an
trenament. nu prea -tare".

Jucătoarele de la Pia
tra Neamț au dat o replică 
slabă campioanelor. Atacurile 
lor nu au reușit de regulă să 
depășească blocajul dinamo- 
vistelor (efectuat cel mai a- 
desea individual), în timp ce 
in apărare au lăsat teren li
ber ripostei adverse. Bucureș- 
tencele s-au complăcut în jo
cul monoton al oaspetelor, 
mulțumindu-se doar a-și mări 
zestrea cu două puncte și a nu 
oferi nimic publicului specta
tor. Și pentru că trebuia să 
existe o învingătoare, aceasta 
a fost — cum era și firesc — 
echipa Dinamo, cu 3—0 (4,6,7).

Un aspect diametral opus — 
cel puțin în ceea ce privește 
echilibrul de forțe existent in 
teren și numeroasele faze de 
„tensiune" — a oferit parti
da dintre celelalte două com
batante, Medicina și IEJ'^. 
înainte de cronica meciului, 
ni se pare nimerit să ne oprim 
asupra cazului Gabriela Popa. 
Jucătoare cu reale calități și

IN DIVIZIA A, DE BASCHET

MASCULIN
I.E.F.S. (ffl) Șl CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI (f) ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE
l

COMERȚUL TG. MUREȘ— 
I.E.F.S. 61—62 (31—26. 54— 
54). O partidă extrem de dis
putată și echilibrată în care 
gazdele, deși foarte comba
tive, nu au putut anihila su
perioritatea tehnică și tactică 
a studenților care au câștigat 
la limită, după prelungiri. 
Cele mai multe puncte : Țe- 
dula 16, Bencze 12. Miha'.i- 
deak 10, Bara 9 pentru Co
merțul. respectiv, Pîrșu 21, 
Antonescu 12, Dumitru 9. Au 
arbitrat bine D. Crăciun și 
Fr. Took. (C. Albu-coresp.).

lui, dr. Bugnariu, de a folosi 
tot lotuL Cele mai multe punc
te : Demian 29, Ruhring 20, 
Simon 11 pentru „U“, respec
tiv, Strugaru 16 și Kiss 10. 
Au arbitrat bine B. Koos și S. 
Palici. (Mircea Radu-coresp.).

Popescu. (D. Diaconescu 
coresp.).

joc 
un 

bra- 
vic-

POLITEHNICA BRAȘOV— 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
65—61 (38—33). Un
frumos, disciplinat, cu 
final dramatic in care 
șovenii au cucerit o
torie muncită și meritată. 
Ei au avut, de altfel, inițiati
va majoritatea timpului dar, 
de fiecare dată, bucureștenii 
au revenit. Cele mai multe 
puncte : Deaky 15, Bădescu și 
Dikay cite 14, M. Iliescu 13 
pentru gazde, respectiv, Geor
gescu 17, Popa 16. Au arbi
trat cu competență V. Kadar 
și A. Balas. (Tiberiu 
coresp.).

Maniu-
<

TIMI- 
BUCU-

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID 88—77 (36—34). în 
min. 34 al partidei scorul era 
egal: 66—66. Spre 
meciului, 
ceput să 
bază (Cr. 
Stănescu, 
personale) fapt care s-a reper
cutat direct asupra potenția
lului echipei. în ultimele cinci 
minute, campionii au scăpat 
de tracul inexplicabil de pînă 
atunci și, în acest scurt răs
timp, s-au distanțat pînă la o 
diferență de 11 puncte care 
este însă prea severă față de 
desfășurarea generală a parti
dei. Au marcat: Albu 26, 
Diaconescu 8, Dragomirescu 
14, Giurgiu 12, Haneș 7, Cer
nea 8, Săuca 7, Mazilu 4, Viz- 
ner 2 pentru Dinamo, Pre- 
dulea 20, Popescu 14, Popovici 
12, Tursugian 10, Bandu 4, 
Stănescu 6, Lucaci 2, Vlădes- 
cu 4, Czell 4 și Roxin 1 pen
tru Rapid. Nesiguri în decizii 
arbitrii A. Berger și I. Șer- 
bănescu. (P. Iv.).

sfîrșitul 
însă, Rapidul a în- 
piardă jucătorii de 
Popescu, Popovici, 

cu cite cinci greșeli

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — A.S.A. CLUJ 97—59 
(52—27). Studentele au jucat 
la început prudent în apă
rare stăvilind cîteva atacuri 
ale oaspetelor. Apoi, avînd 
în Taflan o excelentă coordo
natoare și realizatoare, au în
scris coș după coș acumulînd 
pînă la pauză un avans de 
25 de puncte. In această parte 
a meciului clujencele, cu o 
,,zonă“ defectuoasă, nu au pu
tut opri ritmul alert impus 
de gazde. în repriza a doua, 
oaspetele au aplicat presingul, 
dar cele care au înscris mai 
mult au fost studentele care 
și-au depășit adversarele la 
toate capitolele și în special 
la aruncările de la distanță 
și semidistanță. Cele mai bu
ne : Taflan, Diaconescu, Savu 
de la Politehnica. Varga, Su
gar și Jelescu de Ja A.S.A. 
Bun arbitrajul prestat de S. 
Filoti și V. 
Sandu și Ă. 
resp.).

formație remaniată din cauza 
plecării unor vechi titulare, 
clujencele nu au putut face 
față experimentatelor lor ad
versare care au cucerit o vic
torie pe deplin meritată. S-au 
evidențiat Horvath 12, Muțiu 
10 de la Universitatea, respec
tiv Cdobescu 19 și Cherciov 
10. Bun arbitrajul cuplului 
E._ Ilottya și M. Aldea. (Radu 
Mircea — coresp.).

MUREȘUL 
VOINȚA

Bordeianu. (FI. 
Păpădie — co-

UNIVERSITATEA 
ȘOARA — I.C.H.F.
REȘTI 93—65 (37—30). Bucu- 
reștenii au rezistat timp de 15 
minute ritmului impus de gaz
de care, apoi, și-au depășit 
adversarii sub toate aspectele. 
Antrenorul timișorean a rulat 
tot iotul, iar tinerii integrați 
în echipă au demonstrat că 
promovarea lor este de bun 
augur. Oaspeții au dezamăgit, 
deoarece au acționat dezorga
nizat și au avut multe fisuri 
în disputa sub panou. Prin
cipalii realizatori: Ionescu 22, 
Viciu 22, Cîmpeanu 13, Caloș 
12 pentru „U“, respectiv, Mă- 
lușel 21, Satmari 8, Chiciu 7. 
Bun arbitrajul prestat de I. 
Krasznai și G. Dutka. (P. Ar
can- coresp. principal).

STEAUA — POLITEHNICA 
GALAȚI 113—84 (60—33). Un 
meci la discreția militarilor 
care au jucat foarte bine în 
atac, dar au neglijat total a- 
părarea. Politehnica Galați, o 
umbră a ceea ce a fost în anii 
trecuți. Cei mai buni : Nosie- 
vici și Czmor de la Steaua, 
respectiv Moraru. (F. Simion- 
coresp.).

TG. MUREȘ r- 
BRAȘOV 71—41 

(42—23). Gazdele au evoluat 
la reala lor valoare depășin- 
du-și net adversarele care 
s-au prezentat sub așteptări, 
mai ales în repriza secundă. 
Cele mai multe puncte : Bra- 
sai 18, Ldrincz 18, Szabo 14 
pentru Mureșul, Simon 16, 
Vogel 12, Ciurtea 10 pentru 
Voința. Au arbitrat 
I. Știrbu și I. Szabo.
— coresp.).

I.E.F.S. — CRIȘUL ORA-, 
DEA 61—51 (27—22). Un start 
foarte slab al studentelor 
(min. 6 scor 13—5 pentru Cri- 
șul) le-a creat acestora pro
bleme pentru tot meciul. Ele 
au forțat egalarea. au reali
zat-o destul de repede (min. 
121 15—15), dar pe tot par
cursul întîlnirii au evoluat cu 
mult sub nivelul valorilor in
dividuale care alcătuiesc e- 
chipa. S-a acționat pripit, au 
fost comise sumedenie de 
greșeli de tehnică, s-a ratat 
mult, chiar de sub coș. Avem 
impresia că tinerele și talen
tatele baschetbaliste de la 
I E.F.S. s-au lăsat furate de 
parfumul succeselor obținute 
la începutul formării actualu
lui 
rii 
se 
ar 
Ia
constituit din nou o apariție 
plăcută, cu un joc curajos 
pentru care merită felicitări. 
Cele mai buhe: Bodor, Co
vaci, Vigh de la Crișul, Sza- 
hados și Pajtek de la I.E.FS. 
Au condus bine arbitrii I. Pe- 
truțiu și M. Rizea. (d. st.).

perspective, selecționată In lo
tul național, ea stă de la în
ceputul campionatului pe ban
ca rezervelor, datorită clubu
lui clujean „U“, care nu s-a 
hotărît Încă să-i acorde dez
legarea. Trebuie să precizăm 
că G.P. este de Ia începutul 
anului universitar studentă a 
facultății bucureștene. Este 
nevoie cit mai urgent de o ra
dicală schimbare de opinii... 
Și acum meciul. Medicinistele 
au reușit să obțină o victorie 
prețioasă în dauna studente
lor de la I.E.F.S. învingătoa
rele au dovedit mai multă o- 
mogenitate și calm în toate 
acțiunile. Atacul penetrant — 
în care au excelat Elena Pan- 
drea și Venera Zaharescu 
(foarte bune și la blocaj), bine 
secondate de Eva Klein — și 
apărarea la fileu au fost atu- 
urile victoriei. învinsele au 
jucat — în special în prima 
parte a partidei — în perma
nență aproape de valoarea ad
versarelor, cedlnd de fiecare 
dată în finalurile de set (cu 
excepția ultimului) datorită 
numeroaselor greșeli în apă
rare și a unui atac lipsit de 
forță. Așadar 3—0 (8, 11, 5) 
pentru Medicina. Bun arbitra
jul prestat de N. Ionescu și 
A. Ionescu.

Emanuel FANTANEANU
• în sala Progresul s-au 

disputat partida feminină 
PROGRESUL — PENICILINA 
IAȘI și cea masculină PRO
GRESUL — UNIREA TRICO
LOR BRĂILA. în primul joc, 
tinăra și neexperimentata e- 
chipă gazdă a fost o pradă 
ușoară pentru ieșence. Aces
tea. fără să fi jucat la poten
țialul maxim, au obținut vic
toria cu 3—0 (6, 7, 4), după 60 
de minute, pe parcursul căro
ra antrenorul N. Roibescu a 
folosit același sextet în parti
da masculină, brăilenii au în
vins cu 3—2 (4, —14, —15, 
15, 10). Jocul, cu excepția pri
mului set a fost deosebit de 
echilibrat

Brăilenii au cedat două se
turi. ca urmare a lipsei dubla
jului sau a atacurilor afară din 
teren. Bucureștenii au comis, 
la rindul lor, eroarea de a nu 
se concentra suficient de a 
avea o primire defectuoasă, 
și oaspeții, care au greșit mai 
puțin în final, au părăsit te
renul învingători. (N. Matees- 
cu).

• RAPID — VOINȚA M. 
CIUC (f) 3—0 (8, 1, 6). Și de 
această dată jucătoarele de 
la Voința au decepționat Ra- 
pidistele care nu au arătat 
nimic deosebit, au cîștigat to
tuși cu ușurință. (V. Sindu- 
le seu-coresp.).

• FARUL — C.S.M. SIBIU 
(f) 3—1 (—10, 8, 4, 9). A fost 
un joc frumos, încheiat cu 
victoria meritată a gazdelor. 
Au arbitrat bine V. Ranghel 
și N. Georgescu, ambii din 
Ploiești. (C. Goldenberg-co- 
resp).

• UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — C.P.B. (f) 3—2
(—13, 8, —15, 1, 9). Joc de bun 
nivel tehnic, în care studentele 
au profitat de momentele de 
cădere ale bucureștencelor. 
(C. Crețu-coresp.).

