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Victorie comodă la gimnastică feminină

România intrece Bulgaria

cu 368,15 p-349,20 p!
• Alina Goreac pe primul loc la individual compus ® Oaspetele

au prezentat o garnitură
1 ORAȘUL GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ, 30 (prin telefon, de 
trimisul nostru). După cum 
vede, scorul a luat proporții 
Intîlnirea de gimnastică dintre 
chipele feminine ale României 
Bulgariei. Cîștigînd meciul 
368,15 p — 349,20 p, ’ ‘
registrează o diferență record în 
istoria întrecerilor lor bilaterale cu 
sportivele din țara vecină. Nu e 
Insă un motiv de entuziasm deplin, 
chiar dacă ne gîndim că meciurile 
dintre cele două formații au fost 
Întotdeauna echilibrate, dîrz dis
putate. Amploarea decalajului 
consemnat nu trebuie să ne 
bucure prea mult, deoarece oas
petele au aliniat o garnitură sla
bă, cu serioase carențe de exe
cuție, ținută și tehnică manifes
tate de toate componentele sale. 
Singura speranță a echipei bul
gare rămăsese Anastasia Mitova. 
prezentă pe locul trei după im
puse și cu șanse de a încurca cal
culele gazdelor. Dar ratarea e- 
xercițiului la paralele a scos-o 
pc Mitova cînd lupta pentru pri
mele locuri, punînd-o, în plus, 
în situația de a se vedea întrecu
tă Si de compatrioatele sale.

Am consacrat primele rîndurl 
ale cronicii noastre sportivelor 
bulgare, pentru că ele au făcut 
doar act de prezență la concurs, 
obligînd’i-ne să ne reducem co
mentariile la această simplă cons
tatare. Așa stînd lucrurile, gim
nastele românce au rămas oa și 
singure în întrecere, dar nu
mai în lupta pentru stabilirea Ie
rarhiei fruntașelor pe aparate șl 
la individual compus, pentru că 
victoria pe echipe era pur șl sim
plu scoasă din discuție. O con
fruntare, de altfel interesantă, 
prin situațiile neprevăzute fur
nizate mai ales de fetele

slabă, de nerecunoscut

în penultima etapă a diviziei A la fotbal Remania—Iugoslavia

RAPID A PRELUAT ȘEFIA CLASAMENTULUI k 3-2 (1-1, 0-0,2-1)

la 
se 
în 
e- 
Și 

cu 
româncele în-

disputau, prinsele locuri la indi
vidual compus. Pînă la bîmă, 
totul părea să decurgă potrivit 
prevederilor. Deși pierduse atît 
la sărituri cît și la paralele, cîte
va zecimi. Rodica Apăteanu con
ducea totuși înaintea ultimelor 
două probe. Un start defectuos la 
bîmă (s-a împiedicat de saltea 
înainte de a atinge trambulina) 
i-a adus însă o penalizare de o 
Jumătate de punct, care practic 
i-a anulat șansele Ia primul loc. 
Constanța, din ziua a doua, a 

(a avut totuși 
paralele) — și 
ei ridicate la 

(9,30) — a pro- 
întrecerii chiar 

timp, 
de concurs, 

toate

Elenei Ceampelea 
o mică ezitare la 

.îndeosebi notările 
btrnă (9,40) și sol 
movat-o la finele 
pe locul secund. - în acest 
văztndu-și liniștită 
acumulind note bune la 
aparatele (sărituri 9,40. paralele 
9.35, birnă 9.40, sol 9.50). Alina 
Goreac, cu un calm imperturba
bil, a făcut un... salt pe primul 
loc. pe care a știut să și-l apere 
onorabil. Lucia Chiriță — în nota 
el obișnuită, un bun om de e- 
chtpă. fără ratări, dar și fără 
zvtcniri spectaculoase. Mia Variu. 
cu comportări remarcabile la 
bîrnă și sol, cu o mișcare am
plă, curată. promite să devi
nă o „senatoare", iar O 1 g a 
Ștefan merită numai cuvinte 
de laudă pentru revenirea ne
așteptat de rapidă, după perioa
da de întrerupere a activității 
competlționale, determinată de... 
băiețașul el de S luni. Am in
clus în cronica noastră, precum 
se vede, numai aprecierile 
bune la adresa gimnastelor ro-

Constantin MACOVEI

(tonlinuart In paq. a 4-a)

„ceartă" (Stoica
Neagu), al treilea (Ștejă- 

nescu) cîștigă!

Cînd doi te 
fi

la hochei
BRAȘOV, 30 (prin telefon). 

Oaspeții au intrat pe gheață 
hotărîți să-și ia revanșa și au 
pnacticat un joc evident su
perior primei întîlniri. Vervei 
lor deosebite i s-a răspuns cu 
aceeași monedă de către e- 
chipa noastră, astfel că 
ținii/ spectatori curajoși 
care* s-au încumetat să 
frunte termometrul și, 
ales, viscolul — au avut sa
tisfacția de a fi martorii u- 
nor reușite momente de ho- 
ches. în special în repriza în- 
tîi și a treia, cu numeroase 
și spectaculoase faze de gol, 
a'ternind de la o poartă ia 
alta. Hocheiștii iugoslavi au 
acționat cu două linii, cele 
mai bune pe care le au, tri- 
mițînd întotdeauna pe ghea
ță prima lor garnitură în re
plica liniei noastre a treia. 
Dorința lor de a 
fost evidentă, dar 
putut materializa.

Repriza a 
o scădere de 
tate pentru 
nă, deoarece 
vacek și Tîron, dorind să ro
deze întregul lot, au introdus 
pe teren și jucătorii de re- 
zervă. Insuficient de încăl
ziți, prea des schimbați — 
ceea ce afecta integrarea lor 
în ritmul partidei — aceștia 
n-au corespuns integra] și în 
repriza a treia s-a revenit la 
formația de 
țînd finalul, 
victoria.

A fost un

pu-

in- 
mai

cîștiga 
ea nu

marcat 
eficaci- 

româ-

a
Și

doua
ritm 

formația 
antrenorii No-

jucau ți Constantin, 
TAKru, A'.excmdrescu, și Rak- 
ai, șl Mateianu, și Creiniceanu, 
și alții.

Exista astăzi, la noi, o echipă 
— Dinamo București — cu un 
bloc ofensiv fermecător: Dinu, 
Ghergheli, Plrcdlab, Nunweiller 
VI, Dumitrache, Lucescu. Dar, 
acest atac de vis „plutește* f'i- 
ta: mente. pentru că singurul lu
cru interesant In apărarea 
este că Ștefan rimează cu 
ran, iar Crăciimescu — cu

ani de atunci — o echipă exas
perată de propriile ei atacuri 
nesflrștte : echipa Braziliei 1959. 
Și l-au rugat atacanții pe Zoo. 
mijlocașul, si vină lingă Bellini, 
stoperul, pentru a întări apăra-

j fost odată — «tnt II ani
/T de atunci — o echipa. Se 

/~ț numea C.C.A. Avea un 
atac bun, dar nu teribil : 

P. Moldoveanu, Roman (Feren- 
ezi), Drăgan, Zavoda 1, Bă- 
deanțu. Și tot atunci, mat era o 
echipă, Dinamo București, care 
avea un atac de vis : Bartha, 
Nicușor, Ene I, Ozon, Suru. Bi
lanțul ? Dinamo a înscris, in a- 
cel an, mai multe goluri decît 
C.C.A., dar apărarea lui Apol
zan a ciștigat campionatul, pri
mind numai 19. In ediția urmă
toare, situația avea să se repete 
Dinamo a înscris din nou mai 
multe goluri decit C.C.A.. dar 
Apolzan a primit numai 16. Si 
tarOți, titlul... Cauza ? Mijlocașul 
Balmt juca in antecamera lui 
Apolzan, „inventind", poate fă
ră sa știe, sistemul apărării mai 
sigure, sistemul cu patru fun
dași.

Șl a mai fost odată — sint 15 
am de atunci — o mare conste
lație de alacanți : aceea a - Bra
ziliei lui Balthazar, Julinho și 
Brandaozinho. Dar Gustau Sebeș 
i-a cerut tui Zacharias să joace 
in fata lui Lorant, așa cum fă
cuse Balint. Și marea constelație 
a capitulai in fața a numai doua 
vlrfuri.

Și a mai fost odată — sint 11

Steaua — performera eta

pei ® Liderul stopat categoric

și clujeni au obținut puncte

prețioase in deplasare €> Jiul

F. C. Argeș și Steagul roșu

au realizat victorii scontate

AȘTEPTAN-A FOST CE SE

la lași I ® Studenții craioveni

Foto i V. BAGEAC

FARUL 1—0

Constantin ALEXE

Stadionul Giulești ; timp — soare, dar frig si vini; 
teren satisfăcător ; spectatori — aproximativ 10 000. A 
marcat : Neagu (min. 56).

RAPID : Răducanu 8 — Ștefan 7 (min. 65 Pop 61» 
Lupescu 9, Dan 8, Greavu 6, Dinu 7. Dumitru 6. Năs- 
turescu 5 (min. 46 Petreanu 5). Angelescu 5, Neagu 6» 
Codreanu 5.

FARUL : Ștefănescu 7 — Antonescu 6, Stoica o 
Măreț 7, Boțea 5, Tănase 5, Koszka 7, Sasu 5, Badea 7, 
Tufan 5, Kallo 5 (min. 65 Ologu 5).

A arbitrat Al. Alexe (Rm. Vîlcea) ajutat
Ia linie de P. Badea și O. Calugherovici (ambii din 
Brașov).

.Trofeul Petschowschi“ (pentru public) ; 9.
La tineret-rezerve : Rapid — Farul 3—0 (0—0).

TREAPTA
INTIIA...

rea. Și a ciștigat Brazilia cam- 
pionaiul mondial, după un 1—0 
cu Țara Galilor și un 0—9 cu 
Anglia, in aplauzele lui Peie. 
care a admirat siguranța apără
rii sale și contraatacurile lui 
Gamncha.

Și a mai fost oda-.ă — sint 
8, 7, 6 și 5 ani de atunci — o 
echipă. Dinamo București, care 
începea cam așa : Datcu-Popa* 
Nunweilker III, Xunireiller 
Ivan. Undeva, in față, era 
calab cei mare, iar lingă el, 

Gică Ene, Titi Frățilă,
Da ~

i'/.
Pir- 
moi 

nuci, Gică Ene, Titi t'rațua, Hai 
du și chiar David. Și apărarea 
iui Nelu N unicei* Ier a adus pa
tru titluri La rind acasă, deși la

REZULTATE TEHNICE
Steaua — Dinamo Bacău 

8—0 (2-0)
Jiul — Crișul 2—1 (0—1)
Rapid — Farul 1—0 (0—0)
C.F.R. — Univ. Craiova 

0-0
Politehnica

sa 
Che- 
Stoe-

S-arSd mai dăm exemple ? 
putea da o mie. S-ar putea vor
bi de Alf Ramsey, care a trans
format extremele în mijlocași 
pentru a cîștiga titlul mondial. 
S-ar putea vorbi despre meciul 
nostru de la Lausanne. S-ar pu
tea vorbi, mai recent, despre ro
lul lui Angelescu in angrenajul 
subțiratecului atac al Rapidului. 
Dar nu mai e cazul să insistăm, 
asupra rolului imens al unei apă- 
râri ermetice, bine organizate, 
in fotbal. Ar însemna să desco
perim America sau să-i convin
gem pe Armstrong și pe Conrad 
că zborul spre Lună incepe cu 
prima treaptă.

E o chestiune de bun simț..,

loan CHIRILA

JOCURILE URMĂTOARE 
Miercuri, 3 decembrie

Rapid — Petrolul ; Univ. 
Craiova — Steaua; F. C. Ar
geș — Dinamo București.

Duminică. 7 decembrie :
Univ. Craiova — F. C. Ar-

«
I
iDinamo Buc.

3-0 (1-0) geș ; Farul — C.F.R. ; Crișul •
A. S. Armata - „U“ Cluj — Steaua ; U.T.A. — Poli- 1

0-0 tehnica ; Dinamo Bacău — •
F. C. Argeș — Petrolul Rapid ; Petrolul — Steagul -

3—0 (1-0) roșu : Dir.amo București — J
Steasul roșu — U.T.A. 1-0 A. S. Armata ; „U” Cluj — 1

(0-0) Jiul.

CLASAMENTUL

bază care, for- 
și-a adjudecat

joc fair, cu nu
mai două eliminări, 
cat : Pană (min. 
Szabo (min. 50), 
Smaley (min. 18 
said — și 56).
cu scăpări J. Wycisk și 
Priminski (Polon ia).

Mihai BlRA

Au mar- 
2 și 52), I.

respectiv 
— din of- 

Au arbitrat
Z.

I

s-a mai 
publicul 
aspră —

Tradiția nu 
respectat și 
— pe o vreme 
a fost nevoit să asiste 
la un meci „cenușiu". 
Rapid s-a prezentat 
cu mult sub valoarea 
demonstrată în parti
da cu Dinamo, 
constănțenii au 
puns cam în i 
manieră, adică jucînd 
și ei alandala. Mai tot 
timpul, cei 22 de com
batanți (plus înlocui
torii), cu puține excep
ții, parcă erau așezați 
pe teren la întîmplare. 
Fazele curate, acțiunile 
spectaculoase au consti
tuit rarități. In prima 
repriză, giuleștenii, ob-

Iar 
răs- 

aceeași

sedanți la un moment 
dat, au ținut să cons
truiască totul pe partea 
dreaptă, însă Năstures- 
cu, presupusul port
drapel al ofensivei 
bucureștene, n-a fost 
în zi bună, și atac după 
atac se năruia în fața 
unui modest Boțea, du
blat cu succes de Ma- 
reș sau Koszka. In pri
mele 45 de minute — 
cînd Rapidul a fost mal 
bun — doar 9 faze au 
fost demne de reținut,

(9ontinuar» tn 
pag. a 3-a)

REZULTATUL
MORAL

i
I
i

în divizia A
la volei

MASCULIN: DERBY ANOST 
LA FLOREASCA

Cele cîteva sute de 
spectatori bucureșteni 
care și-au rezervat pri
ma jumătate a zilei de 
ieri urmăririi unuia 
dintre derby-urile mas
culine ale diviziei A, 
Dinamo—Rapid, au pă
răsit sala Floreasca ne
mulțumiți de calitatea 
spectacolului oferit de 
cele două echipe. în- 
tr-adevăr, partida — nici 
măcar interesantă, piuă 
în ultimul set — a fost 
presărată cu greșeli una 
mai hilară decît alta, 
ceea ce a făcut să se 
creeze o stare de jus
tificată enervare în tri
bune. Refăcînd filmul 
jocului, am putut con
stata că majoritatea 
zdrobitoare a punctelor 
sînt rezultatul 
greșeli flagrante 
nepermise 
chipe de 
lui șl a 
Ultima a 
plictisită în teren, a ob
ținut totuși de la Ra
pid 4 puncte consecu
tiv, dar apoi șl-a mani
festat cu generozitate 
recunoștința cedlndu-le

unor
- ?i 

la niște e- 
talia Rapidu
lui Dinamo, 
intrat parcă

„politicoșilor1* adversari 
setul, ca urmare a a- 
tacurilor lipsite de vla
gă sau trimise în afara 
terenului, a paselor... 
derutante servite de ri
dicători propriilor tră
gători și a slăbiciunilor 
blocajului. La 
lor, giuleștenii 
luat revanșa, 
cadou dinamoviștilor 
următoarele 2 seturi. Ca 
să nu fie mai prejos 1 
Au tras și ei cu duiu
mul mingile afară, în 
fileu sau în blocajul 
ceva mai activ al di
namoviștilor. Pe ici pe 
colo, au mai lăsat 
puncte din serviciu. Și 
tot cam așa (citi1' : prin 
„amabilitatea adx ursari
lor), rapidiștii stabilesc 
egalitatea i 2—2. Cum 
însă cineva trebuia să 
cîștige, setul decisiv — 
în cea de a doua parte 
a ia — a fost mai dis
putat, mal frumos și cu

A. BREBEANU

rîndul 
și-au 

faci nd

Și

{Sontinuart In 
gag. a 4-a)

1. Rapid 13 7 4 2 21—11 18
2. Dinamo Buc. 13 8 1 4 26—16 17
X Univ. Craiova 13 6 4 3 19—14 16
4. Jiul 14 7 2 5 20—18 16
5. Steagul roșu 14 8 0 6 23—23 16
6. Steaua 13 6 3 4 36—19 15
7. F. C. Argeș 13 6 3 4 27—17 15
8 U.T.A. 14 6 2 6 18—21 14
9. Dinamo Bacău 14 5 4 5 19—24 14

10. „U" Cluj 14 3 7 4 16—16 13
11. Farul 14 6 1 7 16—21 13
12. Petrolul 13 4 4 5 14—17 12
13. C.F.R 14 4 3 7 11—22 11
14. Politehnica 14 4 2 8 14—16 10
15. Crișul 14 4 2 8 19—29 10
16. A. S. Armata 14 3 2 9 11—26 8
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CAMPIONATUL NAȚIONAL Di ȘAH

Diferența se menține aceeași
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Blocajul dinamovist, alcătuit din Smerecinschi Și Orost intervine — tardiv — pentru a para 
atacul lui Costinescu (R pid) __ Foto i B. GABRIEL

s

Runda a 17-a, desfășurată 
aseară, n-a produs nici o 
modificare în configurația pri
melor locuri ale clasamentu
lui. Diferențele au rămas ace
leași, pentru că nici unul din
tre fruntași n-a avut îndrăz
neala (sau poate inspirația) 
de a-și înfrunta soarta. Par- 
tidele-cheie ale reuniunii s-au 
încheiat cu rezultate de ega
litate. Szabo a remizat eu 
Botez, dar numai după ce 
aceeași decizie fusese consem
nată tn întîlnirile Gheorghiu- 
Ghițescu și Georgescu-Ciocîl- 
tea. Tot în primele 4 ore de 
joc au încheiat pace Partoș 
cu Voicu’escu.

In urma acestor rezultate 
centrale. Iuliu Szabo continuă 
să fie lider cu 12 p. urmat 
de Victor Ciociltea cu 11 p 
(singurul care-1 poate egala 
în caz că va cîștiga întrerupta 
cu Reicher), Gheorghiu IO1/» p 
(1) — în poziție egală cu 
Voiculescu — Ghițescu 10 p 
etc.

In ultimele două runde cei 
trei pretendenți la titlu aude 
susținut următoarele întîlniri: 
SZABO — cu Ciocîltea (n) și 
Grumberg (a) ; \ CIOCILTEA 
— Szabo (a) și Segal (n) ; 
GHEORGHIU — Stanriu 
și Botez (n). Acesta 
nișuL

Citiți în p-’ina a 
mentariul tehnic al lui SER
GIU SAMARIAN.

t

I

portul are o pluralitate de 
finalități. Cea mai recunoscu
tă, mai căutată și mai co
mentată pare să fie diferența 
cifrică, aceea care îi departa
jează | .

gorii existențiale . 
vinși.

Ideea succesului 
forță animatorie, 
la urma urmei - , __ __ _f
armăsarii fermecați ai voinței. Dar și 
în această direcție se cuvine să scrutăm, 
să supraveghem punctele de vedere, 
pentru a conferi judecăților un echilibru 
interior.

Să ne gîndim ce este — în esență — 
un rezultat sportiv ? O realizare umană 
compusă din energie biologică, din 
talent, din calități șlefuite cu migală. 
După înfăptuirea ei, performanța se 
desparte de individ, devenind auto
nomă, căpătind o existență proprie, 
asemenea unei cărți finite care începe 
să existe separdt de autorul ei. Cu 
ce rămîne, în schimb, performerul ? 
Ce urme vor fi reținute, cu precădere, 
de spiritualitatea lui ? Este legitim să 
încercăm răspunsuri la aceste între
bări, deoarece sportul ar putea fi îm
pins spre o condiție precară, dacă va 
reține și va absolutiza, cu timpul, nu
mai finalitatea rezultatului exterior, a 
performanței cifrice. Mulți s-au obișnuit 
să vadă aproape numai disputa cu 
adversarul, cu fracțiunile de timp și de 
spațiu, ignorînd — însă — lupta indi
vidului cu sine însuși. Sportivii sînt 
șlefuiți nu o dată după aceeași optică 
ciuntită. Deși, lupta exterioară purtată 
de campion este dublată inevitabil de 
o înfruntare lăuntrică, tot atît de aspră, 
tot atît de drastică și, prin aceasta, 
foarte apropiată de sublim. Ea se 
poartă între pereții nevâzuți ai eului, 
sub catapeteasma sufletelor si finali
tatea ei s-ar putea înscrie tn categoria 
REZULTATULUI MORAL. Ne raliem cu 
toata fervoarea la ideea sportului și 
la spiritul său numai tn măsura în 
care ele operează si ca un tonic na; 
tural pentru dezvoltarea musculaturii 
virtuții, după o metaforă împrumutată 
de la un spirit umanist. In conștiința 
societății noastre rezultatul moral este 
supravegheat continuu pe toate pia- 
nuriie, cu un ochi dinăuntru, niciodată 
obosii.

Circumscriind la zona sportului acest 
imperativ social, am dori ca mișcarea 
noastră sportivă să-l onoreze tot mai 
pregnant, urmărind, în toate articula
țiile ei, obținerea constantă și a rezul
tatelor morale. Este o finalitate ce n-ar 
♦rebui omisă niciodată din previziunile 
celor ce construiesc traseele viitoarelor 
performanțe ale sportului românesc. 
Rezultatul moral și performanța exte
rioară trebuie să se subsumeze tot
deauna într-o realitate compacta. Tra
versarea grădinilor sportului ar irebui 
să se facă astfel îneît, după c« se 
desparte de performanta, campionul, 
devenit excampion, să păstreze pentru 
sine călător în timp, rezultatul moral 
al anilor de încleștare cu limitele. 
Aceasta este, nutrim credința, o cale 
de accedere prin spori către umanita’e.

pe competitori în cote
le : învingători și în-

sportiv reprezintă o 
vitalizantă, este — 
- jarul ce hrănește

I

L
Romulus BALABAN
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IN DIVIZIA A,

Etapa echipelor oaspete
La noi ca la nimeni...

articol 
reacții 
dintre

Știu bine că acest 
va declanșa anumite 
care, desigur, nu vor fi 
cele mai simpatice. Cu toate 
aceste riscuri, pe care le cu
nosc sau le bănuiesc, Îmi iau 
inima in dinți și cutez a ri
dica o problemă care, deși este 
rezolvată, nu ne face să sărim 
în sus de bucurie.

...Cică într-un colț al lumii, 
nu-mi amintesc care, un obicei 
străbun îi îndeamnă pe oa
meni, la fiecare sfîrșit de an, 
să-și spună în față, unii al
tora, tot ce i-au determinat 
să fie nemulțumiți, tot ce i-a 
făcut să se privească chiorîș, 
pentru ca apoi, descărcați su
fletește, să-și dea mina și, 
împăcați și ferice, să pășeas
că veseli în noul an.

Stimulată de înțelepciunea 
acestui obicei, mă fac astăzi 
mesagera acelora care au fost 
o dată componentele echipei 
de aur (așa spun cei care do
resc să ne flateze), a acelora 
care au fost distinse cu pri
mele titluri de maestre ale 
sportului la gimnastică, con
vinsă fiind 4că primele .„oale” 
se vor sparge în capul sub
semnatei.

In fine, ce-i al meu e pus 
deoparte... Astăzi însă (ce de
mon m-o fi îmboldind?) mi-am 
luat curajul necesar pentru a 
vorbi despre noi.

înainte, însă, aș dori să cer 
înțelegerea necesară pentru a 
nu fi judecată această auto- 
propunere ca lipsită de mo
destie și bun simț, chiar dacă, 
pe ici pe colo, voi aminti (voi 
încerca să amintesc cît mai 
puțin) despre unele motive 
care m-au determinat să iau 
creionul și să scriu.

Din presa noastră sportivă, 
precum și din alte surse de 
informare, teoretică și practi
că, aflăm adesea despre -acti-

vltatea cutărul sportiv 
noi sau de aiurea, care 
cu abandonarea activității spor
tive Începe o nouă activitate 
în care-șl poate investi prețio
sul capital sportiv — expe
riența, cunoștințele — rămî- 
nind, în continuare, un pilon 
de nădejde pentru platforma 
generației care-i urmează.

în gimnastica noastră, ca 
nimeni. După ani și ani 
care am cunoscut bucurii, 
fel de multe ca și necazuri,

de la 
o dată

la 
în 
la 

sosit și greul moment în care a 
trebuit, cu lacrimi în ochi și 
durere în suflet, să spunem 
adio concursuri, adio campio
nate mondiale, adio Jocuri 
Olimpice, adio tinerețe... spor
tivă.

Acest moment greu, sfîșietor 
de trist pentru toți acei care 
l-am cunoscut, a fost pentru 
noi cu atît mai dureros cu cît 
l-am trăit singure, părăsite, 
uitate.

S-a uitat că inima noastră 
continuă să bată cu aceeași 
putere sau chiar mai tare pen
tru sportul căruia i-am ‘ 
chinat cea mai frumoasă 
stă, că cincisprezece ani din 
treizeci i-am petrecut în 
ferite săli din țară și de peste 
hotare în care, de cele mai 
multe ori, intram și ieșeam 
pe ușa din față. Ultima dată 
am ieșit pe ușa din mijloc, cu 
capul in jos, dar cu cugetul 
omului care s-a străduit să 
facă tot ce-a putut. Asta s-a 
întîmplat în 1964 la Tokio, a- 
colo unde chiar faimoasa La- 
tînina a trebuit să cedeze lo
cul unei concurente care avea, 
pe lingă altele, și o minunată 
calitate numită tinerețe.

Datorită acestor împrejurări 
am „terminat" noi cu sportul 
și cam tot de atunci a termi
nat și federația cu noi.

Starea de încordare care a

în- 
vîr-

di-

urmat ne-a determinat, pe 
multe dintre noi, să renunțăm 
a mai spera că vom putea 
să-i determinăm pe cel din 
federație a ne socoti din nou 
aceeași familie, in care să 
trăim, trup și suflet, pentru 
gimnastică.

Cele cîteva încercări de 
laborare care 
fost urmate de 
nunțări și dacă 
dintre noi are 
a-și valorifica 
experiența în cadrul federației, 
asta, desigur, se datorește mai 
mult unei șanse deosebite.

Dragi tovarăși de la federa
ție, dacă dv. nu ne vreți, noi 
vă vrem. Vă vrem și ne vrem 
pentru gimnastică. Vrem să vă 
punem la dispoziție M>t ce-am 
învățat, colindînd și văzînd în 
ultimii 15 ani și, slavă dom
nului, am văzut tot ce-a avut 
gimnastica mondială mai bun, 
în decursul acestor ani, în ca
re am fost și noi o parte ac
tivă din acest volum calitativ 
recunoscut. Dacă nu ne folosiți 
acum, degeaba ne veți folosi 
peste ani, 
noastre vor 
pașopt.

Faceți-ne 
și poate vom veni. Nu ne lă- 
sați să credem că prezența 
noastră este 
vom uita 
ne-ați făcut 
din spate.

N-om fi 
dar avem 0 
siune, avem 
rul, avem și ceva „zdrăngăne- 
le“ pe care ni le-ați solicitat 
atunci cînd ați filmat trofeele 
cucerite de gimnastica noastră.

încercați-ne. deci. înainte de 
a ne socoti incompetente.

Elena LEUȘTEANU

co- 
au 
re- 

una
s-au făcut 

tot atîtea 
numai 

satisfacția de 
cunoștințele și

clnd cunoștințele 
fi de domeniul lui

numai un semn

nedorită și poate
|că ‘ '
să

la despărțire 
ieșim pe ușa

prea grozave.noi 
diplomă, avem pa- 
experiență cu ca-

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH

Partide decisive pentru lideri u
Pe măsura apropierii liniei de 

sosire, lupta în finala campiona
tului național masculin devine tot 
mai interesantă. Contrazicînd pro
nosticurile, sătmăreanul Iuliu 
Szabo a rezistat asaltului maeș
trilor cu titluri internaționale, ba 
mai mult, a realizat chiar 2'k
puncte din cele 3 partide susți
nute cu Florin Gheorghiu, dr.
O. Troianescu și T. Ghițeseu. O 
performanță remarcabilă șl 
loc ușor de obținut, mai ales că 
fiecare dintre cei trei a făcut tot 
posibilul pentru a-1 învinge.