• MINERUL B. MARE — 
PETROLUL PLOIEȘTI (m) 3-0 
(8, 13, 9). Meci foarte slab, cu 
greșeli din partea ambelor e- 
chipe. Au arbitrat foarte bine 
Pătru Zoe din București și Ni- 
colae Rotaru din Sibiu. (N. 
Tohătan-coresp. principal).

• TRACTORUL BRAȘOV 
— DINAMO BUCUREȘTI (m) 
0—3 (—5, —3, —11). Victorie 
categorică a bucureștenilor, 
facilitată și de comportarea 
slabă a brașovenilor. (Eugen 
Bopdan-coresp.).

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — STEAUA (m) 1—3 
(—6, —4, 13, 7). Gazdele nu 
puteau emite pretenții în fața 
campionilor, pierzînd fără 
drept de apel. (Ion Ene-co- 
resp). 4

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA — VIITORUL BACAU 
(m) 1—3 (12, —13, —4, —10).

SERIA I: Progresul București se distanțează
POLITEHNICA GALAȚI — 

FLACĂRA MORENI 2—1 
(1—1). Meciul s-a disputat la 
Tecuci, deoarece terenul echi
pei Politehnica esta suspen
dat. Jocul a fost de slabă fac
tură tehnică, presărat cu mul
te durități. în min. 72, jucă
torii Zdrăilă (Politehnica) și 
Drăgan (Flacăra) au fost eli
minați pentru lovirea adver
sarului. Golurile au fost mar
cate de Botescu (min. 7), 
Zdrăilă (min. 61), respectiv 
Răduță (min. 15). A arbitrat 
D. Isăcescu — București. (C. 
Filiță, coresp.).

POIANA CÎMPINA — O- 
ȚELUL GALAȚI 1—0 (0—0). 
S-a Jucat fără orizont, majo
ritatea acțiunilor ofensive 
fiind destrămate p* linia da 
16 m. Unicul gol a fost rea
lizat de Iordache (min. 55), 
la o învălmășeală în fața 
porții lui Șerbănoiu (Oțelul). 
In min. 44, Popescu (Poiana) 
a înscris un gol care a fost 
anulat de arbitrul P. Badea 
pe motiv de fault Arbitrul 
P. Badea (Brașov), în afara 
acestei greșeli, a condu* bine. 
(C, Vîrjoghie, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
GLORIA BÎRLAD 2—2 (2—0). 
înaintașii localnici au ratat 
multe ocazii, printre care și 
un 11 m, prin Zaharia. Au 
marcat! Pătrașcu (min. 3), 
Rencea (min. 45) pentru Ceah
lăul, Codreanu (min. 68 și 70) 
pentru Gloria. (C. Netnțeanu, 
coresp.).

CHIMIA SUCEAVA — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). Joc deosebit de dis
putat, cu multe faze . 
culoase. în min. 8, Teodo
rescu, în urma unei 
personale, a înscris 
gol. în repriza secundă, meta- 
lurgiștii au dominat mai mult, 
însă apărarea gazdelor a fost 
Ia post A. Macovei (Bacău) 
a arbitrat bine. (C. Alexa, 
coresp. principal).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— DUNĂREA GIURGIU 3—0 
(2—0). Elevii lui V. Stăncu- 
lescu au realizat o nouă vic
torie, de astă dată în fața 
jucătorilor de la Dunărea. 
Bucureștenii au avut inițiati
va aproape în permanență, 
dominînd uneori categoric. 
Replica oaspeților nu a fost 
pe măsura posibilităților lor, 
dovedite cu ocazia altor evo
luții în Capitală. Scorul a 
fost deschis de Raksi (min. 
20), apoi Înaintașii Progresu-

specta-

acțiuni 
unicul

lui au ratat cîteva ocazii. Cu 
un minut înaint* da pauză, 
Matei a șutat de la marginea 
careului, balonul a-a lovit de 
Marin (Dunărea) și... tabela 
s-a modificat i 2—0 pentru 
Progresul. în repriza secun
dă, superioritatea bucurește
nilor a fost concretizată de 
Raksi (min. 69), care a fruc
tificat o pasă primită de Ia 
Georgescu. A arbitrat foarte 
bine A. Alexe — Rm. Vîlcea. 
(P. v.).

SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI — PROGRESUL 
BRĂILA 3—1 (2—0). Joc de 
slabă factură tehnică. în pri
ma repriză, studenții au avut 
inițiativa ți au marcat de 
două ori, prin Clcu (min, 16) 
ți Duțan (min. 32). După 
pauză, Păiț a mărit avantajul 
studenților, iar în min. 51 
Angheluțfi (Progresul) a re
dus din handicap. în mîn. 55, 
Stolcescu. (Progresul) a fost 
eliminat pentru proteste. A 
arbitrat corect O. Comșa — 
Craiova. (P. Peană, coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — ME
TALUL TÎRGOVIȘTE 3—1 
(3—1). Studenții au atacat în 
permanență poarta adversă, 
concretizind de 3 ori, prin 
Goia (2) ți Boiangiu. Oaspe
ții au redus din handicap 
prin Nițescu. A condus bine 
V. Popa —» Iași. (F. Ene, co
resp.).

METROM BRAȘOV — 
PORTUL CONSTANȚA 1—0 
(0—0). Joc viu disputat După 
o repriză echilibrată, în cea 
de a doua brașovenii au in
sistat mal mult ți au mar
cat unicul gol, prin Furnică 
(min. 68). A arbitrat bine R. 
Stincan — București. (C. 
Gruia, coresp. principal).

CLASAMENTUL
1. Prog. Bue. 14 8 4 2 25— 6 20
2. Metalul Buc. 14 7 3 4 26—16 17
3. Politehnica 14 7 2 5 17—17 16
ă. Flacăra 14 6 3 5 23—20 15
5. Met. T-viște 14 6 3 5 24—23 15
C. Poiana 14 € 3 5 18—17 15
7. Chimia 14 7 1 6 13—13 15
8. Metrom 14 6 3 5 17—17 15
9. Dunărea 14 6 3 5 17—21 15

1». Portul 14 7 0 7 20—17 14
11. Oțelul 14 5 3 6 17—21 13
12. Gloria 14 4 4 6 25—30 12
13. Prog. Brăila 14 4 3 7 13—21 11
14. Ceahlăul 14 5 1 8 19—21 11
1S. știința 14 4 2 8 13-20 10
18. Sp. studențesc 14 3 4 7 19—Z6 10

nolem-ETAPA VIITOARE (30
brie) : Oțelul — Ceahlăul, Gloria 
— Sportul studențesc, Dunărea — 
Știința, Metalul Tîrgoviște — Pro
gresul București, Portul — Poiana, 
Progresul Brăila — Metrorn, Me
talul București — Politehnica, 
Flacăra — Chimia.

/

FEMININ

bine dr.
(C. Albu

CLUJ —
BUCU-

UNIVERSITATEA 
CONSTRUCTORUL 
REȘTI 40—69 (16—40). Cu o

SERIA A ll-a; Ripensia a preluat conducerea
CF.R. ARAD — MINERUL 

BAIA MARE 1—0 (0—0).
Arădenii au dominat o bună 
parte din timp, iar oaspeții 
au acționat pe contraatac. 
După înscrierea golului (Cza- 
ko, min. 47), băimărenii au 
avut inițiativa, dar n-au pu
tut egala. *V. Topan (Cluj) a 
arbitrat cu scăpări. (Gh. Ni- 
colăiță, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR 
— MINERUL ANINA 1—0 
(0—0). Gazdele au jucat bine 
și au ratat multe ocazii, prin
tre care și un 11 m (Smadea). 
Minerii s-au apărat, în gene
ral, bine și au construit ac
țiuni periculoase pe contra
atac. A marcat: Savancea II 
(min. 60). Foarte bun arbi
trajul lui C. Nițescu — Sibiu. 
(M. Vîiceanu, coresp.).

CHIMIA RM. VILCEA — 
VAGONUL ARAD 1—0 (0—0). 
Lupta pentru cele două punc
te și-a pus amprenta în mod 
negativ asupra calității jocu
lui. Vagonul a fost un adver
sar de temut, care și-a orga
nizat bine apărarea și a asal
tat deseori buturile echipei 
gazdă. Unicul gol a fost reali
zat de Petrică (min. 46). Gh. 
Popovici (București) a condus 
foarte bine. (D. Roșianu, co
resp.).

lot și s-au culcat pe lau- 
victoriilor. Ar fi păcat să 
petreacă așa ceva deoarece 
însemna condamnarea lor 
plafonare. Orădencele au

I 
UNIVERSITATEA CLUJ — 

VOINȚA BUCUREȘTI 77-61 
(39—30). Partida a fost în per
manență la discreția studenți
lor care, cu toate că nu au 
evoluat la valoarea lor maxi
mă, au cîștigat comod avînd 
în Demian și Ruhring exce- 
lenți realizatori. Dacă scorul 
nu a luat proporții, faptul se 
datorește intenției nntrenoru-

RAPID — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 69—50 (33—24). 
Bogata experiență a campioa
nelor și-a spus cuvîntul mai 
ales în repriza secundă cînd, 
printr-o serie de contraatacuri 
succesive și rapide purtate de 
Ferenc* și Chiraleu, ele s-au 
detașat de mai tinerele lor 
adversare. îmbucurătoare 
comportarea Octaviei Bițu, *- 
proape complet refăcută după 
accidentul suferit la genunchi. 
Cele mai eficace t Bițu 
14, Vasilescu 10, Suliman 8 
de la Rapid, respectiv, Po
pescu 14, Rădița 9. Au arbi
trat J»ine L. .Vașileicu li V,

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 47, ETAPA DIN 

23 NOIEMBRIE 1969.

IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Genoa — Reggina 
Mantova — Catanzaro 
Monza — Pisa 
Perugia — Catania
Arezzo — Varese

2
1
1
1
2

I.
II.

III.
IV.
V. 

VI.

a
1
2

K

VII. 
VIII.

„U“ Cluj — Rapid 
St roșu — „U" Cr. • 
Farul — Steaua 
Dinamo Be. — Jiul __ 
U.T. Arad — F.C. Ar. I 
Pol. Iași — A.S.A.
Tg. Mureș
Petrolul — Crișul 
Dinamo Bb*. —G.F.B.
C1U| *

Fond de premii i 827.917 iei.

Flat* premiilor pentru acest 
concars sa va tac* astfel i

în capitală Incepînd d«la 
28 nolambri* pînă 11 7 ianua
rie 1970 inclusiv.

în provine!* dela 2 deeem- 
bri* pini u 7 lanțuri* 1970 
tnclasiv,

METALUL TR. SEVERIN —• 
OLIMPIA ORADEA 1—0 
(1—0). Deși au ratat exaspe
rant de mult, gazdele au rea
lizat totuși o victorie meri
tată. Orădenii au jucat mai 
bine în repriza a doua. Au
torul golului: Muschici (min. 
17). Excelent arbitrajul lui 
G. Blau — Timișoara. (G. Ma- 
nafu, coresp.).

ELECTKOPUTERE CRA
IOVA — C.F.R. TIMIȘOARA ' 
0—0. Craiovenii au dominat 
copios, dar H. Popescu, Res- 
ciuc și colegii lor au ratat. 
La rîndul lor, timișorenii au 
avut posibilitatea să mar
cheze, însă Cioropanu și Pe- 
riatu n-au putut înșela vigi
lența portarului craiovean. 
V. Pădureanu (București) a 
condus fără greșeală. (S. Gur
gui, coresp. principal).