Efortul cel mal mare l-a depus 
marele maestru Florin Gheorghiu, 
care s-a străduit de-a lungul a 
94 de mutări să valorifice un a- 
vantaj de final minimal. Partida 
s-a întrerupt în poziția din dia
gramă, în care Gheorghiu (cu 
albele) a dat în mutarea

66.Rh7 Rg5 67.NI7 
(O poziție cu to- 
în care nu se 

poate cîștigă albul)
7O.Rh7 Cg4 71.Rg7 Ch6 

73. Rf7 Cf2 74.Rg7 Cg4 
(In căutarea unui plan

de

după 
cal
are

23.CC2 d5 (Altfel joacă albul Cb4 
și controlează definitiv cîmpul 
d5) 24.Cb4 d4 25.c:d4 T:d4 26.T:d4 
e:d4 27.e5 Cd7 28.f4 f6 29.Cd3 Cc5 
3O.C:c5 T:c5 31.T:d4 Db6 (Negrul 
n-a ieșit bine din complicațiile 
din centru. Acum la 31...f:e5 poa
te urma 32.Te4 și dacă 32...Db6, 
atunci 33.Rh2 și la 33...e:f4 34.Te8+ 
Rh7 35.Te6 urmat de De4+) 32.Rh2 
f:e5 33.f:e5 Dc7 34.Te4 (Cu un 
pion liber și în plus, albul tre
buie să cîștige) - -r-—--
T:b2 (Restabilește 
terial, dar nu și 
nai) 36.De6 + Df7 
38.DC4+ Df7 39.e6

această poziție (Vezi diagra-In

34...TC2 35,Dg4 
echilibrul ma

pe cel pozițio-
37.DC8+ Dt8
De7 4O.Td4 bî

Ce8 65.R:h6 Rf6 
Cf6+ 68.Rg7 Cg4 
tul neobișnuită, 
vede cum 
69.Ng6 Ch6 
72.Rf8 Cg4
75. Ne8 Ch6
de cîștig se fac o serie de mu
tări care nu modifică poziția)
76. RÎ8 Cg4 77.Nb5 Ce3 ! (Nu 
77...R:h5? 78.Ne2 ! și Albul cîștigă 
finalul de pioni) 78.Ne2 Rh6 
79.NR Cfl S0.Re7 Cd2 81.Rd6 Cbl 
(Luarea la f3 ar fi dus 
82.RC5 la un final greu de 
culat, în care numai albul
șanse) 82.Rc5 Cc3 83.R:b4 C:a2+ 
84.Ra3 Cel 85.b4 Cd3 86.b5 Ce5 
(Acum pentru negru se pune pro
blema de a sacrifica calul pen
tru ultimul pion al albului) 
87.Nd5 Cd7 88.Rb4 Ch6 89.N73 Rg5 
90.Rc5 Ca4+ 91.Rc4 Cb6+ 92.Rd4 
RhG 93.Ndl Ca8 84.RC5 Cc7 Re
miză.

In partida cu maestrul Interna
țional Ghlțescu, Szabb a fost a- 
jutat cu generozitate de adversar, 
care, In poziția din diagramă (cu 
negrele), s-a lansat într-o com
binație superbă ca Idee, dar, din dr.

a- 
su- 
dar 
de 

con-

vantaj, datorită mobilității 
perioare a nebunului său, 
valorificarea lui 
mari dificultăți 
tinuare, marele 
foarte fin șl se 
moment dat se 
proape de țintă : 55...76 ! (Cu cît 
materialul se reduce, cu atît șan
sele de remiză * ............
cresc) 56.R75 f:e5 57.R:e5 
53.NC6 Cf7+ 59.R75 Cd6 + 
Cf7 61.Nd5 (Pionul hfi este con
damnat, dar — oricît s-ar părea 
de curios — negrul mal are re
surse) 61...Cd6 62.NgS (Albul nu 
la imediat, ci într-un moment pe 
care-1 consideră cel mal favo
rabil) 62...Ce4 63.NC4 Cd6 S4.Nd5

se izbește 
tehnice. în 
maestru a jucat 
părea că la un 
afla foarte a-

ale negrului
- - - cd6

6O.Rg6
păcate, incorectă. Iată cum 
desfășurat sftrșitul dramatic

„Cupa Buzăului44

la motocros
a-Duminică, la Buzău, a 

vut loc un interesant concurs 
de motocros dotat cu „Cupa 
Buzăului", la care au luat 
parte alergători de la Loco
motiva Ploiești, Poiana Cîm- 
pina, Victoria Moreni, Steaua 
și Automobilistul Buzău. La 
întrecere au asistat 4 000 
spectatori. REZULTATE :
neret — 1. T. Bălășoiu (Stea
ua), 2. Șt. Paraschiv (Auto
mobilul), 3. N. Murguci (Po
iana) ; avansați — 1. A. Io- 
nescu (Steaua), 2. M. Banu 
(Poiana), 3. T. Filipescu 
(Steaua). în clasamentul ge
neral primul' loc a 
cupat de sportivii 
Steaua București.

de 
ti-

fost
clubului

o-

M. DUMITRU — coresp.

s-a 
__ _______ _______ __________ al
acestei partide : 25...g3 (Preludiul 
combinației) 26.h:g3 Th8 27.c5 î 
(Altfel urmează C:g3) 27...Th7 ? T 
(Foarte frumos gîndit, dar...) 
28.c:b6 Tah8 29.Nh5 (Această mu
tare simplă n-a văzut-o negrul. 
Acum totul e pierdut) 29...T:h5 
3O.Rfl Thl+ 31.Re2 T:el+ 32.R:el 
a:b5 33.Ta8 și după cîteva mutări, 
negrul a cedat. Aceasta a fost 
prima înfrîngere a lui Ghițescu în 
acest concurs.

Poziția lui Szabd în clasament 
a fost consolidată și de faptul 
că, în runda a 15-a, Florin Gheor
ghiu a părăsit și el „loja” 
învinșilor (în care au mai 
mas doar Ciocîltea, Mititelu 
Partoș) în urma înfrîngerii 
care a suferit-o în fața 
nului de anul trecut, 
dr. O. Troianescu. Ignorînd 
ma“ tînărului său adversar, 
cesta a refuzat o propunere 
remiză și — valorificind cu răb
dare un mic avantaj pozițional 
(și, desigur, micile greșeli ale ad
versarului) a reușit în cele din 
urmă să obțină o frumoasă vic
torie. Iată cum s-a desfășurat a- 
ceastă interesantă partidă (alb : 
Troianescu) : l.e4 c5 2.Cf3 d6
3.Nb5+ (Cîteodată e bine să joci 
variante care nu sînt „la modă44) 
3...Nd7 4.N îd7+ D:d7 5.0—0 Cc6 
6.De2 Cf6 (încercarea de a reali
za imediat înaintarea d5 nu este 
bună, de exemplu: 6...e6 7.Tdl d3 
8.e:d5 D:d5 9.Cc3 Dd7 10.d4 C:d4
11. C:d4 c:d4 12.Ne3 Dc6 13.T:d4 
cu avantaj pentru alb. Ros
solimo — H. Mtlller, Bad Gas
tein 1948) 7.C3 e6 8.Tdl Ne7 9.d4 
c:d4 10.C:d4 o—0 ll.Ngo Tac8
12. CÎ3 Dc7 13.Cbd2 Tfd8 14.Cb3 Cg4 
15,N:e7 D;e7 16.h3 CfB 17.Cbd4 
C:d4 i8.T:d4 e5 ! ? (O decizie jus
tificată numai în cazul în care 
negrul poate realiza înaintarea 
d6-d5 în condiții bune) 19.Td2 a6 
20.Tadi De6 21.a3 h£ 22.Cel (Ca
lul se îndreaptă spre d5) 22...Tc7

ne- 
ră-

Și 
pe 

campio- 
veteranul 

,fai- 
a- 
de

Caracteristică pen
tru etapa a Vî-a 
a diviziei A de 
baschet au con- 

. stituit-o victorii
le realizate 

formațiile în deplasare, 
special la băieți. Remarcabil, 
de asemenea, faptul că multe 
meciuri s-au încheiat la di
ferențe mici, ceea ce, fireș
te, sporește interesul pentru 
competiție.

MASCULIN

de 
in

(40—38). Partida a prilejuit un 
joc frumos, cu emoționante 
răsturnări de scor. După o 
primă repriză echilibrată, 
gazdele s-au dezlănțuit în cea 
de a doua, acumulînd în min. 
29 un avantaj de 15 puncte 
(64—49). Din acest moment, 
meciul a luat o întorsătură 
neașteptată. Localnicii, prea 
siguri pe ei, au scăzut rit
mul, în vreme ce oaspeții, tot 
mai insistențl, au reușit în 
min. 37 să egaleze (71—71), 
iar în final să cîștige la li
mită. (C. ALBU — coresp.).

ÎN DIVIZIA B: Progresul București 
și C.S.M. Sibiu campioane 

de toamnă
SERIA I: Politehnica Galați învingătoarei 

la București

ma) partida s-a întrerupt și 
Troianescu a dat mutarea secre
tă. Toată sala a văzut (era des
tul de evident) că albul cîștigă 
ușor cu mutarea simplă 41.Td8-h 
Dacă acum 41...D:d8, atunci 42.e7-j- 
b:c4 43.e:d8D și albul cîștigă, iar 
la 41...Rh7 urmează 42.De4-f- g6 
43.Td7 cu același sfîrșit. A văzut 
și Troianescu, a văzut, desigur, și 
Gheorghiu, dar totuși n-a cedat 
(cum se aștepta toată lumea). 
Probabil a sperat că în ziarele de 
a doua zi va apărea banalul „par
tida s-a întrerupt44. Dar, „Spor
tul44 a scris totuși a doua zi (chiar 
în titlu) : „Florin Gheorghiu în
vins**, deși partida, formal, nu se 
terminase...

S. SAMARIAN

I.E.F.S.—Politehnica Bucu
rești 65—54 (34—36). Politeh
nica a început furtunos și, 
dominînd ambele panouri, 
punctînd precis de sub coș 
și de la semidistanță, a acu
mulat pînă aproape de sfîr- 
șitul primei reprize un avans 
ce părea determinant: 33—
20 (min. 15) și 36—22 (min. 
17). A fost suficient, însă, ca 
I.E.F.S.-ul să aplice cu stric
tețe apărarea presing pentru 
ca avantajul să se topească 
văzînd cu ochii (la încheie
rea reprizei, viitorii ingineri 
mai dețineau doar două punc
te din zestre), iar după pau
ză, ca urmare și a păstrării 
pe teren, de către Politehnica 
a unei formații cu trei jucă
tori înalți (care, evident, nu 
făceau față presingului), ele
vii maestrului emerit Mihai 
Nedef și-au depășit net ad
versarii, cucerind o victorie 
pe deplin meritată.

Politehnica Galați—Dinamo 
București 71—73 (37—34, 65— 
65). întrecerea a suscitat un 
interes deosebit și puțin a 
lipsit ca ea să se încheie cu 
o surpriză de mari propor
ții. Oaspeții au decepționat 
atît prin evoluția lor, cît și 
prin comportarea unor ju
cători (Diaconescu l-a păl
muit pe teren pe Martinescu, 
iar Dragomirescu a șutat în
tr-un... geam, spărgindu-1). 
îmbucurător jocul excelent 
practicat de gălățenî care ar 
fi meritat victoria. (T. SIRI- 
OPOL — coresp.).

FEMlNIN

I.C.H.F.—Steaua 77 — 109 
(36—47). Nerespectînd indi
cațiile antrenorului (de fapt, 
niște principii clasice) și an- 
grenîndu-se în jocul rapid 
practicat de adversari, bas- 
chetbaliștii de la I.C.H.F. au 
fost o pradă ușoară în fața 
steliștilor aflați în deosebită 
vervă de joc.

Constructorul București— 
Rapid București 37—51 (20— 
23). Campioanele țării, care 
ne vor reprezenta, de altfel, 
peste cîteva zile în „C.C.E.", 
au evoluat foarte slab în fa
ța unei formații aflate la pe
riferia clasamentului și în ca
re au lipsit două componente 
de bază: Cherciov și Preda. 
Meciul a fost de un foarte 
slab nivel tehnic, ambele e- 
chipe intrecîndu-se în ratări 
și greșeli de tehnică. (D. DIA
CONESCU — coresp.).

METALUL TÎRGOVIȘTE — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
1—0 (0—p). Bucureștenii, deși 
au fost susținuți de o vigu
roasă galerie, s-au prezen
tat modest, dînd impresia că 
au venit să se apere. Me- 
talurgiștii au atacat în per
manență. în prima repriză, 
jucătorii Metalului au ratat 
cîteva ocazii. După pauză, 
tot localnicii domină și spre 
sfîrșitul meciului reușesc să 
înscrie unicul gol. Autor: 
fundașul Ciobanu (min. 84). 
A arbitrat excelent G. Pop — 
Brașov. (M. Avanu, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA GALAȚI 1—2 
(1—1). Metalurgiștii și-au de- 
cepționt suporterii, pierzînd 
pe teren propriu în fața 
gălățenilor. Studenții s-au 
apărat cu mult calm și au 
declanșat contraatacuri rapi
de, înscriind două goluri din 
asemenea acțiuni. Autori :■ 
Marinescu (min. 27) șl Zo- 
tincă (min. 67). Bucureștenii

tiuc (min. 28), Adam (min; 
35), respectiv Pătrașcu (min. 
88). Satisfăcător arbitrajul 
lui S. Mîndreș — București. 
(S. Constantinescu, coresp.’ 
principal)

PROGRESUL BRĂILA — 
METROM BRAȘOV 1—0 
(1—0). Brăilenii au reușit să 
înscrie o singură dată, prin 
Udroaică (min. 40), după exe
cutarea unei lovituri de colț. 
A arbitrat foarte bine I. Dră- 
ghici — București. (D. Cris- 
tache, coresp.)

DUNĂREA GIURGIU — 
ȘTIINȚA BACĂU 1—0 (1—0). 
Joc anost. în prima repriză, 
oaspeții au avut inițiativa 
mai mult timp. Au fost eli
minați : Cioca (Dunărea), în 
min. 56, pentru lovirea ad
versarului și Mărgășoiu 
(Știința), în min. 85, pentru 
atitudine ireverențioasă față 
de arbitrul N. Petriceanu — 
București, care a condus 
corect. A înscris : Cristache 
(min. 12). (Tr. Barbălată, 
coresp.)

Rapid—Universitatea 
78—85 (40—43). 
presupus de ce 
diștii să joace 
Giulești care de 
fost fatală, așa 
trecut și ieri cînd au cedat în 
fața studenților clujeni. A- 
ceștia s-au comportat exce
lent, dominînd panourile și 
lansînd deseori contraatacuri 
fulgerătoare. Elementul de
terminant al succesului a fost 
însă, excepționala comporta
re a maestrului sportului Ho- 
ria Demian care a impresio- 

“‘îx de
mai 

prin maniera în care 
le-a realizat: aruncări de la 
distanță și semidistanță, 
„cîrlige", toate cu un procen
taj rar întîlnit: 84»/0 (16 arun
cări reușite din 19 încercări). 
Pentru rapidiști, insuccesul 
trebuie să constituie un serios 
semnal de alarmă. (D. ST.).