RIPENSIA TIMIȘOARA — 
C.S.M. Sibiu 4—1 (2—1). Peste 
8000 de spectatori au asistat 
la derbiul seriei a Il-a. în 
prima repriză, sibienii au re
zistat acțiunilor ofensive ale 
localnicilor, însă după pauză 
ei au fost depășiți clar de ti
mișoreni. în min. 12, Sece- 
leanu (Ripensia) a fost faul
tat în careu 
transformat 
mir.. 36, un 
data asta în 
și Unguroiu 
egalitatea pe 
caj. Apoi, în
(Ripensia) readuce echipa sa 
in avfentaj. în repriza se
cundă. Petrovici (min. 47) și 
Kun I (min. 73) au mărit a- 
vantajul echipei Ripensia. Ar
bitrul M. Bădulescu (Oradea), 
cu excepția acordării cu ușu
rință a penaltiului în favoa
rea C.S.M., a condus corect. 
(I. Stan, coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — 
C.S.M. REȘIȚA 2-0 (1—0). 
Teren desfundat, alunecos. 
Oaspeți: au acționat timid și 
sporadic la poarta adversă. 
Dominarea teritorială a gaz
delor a fost concretizată prin 
golurile marcate de Both 
(min. 27) și Naghi Cmin. 61). 
Corect arbitrajul lui G. Vereș 
— Cluj. (A. Verba, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
METALUL HUNEDOARA 
1—0 (1—0). Medieșenii au evo
luat la un bun nivel si au 
reușit, in final, să cîștige la 
limită. Unicul gol a fost rea
lizat din penalti. Autor Filip 
(min. 20). A condus corect și 
autoritar Tr. Cruceanu — 
Arad. (Z. Rîșnoveanu, coresp.).

și Dobîndă a 
penaltiul, în 

nou 11 m, de 
careul Ripensiei 
(C.S.M.) a adus 
tabela de mar- 
min. 43, Surdan

CLASAMENT

1. Ripensia
2. C.S.M. Sibiu
3. C.F.R. Tim.
4. Olimpia S. M.
5. Vagonul
6. Min. B. M.
7. Metalurgistul
8. Elec trop utere
9. C.F.R. Arad

10. C.S.M. Reș.
11. Olim. Oradea
12. Min. Anina
13. Gaz metan
14. Met. Huned.
15. Chimia

Tr. Sev.

\ C,S M- Reșița—Gaz metan, 
Olimpia Oradea—Electroputere,
C.S.M. Sibiu—C.F.R. Arad, Mi
nerul Anina—Ripensia, Vago
nul—Metalul Tr. Severin, C.F.R. 
Timișoara—Metalurgistul Cuejr 
Minerul Bala Mare—Chimia, Me-' 
Wue Hunedoar,~OIimP1« Satu

44 8 1 5 32—18 11
7 3 4 16—14 B
6 4 4 17—11 ÎS
8 0 6 22—10 W
7 2 5 13—12 16 
6 3 5 10— 7 15

14 7 1 6 16—15 15 
14 6 3 5 13—14 15
14 6 2 6 22—18 14 
14 5 4 5 17—13
14 6 2 6 20—21

7
8
7
9

— -............. - - 9
ETAPA VIITOARE (30

14 
li 
14
14
14

14
14
II
14
14

s i 
s o 
3 4
5 0
5 0

14
14
13
12
10
10
10

24—21
13— 21
11—18
14— 23
11—26 
noiem-

î
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U“ MERITA VICTORIA!
,U« CLUJ - RAPID 0-»

C3LU5, U (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru), stadionul 
Municipal, teren alunecos, 
timp frumoe, 10 MO spectatori.

«U* t Ștefan 8 — Crețu 8, Pexa 
8, Solomon l, Clmpeanu 7, 
Anea 8, Oprea 7, Ulfftleanu 5 
(min. *1 — BunțAu), MuatA- 
ț«n I, Adam 5 (min. 41 — 
Munteanu 8), Barbu 8.

BAPID i RAducanu » — Ște
fan I, Lupescu », Dan 9, Grea- 
vu I, M. Steiian 4, Angelescu 
8, N&stureseu 7, Neagu 6, Ma- 
xarachla I (min. 46 — Pe- 
treanu 6), Codreanu 7.

A arbitrat N. Rainea 
iad) -ă-'ă’ă-ă'ăr» ajutat 
linie de L Radu (Blrtad)

(Blr- 
la 

____ __ . . șl 
C. Sllaghi <73. Mare).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public): fără notă !

Tineret-rezerve :
pid 3—0 (2—0).

Ra-

Deși partida s-a încheiat 
de un sfert de oră, tribuna 
a doua — unde se găsesc ves
tiarele jucătorilor și arbitri
lor — arată ca o cetate ase
diată. Sute de așa-ziși sufle- 
tiști așteaptă o nesportivă în- 

• tîlnire cu arbitrul Rainea 
care, zic d-lor, le-ar fl furat 
meciul. .. .....................
misa că printre acești tineri 
exaltați — 
imperativele 
prinsul rînd — există totuși 
oameni de bună credință 
CARE N-AU ÎNȚELES cele 
două momente litigioase ale 
partidei, vom furniza expli
cațiile pe care, profesional și 
etic, avem datoria să le scriem 
negru pe alb. Care sînt fap
tele? In min. 67 ți 77, „U* 
a marcat două goluri prin 
Anca și, respectiv, Munteanu. 
Spre marea amărăciune (pe 
care omenește o înțelegem) 
a ! publicului, ambele goluri

N__

Plecînd de la pre-

vinovați față de 
civilizației, In

au fost anulate de către ar
bitrul Hainea. Mulți, majori
tatea spectatorilor, au văzut 
ofsaidul, care, la ambele go
luri, a fost — spunem noi — 
evident. O parte, minoră, a 
transformat sentimentele în 
rațiune vădit subiectivă. Pen
tru acești din urmă specta
tori reluăm cele două faze i 
în min. 67, Mustățea țuteoză 
de la limita careului de 16 m 
în Dan, mingea ricoșează din 
fundașul rapidist ia spatele 
lui, la Anca, care înscrie. 
Spectatorii necunoscă-.ori ai 
regulamentului au ținut seama 
exclusiv de situația că min
gea a venit de la Dan (deci 
de Ia adversar). IGNOR1ND 
FAPTUL CA. IN MOMEN
TUL ȘUTULUI LUI ML'S- 
TATEA, ANCA SE AFLA ÎN 
OFSAID. Exact în acel mo
ment, tușierul I. Radu a sem
nalat ofsaid, iar arbitrul 
Rainea a anulat, bineînțeles, 
golul. Al doilea punct liti
gios (min. 77) s-a născut tot 
dintr-o acțiune a lui Mustă- 
țea care (la 7—8 m de poar
tă), avindu-1 pe Dan în față, 
a preferat să-i paseze lui 
Muntean u, aflat, lateral, cu 
vreun metru în spatele apă
rătorului bucureștean. Mun- 
teanu a șutat și a marcat, dar 
arbitrul, pe fază, a anulat și 
acest gol. Cum și Mustățea 
ar fi putut șuta la poartă, cu 
mari șanse de a marca — si
tuația de gol era, într-adevăr, 
iminentă — decepția clujeni
lor a fost Imensă.

în ambele momente liti
gioase, arbitrul Rainea A 
LUAT SINGURA HOTARÎRE 
CORECTA. La sfirșitul parti
dei, observatorul federal FI. 
Dumitrescu, trimisul radiodi-

N. Soare șl ziaristul 
V. Cacoveanu apre- 

excelent arbitrajul 
conduse de Nicolae

fuziunii 
clujean 
ciau ca 
brigăzi!
Rainea (considerînd cele două
goluri nevalabile), părere ’.a 
care subscriem și nof cu de
plină convingere

Referindu-ne la restul des
fășurării partidei, vcm sub
linia faptul că „U* ar fl me
ritat. cu prisosință, vic
toria- Avted repetate ocării 
de gel (min. 25 — Barbu, 
min. 41 — Mustățea. mim 53
— Arca, min. C — Mun- 
tear.u. șut în bara latera'I. 
min. 73 — Barbu, rain. 82 — 
Bur.gă::. șut în bara transver
sală). fotbaliștii clujeni ți-au 
dominat extraerdinor adver
sarii în ultima jumătate de 
oră cînd neșansa și Jocul im
presionant al trio-ului Răd’i- 
canu—Dan—Lupescu i-a pri
vat de o victorie la care
— moral — aveau depline 
drepturi. Cu o singură fază 
de gol — Neagu a șutat spre 
poarta goală in min. 72, dar 
Solomon a răsărit ca din pă- 
mînt, țalvînd miraculos — Ra
pidul a obținut un punct da
torat, în egală măsură, pro- 
vindenței și apărării sale ex
celente.

înțelegînd amărăciunea ele
vilor Iul Ștefan Cîrjan, cere 
azi au Jucat mai bine ca ad
versarii lor ți ar fi meritat 
succesul (în box ar fi fost o 
victorie netă la puncte), nu 
putem fi de acord cu „deco- 
rul“, care persistă și acum, 
la aproape o oră de la fina
lul jocului, cînd tribuna a 
doua arată ca Troia ase
diată...

HAT-TRICK-ul LUI LERETER
«, Axente t, Domlde I, Moț 4 (bum!-

— Plțulea 7, Olteana 1 (min. 64 Barba
□ 4, Ștefineseu I, Ctrclumărescu 6.

•jutat Ia linie de

a-D.

ECHIPA ETAPEI
RĂDICA MJ

SÂTMÂREANU LUPESCU DAN GREAVL

LERETER

ACHIM AXENTE MOLDOVEANU GVORFI
PETESCL

va secunde înainte si, deci; 
firesc golul nu este acordat 
(min. 40). După un minut se 
deschide scorul, În urma unui 
gol regulamentar. Moț execu
tă lovitura de colț și Lereter; 
atent, reia în poartă. Exact 
după două minute faza se re
petă. Numai că acum corne
rul este bătut de Axente 
Lereter reia (tot cu capul, 
exact de pe locul de unde în
scrisese primul gol) în plasă 
(min. 43).

După pauză, jocul devine 
mai îndîrjit, piteștenii ies la 
atac.

După ce Axente ratează cea 
mai mare ocazie (min. 55), 
Ivan II trimite un șut puter
nic de la distanță, reținut însă 
de Gornea.

In min. 60. consemnăm o 
greșeală gravă comisă de ar
bitru : la un fault clar comis 
în careu de Cîrciumărescu a- 
supra lui Lereter fluierul ar
bitrului rămîne... mut!

Schimbările operate aduc 
partidei un plus de vitalitate, 
dar uneori piteștenii rămîn 
descoperiți în apărare fapt 
care aduce cel de al 3-lea gol. 
După o acțiune spectaculoasă 
a textiliștilor, Lereter trimite 
pentru a 3-a oară mingea în 
poarta lui Nlculescu (min. 78). 
La cei 36 ani împliniți, Lere- 
ter și-a făcut pe deplin da
toria.

eu s-a întîmplat nimic deo
sebit, Pojoni primește primele 
aplauze, pentru acțiunea sa 
solitară, încheiată cu un șut 
spectaculos apărat de Nicu- 
lescu min. 8.

Gazdele dirijează jocul, dar 
nu periclitează poarta adver
să, deoarece folosesc un stil 
stereotip : mingi pe sus. fără 
adresă, ușurind misiunea a- 
părării piteștene.

Sesizînd lacunele gazdelor 
la mijlocul terenului, oaspeții 
echilibrează raportul de for
țe, reușind o primă acțiune 
periculoasă prin Radu, înche
iată cu un șut apărat de Gor- 
nea (min. 20). Spre sSrșitul 
reprizei, U.T-A. forțează des
chiderea scorului, dar min
gea trimisă de Lereter, cu ca
pul de la 2 m, este reținută de 
N icul eseu (min. 33). Apoi gaz
dele înscriu prin Moț, dar ar
bitrul fluierase fault cu cîte-

Marius POPESCU

I
Ion OCHSENFELD

Un autogol cum
n-am mai văzut...Nu-i suficient să domini

/
înjtr-un fel, lovitură de tea

tru l in meciul Farul—Steaua t 
echipa gazdă a dominat co
pios/aproape 80 de minute, iar 
oaspeții, înscriind de două ori, 
s-ail înapoiat acasă victorioși. 
Steaua a deschis scorul în 
minA 15 la o lovitură de colț. 
Creiriieeanu a executat cu e- 
feet, j iar Voinea, nemarcat, a 
deviat mingea în plasă, sub 
privirile stupefiate ale jucă
torilor adverși. După aceea, în 
min. 1 77, Tătaru a văzut o 
breșă \ în apărarea Farului și 
de la/ 20 metri a șutat impa- 
rabil. /

A (jucat bine Steaua ? S-« 
corni ’ ' ‘ ’ - - - -
ne-arn ghida după perioadele 
de dominare și, implicit, după 
ebunăența ocaziilor (am notat 
cel juțin 4, toate la fel de 
clare) 
ar fi 
zultai

iă\ in apărarea Farului și 
la/ 20 metri a șutat impa- 
L /jucat bine Steaua ? S-a 
ipprtat slab Farul ? Dacă

FARUL - STEAUA 9~i (0-1)

CONSTANȚA, 23 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadionul 
1 Mal, timp excelent, teren foarte bun, spectatori — aproape 8 000. 
Au marcat : Volnea (min. 15) și Tătaru (min. 77).

FARUL : Șteîănescu 6 — Antonescu 5, Stoica 7, Măreț 5, Pleța 6, 
Tănase 6, Koszka 8, Ologu « (min. 69 Badea 7), Sasu 7, Tufan 7, 
Kallo 8.

STEAUA : Suciu 9 — Sătmăreanu 9, Hălmăgeanu 9, D. Nicolae 
8, Vigu 7, Dumitriu III C, Ștefănescu 6, Pantea 7, Tătaru 7, Volnea 
7, Crelnlceanu 7.

A arbitrat N. Cursaru ajutat Ia linie de Mihal Moraru
(bine) șl Mihal Marlnclu, toți din Ploiești.

Trofeul Petschowschl (pentru public) : 8.
Tineret rezerve Farul — Steaua 1—2 (0—1). I

Farul n-a jucat slab și 
... meritat, desigur, un re- 
ij egal. Linia de atac s-a 
f

M ■)■■■ ■■■ MMB MBB ■■

EFORT
/ .

agitat mult, a păstrat inițiativa 
și a încercat să sufoce apă
rarea Stelei prin acțiuni des
fășurate în ritm rapid și mai 
ales în spațiul de 16 metri. 
Sasu, Kallo, Tufan au muncit 
enorm pentru a obține victo
ria, însă lipsa de luciditate 
atunci cînd ar fi putut să fi-

MINIM

JOACA CU OCAZIILE DE GOL

(Urmare din pag. I)
V-

— nereușite — ale Iul Du- 
tnitrache sau Lucescu de a 
„sparge11 pe lîngă un inspi
rat Cojocaru, o „bombă* a iui 
Marian Popescu — talentul a- 
cestuia a luminat centrul te
renului vreo 30 de minute, 
pentru a se stinge complet 
după pauză — prinsă de Co- 
man (min. 52), căutările — 
Infructuoase — ale unui Săl- 
ceanu, dezorientat, apatia lui 
Tegean, Schwartz și, surprin
zător, chiar a marilor sufie- 
tiști care sînt Dinu, Ghergheli 
și Lucescu, evident marcați 
de oboseală.

Pînă la pauză, o singură 
fază va răpi publicului cîteva 
aplauze1 golul înscris de Di
namo, opera— apărării clu
jene ! Deleanu a executat o 
centrare „inocentă", Bretan a 
oprit mingea în interiorul ca
reului mare și, presat de câți
va atacanți bucureșter.!. a ros
togolit-o, parcă au ralenti. pa 
lingă Nagel, neputincios și u- 
luit, spre fundul plasei...

Era 1—0 pentru Dinamo, și 
ambele tabere păreau intru to
tul mulțumite, și soarele era 
dulce ca mierea, și publicul 
Începuse să m plictisească de-a 
binelea.

A venit, însă, repriza se-

cundă care i-a mal scos 
jucători și pe spectatori 
toropeală, grație golului 
Dumitrache — un spectacol 
superb de cîteva clipe in care, 
la o foglia secca s>lui Pircă- 
lab, .nouarul* naționalei a plu
tit deasupra careului umplut 
de jucători ca un uliu și a 
trimis, eu capul, mingea sub 
bară —, citorva curse ale a- 
cehiia care era cindva adulat 
sub numele de .săgeata Car- 
paților* și, in sflrșit. celor două 
penaltiuri acordate de arbitrul 
întilnirii la faulturi flagrante 
comise în careu — Scos asu
pra lui Pîreălab ți Dirru a- 
supra hii— Soos — transfor
mate, impecabil, de Dumitra- 
che ți același Soos.

$L_ cam atit! în ceea ee-1 
privește pe clujeni, aceștia au 
adus la București o echipă al 
cărei merit principal este a- 
cela de a fl abordat tot me
ciul cu fruntea sus, ferindu-se 
de „betoane* sau aglomerări, 
apărindu-ți șansa cu mijloace 
fidele fair-play-ului. Dar. la 
actuala valoare, mediocră, a 
atacau",ilor ți fundașilor late
rali, ceferiștii nu puteau emite 
mai multe pretenții. Și — ar
gument pro sau împotriva lor? 
— după jocul prestat, se pare, 
că nici n-au avut intenția s-o 
facă—

pe 
din 
lui

SUCCES CLAR
AL GAZDELOR

nalizeze, precum și replica 
promptă a apărării Stelei (In 
frunte cu Suciu) au făcut să 
se irosească, pînă la urmă, 
toate energiile. Credem, în 
sfirșit, că Farul a greșit tac
tic, acționînd exagerat de mult 
pe un culoar central imaginar, 
cu mingi înalte, ușor de in
terceptat de Jucători de talia 
Iui Hălmăgeanu sau Sătmă- 
reanu.

De partea cealaltă. Steaua 
a ciștigat la un scor nesperat, 
cu aportul substanțial al a- 
părării. Atacanții, In schimb, 
au fost destul de anonimi. Ei 
au legat puține acțiuni (trei, 
patru în tot meciul), preferind 
intervenții individuale. în a- 
ceste condiții, victoria de la 
Constanta, departe de a «a 
un ser. ti meat de autoamltumi- 
re. trebuie să dea prilej de 
reflecție fotbaliștilor de la 
Steaua. întrueit compartimen
tul lor ofensiv continuă să m> 
dea satisfacție.

Cum am spus. Farul a do
minat ca autoritate încă din 
primele minute. Presiunea e- 
xercitată de echipa constâr.- 
teană Ia poarta Iui Sctiu este 
atestată și de cele cinci lo
vituri de colț de care gazdele 
au benefldat pînă In eno- 
mentul In care adversarii lor 
au deschis seoeuL îa replică, 
fmbalistii de la Farul Inițiază 
alte atacuri în trombă, dtetre 
care unul In mia. 33 l-a ous 
De Tufan (la 8 m de poartă 1) 
intr-o excelentă poziție de rut 
Atacantul echipei eazdă s-a 
dezechEibrat si Sorin a inter
venit salvator. Același Tufan. 
în min. 34. a ratat o nouă 
ocazie mare ? Ia 10 metri de 
poartă el i-a lăsat timp Iui 
Suciu să culeagă balonul chiar 
din picioarele sale. ApoL in 
min. 37. a fost rindul lui Sasu 
să rateze din apropierea por
ții. printr-o .foarfecă* ce ț;-a 
greșit cu puțin ținta. în final, 
în min. 61, din nou Tufan 
(astăzi un veritabil campion 
al ratărilor) a încercat să tri
mită In plasă, peste Suria, dar 
fără succes.

Raport de comere : 8—3 pen
tru FaruL

Tiberiu STAMA

Dtnamoviștii ou avut victo
ria in buzunar în prima re
priză cînd au controlat cu au
toritate jocul ți cînd au asal
tat furibund reduta adversa
rilor. Cîteva exemplificări. 
Min. 10 : Pană pătrunde fn 
dispozitivul oaspeților, cen
trează de pe linia de corner, 
iar Ene Daniel, singur cu por
tarul în față, trimite cu capul 
balonul peste buturi. Min. 17: 
o altă combinație cu Pani ți 
Rugiubei în rolurile principa
le e irosită de lovitura 
imprecisă a lui Dembrov- 
sehi. Impulsionați și de Ne- 
delcu, care se avintă mult 
înainte, atacanții băcăuani 
string cu ți mai multă fermi
tate cleștele fn jurul porții lui 
Stan. Dar, Dembrovsehi (min. 
21 ți 33) ți Ene (min. 30) gre
șesc iarăși ținta. Cînd încor
darea ajunge la culme ți tri
bunele devin un cazan gata 
să explodeze, iată ți golul 
mult așteptat: Rugiubei exe-

SE PLĂTEȘTE
5

cută un corner, balonul e res
pins de un apărător advers 
ți recentrat tot de Rugiubei 
în careu, unde Ene Daniel 
pune, în sfirșit, un cap inspi
rat, trimițîndu-l tn plasai 
1—0, în min. 34. Apărarea 
Jiului se dezagregă ji al
te goluri par să se profileze 
la orizont Dar, Ene ratează 
din nou, trăgînd de la 6 m 
peste poartă, imitat de Pană 
care șutează în portar de la 
numai cițiva metri 1 înainte 
de sfirșitul reprizei, la o vi
guroasă intrare a lui Nedelcu, 
Peronescu rămîne pe gazon și 
nu va mai relua jocul.

Intră Achim (pe care Ozon 
□ ține mereu fn eșpectativă 
pentru „cazuri speciale*) ți 
din acest moment echipa Jiu
lui va deschide canea la pa
gina unde scrie fotbal ceri- 
tabiL Renunțrr.d la apărarea 
supraaglomenti, minerii pun 
mina pe baghetă ți dirijează 
jocul. Angrenajul dinamovist 
pare actm complet blocat. In 
min. S3, o combinație Cotor- 
mani-Achim e încheiată cu 
un șut periculos, blocat cu 
greutate de Ghiță. Dar nu 
s-au scurs nici 3 minute șt 
cade golul egalizator. Achim 
centrează de pe dreapta, pa
ralel cu linia porții, la Nal- 
din. Acesta, profitind de șo
văiala lui Velicu și Ghiță, a- 
runcă mingea spre poartă. 
Kiss, cu un ultim efort, în
cearcă să devieze balonul, dar 
e prea tîrziu ți îl împlîntă și 
mai virtos fn plasă, după ce 
mingea depășise linia porții. 
Gazdele nu reușesc să se 
smulgă din hățișurile derutei 
și Jiul domină minute întregi. 
Jocul se echilibrează în min. 
70 cînd ambele echipe sînt la 
un pas de prăpastie. I. Con
stantin șf, respectiv, Ene ra
tează însă ocazii rarisime de 
goL

George MIHALACHE

PETROLUL-CRIȘUL 2-1 (1-0)
PLOIEȘTI, 23 (Prin telefon, 

de ia trimisul nostru). Sta
dion Petrolul, timp excelent, 
teren foarte bun, spectatori — 
aproximativ 8.000. Au marcat: 
Baumgartner (min. 14 — au
togol); Cociț (min. 60); Gro
zea (min. 85 — din 11 m).

PETROLUL: M. Ionescu
7 — N. Ionescu 4. Bădin 9, 
Crfngațu 7, Mocanu 7, Iuhas 
8, Moraru 7, Grozea 5, Din- 
cuță 5, Stiriogea 5, Stănescu 
4 (min. 33 — Cotigă 4).

CRIȘUI. : Baumgartner 6 — 
Sătmăreanu 5, Sărac 7, Na- 
gbi 7. Popovici «, Tomes 5 
(min. 54 — Ceaușu 5), Dără- 
ban 4, Suciu 7, Harțanl 4 
(min. 70 — Cefan 5), Kun II 5, 
Cociț 8.

A arbitrat A. Răduiescu 
pentru gravele greșeli 

din min, 80 ș! 85. Buni la 
linie, M. Bică ți R. Buzdun 
(toți din București).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public): 8.

Tineret rezerve: 
Crițul 0—2 (0—1).