Voința București—Politeh
nica Brașov 69—74 (32—32). 
Multă vreme rezultatul a fost 
sub semnul incertitudinii, 
scorul evoluînd la diferențe 
minime. Pînă la urmă, supe
rioritatea netă sub panou a 
brașovenilor (a excelat Dikay). 
contraatacurile acestora și 
precizia în aruncările de la 
distanță manifestată de Dea- 
ky, și-au spus cuvîntul, adu- 
cînd tinerei formații oaspete 
un succes binemeritat Bucu- 
reștenii, greoi, s-au bazat doar 
pe experiența lor, ceea ce s-a 
arătat a fi insuficient pentru 
a cîștigă un meci. (F 
MION — coresp.).

CIuJ
Este greu de 
insistă rapi- 
în sala din 

atîtea ori le-a 
cum s-a pe-

nat atît prin cele 38 
puncte înscrise, dar — 
ales —

SI-

Comerțul Tg. Mureș—Uni
versitatea Timișoara 77—78

A.S.A. Cluj—Universita
tea Cluj 60—53 (35—24). Der- 
by-ul clujean a satisfăcut doar 
prin ardoarea cu care s-a 
luptat pentru victorie. A.S.A., 
cu Sipoș și Bugar dominante 
sub panouri, s-a impus, obți- 
nînd un succes meritat. (MIR
CEA RADU — coresp.).

Crișul Oradea—Politehnica 
București 52—79 (24—41). Evo
luția fostei campioane a fost 
aplaudată de publicul local, 
datorită jocului lor sobru și 
eficace. Principale realizatoa
re : Diaconescu 24, Ciocan 18, 
Savu 17 de la Politehnica, 
Wigh 15 și Boca 12. (I. GHI- 
ȘA — coresp. principal).

Voința Brașov—Progresul 
București 57—51 (33—29). Du
pă un joc echilibrat, brașo- 
vencele au realizat a doua 
victorie în actualul campio
nat datorită faptului că au 
fost mai insistente în final. 
Cele mai eficace : Simon (Vo
ința) și Murariu (Progresul), 
ambele cite 25 puncte. (T. 
MARIN — coresp.).

Mureșul Tg. Mureș—I.E.F.S. 
50—51 (27—33). întrecerea a 
fost de slabă valoare tehnică, 
îndeosebi din . cauza gazdelor 
care au ratat mult și au co
mis deseori greșeli de tehni
că. De menționat că mure- 
șencele au ratat două contra
atacuri în ultimul minut de 
joc. Cele mai multe puncte: 
Brassai 13, Torday 11, Lucaci 
9 de la Mureșul, respectiv 
Petrie și Trandafir cite 13, 
Tița 9. Bun arbitrajul pres
tat de E. Hottya și G. Dutka. 
(C. ALBU — coresp).

PÎNĂ CÎND’
Recent s-a desfășurat, în Ca

pitală, faza de calificare a cam
pionatului național de juniori 
mari, la probele de floretă băieți 
și fete. O participare numeroasă 
și valoroasă a caracterizat această 
întrecere, care a evidențiat un 
progres remarcabil realizat de 
unii reprezentanți ai schimbului 
de mîine.

Dar, nu acesta e subiectul pe 
care mi-am propus să-I tratez as
tăzi. Mă voi ocupa de organiza
rea concursului.

E foarte adevărat 
scrimă a Universității 
pentru organizarea ____ ___
cursuri cu număr sporit de tră
gători. dar e tot atît de adevărat 
că ea nu presupune nici eforturi 
pentru obținere. Dar să accep
tăm că problema sălilor, prin 
dificultatea el, depășește posibili
tățile de acțiune ale comisiei oră
șenești de scrimă — organizatoa-

că sala de 
e Improprie 
unor con-

rea acestui concurg. Rămîn, însă, 
convins că problema cronometre- 
lor nu e de nerezolvat. Și, totuși, 
în sala de concurs n-a existat 
nici un cronometru, timpul de 
luptă marcîndu-se după... inspira
ție ! N-am auzit niciodată, în tot 

vreo limită de 
unele planșe, s-a 
și fără limită de 
trasînd pe planșa 
talpa pantofului,

concursul, de 
timp. Dar, pe 
concurat chiar 
teren, arbitrul 
nemarcată, cu . .. ,________ ,
o dungă, pe care n-o mai observa 
nici el, atunci cînd voia să aver
tizeze ultimul metru.

Arbitrii s-au recrutat, ca de 
obicei, tot dintre sportivii prezenți 
în sală, care, bineînțeles, accep
tau sau nu să arbitreze. Ba. mai 
mult, la reuniune n-a existat nioi 
directorat tehnic și nimeni nu 
știa cine face parte din acesta. 
S-a ajuns, din această cauză, la 
penibila situație a discuțiilor în 
termeni șl pe tonuri nepotrivite,

REZULTATE SCONTATE IN MINIETAPA DE IERI A DIVIZIEI A
STEAUA — 

‘ C.S.M. SIBIU 
20—8 (12—5). Do- 
rind să-și dezâ- 
glomereze pro
gramul ce se

anunță încărcat și condensat 
pentru sezonul de primăvară, 
ambele echipe au căzut de 
'cord asupra disputării par
tidei ieri, pe stadionul Steaua 
(Ghencea). Evident, era vor
ba de o întîlnire în care 
problema scorului constituia 
singura necunoscută, gazdele 
emițînd cu îndreptățire pre
tenția de favorită certă.

Și iată că, o dată cu fluie
rul de începere al arbitrului 
Cristăchescu, ambele formații 
s-au angajat într-o luptă 
„deschisă" pentru a ridica 
și, respectiv, a limita sco
rul. Jucătorii militari au în-

tîlnit însă o rezistență Ia 
care, probabil, nu se aștep
tau și, cu un ochi Ia tabela 
de marcaj, încă imaculată, 
cu celălalt în teren, au iro
sit — din neatenție, dar și 
din cauza crispării pe care 
doar timpul friguros o poa
te explica — acțiune după 
acțiune. Mai mult încă, adău
gată neatenției și crispării 
gazdelor, replica deosebit de 
curajoasă a sibienilor face 
ca... Tamaș să deschidă sco
rul în favoarea oaspeților 
prin realizarea și transfor
marea unei încercări ! Părea 
chiar 
priză 
diat, 
șl de 
mai spectrul unui rezultat 
neonorant nu este străin, mi
litarii au reușit să ducă pînă

și-a 
luptă 
tentă 
evi-

că se profilează o sur
de proporții, dar, ime- 
cu un spor de decizie 
luciditate, de care toc-

la capăt bune acțiuni, Popa 
(două) și D. Ghiță (una), 
semnînd încercări, netrans
formate de Durbac. Acesta 
și-a răscumpărat însă lipsa 
de precizie, transformind o 
lovitură de pedeapsă.

După pauză, jocul 
menținut aspectul de 
pentru puncte cu o 
oarecum haotică, însă,
dent spectacolul fiind cel ce 
avea să sufere. Totuși, au 
mai înscris încercări Achim 
și Teleașă (pentru Steaua), 
precum și același Durbac (o 
lovitură de pedeapsă și o 
transformare), respectiv Mun- 
teanu, o lovitură de pedeap
să pentru oaspeți. Bun 
(★★★■£) arbitrajul lui P. 
Cristăchescu.

RULMENTUL BÎRLAD — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
12—0 (9—0). Victoria gazde
lor este pe deplin meritată, 
ele dominînd net prima ju
mătate a jocului și prestînd, 
de-a lungul întregii partide, 
un joc superior pe înaintare. 
De notat totuși că, după 
pauză, jocul a fost ceva mai 
echilibrat, remarcîndu-se prin 
vivacitate ambele linii de 
treisferturi. Punctele au fost 
înscrise, în ordine, de Bucoș 
(drop-goal și lovitură de pe
deapsă), Băuceanu (drop
goal) și Postolache (încerca
re). A arbitrat excelent 
(★★★*★) Al. Lemneanu.

C. PAUL, coresp.
ELIADE SOLOMON 

coresp. principal
V ........

fn fața sportivilor (acum copil, 
dar mîine, la rîndul lor, viitori 
conducători sau organizatori), 
pentru stabilirea orelor de înce
pere. Abia în reuniunea de după- 
amiază am aflat că director de 
concurs era însuși președintele 
comisiei, profesorul Dan Apostol, 
iar secretar Dan Nicolae, secre
tarul comisiei orășenești, care, 
prin absența lor, au oferit posi
bilitatea creării situațiilor nedo
rite (dacă s-ar controla lista ha
remurilor, sînt sigur că de acolo 
n-au lipsit).

în schimb, in timpul concursu
lui. s-au oferit premii ; medalii 
de... atletism, distribuite indivi
dual. în sălîța în care era insta
lat secretariatul. într-o atmosfe
ră in care, plini de entuziasm, 
sportivii semnau un tabel pentru 
primire. (Am uitat să precizez 
că s-au distribuit șl premiile con
cursului din săptămîna anterioa
ră, cu mai puțin entuziasm, de
oarece trăgătorii nu erau pre
zenți...).

Cam așa s-a desfășurat „sărbă
toarea campionatului Capitalei", 
pe care juniorii participant au 
așteptat-o și pentru care s-au 
pregătit un an, cu gindul la ea.

Din păcate, acest stil de orga
nizare nu apare pentru prima 
oară. în ultimii cinci ani, comi
sia orășenească de scrimă a 
ganizat aproximativ 200 de 
cursuri, aproape toate sub 
teptărl. Pe marginea acestor 
cursuri, nu mă pot abține să 
citez pe Caragiale, afirmind 
organizarea lor „crti 
lipsește cu desăvîrșire".

Afirmind acestea, nu uit că u- 
nele lucruri depășesc, prin am
ploarea lor, posibilitățile comisiei, 
dar marcarea terenului de luptă, 
obținerea unor cronometre, pro
gramarea din timp a arbitrilor, 
prezența directoratului in sala de 
concurs sau organizarea unei mici 
festivități, care să sublinieze șl să 
răsplătească efortul depus pen. 
tru obținerea unei plachete sînt 
lucruri elementare și la indemlna 
oricui. Pentru ce continuăm să n» 
complăcem în atari stări de lu
cruri 7

Sînt cauze principale care au 
contribuit la dispariția aproap» 
totală a spectatorilor șl tot dato
rită lor concursurile au încetat 
de mult să mal fie o sărbătoare 
pentru sportivi.

Cornel GEORGESCU

or- 
con- 

aș- 
con- 
nu-1 

că 
,este sublimă, dar

Dumbreanu, portarul Politehnicii, rezolvă o situație critică 
(fază din meciul Metalul București — Politehnica Galați)

FotOi B. VASILS
au dominat perioade înde
lungate, dar Pantelimon, 
Georgescu și Voinea au ra
tat uneori din poziții foarte 
favorabile. Unicul gol al 
bucureștenilor a fost reali
zat de Iancu (min. 40), care 
a speculat o greșeală a apă
rătorilor gălățeni.

A arbitrat bine Gh. Ma
nele — Constanța, (p. v.)

PORTUL CONSTANȚA — 
POLANA C1MPINA 6—3 
(3—0). In repriza întîi și la 
începutul celei de-a doua, 
constănțenii au evoluat la un 
bun nivel și au condus cu 
5—0. Apoi, jucătorii de la 
Portul au încetinit „motoa
rele", permițînd oaspeților să 
reducă din handicap. Au mar
cat : Mahera (min. 16, 59), 
Bukosi (min. 27), Caraman 
(min. 40, 56 și 78), respectiv 
Baboie (min. 62 și 80), Tr. 
Popescu (min. 88). A condus 
slab I. Gheorghiță — Bucu
rești. (C. Popa, coresp. prin
cipal)

OTELUL GALAȚI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—1 
(2—0). Joc viu disputat. Gă- 
lățenii au avut perioade de 
dominare categorică. Goluri
le au fost înscrise de Bruș-

GLORIA BIRLAD — SPOR
TUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI 2—2 (2—1). Nivelul
jocului a lăsat de dorit. Au 
marcat: Mustață (min. 13), 
Beniovschi (min. 21) pentru 
Gloria, Păiș (min. 8) și Cicu 
(min. 52) pentru Sportul stu
dențesc. P. Brătănescu — Su
ceava a condus cu greșeli. 
(E. Solomon, coresp.)

FLACĂRA MORENI — 
CHIMIA SUCEAVA 2—0 
(1—0). Un joc modest din 
toate punctele de vedere. Au 
înscris : Drăgan (min. 20) și 
Constantin (min. 63). A ar
bitrat foarte bine G. Rete- 
zan — București. (G. IUnca, 
coresp.)

CLASAMENT

1. Prog. Buc. 15 8 4 3 25- 7 20
2. Politehnica 15 8 2 5 19-18 18
3. Metalul Buc. 15 7 3 5 27-18 17
4. Flacăra 15 7 3 5 25-20 17
5. Metalul Tîrg. 15 7 3 5 25-23 17
6. Dunărea 15 7 3 5 18-21 17
7. Portul 15 8 0 7 26-20 16
8. Metrom 15 6 3 6 17-18 15
9. Chimia 15 7 1 7 13-15 15

10. Poiana 15 6 3 6 21-23 15
11. Otelul 15 6 3 6 19 22 15
12. Gloria 15 4 5 6 27-3? 13
13. Prog. Brăila 15 5 3 7 11 21 13
14. Ceahlăul 15 5 1 9 20-23 11
15. Șportul Stud. 15 3 5 7 21-28 11
16. Știința 15 4 2 9 13-21 10

SERIA A ll-a : La Oradea — scorul etapei
C.F.R. TIMIȘOARA — ME

TALURGISTUL CUG1R 2—0 
(0—0). Jocul n-a fost de bu
nă calitate, deoarece oaspeții 
s-au menținut într-o apărare 
îndelungată. Golurile a>u fost 
marcate de Periatu (min. 55) 
și Floareș (min. 82). A con
dus slab Tr. Vecan — Oradea. 
(P. Arcan, coresp. principal).

MINERUL anina — RI- 
PENSIA TIMIȘOARA 3—2 
(2—1). Meciul s-a disputat pe 
zăpadă. Minerii au avut ini
țiativa la începutul partidei. 
Au marcat: Lang (min. 3), 
Silaghi (min. 27), Mate (min. 
62). respectiv Kun I (min. 5 
și 75 din 11 m). S. Drăgulici
— Tr. Severin a arbitrat foar
te bine. (G. Crăciunel, coresp.)