Petrolul—

cititorii la a marcat.
Ultîndu-vă, stimați 

cine a marcat, cînd _ _.... ..
șl apoi spunîndu-vă condițiile 
cum s-au înscris golurile o să 
aveți impresia că Jocul de la 
Ploiești a fost excepțional, dra
matic, așa cum îl place spec
tatorului. Dar, eroare I Totul s-a 
petrecut pe fondul unui med 
anosti Două echipe tinere, in 
această splendidă zi pentru fot
bal n-au reușit, aproape mal 
de loc, să satisfacă legitima do
rință a publicului, aceea de a 
vedea un fotbal bun. De ce ? 
Fiindcă formația orădeană. 
dorința de a obține acel 
punct tn deplasare, s-a 
permanent, a aglomerat 
țiul din (ața porții șl a 
pe principiul : .mai bine să dis
trugem, decît să construim”. 
Doar cele două extreme (Suciu 
și Coeiț) au făcut excepție de 
Ia regulă. Dar, numai eu două 
Cori... Apoi, petroliștii erau măr
eați vizibil, încă din cabine, de 
Insuccesul de la Craiova, pe care, 
spuneau el, nu-1 meritau. Dar, 
ce să-l fad... Inhibați de toate 
acestea, în duda unei dominări 
insistente, ploieștenll cu greu au

putut trece 'de acest obstacol 
de care le era teamă. Si a* 
ceasta, din cauza lipsei omului 
de gol. Grozea, Dincuța, Sftrlo- 
gea, Cotigă au avut ocazii cit 
Ia un antrenament cu o echipă 
din sonoare*.. dar n-au înscris. 
Golul a picat dlntr-o fază ne
așteptată. Era minutul 14. De 
Ia 40 de metri, MOCANU șutea- 
ză puternic Ia firul ierbii, in 
unghi. Baumgartner nu poate re
ține, mingea deviază In rădăcina 
barei și revine tn brațele porta
rului orădean. Dar, cînd acesta 
încearcă să se scoale scapă ba
lonul în plasă! Un autogol ba
nal. așa cum n-am mal văzut 
niciodată ți 1—0 pentru Petro
lul. Minutele se scurg, dar fa-, 
zele de poartă apar foarte rar.’ 
Abia in min. 18 vedem într-ade
văr un șut pe poartă expediat 
de Moraru. de la 25 m. Se Joa
că slab, greșelile abundă, for
mațiile par sleite de forțe, da 
parcă am asista ia un med de 
Cupă cu prelungiri.

Repriza secundă a început eu 
o furtună la poarta oaspeților. 
In min. 47 șl 48. Stiriogea șu- 
tează pe lingă poartă, Iar bom
ba Iui Dincută (min. 49) este 
apărată excelent de Baumgart
ner. Asediul la poarta Crișuluț 
crește in intensitate, atingfta. 
apogeul tn minutele 54 și 55. 
Cinci cernere consecutive, șuturi 
ale lui Sfîriogea și Cotigă, dar 
golul nu mai eade. Si lată Cri- 
șul scapă pe 
60. COCIS îl 
rință pe N. 
14 m. cu un 
cută” pe M.

In 
rtvnit 
închis 

spa- 
mers

contraatac. In wiîn. 
depășește cu ușu- 
Tonescu și, de Ia 
rist curat îl ,-,exe- 
lonescu. Este 1—11 

Stupoare ! In min. 80. cînd Pe
trolul atacă cu fundașii, arbi
trul comite cea mal mare gre
șeală de pînă atunci : Ia 8 
metri de poartă. Mocanu în
cearcă să reia prin foarfecă. 
Dar Naghl 11 deposedează, lu- 
îndu-i mingea cu palma. 11 m 
ar fl trebuit, dar arbitrul Iasă' 
locui să continue. Acordă, însă, 
lovitură de pedeapsă cind nu 
era cazul. în min. 851 de ia 6 
metri. Stîrloeea șutează în mîna 
Iu! Sărac aflat la o Jumătate de 
metru de el. GROZEA transfor
mă impecabil lovitura de pe
deapsă. aducînd victoria echi
pei sale. O victorie meritată) 
dar umbrită de aceste greșeli 
de arbitraj.

Constantin ALEXE

ROMANIA-CEHOSLOVACIA 42-6 (19 3)
(Urmare din pag. t)

POLITEHNICA LAȘI — A.S.A. 
TG. MUREȘ 4—1 (1-8)

IAȘI, 23 (prin telefon). Sta
dion 
mos; 
circa 
man
86), .
pentru ieșeni, respectiv Trâz- 
nea (min. 68) pentru oaspeți.

POLITEHNICA : Constanti- 
nescu 9 — Gavril 6 (min. 85 
— Pali), Lupea 6, Alecu 7, 
Romiia 5 (min. 85 — Gavril), 

4» 
8,

Go-

J13 August", timp fru- 
teren hun, spectatori — 

4 900. Au înscris : Cuper- 
(min. 21. 70 din 11 m ți 
Moldoveanu (min. 51)

Andrioaiei 6, Contardo 
Lupulescu 6. Cuperman 
Moldoveanu 8 (min. 53 — 
liac 6), Costăcheseu 6.

A.S.A. : Bay 5 — Sleam 
Dondoș 5. Toth 5, Czako 
Soioși 7, Ciutac 5, Caniaro 
Sico 6, Trăznea 7, Lucacl 6.

A arbitrat Vasile Dumitres
cu ■♦■.★★sUr, ajutat la tușe 
de Ilie Drăgnici și Alex. Pa- 
rascliiv (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public): 9.

Tineret-'rezerve : Politehnica 
Iași — A.S.A. Tg. Mureș 3—0 
(0-0).

t,
7,
8,

Duelul direct dintre ulti
mele două clasate a fost cîș- 
tigat clar de ieșeni, nu însă 
fără o oarecare opoziție din 
partea mureșenilor, în spe
cial în prima parte a întîlni- 
rii, cînd au avut trei șuturi 
periculoase spre poarta apă
rată eu succes de Constanti- 
nescu. Gazdele au continuat 
să prezinte în teren o garni
tură cîrpită. Totuși, terenul 
propriu, galeria, care îi răs
față pe băieții lui Iustin cînd 
joacă acasă au făcut ca par
tida cu A.S.A. să fie cîștigată 
la un scor nesperat. Oaspeții 
au aplicat în tot meciul un

marcaj strict, om la om, care 
a deranjat construcția fazelor, 
dar „neinspirații" Dondoș și 
Toth au constituit un perma
nent pericol pentru portarul 
Bay care, din cauza lor, mai 
putea primi încă cel puțin 3 
goluri.

Primul 
min. 21. 
driblează 
trece și de Bay, ieșit în întîm- 
pinare, și introduce balonul 
în plasă. în min. 51, Moldo- 
veanu insistă la o minge pe 
care Dondoș ezită s-o dega
jeze, trimite balonul (care 
depășești în aer linia porții) 
peste Bay. Dondoș, revenit în 
poartă, o degajează după ce 
arbitrul V. , Dumitrescu (pe 
fază, ca și tușierul Ilie Dră- 
ghici) fluierase gol valabil: 
2—0. In min. 53, Andrioaiei 
comite fault în careu asupra 
lui Caniaro. Ciutac' execută 
lovitura de la 11 m, dar Con- 
stantinescu apără excepțio
nal. In continuare, mureșenii 
beneficiază de o lovitură li
beră, balonul ajunge la Trăz- 
nea care înscrie nestingherit: 
2—1. Două minute mai tîrziu, 
Goliac se lansează într-o 
cursă în care este urmărit de 
Toth, acesta din urmă îl faul
tează în careu și Cuperman 
transformată penaltiul : 3—1

Ultimul gol este înscris tot 
de Cuperman care, în min. 
86, sprintează spre poarta ad
versă, Toth ezită, Bay este 
driblat și... 4—I.

gol este înscris în 
cînd Cuperman îi 
pe Dondoș și Sleam,

D. DIACONESCU 
coresD. principal

OBLEMENCO A AVUT
O IDEE FALIMENTARA

STEAGUL ROȘU — UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—0 (0—0)
BRAȘOV, 23 (prin telefon, de la trimisul nostru). — Stadion 

Steagul roșu, timp excelent, teren bun, spectatori — aproximativ 
12 000. Au înscris : Florescu (min. 50). Ivăncescu (min. 57) și GyOrfl 
(min. 66).

STEAGUL ROȘU : Adamache 9 — Ivăncescu 8. Jenei 8, Olteanu 
7, Rusu 7. Pescaru 8, Kadar 7, Balint 7. Necula 6, Florescu 7, GyOrfi 9,

UNIVERSITATEA CRAIOVA ; Papuc 7 — Nicuiescu 7, Mincă 7, 
Popa 9, Velea 7, Strimbeanu 5 (min. 53 Ivan 6), Deselnicu 6, Marti- 
novici 6. Niță 8 (min. 73 Dașcu), Oblemenco 5, Bălan 6.

A arbitrat Nicolae Petriceanu ★ ajutat la linie de C.
Petrea și M. Niță (toți din București).
' Trofeul Petschowschl (pentru 

Tlneret-rezerve ; Steagul roșu
public) i 9.
— Univ. Craiova 2—2 (1—0)

După prima repriză, la 
Brașov toată lumea era ne
liniștită. Steagul roșu arătase 
puțină forță în atac, iar 
craiovenii, cu formația lor de 
jucători voinici ca niște sol
dați din garda Măriei Tereza, 
se apărau calm, lejer, acroba
tic, neutralizing un atac să
răcuț în gîndire și fantezie. 
In acest interval, oaspeții 
fuseseră obligați să se re
plieze, să se apere aglome
rat, fiindcă orice echipă gazdă 
atacă prin definiție, chiar 
dacă o face fără luciditate, 
într-o manieră de „hei-rup". 
Dar studenții au avut în pri
ma repriză cele mai autentice 
ocazii de gol. In min. 14 și 
41, Bălan a șutat la poartă 
de era gata să-1 fărîme pe 
Adamache, portarul brașo
vean s-a opus însă, prin re-

flexe rarisime, evitînd două 
goluri și așezînd astfel prima 
piatră la temelia victoriei 
echipei sale. De la regula 
numeroaselor acțiuni desfă
șurate de jucătorii de Ia Stea
gul roșu, pe sus (acolo unde 
unii dintre ei, Necula, Gyorfi, 
Pescaru, n-aveau decît șansa 
de a servi drept culoare de 
contrast pentru detenta ad
versarilor) doiar cîteva au 
făcut excepție, devenind^ mo
mente de speranță i 
— min. 7 ; Pescaru — 
Si 26.

în repriza secundă 
tîmplat ceva care 
strează că fotbalul 
număr inepuizabil de 
Lui Oblemenco, aflat 
Ionul aproape de centrul te
renului, i-a venit una din 
acele idei falimentare ce pot

Gydrfi 
min. 17

s-a în- 
demon- 
are un 
situatîi. 
cu ba-

compromite șansa unei echi
pe. El s-a hotărît, tam-nesam. 
să trimită mingea portarului 
său aflat la aproape 50 de 
metri. A șutat prea încet, iar 
brașoveanul Florescu a per
cutat balonul ușor pe lîngă 
Papuc, ieșit în Intimplnare 
fără altă alternativă. De aici 
s-a schimbat istoria Jocului. 
Fotbaliștii de la Steagul roșu, 
cu mintea destupată și cu su
fletul ușurat, au realizat în 
continuare faze coerente, 
rapide și derutante, în timp 
ce jucătorii craioveni deve
niseră neinteresați, văzînd re
virimentul unui adversar care 
de-acum înainte nu mai pu
tea să piardă. A urmat o pre
vizibilă majorare de scor, 
realizată de către Ivăncescu, 
printr-un șut de la distanță 
(min. 57), și de Gyorfi, care, 
după un duel cu Papuc, a 
pătruns cu mingea în plasă 
(min. 66). Brașovenii au mai 
avut șl o bară, încheind cu 
un scor confortabil o partidă 
pe care după prima repriză 
se rugau cerului să o cîștige 
oricum. Am văzut două echi
pe fără zi bună. Steagul roșu 
pare ieșită din formă, iar 
Universitatea arată parcă 
marcată de oboseală.

Romulus BALABAN

arătat că selecționaților li s-a 
imprimat de către antrenori 
o concepție lăudabilă, sin
gura capabilă să ne aducă, 
chiar dacă nu în viitorul 
foarte apropiat, succesele la 
care posibilitățile (uneori în
că imcomplet puse în va
loare) ne dau dreptul.