C.S.M. SIBIU — C.F.R. A- 
RAD 2—0 (2—0). în repriza 
I sibienii au jucat foarte bi
ne și au înscris 2 goluri. Au
tori : Stoicescu (min. 25) și 
Unguroiu (min. 34). După 
pauză, feroviarii au atacat 
mai mult, însă fără rezultat. 
A condus foarte bine I. Rus
— Tg. Mureș (I. lonescu. 
coresp. principal)

VAGONUL ARAD — ME
TALUL TR. SEVERIN 4—0 
(4—0). Arădanii au făcut ceil 
mai bun joc din actualul se
zon, au dominat categoric și 
au finalizat 4 atacuri. Au
tori : Stănoaie (min. 3, 29, 39), 
Mihai (min. 15). După pau
ză, arădanii au ratat multe 
ocazii. De remarcat că arbi
trul D. Munteanu — Reșița 
nu a acordat cîte un penalti 
ambelor echipe. El a condus 
slab (Șt. Iacob, coresp,' prin
cipal)

MINERUL BAIA MARE — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 4—0 
(2—0). Terenul a fost acope
rit cu zăpadă. Băimărenii au 
cîștigat la scor în fața unei 
echipe de slabă valoare. Go

lurile au fost realizate de 
Bandi (min. 11 și 34) și Bo- 
horji (min. 51 și 75). A arbi
trat foarte bine G. Vere.ș — 
Cluj. (T. Tohătan, coresp. 
principal)

OLIMPIA ORADEA — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 
5-0 (1-0). Orădenii, pe lin
gă cele 5 goluri, au mai ra
tat cel puțin cinci ocazii cla
re. Oaspeții au făcut mai 
mult o prezență fizică, evi- 
dențiindu-se doar la capito
lul indisciplină. în min. 21, 
jucătorul Resciuc (Eloctropu- 
tere) a fost eliminat pentru 
lovirea adversarului. Autorii 
golurilor : Bencic (min. 20), 
Petrică (min. 48 și 70), Iatan 
(min. 63, autogol) și Bacoș 
(min. 83 din 11 m), I. Cîm- 
peanu — Cluj a condus foar
te bine. (V. Sere, coresp.)

METALUL HUNEDOARA 
— OLIMPIA SATU MARE 
2—0 (2—0). în fine, hunedo- 
renii au obținut o victorie 
și aceasta în urma unui joc 
confuz. Oaspeții au desfășu
rat un joc dur și obstructio
nist. Au înscris : Mercea 
(min. 2) și Steiner (min. 24). 
Lipsit de autoritate arbitra-» 
jul lui S. Mataizăr — Craio
va. (V. Albu, coresp. prin
cipal)

C.S.M. REȘIȚA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0 (1—:0).

CLASAMENT

1. C.S.M. Sibiu 15 8 3 4 18-14 19
2. C.F.R. Tim. 15 7 4 4 19-11 18
3. Vagonul 15 8 2 5 17-12 18
4. Ripensia 15 8 1 6 34-21 17
5. Minerul B. M. 15 7 3 5 14- 7 17
6. C.S.M. Reșița 15 6 4 5 19-13 16
7. Olimpia Oradea 15 7 2 6 25-21 16
8. Olimpia S. M. 15 8 0 7 22-21 16
9. Minerul Anina 15 V 1 7 27-23 15

10. Metalurgistul 15 7 1 7 16-17 15
11. Electroputere 15 6 3 6 13-19 15
12. C.F.R. Arad 15 6 2 7 22-20 14
13. Metalul Hund. 15 4 4 7 13-18 12
14. Gaz metan 15 6 0 9 13-23 12
15. Chimia 15 5 0 10 14-27 10
16. Metalul Tr. Sv. 15 5 0 10 1140 10
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SĂTMĂREANU LUPESCU SOLOMON TONCA

CONTARDO ȘTEFĂNESCU

NUȚU NIȚĂ DOMIDE TĂTARU II

Un joc salvat de arbitri

Sărbătoare pe Copou
POLITEHNICA IAȘI — DINAMO BUCUREȘTI 3—fl (1—0)

IAȘI, 80 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion „23 Au
gust” ; teren alunecos ; timp rece ; 8 000 de spectatori. Au marcat : 
Contardo (min. 8), Moldoveanu (min. 75) șl Marica (min. 88).

POLITEHNICA : Constantinescu 9 — Pali 8, lanul 9, AI ecu 8, 
Romilă 8, Contardo 9, Andrioaie 7, Lupulescu 6 (min. 70 Marica 8), 
Cuperman 8, Moldoveanu 8, Goliac 7.

DINAMO : Stana 5 — Crăciunescu 8, Pirvu 7, Stoenescu 8, Ște
fan 1, Ghergheli 7, Dinu 7 (min. 46 Sălceanu 7), Pircălab 8, Nunweil- 
ler VI 6, Dumitrache 6, Lucescu 8.

A condus E. Vlaiculescu ■*-*★+*, ajutat excelent de N. 
Cursaru și M. Vasiliu (toți din Ploiești).

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) î 7.
La tineret-rezerve : Politehnica — Dinamo 1—3 (0—2).

Opt mii de Ieșeni, pe ju
mătate înghețați, s-au în
călzit Ieri la flacăra entu
ziasmului declanșat de o par
tidă pasionantă, cîștigată de 
o manieră spectaculoasă de 
către echipa studenților din 
localitate. Stau de o jumă
tate de oră în apropierea 
unuia din telefoanele stadio
nului și asist la o scenă a- 
muzantă, prin repetiția ei 7 
telefonul zbîrnîie într-una, 
zeci de Ieșeni întreabă din 
oraș cît a fost scorul și unul 
dintre îngrijitorii stadionului 
răspunde invariabil : „3—0,
da, 3—0 pentru noi, pentru 
Politehnica. Noi, ieșenii, am 
cîștigat cu 3—0. Nu Dina
mo..." Adevărul este că ieșe
nilor, speriați de acest meci, 
în care sperau să obțină 
„punctul cel de toate zilele", 
nu le vine să creadă că au 
învins puternica „mașină de 
fotbal" care este Dinamo. 
Continuînd metafora (pe 
care nu știm cine poate s-o 
conteste), trebuie să spunem 
din capul locului că lui Di
namo i-a lipsit o piesă car
dinală, care se cheamă... Co- 
man. Portarul bucureștean, 
dispărut misterios de marți 
de la echipă, a sosit de unul 
singur abia sîmbătă la Iași, 
iar antrenorul Nicușor a fă
cut un gest demn de toată 

* admirația : conștient de
riscurile neintroducerii sin
gurului său portar de divi
zia A, l-a băgat în formație 
pe tînărul Stana (17 ani). 
Riscînd rezultatul pentru o 
lecția omgnie (dată lui 
Coman și întregii echipe), 
Nicușor a pierdut un meci 
— pe care, după desfășura-

UN SCOR ALB ECHITABIL

A. S. ARMATA — „U“ CLUJ
0-0

TG. MUREȘ, 30 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion 23 August ; timp fru
mos — rece ; teren tare — în
ghețat ; spectatori — 4 000.

A.S.A. : Bay 8 — Șleam 6, 
Dondoș 6, Toth 5, Czako 6. 
Siko 6, Clutac 6, Canlaro 7 
(min. 70 Balint 5), Naghl 7, 
Trăznea 7, Lucacl 7.

„U“ CLUJ : Moldovan 8 — 
Crețu 7, Pexa 8, Solomon 9, 
Cîmpeanu 7, Anca 7, Oprea 
6 (mln. 65 Adam 5), Ulfăleanu 
5 (mln. 46 Bungău 6), Mun- 
teanu 6, Mustețea 6, Barbu 7.

A arbitrat Șt. Birăescu 
ajutat bine la 

linie de G. Blau șl I. Boroș 
(toti din Timișoara).

„Trofeul Petschowschl" (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : A. S.
Armata — „U” Cluj 1—4 (1—1).

Jocul în sine a fost de un 
nivel mediu, uneori chiar 
mediocru și, dacă am vrea 
să facem remarcări, n-am 
putea aprecia decît apărarea 
studenților, ce-i drept mult 
ajutată în misiunea sa de slă
biciunea micilor înaintași 
mureșeni. Despre greșeli ? 
Cele mai multe aparțin gaz
delor, care, deși au luptat 
mult, au fost deficitare prin 
pasele scurte folosite în por
țiuni de teren unde adver
sarul prezenta superioritate 
numerică. în al doilea rînd, 
înaintașii mureșeni au încer
cat prea mult poarta de la 
distanță și, în majoritatea 
cazurilor, șuturile lor au fost 
lipsite de adresă. Așa cum 
am mai spus, fără a face un 
joc defensiv-destructiv, „U“ 
a dominat meciul prin sigu
ranță în apărare. Studenții 
au manevrat bine balonul, 
avînd continuitate în acțiuni, 
dar... pînă la finalizare. Nici 
Bungău și nici Adam — in
trat mai tîrziu — ca și Oprea, 
Mustățea sau Munteanu, n-au 
fost azi în zi de gol !

Iată și un scurt film al 
meciului.

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA CON- 
r URSUL PRONOSPORT NR. 48, 
ETAPA DIN 30 NOIEMBRIE 1360

1. Pollt. Iași — Dinamo Buc. 1
2. A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Cluj x
3. F. C. Argeș — Petrolul 1
4. c.F.R. Cluj — „U“ Craiova x
5. Jiul — Crișul 1
6. Steagul roșu — U. T. Arad 1
7. Bologna — Lanerossl x
8. Intemazionale — Lazio 1
9. Juventus — Florentina 1

10. Napoli — Brescia x
11. Roma — Torino x
12. Sampdorla — Milan x
13. Verona — Cagliari x

Fond de premii : 379 588 lei.
Plata premiilor la acest con

curs se va face : în Capitală de 
la 5 decembrie 1969, pînă la 15 
ianuarie 1970. — In provincie de 
la 9 decembrie 1969 pînă la 15 
ianuarie 1970. 

rea partidei, l-ar fi pierdut, 
credem, și cu Coman în for
mație — dar a cîștigat mult 
mai mult pe planul integri
tății morale, care trebuie să 
fie (și este, de altfel) una 
din componentele de bază 
ale echipelor mari.

Referindu-ne la desfășu
rarea meciului, vom spune 
că a avut, de la început, o 
tensiune dramatică. Domi
nați, psihologic, de perspec
tiva diviziei B (vezi situația 
în clasament), ieșenii s-au 
angajat furibund în atac 
din primele minute. Primul 
lor șut la poartă — o „bom
bă" de la 25 m, expediată 
de Contardo — a însemnat 
și primul gol, dătător de în
credere gazdelor, dar și pri
ma referire la absența lui... 
Coman (Stana fiind surprins 
„nevinovat" la fază). Au ur
mat o serie de atacuri dina- 
moviste construite elegant 
de Pircălab și Lucescu și 
destrămate sobru și efica
ce de lanul, Alecu, Ro
milă și Pali. Repriza a 
doua este începută sub sem
nul timidității de către gaz
de, care încă nu cred în vic
torie. Lucescu face o cursă 
pe extremă, în min. 50, cen
trează înalt în fața porții, 
dar zborul lui Dumitrache 
se oprește la 10—15 cm de 
minge și poate de gol. Mol
doveanu (min. 53), Lupules
cu (min. 60), Cuperman 
(min. 65) și Dumitrache 
(min. 66) sînt la un pas de 
gol (ratări incredibile sau 
parade ale celor doi portari), 
dar cel care va înscrie va 
fi Moldoveanu (min. 75). ca 
urmare a unei lovituri li-

Din primul minut, gazdele 
atacă dezlănțuit, dar nu reu
șesc să pericliteze poarta 
studenților, din cauza impre
ciziei atacanților. Ieșirea din 
dispozitiv a mureșenilor este 
riscantă. Ei sînt pe punctul 
de a primi un gol (min. 5) 
cînd, după o acțiune a lui 
Barbu, Uifăleanu primește 
balonul, dar greșește ținta, 
în min. 17 consemnăm pri
mul șut excelent executat de 
Lucaci, apărat spectaculos de 
Moldovan. Apoi „U“ creează 
o acțiune de toată frumuse
țea : Barbu, deschis lung pe 
stînga, demarează, dar Mus
tețea, liber, reia peste poar
tă (riiin. 35).

Primele minute după pau
ză nu aduc revirimentul aș
teptat. în min. 54, la o cen
trare a lui Lucaci, Solomon 
respinge la Caniaro, acesta 
șutează sec oferind un nou 
prilej de afirmare portaru
lui clujean. Șase minute mai 
tîrziu, publicul reclamă fault, 
comis în careu de Pexa, a- 
supra lui Czako. Acordarea 
unui penalty (în care acțiu
nea de simulare era eviden
tă) ar fi fost — după pă
rerea noastră — nejustă. De 
altfel, după joc, conducerea 
secției de fotbal a echipei 
militare, în frunte cu antre
norul P. Steinbach, l-a feli
citat pe conducătorul meciu
lui. Un gest sportiv care 
vorbește de la sine.

Ion OCHSENFELD

VICTORIE PE MUCHIE
STEAGUL ROȘU — U.T.A. 1—0 (0—0)

BRAȘOV, 30 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadionul Tine
retului ; timp extrem de friguros ; teren greu ; spectatori — 8 000. A 
marcat Gyorfi (in min. 48).

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

U.T.A. : Gornea 8 — Birău 7, Bacoș 8, Pojonl 6, Broșovschi 7, Pe- 
tescu 6, Lereter 7, Șchiopu 6 (min. 78 Sima), Axente 8, Domide 9, 
Fl. Dumitrescu 7. ....

A condus V. Dumitrescu ajutat la linie de R. Buz-
dun si M. Bleă (“ți din București).

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — U.T.A. 1—0 (0—0).

Dacă spunem că Steagul roșu 
a obținut azi una din cele mal 
dificile victorii ale sale din acest 
campionat nu exagerăm. De alt
fel, imediat după meci, cu spon
taneitatea iul recunoscută, V. 
Stănescu, antrenorul echipei bra
șovene, a exclamat răsuflind u- 
șurat : „Bine că s-a terminat !
U. T.A. a făcut aici cel mat bun 
joc al său din această toamnă." 
O remarcă sinceră, ce sinteti
zează această partidă pe care 
brașovenii n-ar fi cîștigat-o poa
te dacă Blrău ar fi fost mai a- 
tent la faza în care GyOrfl a 
țîșnit pe lingă ol ca îrttr-o fina
lă olimpică de o sută de metri, 
înscriind plasat. Aceasta pentru 
că, așa cum spunea antrenorul
V. Stănescu, U.T.A. a jucat foar
te bine, acoperind prin judicioa
sa sa așezare în teren spații 
mari șl obliglnd echipa gazdă să 

bere executate de Marica, 
mingea ricoșînd din zid în 
picioarele ieșeanului, care o 
trimite în plasă. După o 
„bară" a lui Dumitrache 
(min. 77), victoria ieșenilor 
este contrasemnată de ex- 
dinamovistul Marica, care-i 
fură o minge lui Stana, la 
limita careului de 16 m, de 
unde o trimite geometric, 
din unghi, în poarta goală.

Marius POPESCU

N-a fost ce se 
aștepta 

fUrirmre lin viu II

ceea ce, trebuie să recunoaș
tem, e foarte puțin pentru 
două formații — mai ales 
pentru Farul — în care evo
luează actuali și foști inter
naționali A (în total 11). Am 
văzut o perioadă de tato
nare prea lungă. 12 minute 
de joc la centru, neintere
sant Apoi am fost martori 
la o ratare de zile mari 
(min. 12) : Codreanu a șutat, 
Ștefănescu a respins, iar 
Năsturescu i-a retrimis 
mingea de la (poate nu 
credeți) 4 m 1 Min. 20 con
firmă că înaintașii bucu- 
reșteni nu prea sînt dispuși 
să înscrie. Dumitru reali
zează un frumos dribling și 
intră cu mingea pînă în ca
reul mic. Colegii îl admiră 
și asistă pasivi cum pasa 
acestuia e irosită la 6 m de 
poartă. Farul răspunde ane
mic în atac fiindcă Tufan 
de multă vreme nu mai e 
cel de la Lausanne, pentru 
că Sasu nu nimerește ținta, 
iar Kallo stă cuminte deo
parte și evită contactele mai 
aspre. Așa că Răducanu nu 
prea are treabă. Doar o 
dată (min. 32) Tufan îl de
ranjează cu un șut mai vio
lent. pe care rapidistul îl 
respinge pînă la Antonescu?

Două zvîcniri (min. 46 Pe- 
treanu și min. 47 Sasu) dau 
speranța unui reviriment 
după pauză. Dar totul e un 
foc de paie în atmosfera 
glacială de pe stadion. Re
porterul poate sta foarte 
bine cu mîinile în buzunar, 
fiindcă nimic nu e de con
semnat. Aceasta pînă în 
min. 56. Atunci, Stoica a- 
cordă unul din cele 15 cor- 
nere de la poarta lui Ștefă
nescu. Petreanu execută 
înalt. Stoica respinge cu 
capul pînă la Neagu, aflat 
la 14—15 m de buturi. Fără 
ezitare, rapidistul șutează 
puternic din voleu și min
gea poposește în plasă, sub 
bară, fără ca Ștefănescu 
(mascat) să mai schițeze 
ceva. Pe fondul jocului slab 
se înscrie și arbitrajul, căci 
vîlceanul Al. Alexe nu e 
dispus să acorde două lovi
turi de la 11 m (în min. 65 
fault la Dumitru, iar în min. 
67 la Tufan) deși se impu
nea acest lucru. Din min. 75, 
oaspeții sînt „invitați" să 
atace datorită așezării de
fensive a bucureștenilor și 
controlează jocul, Koszka și 
Badea pregătind atacuri re
petate. Dar cine să le fina
lizeze ? Abia în min. 84 Tu
fan trimite peste Răducanu, 
venit în întîmpinare, și cînd 
Lupescu degajează arbitrul 
dictează — injust — ofsaid 
la constănțean. în min. 85, 
automulțumirea celor din 
Giulești era să-i coste. Min
gea purtată pe „triunghiul" 
Sasu—Badea—Tufan este șu
tată de ultimul în bară de 
la 7—8 m, după care Tănase 
o reia mult pe lîngă poartă. 
Acesta a fost jocul care a 
adus Rapidul pe primul loc. 
E singura satisfacție a 
bucureștenilor, pentru că 
nivelul fotbalului practicat 
nu îi poate mulțumi.

evolueze crispat, sub presiune, 
cu Imprecizie în pase, cu rare 
și în general lipsite de vlagă 
acțiuni de poartă.

Din această cauză, în primele 
45 de minute am asistat la un 
joc destul de scăzut, ca ritm și 
nivel spectacular. Brașovenii a- 
lergau, nădușeau, încercau tot 
felul de „chel“ pentru a descu
ia masiva poartă a oaspeților, 
dar lacătul arădean nu ceda. In 
plus, oaspeții, în evidentă reve
nire de formă, cu Lereter și A- 
xente muncitori la mijlocul te
renului, cu Domide foarte activ 
și stăpîn autoritar al spațiului ae
rian din careul lui Adamache, 
perforau des apărarea brașovea- 
nă, dînd emoții tribunelor. Ei 
au ratat o mare ocazie chiar 
în secunda 20 a întîlnirii, dove
dind astfel că nu au venit la

CÎNO „fcffl P W SU ÎNCHIDE POARTA...
în min. 3, Voinea, rămas 

singur intre Velicu și Nedelcu, 
cei doi fundași centrali dina- 
moviști, este „furat" de repe
ziciunea fazei și pierde o bu
nă ocazie. Am crezut atunci, 
văzînd gafa apărării băcăua
ne, că a fost un accident, o 
eroare de plasament Curind, 
însă, ne-am dat seama că lan
sările în adîneime ale atacan
ților bucureșteni — in special 
Tătaru II și Voinea — gă
seau mereu descoperită apăra
rea adversă, dispuăă șnur, în- 
tr-o linie ad-hoc care, prin 
rigiditatea ei, nu asigura nici 
marcajul individual, nici aco
perirea grupată, nici măcar 
capcana jocului la ofsaid. 
Steaua forța jocul pentru că 
observase „criza de spondilo
ză" a apărării adverse, care 
juca crispat și chinuit, încer- 
cînd să simtă și „pulsul” lui 
Ghiță, îndeobște „îngerul pă
zitor" al dinamoviștilor băcă
uani. De această dată, însă, re
zerva echipei naționalei' n-a 
mai reușit să închidă poarta 
formației sale, demonstrind 
astfel că propria apărare este, 
de fapt, o fantoșă. In min. 17, 
el face prima greșeală și 
Steaua deschide scorul : Tă
taru II execută un corner, 
sare Voinea la cap șl Ghiță 
respinge mingea greșit, pînă 
la Sătmăreanu, care plasează 
balonul, de la 10 m, în colțul 
din stînga al porții : 1—0. O 
combinație Pantea-Voinea-Tă- 
taru este finalizată de ultimul 
(min. 32) printr-un voleu de 
la 16 m și mingea poposește 
din nou în poarta lui Ghiță, 
spectator : 2—0.

în această perioadă a jocu
lui, singurele acțiuni ofensive 
ale oaspeților s-au consumat 
în min. 38 (lovitură cu capul 
a lui Dembrovschi, care a tri
mis mingea în plasa laterală 
a porții) și în min. 45, cînd 
Pană l-a obligat pe Haidu să 
prindă mingea la rădăcina 
barei.

Primul minut al reprizei 
secunde și un nou gol : Pan
te» I-a deschis scurt pe Tă
taru și acesta, fără să ezite, 
a șutat din colțul careului de 
16 m pe mijlocul porțiL Stu
poare ! Ghiță scapă mingea 
în plasă și... 3—0 ! în min. 
56, o frumoasă acțiune pornită 
de la D. Nicolae, este conti
nuată printr-o cursă prelungi
tă de Voinea și centrarea a- 
cestuia la Tătaru, in careul 
mic, nu înseamnă decît prelu
diul celui de al patrulea got

Pe teren nu mai exista de
cît o echipă : Steaua, care a- 
vea să realizeze, in absența 
oricărei replici organizate, o 
participare a întregii echipe la 
fazele de atac și, In final, go-

C.F.R. CLUJ — UNIVERSITATEA CRAIOVA 0—0CINCI BARE
într-o discuție, înainte de 

meci, cu antrenorul Ștefan 
Coidum, cineva făcea remar
ca, de loc malițioasă, că Uni
versitatea Craiova a jucat în 
ultimele meciuri doar cîte o 
repriză. Același lucru s-a pe
trecut și în partida cu C.F.R. 
Cluj. Oltenii s-au impus de 
la primul schimb de mingi, 
au controlat net balonul, au 
dominat cu autoritate și prin 
trei șuturi în bară au făcut 
să se aștearnă o tăcere apă
sătoare în tribune. La re
luare, oaspeții — deși au mai 
avut două bare — au slăbit, 
totuși, simțitor ritmul, pre- 
dînd treptat inițiativa. A 
fost o repriză, a doua, cînd 
feroviarii au avut perioade 
de certă superioritate în te
ren și de presiune la poarta 
apărată de Oprea și în con
tinuare de Papuc, după ac
cidentarea primului, la o in
tervenție a lui Soo. Calitatea

DE CUȚIT
poalele Tîmpei doar cu gîndul la 
un punct.

Imediat după pauză, atunci 
cînd tribunele fremătau de frig, 
dar și de teamă, a căzut golul 
lui Gyorfi, consecință directă a 
greșelii lui Birău, dar și rod al 
unei pase formidabile (peste 30 
de m !) dată parcă cu compasul 
și echerul de Pescaru. Reani
mați de gol, fotbaliștii de la Stea
gul roșu au avut o perioadă de 
15 minute în care s-au exprimat 
mai coerent, mai aproape de va
loarea lor, scoțînd din joc, prin 
pase scurte sau prin rapide ac
țiuni laterale, pe Lereter și Pe- 
tescu. Toată lumea aștepta a- 
tunci, ca pe ceva firesc, al doi
lea gol al echipei gazdă. Totul 
s-a dovedit Insă un foc de pa
ie. La prima reintrare în circuit 
a careului Lereter — Axente — 
Petescu — Domide, bătăioasa 
echipă brașoveană s-a speriat și 
și-a pierdut suflul. A urmat în 
continuare o lungă perioadă de 
dominare a oaspeților, existînd 
chiar momente cînd U.T.A. juca 
cu fundașii la centru. Egalarea 
plutea în aer, dar Adamache a 
respins uimitor două excelente 
reluări cu capul ale lui Domide, 
iar Lereter a ratat în min. 89 
o mare ocazie, șutind de la 2 m 
peste bară. Elocvent în această 
privință este faptul că în repri
za secundă raportul de cornere 
a fost favorabil oaspeților : 6—3 !

în concluzie, deci, se poate 
spune că Steagul roșu a obținui 
o victorie pe muchie de cuțit.

Calin ANTONESCU

Inexplicabil, cei care au în
ceput mai bine partida au 
fost orădenii. Ei au pus stă- 
pinire pe mijlocul terenului, 
acolo unde Ceaușu și Kassai 
au croșetat cu dezinvoltură 
multe pase, prinzind deseori 
descoperită apărarea din Pe
troșani. Și, în min. 10, funda
șii centrali ai Jiului au fost 
prinși mult in față la o cen
trare de pe dreapta a lui 
Dărăban, iar Kassai și Cociș 
s-au trezit singuri cu portarul 
Stan în față. Primul a reluat 
fulgerător cu capul, sus la 
vinclu, dar Stan s-a întins și 
a respins în bară, de unde 
balonul a revenit la Cociș. O 
lovitură cu capul de la 3 m 
și__ tribunele rămin stupefia
te : 1—0 pentru Crișul ! Oră
denii continuă incă zece mi- 

STEAUA — DINAMO BACAU 8—9 (2—0)

Stadionul „23 August" ; teren bun ; vreme friguroasă ; spectatori 
— aproximativ 7 000. Au Înscris : Tătaru II (min. 32, 46, 56), Voinea 
(min. 78, 88), Sătmăreanu (min. 17), Negrea (min. 66), Manea (min. 
79).

STEAUA : Haidu 8 — Sătmăreanu 9 (min. 82 Cristache), Hălmă- 
geanu 8, Dumitru Nicolae 8, Vigu 7, Negrea 7, Ștefănescu 5 (mln. 46 
Manea 7), Pantea 7, Dumitriu IU 6. Voinea 8, Tătaru II 9.

DINAMO BACAU : Ghiță 4 — Kiss 4, Nedelcu 5, Velicu 4, Comă- 
nescu 4, Vătafu 4, Duțan 5 (in min. 57 Panait 4), Pană 5, Dem
brovschi 7, Rugiubei 4, David 4.

A arbitrat Grigore Birsan (Galați) •4r-4r4r4r+> ajutat la linie de 
Vasile Liga'(Galați) și Ion Chilibar (Pitești).

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) : 10.
La tineret-rezerve : Steaua — Dinamo Bacău 2—4 (1—1).

luri înscrise de reprezentanți 
ai tuturor compartimentelor, 
încununate cu hat-trick-ul lui 
Tătaru II (min. 32, 46 și 56), 
cel mai bun jucător de pe te
ren. Mingea a poposit in poar
ta lui Ghiță expediată de la 
distantă, prin „bomba" lui Ne
grea, de Ia peste 20 de metri 
(min. 66), prin iscusite și ra
pide un-doi-uri Tătaru II — 
Voinea, terminate doar cu îm
pingerea mingii in plasă (min.
78 și min. 88), ambii iuîndu-și 
partea leului eu cele 5 goluri, 
prin driblinguri prelungite 
printre 3—4 adversari (în min.
79 Manea i-a driblat, consecu
tiv, pe Nedelcu, Velicu și 
Ghiță I). Paul SLAVESCU

Cine mai știe, oare, al cîtelea gol a fost acesta, în poarta lui Ghiță ?
Fotoi AUREL NEAGU

0-0
meciului a lăsat, însă, de do
rit. Ambele echipe au co
mis greșeli elementare la 
preluarea baloanelor, au abu
zat de dribling și de pase 
greșite. Există desigur și une
le circumstanțe : starea te
renului, nervozitatea jucăto
rilor gazdă, pentru care un 
punct înseamnă foarte mult, 
panica spre sfîrșitul partidei, 
cînd oboseala a constituit un 
adversar în plus.

Jocul îl încep oaspeții, care 
în decurs de zece minute be
neficiază de patru lovituri 
de colț. La ultima, Bălan 
centrează la Oblemenco, care 
trimite balonul cu capul în 
bară. Studenții sînt peste tot. 
manifestă multă incisivitate. 
La a cincea lovitură de colț 
(min. 24), centrarea lui Niță 
se încheie iarăși cu o bară 
a lui Oblemenco. A treia bară, 
în min. 32 prin Ivan, la o 
centrare a lui Martinovich

F. C. ARGEȘ — PETROLUL PLOIEȘTI 3—0 (1—0)

PITEȘTI, 30 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion „1 Mai*; 
timp foarte friguros ; teren bun ; spectatori — 8 000. Au marcat : 
Cîrciumărescu (min. 4) și Nuțu (min. 54 și dg).