Pentru aceste Frime rînduri, 
însă, limităm aici considera
țiile de ordin general, trecînd 
la un rezumat al partidei, 
încă din prima clipă, jocul 
se „încinge" (în sensul po
zitiv al cuvîntulul), iar ac
țiunile ambelor echipe se 
desfășoară într-un ritm sur
prinzător de rapid. Fără ca 
dominarea să aparțină vreu
neia din cele două echipe în 
mod special, se realizează 
încă în primele 4 minute 
deschiderea și egalarea sco
rului : Irimescu (min. 2) și, 
respectiv Kourek (min. 4) 
transformă cîte o lovitură de 
pedeapsă și tabela înregis
trează, succesiv, 3—0 și 3—3 I 
Evident. așteptările celor 
care-i considerau pe oaspeți 
victime sigure sînt spulberate. 
Mai mult încă, rugbyștii ce
hoslovaci luptă, practic, de la 
egal la egal cu reprezentan
ții noștri, care nu parvin să 
găsească „cheia" lacătului. 
De-abia în min. 28 reușește 
Ciobănel să înscrie o frumoa
să încercare, pe care Irimescu 
o transformă impecabil : 8—3. 
Din acest moment, treziți 
parcă, Jucătorii noștri pun 
stăpînire pe partidă, care se 
transformă (meritele oaspeți
lor în acest sens sînt foarte 
mari) într-un autentic festi
val rugbystic, avîndu-i drept 
protagoniști pe români: Î3—3 
(Suciu încercare, Irimescu 
transformare în min. 33), 
16—3 (Suciu încercare în 
min. 36), 19—3 (Durbac drop
goal în min. 40), scor cu care 
se încheie prima parte a par
tide».

Nici Ia reluare oaspeții nu 
reușesc să stăvilească multă 
vreme pofta de joc și incisi
vitatea rugbyștilor aoștrl. Ac-

țiunile purtate prin mîinile 
tuturor Jucătorilor, rapide, eu 
spontane rezolvări (și... e- 
șecuri) se succed într-un ritm 
remarcabil, iar tabela de scor 
a terenului Grivița Roșie 
(ieri admirabil pregătită gaz
dă) nu se... odihnește prea 
mult t 22—3 (Nica încercare 
în min. 46), 25—3 (Durbac lo
vitură de pedeapsă în min. 
62), 25—6 (Kourek lovitură 
de pedeapsă în min. 66), 28—6 
(Nicolescu încercare în min. 
68), 31—6 (Ciobănel încercare 
în min. 72), 34—6 (Nica în
cercare în min. 75), 37—6 
(Rășcanu încercare în min.
79) , 42—6 (Marinescu încer
care și transformare în min.
80) .

Dintre numeroasele acțiuni 
de atac întreprinse de echipa 
noastră vom reține în mod 
specia] încercarea lui Ciobă
nel din min. 72, ca urmare 
a unei pătrunderi îmbinînd 
perfecta tehnicitate cu spon
taneitatea tactică ireproșabi
lă și. spre bucuria spectato
rilor, încheiată printr-o cursă 
de... urmărire de-a lungul a 
40—45 m care ar fi binemeri
tat ropote de aplauze chiar de 
la... britanici. Tot atît de 
multe aplauze ar fi meritat, 
însă, și încercarea Iui Răț- 
canu din min. 79, o minicapo- 
doperă în materie de pătrun
deri cu... tupeu, ca să nu 
mai vorbim de demarajele 
lui Nica. Jucător capabil ac
tualmente, credem, să zădăr
nicească eforturile defensive 
ale treisferturilor franceze.

Așadar, am pășit cu dreptul 
în „Cupa Națiunilor-F.I.R.A". 
Nu este exclus (iar eventua
litatea unui rezultat de ega
litate cu Franța ar dovedi-o) 
ca scorul de astăzi să conteze 
mult la numărătoarea din 
primăvară a... bobocilor (așa-1 
în rugby 1). Cu • condiție 
sine qua non i analiza lucidă, 
rece, dessentimentalizată a 
ultimelor partide Busținute. 
Nimeni n-are dreptul să crea
dă sau să spere că partida 
de la Tarbss va semăna « 
cea de ieri...

l



Trimisul nostru special, JACK BERARIU, transmite:

BOXERII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
ÎN MECIUL CU FRANȚA: 16-4

0 APLAUZE PENTRU GlJU, SILBERMAN Șl
-SAINT BRIEUC, 23 (prin 

tțlefon). — Să vă comunic, in 
primul rfnd, rezultatul final al 
întîlnirii amicale de box din
tre reprezentativele României 
și Franței. SPORTIVII ROMANI 
AU CÎȘTIGAT ACEASTA 
PRIMA ÎNTÎLNIRE DIN CA
DRUL TURNEULUI PE CA- 
RE-L ÎNTREPRIND ÎN TREI 
TARI (Franța, Irlanda ți Sco
ția) cu SCORUL DE 16—4, ob- 
ținind victoria !n 7 din cele 
10 partide disputate. Două din 
celelalte trei meciuri s-au sol
dat cu decizii de egalitate, iar 
unul a dat francezilor satis
facția unei victorii.

Trebuie să vă spun că, in 
ultimul moment, s-au luat, de 
comun acord, o serie de ho- 
tăriri, care au dus la reintro
ducerea lui Ciucă — care, în 
meciul de ieri a dispus de 
Caloufi — ți Monea în echipa 
noastră, la reconsiderarea de
ciziei de egalitate și la schim
barea ordinei obișnuite de des
fășurare a întîlnirilor, pentru 
ca televiziunea franceză să 
poată transmite în direct me
ciurile Victor Silberman — 
Alain Ruocco, Aurel Dumitres
cu — Aldo Cosentino și Ion 
Alexe — Alain Victor.

19 ȚĂRI LA C. E.
DE PATINAJ ARTISTIC

Campionatele europene de 
patinaj artistic se vor des
fășura anul viitor între 4 
și 8 februarie la Leningrad, 
întrecerile, la care și-au a- 
nunțat participarea 160 de 
concurenți din 19 țări, se 
vor disputa în „Palatul Spor
turilor", care are o capaci
tate de 6800 de locuri. Inte
resul deosebit pentru acea
stă competiție este ilustrat șl 
de faptul că, pînă acum, 
3000 de turiști străini și-au 
anunțat sosirea la Leningrad, 
în această perioadă. întrece
rile vor fi retransmise de 
InterViziune și Euroviziune.

Deși nu a avut momentul 
de strălucire cu care ne-a o- 
bișnuit în alte meciuri, Ca- 
listrat Cuțov a obținut deci
zia cu 3—0 în faza lui Pierre 
Petit. Lupta a fost strînsă, dar 
în finalul reprizelor, Cuțov a 
avut un ușor avantaj realizat 
atlt în lupta de la distanță cit 
ți în desele angajări corp la 
corp. Ion Covaci ne-a dat e- 
moție în prima repriză a me
ciului său cu Joel de Guerme. 
Primind un croșeu de dreapta 
la bărbie el a căzut la podea 
fn exclamațiile de uimire (și 
desigur de bucurie) ale spec
tatorilor. A fost un pumn nă- 
praznic care l-a amețit pe Co
vaci. dar nu i-a înfrînt vo
ința și rezistența Iul cunos
cută. Reluind cu greu lupta, 
el și-a revenit pas cu pas, 
pentru ca în repriza a doua la 
un corp la corp să iasă cu un 
upercut de stingă la plex. Lo
vitura I-a secerat pe francez, 
în genunchi, agățat de cor
zile ringului acesta a ascultat 
imobil numărătoarea arbitru
lui de ring. Pentru el meciul 
se sfîrșise. învingător prin k.o. 
Covaci.

Dar iată și singura victorie 
a francezilor, realizată într-un 
meci în care nu-și puseseră 
prea mari speranțe : Gratien 
Tonna — Gheorghe Chivăr, 
deși reprezentantul lor, un 
puncheur redutabil, avea în 
urmă o suită de victorii prin 
k.o. El va cîștiga de aceeași 
manieră și meciul cu Chivăr. 
Lovit puternic, după primul 
schimb de pumni, românul 
cade în genunchi. Arbitrul 
francez Bernier, nu numără 
imediat, cum s-ar fi cuvenit, 
ci face acest lucru abia după 
ce Chivăr, pe jumătate căzut, 
primește o lovitură și mai pu
ternică decisivă pentru soarta 
partidei. Acest prim k.d. este 
urmat după cîteva clipe de un 
altul, astfel că antrenorul e- 
chipei noastre Ion Popa face 
gestul reclamat, aruncând pro
sopul.

Am asistat apoi la un meci 
care ar fi putut constitui „un 
cap de afiș" pe orice ring din 
lume : Victor Silberman—Alain 
Ruocco. Din primul ți pină în

ALEXE
ultimul minut, cei doi boxeri 
au acceptat lupta deschisă, lă- 
sint impresia, cînd unul dnd 
celălalt, că ar putea cîștiga 
acest med de mare intensitate, 
dar și de un foarte bun nivel 
tehnic. Francezul a resimțit 
mai mult loviturile primite, 
astfel că în repriza a treia, 
Silberman, mereu în ofensivă, 
a deschis porțile victoriei. Un 
succes mult aplaudat.

Disputa dintre Aurel Dumi
trescu și Aldo Cosentino n-a 
oferit spectacolul așteptat Du
mitrescu a fost mai puțin abil 
în lupta de la distanță, iar 
Cosentino, deși a atacat mai 
mult n-a avut, totuși, aplom
bul obișnuit Dacă judecătorii 
ar fi trebuit neapărat să acor
de victoria unuia din cei doi. 
acesta ar fi fost, probabil, Co
sentino. Așa, decizia de meci 
nul ni s-a părut echitabilă.

Ion Monea a boxat atît dt 
a considerat că e necesar pen
tru a îndepărta orice dubiu 
asupra victoriei sale. A ciștigat 
la puncte, simplu, firesc in 
fața lui Harri Moreau, punc- 
tînd din tind in cînd.

Susținut de cei 2 000 de spec
tatori, Alain Victor a încercat 
să-și ia revanșa asupra lui 
Ion Alexe pentru infrîngerea 
de la europene. Dar „greul" 
nostru s-a deplasat in ring cu 
ușurința unei „pene”, nedin- 
du-i posibilitatea lui Victor 
să-l lovească. Apărindu-se, A- 
lexe a ripostat de fiecare dată 
cu stingi la figură, acumulind 
puncte și reducind la tăcere 
galeria. în fața evidenței, spec
tatorii au schimbat destinația 
aplauzelor, adresindu-le româ
nului și amînindu-și speranțele 
pentru altădată...

ROMÂNIA A A ÎNVINS 
SELECȚIONATA UNGARIEI

formare din pag. t)
cele două formații au mers 
,;cap la cap“, fiind egale în 
•scor de 14 ■ ori 1 Ultima dată 
(20—20) nu mai rămăseseră 
din joc decît 7 minute și cu 
toții urmăream emoționați 
aceste secvențe finale în care 
s-a decis soarta meciului. Ca
pacitatea superioară a jucă
torilor danezi de a finaliza 
prin procedee tehnice subtile 
și-a spus cuvîntul. Au înscris 
Gaversen (7), Heideman (5), 
P. Nielsen (5), Frandsen (2), 
A. Andersen, G. Andersen,

Repriza a Il-a a meciului România—Dane
marca va fi televizată, 
cu începere de la ora 

20,50.

Jorgensen și Karsten pentru 
Danemarca și Richard (3), 
Faye (4), Taillefer (4), Gallant 
(S), Cari te (3), Druais (2), Le- 
large și Agoun pentru Franța. 
Au arbitrat bine I V. Sidea ți 
V. Pelenghian (România).
IUGOSLAVIA — POLONIA 

17—16 (12—9)
Nu ar fi exagerat dacă am 

spune că handbaliștii polonezi 
au devenit specialiști în fi- 
naluri de meci. După ce în 
prima zi au realizat în ulti
mele momente un draw în 
fața redutabilei echipe sue
deze, și în etapa a doua a 
jocurilor preliminare au fost 
la un pas de a repeta „figu
ra". Ei au ratat însă două a- 
tacuri în finalul meciului și 
astfel handbaliștii iugoslavi 
au cîștigat la limită. învin
gătorii, mai siguri în apărare 
și cu un atac ceva mai expe
rimentat, au condus tot 
timpul. Este drept însă că a- 
cest avantaj nu a trecut nici
odată de 3 goluri, dar el s-a 
menținut pînă în ultimele 5 
minute cînd s-a redus ame
nințător pentru reprezenta
tiva Iugoslaviei. Au marcat i 
TeliCi (7), Maleșevici (3), La- 
zici (3), Krstici (2), Alekse- 
viciși Halilovici pentru Iu
goslavia și Melcer (4), Szolk 
(4), Kuchta (2), Priocinski (2), 
Piotrokowski, Piekarek, Pie- 
chota și Nowakowski pentru 
Polonia. Au condus satisfăcă
tor V. Cejocaru șl D. Purică 
(România).