F. C. ARGEȘ : Nicuîescu 7 — Pigulea 7, Olteanu 9, Vlad 8, Ivan 
II 7, Prepurgel 8, Ștefănescu 8-|- (din min. 83 Roșu), Nuțu 8+, Cîr- 
ciumârescu 8, Radu 7, Jercan 8.

PETROLUL : M. lonescu 7 — Gruber 6, Bădin 6, Crîngașu 5, Mo- 
canu 8, Juhasz 6, Moraru 6, Alexiu 5 (din min. 46 Cotigă 6), Dincuță 
5, Sfirlogea 4, Stănescu 5 (din min. 75 N. lonescu).

A arbitrat A. Bentu (București) &+ + +■+, ajutat bine la tușă 
de R. Stîncan și Gh. Vasilescu I.

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : F. C. Argeș — Petrolul 1—0 (0—0).

Veritabil asediu la poarta oaspeților
Petrolul se poate considera 

răsfățat de șansă după meciul 
de ieri, pentru că dtipă modul 
cum a jucat merita să se întoar
că la Ploiești cu și mai multe 
goluri în port-bagaj. Oaspeții au 
lăsat o Impresie foarte slabă. 
Mai precis, Petrolul a făcut Im
presia unui sac cu 11 petioe. De 
mult nu am mai văzut o echipă 
atît de dereglată. Apărarea a 
dus, în schimb, tot greul, în 
frunte cu Mocanu, făcînd sfor
țări zadarnice ca să zăgăzuias
că avalanșa golurilor.

Argeșenii s-au avîntat de la 
început la atac și golul a venit 
foarte repede. In min. 4 ștefă- 
nescu pătrunde în dispozitivul 
defensiv petrolist, scapă de o- 
pozlțla iul Gruber șl Bădin și-i

JIUL PETROȘANI — CRIȘUL ORADEA 2—1 (0—1)

PETROȘANI, 30 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion 
Jiul ; vreme mohorită ; teren desfundat ; spectatori — aproximativ 
2 000. Au marcat: Cociș (min. 10), Peronescu (mln. 51) și Tonca 
(min. 54). *

JIUL : Stan 6 — Talpa! 8, Georgescu 6, Stocker 0, Tonca 9, Ma
rinescu 5 (min. 46 Achim 7), Sandu 8, Peronescu 8, Cotormanl 7, I. 
Constantin 5, Naidin 6.

CRIȘUL : Catona 6 — Balogh 7, Sărac 6, E. Naghl 6, Popovlcl 8, 
Dărăban 5 (min. 72 Kun II), Ceaușu 8, Suclu 5, Harșanl 8 (mln, 84 
Tomeș), Kassai 8, Cociș 7.

A condus C. Petrea +++++< ajutat foarte bine de C. Manu- 
șaride și M. Clțu — toți din București.

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : Jiul — Crișul 0—1 (0—0).

nute să controleze jocul în fa
ța unei echipe uluită de a- 
ceastă lovitură de teatru.

După pauză. Jiul intră par
că cu altă echipă în teren.

Luciditatea ne obligă însă să 
corelăm această victorie, faci
lă și neașteptată ca manieră și 
scor, cu falimentara organi
zare a jocului echipei din Ba
cău, care a încercat, ca și în 
alte dăți, să conteze’ doar pe 
Ghiță și Dembrovschi. Primul 
a gafat, însă, ca niciodată în 
ultimele două campionate, iar 
secundul, după o repriză în 
care s-a zbătut ca peștele pe 
uscat printre decișii apărători 
militari, a devenit, după pau
ză, un dezarmat spectator al 
degringoladei propriei echipe. 
Astfel incit, la sfîrșitul meciu
lui, gindurile ne duceau, ob
sedant, Ia Kilmarnock__

CLUJ, 30 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). Stadionul Munici
pal ; timp rece ; teren moale, alunecos : spectatori — aproximativ 
5 000.

C.F.R. CLUJ : Cristea 8 — Dragomîr 7, Cojocaru 9, Soos 8, Ro
man 7, Stincel 7, Bretan 8, Schwartz 5 (min. 50 Țegean 6), M. Po
pescu 6, Soo 6. Petrescu 7.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Oprea 9 (mln. 75 Papuc) — Nlcu- 
lescu 7, Mincă 8, Popa 7, Velca 7, Strîmbeanu 6 (min. 68 Deselnicu), 
Ivan 8, Martinovici 7, Niță 8, Oblemenco 9, Bălan 8.

Arbitrul Gh. Popovici ajutat excelent la linie de M.
Sadoveanu și Al. Paraschiv (toți din București).

„Trofeul Petschowschl11 (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve: C.F.R. Cluj — Universitatea Craiova 1—1 (0—0).

Feroviarii trec prin momen
te de grea cumpănă. înain
tașii nu reușesc să lege ni
mic, apărarea muncește pînă 
la epuizare, în special Cojo
caru și Soos. Timpul de odih
nă e salutar pentru gazde. 
La reintrarea pe teren, 
C.F.R.-ul joacă cu totul alt
fel. Barele lui Oblemenco 
(min. 46) și Ivan (min. 57) 
nu mai descumpănesc pe ju
cătorii echipei gazdă. Șoo, 
Bretan, M. Popescu încep 
să-și facă tot mai des apa
riția în careul oaspeților. Ra
portul de cornere se modi

pune pe tavă lui Cîrciumărescu 
o pasă excelentă. Acesta, cu un 
șut clar șl viguros, fixează ba
lonul în plasa oaspeților. Pe mă
sură ce timpul trece, carențele 
petroliștilor ies și mal mult în 
evidență. Cu o linie mediană 
complet inexistentă, cu un atac 
care nu se poate exprima con
vingător (Sfirlogea a fost figu
rant in toată puterea cuvîntului). 
Petrolul se retrage pas cu pas 
în fața iureșului argeșean și nu
mai o apărare disperată evită 
primirea unor noi goluri.

Argeșul se dezlănțuie total, 
punînd în acțiune șl fundașii, 
care patrulează pînă în careul 
advers. Plouă cu șuturi la poar
ta lui lonescu. Minutul 21 stabilește 
un veritabil record c Radu 

Joacă mult mai calm, atacu
rile se pregătesc cu mai multă 
clarviziune (un aport deosebit 
aducindu-1 noul introdus în 
formație, Achim) și tabela de 
marcaj nu va mai rămîne in
sensibilă. La un corner exe-
cutat de Peronescu (min. 49), 
Naidin reia spectaculos cu 
capul, dar Popovici respinge 
de pe linia porții. Golul ega
lizator, așteptat cu atîta înfri
gurare de suporterii minerilor, 
cade însă peste două minute.
Sandu execută un corner, iar 
I. Constantin pasează cu capul 
lui Peronescu, care împinge de 
la 3—4 m, tot cu capul, balo
nul în poarta orădenilor : 1—1. 
Nu trec decit trei minute și 
tabela de marcaj se modifică 
din nou. Coțormani demarea
ză irezistibil pe dreapta, ajun
ge aproape de linia de cor
ner, de unde centrează pe jos 
lui Naidin, care, de Ia numai 
8 m de poartă, nu poate ajun
ge mingea, dar Tonca, venit 
din urmă ca un bolid, lovește 
senzațional balonul, împlîn- 
tîndu-1 în colțul de sus al 
porții lui Catona î 2—1 pentru 
Jiul.

Orădenii protestează vehe
ment (mai mult jucătorii de 
rezervă, antrenorul Vlad si 
conducătorul echipei). Suciu îl 
înjură pe arbitrul de tușă Ma- 
nușaride și este eliminat. în 
acest moment, de pe banca 
de rezerve a Crișului cineva 
aruncă cu o sticlă în Stocker 
(martorii oculari declară că 
Tomeș a fost autorul acestei 
„isprăvi"). Antrenorul Vlad 
adresează Injurii arbitrilor. 
Publicul se manifestează zgo
motos împotriva acestor Ieșiri 
dezonorante.

în sfîrșit, incidentele sînt a- 
planate numai datorită inter
venției energice a arbitrului 
C. Petrea, ajutat de oamenii 
de ordine.

Dan VLAD

fică și el de la 9—2 în pri
ma repriză la 10—5. Dar, ac
țiunile atacanților feroviari 
sînt neconsistente și implicit 
nefinalizate. Joc de pase pe 
metru pătrat în imediata 
apropiere a porții, emoții 
pentru oaspeți, speranțe in 
tribune, dar nimic concret. 
Golurile (măcar golul) se 
lasă așteptate. De fapt, nici 
nu vor veni. Partida se în
cheie cu un duel susținut în
tre atacanții clujeni și apă
rarea oaspeților, plăcut ca 
spectacol, dar numai atît.

Tiberiu STAMA

(de două ori) și Vlad ratează 
trei mari ocazii de gol. Prepur
gel irosește și el două mari pri
lejuri de gol și repriza se ter
mină în plin asediu la poarta 
petroliștilor. în tot acest timp, 
am notat un singur șut al oas
peților (Stănescu, min. 24), ceea 
ce ’ amintește că, totuși, au intrat 
pe teren și atacanții de la Pe
trolul.

La reluare, o scurtă perioadă 
de echilibru, apoi Argeșul își 
intră iarăși „în mînă“ și în min. 
54 mărește avantajul. Jercan șu
tează puternic spre poartă și Io- 
nescu respinge balonul în capul 
lui Nuțu. Acesta trimite mingea 
în plasă, iar Crîngașu, care cău

ta să intervină; ajută șl mal 
mult balonului să se rostogoleas
că în poartă: 2—0. Urmează 
două „sclipiri" ale atacului pe
trolist (șut Stănescu și ratare 
Dincuță — cu capul), Iar în mln. 
68 M. lonescu e înfrtnt din nou. 
La centrarea Impecabilă a lui 
ștefănescu, Nuțu se înșurubează 
în aer șl pilotează cu o splen
didă lovitură de cap balonul în 
plasă. El înscrie astfel cel mai 
frumos gol al partidei. F. C. Ar
geș pune punct golurilor în a- 
cest minut. Probabil, în dorința 
de a-șl... menaja adversarii, care 
azi s-au prezentat la cel mal 
scăzut nivel.

jGoorgo MIHAl/iCHE



Trimisul nostru special, OVIDÎU ÎOANIȚOAIA, relatează:

0. R. S. S.—România 0-0, in 
preliminariile turneului U.E.F.A.

Șl TOTUȘI, LA GORI S-A MARCAT UN GOL !...
GORI, 30 (prin telefon).— 

Aproape 10 000 de spectatori 
au înfruntat astăzi (n.r. ieri) 
o ploaie rece — la început 
timidă, apoi tot mai îndrăz
neață — pentru a vedea la 
lucru reprezentativele de ju
niori ale U.R.S.S. și Româ
niei la prima lor întîlnire 
din cadrul preliminariilor 
U.E.F.A. 1970. Și trebuie să 
recunoaștem că asistența n-a 
avut ce regreta, jucătorii am
belor echipe oferind, în ciu
da terenului muiat de ploaie 
și a mingii — „ghiulea", un 
agreabil spectacol fotbalistic, 
care a permis etalarea deopo
trivă a cunoștințelor tehnice, 
cit mai ales, a ambiției și 
dăruirii în joc.

S-a jucat cel mai adesea 
în viteză, cu pese inspirate, 
cu execuții tehnice surprin
zătoare pentru vitregia me
diului, în sfîrșit, s-a jucat 
cu o cheltuială de energie 
de-a dreptul 
totuși — lucru 
pentru miza 
limitele celui 
cut fair-play.

De remarcat 
ția ultimelor 
cînd disperarea de a păstra 
rezultatul a influențat vizi
bil reacțiile fotbaliștilor noș
tri, pînă atunci evident su
periori sub aspect tehnic — 
meciul s-a desfășurat în no
ta unui echilibru 
echipa română fiind 
care a probat mai 
mobilitate 
culație mai 
lui.

De altfel, 
maniera onorabilă în 
tricolorii au realizat 
„egal" — probabil 
prețios în balanța calificării 
— este suficient să relatez 
că pe parcursul celor 80 
minute 
vietică 
nici o 
gol, în 
fost, în două rînduri, la 
pas de a deschide 
(Ghergheli în min. 37 și Sa
meș în min. 60), ba chiar au 
înscris un gol, după opinia 
noastră perfect valabil. Haj
nal a executat — min. 25 — 
un șut-centrare, cu boltă, 
portarul Cianov a reținut 
mingea pentru o fracțiune 
de secundă și, talonat fiind 
de Ghergheli, a scăpat-o în 
plasă I După cîteva clipe de 
ezitare, în fața unor tribune 
amuțite, norvegianul Ander
sen, care a condus meciul 
cu... „ochelari", a anulat go
lul luînd o decizie stupe
fiantă : fault...

Adăugind la acest „act

nebănuită și, 
remarcabil 

partidei — în 
mai recunos-

că, cu excep-
10 minute —

tactică și 
bună a

absolut, 
aceea 
multă 

o cir- 
balonu-

pentru a ilustra 
care 

acest 
foarte

de joc formația 
nu s-a prevalat 
veritabilă ocazie 
timp ce românii

de 
so- 
de 
de 
au 
un 

scorul

In finala open-ului de la Stockholm Hochei: ECHIPA DE TINERET—LA SOFIA
justițiar" al arbitrului — in
tervenit, de altfel, la unica 
fază discutabilă a meciu
lui — faptul că Knut Ander
sen a prelungit meciul — in
tr-un final dificil pentru 
poarta lui Purcaru — cu nu 
mai puțin de 4 minute, las 
calitatea arbitrajului la li
bera dv. apreciere...

Revenind la fizionomia 
partidei, trebuie să mențio
nez că aceasta s-a desfășurat, 
în marea majoritate a tim
pului, la centrul terenului, a- 
colo unde „trio“-ul Sandu 
Gabriel, Atodiresei și mai 
puțin Sameș au prestat un 
joc remarcabil, reușind să 
domine — evident — mai a- 
les în prima repriză — li
nia omologă a sovieticilor 
După ce timp de 70 de minu
te fazele de poartă au fost 
extrem de rare — și acestea 
două sau trei fiind denumite 
faze de poartă cu indulgență 
—, finalul a aparținut junio-

rilor sovietici, care cu ul
timele resurse fizice au asal
tat cu disperare poarta ro
mână. pentru a marca golul 
victorios. Apărarea noastră, 
însă, în frunte cu Hajnal și 
Deheleanu, a rezistat asaltu
lui final, reușind acel rezul
tat de egalitate, despre care 
antrenorul Gh. Ola ne vor
bea ca fiind 90 la sută deci
siv in obținerea calificării...