SUEDIA — ROMANIA B 
17—11 (7—6)

O partidă de mare luptă în 
care, deși ambele formații 
și-au disputat cu ardoare șan
sele, handbalul rapid cu accent 
tehnic nu a lipsit în această 
direcție evident că primul me
rit revine formației oaspe, care 
in acțiunile din ultimele 10 
minute și-a consolidat victo
ria. detașîndu-se net, în spe
cial prin spectaculoasele ac
țiuni ale Iui Gurbgoran care, 
prin veritabilul său recital fi
nal, a decis soarta partidei. 
Handbaliștii din selecționata 
noastră secundă au început 
bine meciul. Ei au condus cu 
2—0 (min. 6) și cu 4—2 (mîn. 
12), dar au fost egalați in 
min. 22, după o lungă perioa
dă de joc foarte echilibrat 
După pauză, scorul s-a men
ținut un timp destul de apro
piat, suedezii conducînd cu 
un sau două goluri. Apoi, în 
final, echipa suedeză s-a de
tașat. Au marcat : C. Eriksson 
(7), Gurbgoran (6), Jonsson 
(2). Jakobsson și D. Eriksson 
pentru Suedia, respectiv Pal- 
ko (5), Cristian (2), Roșescu, 
Nica, Coasă și Dan Marin pen
tru România B. Au condus, 
sub așteptări, H. Wagner și 
H. Bartschinger — Elveția..
ROMANIA—UNGARIA 18—9

(7-3)
Jucătorii români au abordat 

partida cu mult aplomb, de
ciși să cîștige net, fără e- 
moțil. Ei au Înscris chiar in 
primul minut un gol, fiind 
apoi stopați de jocul obstruc
tionist in apărare, extrem de 
dur pe alocuri, al echipei oas
pe. Și astfel, acest scor de fot
bal (1—0) s-a menținut, in
credibil într-o partidă de hand
bal masculin, pînă în min. 14, 
cînd Popescu a transformat o 
aruncare de la 7 m. în con
tinuare aspectul partidei nu 
s-a schimbat, golurile apărînd 
rar în desfășurarea întîlnirii. 
Oaspeții au marcat primul 
punct abia după 26 de minute. 
După pauză sportivii români 
au practicat un handbal spec
taculos, dinamic, cu multe faze 
de poartă și, în final, au reali
zat o victorie clară. Au în
scris : Gațu (4), Gruia (3), 
Popescu (3), Birtolom (3), Sam- 
ungi (2), Guneș (2) și Goran 
pentru România și Huniad (3), 
Csik (2), Vass (2), Szabo și 
Szolemyi pentru Ungaria. Au 
arbitrat J. Valența și M. Saj- 
ner (Cehoslovacia) mult prea 
îngăduitor.

-TELEX- TELEX- TELEX- TELEX■
Președintele Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann, a 
acceptat să patroneze cea de-a 
XX-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară, ce va avea loc în anul 
1?7gj,a Mtinchen.

In prima rundă a turneului in
ternațional de șah de la Palma 
de Mallorca s-au înregistrat rezul
tatele Koranol — Hort 1—0; Po- 
■rriar — Boboțov ’/a—Vs: Larsen — 
Medking (un tînăr jucător brazi
lian) 0—1; Toran — Petrosian 
o—l: Szabo — Parma Va—Vai 
Unzicker — Damianovici Va—’/a.- t ar
Trei jochei londonezi — Clive 
Chapman, Tommy Jenkins și 
Duncan Hughes — împreună cu 
2 boockmakeri au fost puși sub 
ânchetă în legătură cu aranjarea 
unor curse șl inducerea în eroare 
a unor pariuri la cursele de galop 
de la Epsom.

algeriană a trimis invitații 
participare în 21 de țări.

de

La campionatele Internaționale 
tenis ale Suediei, programate 
începutul acestei săptămînl 
Stockholm, și-au anunțat partici
parea mal mulți ași al tenisului 
mondial, printre care australienii 
Rod Laver, Roy Emerson, Tony 
Roche și Fred Stolle. Nu vor 
putea însă participa : americanul 
Pancho G'onzales (din motive 
personale) și australianul John 
Newcombe (accidentat).

de 
la
Ia

In semifinalele „Cupei Africii" la 
fotbal, la Kinshasa s-au întîlnit 
în meci-tur „Englebert" Lubum- 
bașl (Congo — Kinshasa) și „Co
nakry" (Guineea). Victoria a re
venit gazdelor cu 4—0 (2-0).

Trimisul nostru special, SEBASTIAN BONIFACIU, transmite*

NOI SUCCESE ROMÂNEȘTI ÎN ULTIMA ZI 
A CAMPIONATELOR BALCANICE DE SCRIMĂ

ZAGRF.E 23 (prin telefon). 
Primele două probe pe echipe 
ale Campionatelor balcanice 
de scrimă au însemnat două 
noi victorii pentru reprezen
tanții țării noastre. Atît flo- 
retiștii cit și sabrerii au ter
minat neînvinși seria de întil
niri susținute la capătul că
rora i-a așteptat răsplata tit
lurilor de campioni balcanici. 
Subliniem faptul că succesul 
sabrerilor român: echivalează 
totodată cu o reabilitare, de
oarece în ediția de anul tre
cut a campionatului ei fuse
seră întrecuți de sportivii bul
gari. De data aceasta, trăgă
torii noștri i-au întrecut, in 
ultimul meci susținut de ei, 
pe trăgătorii bulgari cu 5—2 
(ultimele două asalturi nu 
s-au mai tras dat fiind fap
tul că echipa României reali
zase numărul minim de vic
torii). în această partidă Iri- 
miciuc a realizat 2 victorii, 
Vintilă 2 v și o înfrîngere, 
Nicclae 1 v. Pentru echipa 
adversă au realizat cite o 
victorie Spiridonov și Sta- 
vrev.

Clasamentul probei se

Corespondentă specială pentru SPORTUL

„IL CALCIO" A ÎNCHEIAT ÎN APOTEOZĂ
CURSA PENTRU MEXIC

în mai puțin de jumătate 
de oră, pe stadionul San Paolo 
din Neapole, 90.000 de „tifosi" 
iși - vedeau echipa , încununată 
cu toate succesele : victorie a- 
sigurată în fața R: D. Ger
mane, locul, lntii in grupă și 
— implicit — biletele pentru 
Mexic in buzunar.

Mazzola, glorie a Italiei fot
balistice ce nu vrea să pă
lească, deschisese scorul în 
minutul 7 al meciului, după 
ce in secundele anterioare fu
sese excelent lansat pe contra-

CLASAMENTUL GRUPEI A 
ni-A

1. Italia 4 3 10 10-3 7
2. R.D.G. 4 2 11 7-7 5
3. Țara GaL 4 0 0 4 3-10 0

atac de Riva. Apoi, nu s-au 
scurs nici 20 de alte minute 
de hîrțuială la mijlocul tere
nului și din nou Riva se de
barasează în slalom irezistibil
de Urbanczyk și Stein, două 
„furci caudine" în apărarea 
masivă a oaspeților, îl găsește 
de data aceasta pe Domenghini 
tn bună poziție de șut și a- 
cesta nu iartă nici el pe bietul 
portar german Croy, mareînd 
lmparabil : 2—0.

Decizia era evidentă și ni
mic nu mai putea sta în ca
lea „Squadrei", purtată irezis
tibil pe aripile victoriei. Cu
rios, pină atunci aspectul jo
cului ar fi îndreptățit un pri
vitor neavizat să acorde prio
ritate echipei R. D. Germane. 
Aceasta profitase de faptul că 
gazdele liberaseră, in mod voit, 
centrul terenului, lăsînd pe ad
versari să domine aparent, dar 
pregătind prin aceasta mai

Uniunea europeană de box l-a 
desemnat pe pugilistul englez 
Mac Ateer ca challenger oficial 
al danezului Tom Bogs, campion 
european Ia categoria mijlocie.

Ecbh»a de rugby a Republicii Sud- 
Africane șl-a continuat turneul 
tn Anglia, jucind cu o selecțio
nată a club...-'tor londoneze, pe 
care a întrec.'l-o cu scorul de 
22—6 (6—6).
EdîtFa de anul viitor a „Turului 

ciclist al Algeriei” se va desfășura 
între 7 și 22 martie pe un parcurs 
de circa 1 800 km, tnsumind 14 
etape. Federația de specialitate

CHIO de Ia Geneva a 
cu desfășurarea unei ___ .
de obstacole în care victoria

continuat 
noi probe 
’ ’ i a

revenit călărețului brazilian Nel
son Pessoa. învingătorul l-a În
trecut în baraj pe italianul Lalla 
Novo.

La Guildford (Anglia) ș-a dis
putat Intilnirea internațională de 
tenis de masă între echipa Un
gariei și o selecționată locală 
Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 4—2. Iată citeva dintre 
rezultate (primii sint trecuțl ma
ghiarii) : Klampar — Johns 2—1 
(21—19. 16—21, 23—21); A. Papp — 
J. Shirley 0—2 119—21, 20—22); 
Jonyer — Johns 2—0 (21—13, 
21—12); Jonyer, Papp — Shirley, 
Hydes 2—1 (18—21, 21—17, 21—15).

Țipatul 1P. „Informația", str. Btezoianu nr. 23—25, București

bine acțiunile ofensive, cu de
osebire prin lansări în adin- 
cime, foarte incisive și urmă- 

'rite cu măiestrie. Astfel, for
mația oaspe fusese scoasă din 
dispozitiv și expusă la contra
atacuri rapide, dintre care două 
au și fost fructificate. Ca o 
lovitură de grație a venit și 
golul 3 — In minutul 36 — 
operă, de data aceasta deplină, 
a aceluiași Riva.

După pauză, intensitatea jo
cului scade, deși oaspeții În
cearcă de mai multe ori, za
darnic, să străpungă zidul a- 
părării peninsulare, dominat de 
Burgnich și Salvatore. în mm. 
78 fundașul Rock are chiar o 
mare ocazie, ratată. Și un ul
tim „suspens” : min. 80. Chia- 
rugi este faultat în careu de 
Urbanczyk, execută Riva pe- 
naltiul și Croy respinge !

Tribunele au ovaționat pe 
cea de a 13-a calificată pentru 
turneul final al C.M. Erau d* 
față oaspeți de seamă ca Sir 
Stanley Rous — președintele 
F.I.F.A. —, Alf Ramsey, Hel-

prezintă astfel: 1. ROMA
NIA 4 v, 2. Bulgaria 3 v, 3. 
Iugoslavia 2 v, 4. Grecia 1 v, 
5. Turcia 0 v.

La floretă masculin, pri
mele locuri în clasament sint 
ocupate de aceleași țări ca și 
la proba de sabie, în schimb, 
florctiștii turci, care au reușit 
să întreacă echipele Iugosla
viei și Greciei dețin locul III.

CLASAMENTUL este ur
mătorul : 1. ROMANIA 4 v, 
2. Bulgaria 3 v, 3. Turcia 2 v, 
4. Iugoslavia 1 v, 5. Grecia 
0 v.

întrecerea pe echipe a flo- 
retistelor a debutat cu meciul 
principal al competiției ce o- 
punea floretistele românce și 
iugoslave.

Prima parte a acestui meci 
s-a desfășurat sub semnul in
certitudinii pentru că sporti
vele noastre au plătit tribut 
unui destul de mare consum 
nervos: punctualitatea la sa
lă, ceea ce nu a fost cazul 
cu alți concurenți. Aceasta, 
deoarece duminică dimineață, 
sala fiind ocupată cu alte 
manifestări sportive, compe
tiția scrimerilor trebuia să 
înceapă, conform programu
lui, la orele 12. Floretistele 
noastre ca și cele din echipa 
Turciei au preferat chiar să 
renunțe la masa de prînz pen
tru a putea începe întrecerea 
la ora fixată. îndelungata aș

teptare (cca. o oră) a influen
țat într-o oarecare măsură 
starea psihică a floretistelor 
noastre. Ele au fost conduse 
cu 1—0, apoi cu 3—1, dar 
treptat s-au regăsit și au e- 
galat scorul, pentru ca, în 
cele din urmă să-și aproprie 
victoria cu 6—3. Szabo, Vicol 
și Morcșan, au contribuit la 
acest succes cu cite două vic
torii, în timp ce din echipa 
Iugoslaviei au realizat cite o 
victorie, Jeftimiade și Ne- 
deljkov.

în următoarele întilniri 
floretistele noastre au obținut 
două victorii nete, cu 9—0 
în fața echipei Turciei și cu 
5—1 asupra reprezentativei 
Bulgariei.

Celelalte rezultate: Bulgaria
— Turcia 6—3, Bulgaria — 
Iugoslavia 5—4 și Iugoslavia
— Turcia 5—2. Clasament: 
1. România 4 v; 2. Bulgaria 
2 v; 3. Iugoslavia 1 v; 4. 
Turcia 0 v.

Proba de spadă pe echipe 
a fost de asemenea dominată 
de sportivii români. Spada
sinii noștri au întrecut rînd 
pe rînd echipele Iugoslaviei 
cu 8—1 (Duțu 3 v, Istrate 3 
v, Pongraț 2 v. Sa viei 1 v). 
Turciei, cu 9—0 (Istrate, Pon
graț și Duțu cite 3 v), Bul
gariei, cu 6—3 (Duțu 3 v, 
Pongraț 2 v, Istrate 1 v; 
Paniovski, Dimitrov, Iordanov

cite 1 v) și, în sfirșit, pe cea 
a Greciei, tot cu 6—3 (Duțu 
3 v, Iorgu 2 și Pongraț 1 v ; 
Kotulas 2 v, I. Hadzisarandis).

în celelalte întilniriBul
garia — Iugoslavia 7—2, 
Grecia — Bulgaria 5—4, Bul
garia — Turcia 6—3, Grecia 
— Turcia 5—4, Iugoslavia — 
Grecia 6—3, Turcia — Iugo
slavia 5—4.

Clasamentul probei: 1. Ro
mânia 4 v; 2. Bulgaria 2 v 
(20); 3. Grecia 2 v (16); 4. 
Iugoslavia 1 v (13); 5. Turcia 
1 v (12).

în cadrul dineului oferit 
duminică seara participanțilof 
la campionatele balcanice de 
scrimă a avut loc un emo
ționant ceremonial. Uniunea 
de scrimă a orașului Zagreb 
a oferit un premiu special ce
lui mai vechi maestru de ar
me din acest oraș și fondator 
al primului club de scrirpă 
din Zagreb (anul 1902), Giu
seppe Galante, un cunoscțut 
sabrer italian din generația 
marilor trăgători Nadi, Saă- 
telli, Mangiarotti I. Aflat Ha 
o vîrstă foarte înaintată 4- 
94 de ani — primul mentdr 
al scrimerilor din Zagreb nu 
a mai putut face deplasarea, 
dar premiul a fost înmînat 
fiului său Dante Galante, tyst 
și el in repetate rînduri cam
pion al Italiei la sabie ț și 
spadă.

Iată penaltiul ratat de Riva in finalul meciului Italia—R.D.G. Peninsularii iși asiguraseră însă 
calificarea...

mut Schon, precum și antre
norii naționalelor cehoslovace, 
Josef Marko și ungare, Karoly 
Sos, în drum spre Marsilia, 
unde se va desfășura' un alt 
meci decisiv în cursa pentru 
Mexic.

La fluierul arbitrului austri
ac Schiller s-au aliniat urmă
toarele formații : ITALIA : 
Zoff, Burgnich, Salvatore,. Puia, 
Fachetti, Ccra (50 Juliano), De 
Sisti, Domenghini, Mazzola, Ri
va, Chiarugi. R. D. GERMA

NA-; Croy, Frassdorf (70 Rock), 
Urbanczyk, Seehaus, Bransch, 
Sțein, Irmscher, Korner, Lo
we (45 P. Diicke), Frenzel, 
Vogel.

Gianni CARLINO

• Conform unei decizii 
luate de Conferința preșe
dinților federațiilor euro
pene de fotbal, „Cvpa- 
challenge" a echipelor re
prezentative de tineret va

fi transformată în campio
nat. Prima ediție a aces
tui nou campionat fotba
listic internațional se va 
desfășura între 1970 și 
1972. Formula va fi iden
tică cu a campionatului 
european inter-țări „Cupa 
Henry Delaunay".

• Continuîndu-și turneul în 
Senegal, echipa de fotbal (ti
neret) a R.S.F.S. Ruse a în- 
tilnit la Dakar o selecționată

locală. Victoria a revenit fot
baliștilor sovietici cu scorul 
de 4—0 (1—0).

• Everton și-a mărit a- 
vansul în campionatul englez, 
învingînd sîmbătă pe Burnley 
cu 2—1, în timp ce Leeds era 
stopat pe teren propriu de 
Liverpool: 1—1. în alte
jocuri: Arsenal—Manchester 
City 1—1, Manchester Uni
ted—Tottenham 3—1, Crystal 
Palace—Wolwerhampton 2—1, 
West Bromwich—Sheffield 
3—0, Nottingham—Chelsea 
1—1, West Ham—Derby Co
unty 3—0. In clasament; E- 
verton 35, Leeds și Liverpool 
28, Manchester City 26 etc.

Nino Benvenuti, cu fața 
însîngerată, privește la chal- 
lengerul său, făcut „out“ în 
primul minut al celei de a 
11-a reprize.
Telefoto: A. P. — Agerpres

întilniri internaționale 
de hochei 

Cehoslovacia-Canada 4-4
Selecționata de hochei pe 

gheață a Canadei și-a înce
put turneul în Europa, ju
cind la Praga cu reprezen
tativa Cehoslovaciei. întilni- 
rea s-a terminat la egalita
te: 4—4 (2—1, 1—2, 1—1).

★
Disputat la Helsinki, in 

prezența a 10 000 de specta
tori, meciul internațional de 
hochei pe gheață dintre e- 
chipa secundă a Cehoslova
ciei și prima reprezentativă 
a Finlandei a luat sfirșit cu 
rezultatul (ie 4—2 (1—0,
2—0. 1—2) în favoarea spor
tivilor cehoslovaci.

BENVEMTI RĂMÎNE MARELE CAMPION I
ITALIANUL L-A ÎNVINS PRIN K. 0. ÎN RUNDUL 11 PE CHALLENGERUL SĂU RODRIGUEZ

ROMA, 23. — Boxerul ita
lian Nino Benvenuti și-a păs
trat titlul de campion mon
dial Ja categoria mijlocie, în
vingînd prin K.O., în repriza 
a 11-a, pe Luis Manuel Ro- 
driguez (S.U.A.). Meciul, dis
putat sîmbătă seara la Pala
tul sporturilor din Roma, a 
fost dramatic. Pînă în repri

za a 10-a americanul, mai 
insistent, putea spera încă 
în victorie, dar, cu o sclipire 
neașteptată, în rundul 11, 
Benvenuti a reușit, la o ie
șire dintr-un corp la corp, să 
plaseze un magistral croșeu 
de stingă exact în bărbia ad
versarului, care s-a prăbușit 
Ia podea.

în cadrul aceleiași reuni
uni, pugilistul spaniol de ca
tegoria grea, Jose Manuel 
Urtain, și-a înscris in palma
res a 22-a victorie prin K O., 
învingîndu-1, după numai 1:40 
de la începerea luptei, pe a- 
mericanul George Holden.

NINA DUMBADZE
MOSCOVA, 23 (Agerpres). 

Fosta recordmană mondială 
la aruncarea discului, Nina 
Dumbadze, actualmente di
rectoarea Școlii de educație 
fizică din Tbilisi, a declarat 
într-un interviu că atletismul 
va progresa necontenit, ast
fel că în anul 2000 recor

Șl RECORDURILE ANULUI 2000...
durile mondiale la diferite 
probe vor putea arăta ast
fel : masculin : 100 m — 9,6 ; 
200 m 19,1 ; înălțime — 2,40 
m ; triplu salt — 18 m ;
greutate — 28 m ; disc — 
78 m ; suliță — 100 m ; de
catlon — 9000 puncte ; femi
nin : 100 m — 10,7 ; 200 m

— 22,4 ; lungime — 7,10 m ; 
înălțime — 2,00 m ; suliță — 
75 m ; disc - 70 m ; greu
tate — 22 m. Nina Dumbad- 
ze crede că două recorduri 
masculine vor rămîne even
tual nemodificate : 8,90 rn la 
lungime și 43,8 la 400 m plat

HOCHEIȘTII AU ÎNCHEIAT TURNEUL NORDIC
• România-Norvegia 3-5 și 5-5 după două reprize, în ultimele partide

Jucătorii norvegieni au 
ținut cu tot dinadinsul să-și 
ia revanșa în cel de al doilea 
meci susținut cu formația 
României. Și lucrul acesta 
le-a reușit la capătul unei 
partide dinamice, agitate, de 
bun nivel tehnic. L-a facili
tat, într-o bună măsură, ideea 
neinspirată a antrenorilor No- 
vacek și Tiron de a folosi de 
la început pe jucătorii 
din eșalonul doi și pe 
aceia de rezervă. Echipa noas
tră a început partida cu Cri- 
șan în poartă, bazindu-se in 
apărare și atac — pe aportul 
liniilor secundare, așii fiind 
menajați. Aceasta a permis 
norvegienilor să obțină în pri
mele 20 de minute un avan
taj substanțial, de patru go
luri, prin punctele marcate de 
Kojmark (2), Olsen și Peder
sen. în reprizele a doua și a 
treia românii au dominat.

Biro, Florescu și G. Szabo 
au redus din handicap, dar 
cind egalarea părea iminentă. 
Kojmark (cel mai bun de pe 
teren în partida de sîmbătă 
seara) a înscris golul care a 
consfințit victoria gazdelor. 
Astfel, scorul final a fost 
5—3 (4—0, 0—0, 1—3). Jocul

s-a desfășurat la Sapsborg, o 
localitate aflată la 100 km de 
Oslo.

Duminică a avut loc cea de 
a treia intilnirc norvegiano- 
română. La ora convorbirii 
telefonice se consumaseră 
două reprize și scorul era 
egal (5—5) prin punctele

marcate de Pană, Biro, Cala- 
mar, Bașa, G. Szabo, respec
tiv Pedersen (2), Dalsoren, 
Jansen, Andersen.

Lotul de hochei al României 
este așteptat să se întoarcă 
în Capitală luni în jurul 
orei 19.

Înfrîngere și in al doilea mecii

POLONIA (TINERET)-SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ ROMÂNĂ 2-0 (0 0,2-0, D-O)
BRAȘOV, 23 (prin telefon). - 

Nici in meciul de aseară, selec
ționata divizionară română nu a 
reușit să practice un joc mai 
legat, mai colectiv, care să dea 
senzația unei lupte concertate, 
geometrice, orientată cu virfurile 
de atac spre poarta adversă.

Oaspeții, ca și in prima zi, au 
patinat mai mult și mai bine,

reaiiztnd un joc combinativ, cu 
schimbări neașteptate de pe o 
parte pe alta a terenului, reali- 
zind un hochei larg, aerisit și, 
tocmai din acest motiv, eficace.

Vorbind despre păcatele aces
tor Întilniri ale „cadeților" noș 
tri, ne simțim obligați să abor
dăm și cîteva dintre problemele 
de esență alo hocheiului romă-

nesc. Dar, bineînțeles, ora nu ne 
îngăduie aceasta. Așa că vom 
reveni.

Au marcat : Kulav.lt (min. 23) 
și Oleszinski (min. 36).

A arbitrat, corect și autoritar, 
cuplul românesc FI. Gubernu - 
C. Sgîncă.

Mihai EîRA

Kulav.lt