Norvegianul Knut Ander
sen, ajutat la linie de Kraus 
Vili și Milcenko (ambii din 
Tbilisi), a condus următoare
le formații:

U.R.S.S.: Cianov — Bud- 
zisvili (min. 28 Damin). Mir- 
zoian, Suev. Givorkian. Ze- 
lenski, Hisamudinov, Petro
sian. Grigoriev, Sevcenko, 
Blohin (min. 54, Boidacini).

ROMANIA : Purcaru — Do- 
breu, Deheleanu, Sătmărea- 
nu, Hajnal. Sandu Gabriel. 
Sameș, Ghergheli, Helvei, 
Gligorie, Atodiresei.

Năstase învins de Pilici
6-4, 2-6

9 0 ÎN PRIMUL JOC CU BULGARIA

Numeroși spectatori au ur
mărit duminică la Stockholm 
finala probei de simplu mas
culin din cadrul turneului in
ternațional de tenis „open“ 
pe teren acoperit. Lupta pen
tru victorie s-a dat intre iu
goslavul Nikola Pilici și ro
mânul Ilie Năstase, oferind 
o desfășurare pasionantă, de 
remarcabilă valoare tehnică.

în primul set, Pilici — care 
este cotat printre cei mai 
puternici tenismani profesio
niști din lume 
cu 6—4. In 
tase a atacat 
fantezie și a 
6—4, egalind
decisiv, experiența lui

s-a impus 
continuare, Năs- 
Ia fileu cu multă 
ciștigat setul cu 
situația. în setul 

Pilici

Victorie comodă la gimnastică feminină
(Urmar* din pag. II

mânce, dar aceasta nu pentru 
că totul a decurs la modul 
perfect. Am vă2ut șl noi. au 
constatat și antrenorii echipei 
române o serie de carențe, dar 
stntem siguri că șl gimnastee 
Înseși au sesizat destule ne
ajunsuri ta comportarea lor. 
Din păcate, ele nu vor putea fi 
remediate plnă la meciul cu 
Cehoslovacia (la sflrșitul aces
tei săptăminl) șl nld ptaâ la 
finala campionatului național, 
de la Timișoara. Tot atlt de si
guri stntem, Insă, că invâ(ămin- 
tele Intllnlrll vor fi trase neln- 
tlrziat și se vor dovedi utile 
viitoarei activități competițio- 
nale a echipei noastre reprezen
tative.

CLASAMENTE GENERALE. 
Individual compus : 1. ALINA 
GOREAC 74,35 p, 2. Elena Ceam
pelea 73,55, 3. Rodica Apăteanu 
73,20, 4. Luda Chiriță 73.00, 5. 
Mia Varlu 72,50. 6. Olga ștefan 
72,30, 7. Vesela Pașeva “ " *
Anastasia Mitova 70.60. 
Hitrova 70,15, 10. Anca 
68,95, 11. Mala Blagoeva 
Rumiana Strlkova 66,50. 
rate echipe, sărituri : 
46,10 — Bulgaria 46,60 ; . 
România 46,20 — Bulgaria 40,30; 
birnă : România 46,00 — Bulga
ria 43,90 ; sol : România 46,50 — 
— Bulgaria 44.30. Pe aparate In
dividual. ' ' "
18,85. 2. 
Apăteanu 
Ștefan 18,75,

71,25, 8. 
9. Irlna 
Petrova 

86,50, 12. 
Pe apa- 
Român’a 
paralele:

Sărituri : 1. Goreac
Ceampelea 18,80, 3.
18,50 ; paralele : 1.

“ 2. Apăteanu 18.65,
3. Chiriță 18,20 ; blrnă : 1. Go
reac 18,70 2. Ceampelea 18,40,
3. Chiriță 18.35 ; sol : 1. Ceam
pelea 18,90, 2. Goreac 18,85, 3. 
Variu 18,50.

★
Stmbătă. tn Orașul Gheorgho 

Gheorghiu-Dej s-a desfășurat ta- 
tilnlrea Internațională de gimnas
tică (junioare) dintre selecționate
le României șl Iugoslaviei. Scor : 
182,90 p — 168,60 p in favoarea 
gazdelor. Prima la Individual 
compus : Ellsabeta Turcu (Ro
mânia) cu 37,40 p.

2.

Alina Goreac, tntr-o spectaculoasă săritură la sol

În divizia A la volei Întreceri

(Urmare din pag. If

ceva volei în el, deși gre
șelile au rămas determinan
te în progresul scorului pe 
tabela de marcaj. După ce au 
fost condu' i cu 5—0, 7—2, 
9—5 și 10—6, dinamoviștii (cu 
Corbeanu, intrat să le salveze 
obrazul) și au adus aminte 
cită nevoie au de victorie și 
au luptat cu mai multă ho- 
tărîre terminind frumos (și 
victorioși) un meci pînă în 
acel moment
3-2 (-9, 7, 3,
Dinamo. Cuplul de 
Găleșeanu — D. 
a condus sub orice 
îneît ne întrebăm i

arbitrat bine S. Dumitrescu 
(Ploiești) și D. Sighinaș (Bră
ila). Ilie Iancu — eoresp. 
principal.

• Politehnica Galați a ob
ținut o nouă victorie, în de
plasare i 3—1 (8, 6, —13, 2), 
la Ploiești, în fața Petrolu
lui. Arbitraj bun i V. Moraru 
(Cluj) și C. Armășescu (Buc.) 
I. Tănăsescu — eoresp.

cuvîntul 
iugoslav

și-a spus 
campionul 
decât setul cu 6—2 
în finală.

După cum remardă agențiile 
internaționale de presă, marea 
revelație a turneului rămine, 
totuși, tenismanul român Ilie 
Năstase care a repurtat o se-. 
rie de victorii remarcabile în 
acest puternic turneu, printre 
învinșii săi figurînd celebrul 
as australian Tony Roche.

Pentru locul trei, campio
nul american Stan Smith l-a 
învins pe australianul Fred 
Stoile cu 6—2, 6—4.

In finala feminină s-au in- 
tîlnit americancele Billie Jean 
King și Julie Heldman. A 
ciștigat King cu 9—7, 6—2. în 
finala de dublu masculin : La
ver, Emerson (Australia) — 
.Gimeno (Spania). Stolle (Aus
tralia) 6—4, 6—2.

și super- 
și-a adju- 
și victoria

Continuindu-și programul 
de pregătire, echipa noastră 
de tineret a evoluat, Ia Sofia, 
întilnind formația similară a 
Bulgariei. Net superiori, ho
cheiștii români au învins cu

La Palma de Mallorca

Spasski pe locul 5...
/ 

in turneul in- 
șah

După 7 runde 
terhațional masculin de 
care are loc la Palma de Mal
lorca in fruntea clasamentului 
se . află.
(U.R.S.S.) cu 5 puncte urmat 
de Victor Korcinoi (U.R.S.S.) 
cu 41(1) p și Vlastimil Hort 
(Cehoslovacia) cu 4’ j p. Cam
pionul mondial Boris Spasski 
(U.R.S.S.) Ocupă locul 5 cu 4 
p. în runda a 7-a Bobotov 
'(Bulgaria) a remizat cu Spas
ski, Larsen (Danemarca) a 
întrerupt cu Korcinoi, iar Pe
trosian a remizat cu Penrose 
(Anglia).

Tigran Petrosian

ale Scandinaviei
STOCKHOLM, 30 (Agcr- 

pres). — La Troll haettan în 
cadrul campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale 
Suediei, formația feminină a 
U.R.S.S. a învins în finală cu 
3—0 echipa R. F. a Germa
niei. La masculin, primul loc 
a revenit echipei Suediei, în
vingătoare cu 3—2 în fața e- 
chipei U.R.S.S.

Proba de simplu feminin a 
revenit lui Agnes Simon 
(R. F. a Germaniei), care a 
intrecut-o cu 21—18, 21—14,

il—21, 15—21, 21—17 pe co
echipiera sa Diana Scholer.

In semifinalele probei de 
dublu femei, Mâria Alexandru 
și Eleonora Mihalca (Româ
nia) au învins cu 21—8, 21— 
19, 23—21, 20—22, 21—17 pe 
Scholer-Simon ( R. F. a Ger
maniei). Cea de-a doua semi
finală a fost cîștigată de pe
rechea sovietică Rudnova șl 
Pogosova care au eliminat cu 
21—13, 22—20, 21—14 pe Gro- 
fova — Kettenerova (Ceho
slovacia).

anost. Scor i 
—9, 12) pentru 

arbitri N. 
Rădulescu 
critică — 
ce rațiu

ne a stat la baza acestei pro
gramări 7

• Unirea Tricolor Brăila a 
dispus cu 3—1 (11, 11, —6, 6) 
de Politehnica Timișoara, în 
urma unui joc frumos, în ca
re gazdele s-au dovedit mai 
bine pregătite, 
foarte bine A.
Nistor (Buc.). I. Baltag — co
respondent.

Au arbitrat 
Dinîcu și C.

• Minerul B. Mare—Uni
versitatea Craiova 3—0 (14, 
12, 3).

infirrnat cal- 
zmulgîndu-le 

pe merit, vic- 
al doilea set.

FEMININ : PENICILINA IAȘI 
TRECUT PE DINAMO 

IN FRUNTE

A

de
Vo-

Ferariu
Steaua

• în deschidere. Steaua și 
Tractorul au făcut un joc 
mai curat. In care brașovenii 
— necreditați In fața cam
pionilor — au 
culele hîrtiei, 
acestora clar și 
toria în cel de
O contribuție deosebită in joc 
și au adus-o ridicătorii Sta- 
mate (Steaua) și 
(Tractorul). Așadar, 
învinge pe Tractorul cu 3—1,
<3, —7, 2, ). Au arbitrat bine 
V. Dumitru și I. Covaci.

• La Bacău, echipa locală. 
Viitorul, a considerat meciul 
cu Progresul e simplă forma
litate fapt ce a dus la pier
derea unul set în fața codașei 
clasamentului. Deci, Viitorul— 
Progresul București 3—1 (11, 
3. —12, 10), după un joo de 
factură tehnică mediocră. Au

IAȘI, 30 (prin telefon, 
la trimisul nostru). Sala 
ința din localitate (cu condi
ții improprii pentru desfășu
rarea unor competiții de am
ploare, datorită insuficien
ței spațiului) a găzduit der- 
byul etapei a VII-a a divi
ziei feminine, Intre echipele 
Penicilina șl Rapid. Partida a 
prilejuit un |eo viu disputat, 
In urma căruia gazdele au 
obținut o victorie pe deplin 
meritată. In primul set, spor
tivele de Ia Penicilina, după 
ce iau un avana consistent 
(9—4), datorită tmer greșeli

La lupte libere

C.S.M. REȘIJA PROGRESUL BRĂILA

comise de rapidistele Szekely 
(atac în blocaj și apoi în fi
leu), Tudora și Bălășoiu (pre
luări greșite de serviciu și 
atacuri în fileu), cedează ini
țiativa, iar giuleștencele își 
organizează mai bine jocul 
(trăgătoarele depășesc cu re
gularitate apărarea la fileu 
adversă, blocajul funcționea
ză cu precizie) și cîștigă în 
cele din urmă setul la 11. In 
următorul set, asistăm la o 
paradă a greșelilor în toate 
compartimentele sextetului 
rapidist Atacantele ieșence 
Căunei, Itu și Bincheci sur
prind mereu echipa adversă, 
care cedează punct după 
punct; scor 15—1 I Și 1—1 la 
seturi. Nici în cel de al trei
lea set rapidistele nu se regă
sesc. După un moment de 
echilibrare, în prima parte, 
caruselul greșelilor reîncepe. 
Ieșencele se distanțează, prac- 
ticînd' un joc de o calitate su
perioară. începutul setului IV 
a fost marcat de revirimentul, 
rapidistelor, care acumulează 
3 puncte consecutiv direct din 
serviciu, dar gazdele recupe
rează. egalează la 4 și iau a- 
vantaj i 7—4, 8—5. Susținută 
frenetic de public, Penicilina 
se detașează clar în cîștigă- 
toare, ureînd astfel pe... Di
namo pe primul Ioc. Scor fi
nal i 3—1 (—11, 1, 8, 12). Pe
nicilina a practicat în ansam
blu un joc mai bun, avînd în 
Itu, Nan șl Bincheci (ex
cesiv de nervoasă, totuși, în 
primele seturi) cele mai bune 
jucătoare. Combinațiile lor la 
fileu au fost mai numeroase, 
atacul mai viguros, compen- 
sînd greșelile pregnante la 
preluare.

Rapidistele au avut • zi 
neagră. Eforturile solitare ale 
Mattel Szekely tn atac și 
promptitudinea blocajului nu 
au fost suficiente pentru a 
evita înfrîngerea. V. Chiorea- 
nu (Cluj) și C. Pitaru (Sibiu) 
au condus bine e partidă difi
cilă (cele cîteva scăpări n-au 
influențat cu nimic evoluția 
scorului și a echipelor).

de handbal
In preliminariile C.M. masculin 

de handbal s-au disputat 
întîlniri-retur. La Vigo, 
Iugoslaviei a învins cu 
de 26—15 (13—7) echipa Spaniei,
învingători și în primul joc 
(28—14) handbaliștii iugoslavi s-au 
calificat pentru turneul final. 
Echipa Elveției a învins cu sco
rul de 22—9 (12—1) echipa Lu
xemburgului, obținînd la rfndul 
său calificarea. Pentru turneul 
final s-a calificat și echipa Ca
nadei care a eliminat cu 18—15 
selecționata S.U.A.

în med retur pentru „C.C.E.- 
la handbal (feminin) S. C. Leip
zig a învins cu scorul de 19—10 
(12—4) pe Ferencvaros Budapesta 
și s-a calificat datorită golavera
jului, pentru 
primul med : 
rencvaros.

dteva 
echipa 
scorul

turul următor, tn 
8—7 pentru Fe-

4br
* turneului lntema-In prima zi 

țional feminin de la Kattowice, 
echipa R. D. Germane a Învins 
cu scorul de 17—9 (7—5) repre
zentativa Ungariei. Cea mal bună 
jucătoare de pe teren a fost Jan- 
ker (R.D.G.), care a marcat 7 
goluri. Intr-un alt joc, formația 
Poloniei a dispus cu 27—8 de se
lecționata secundă a Poloniei.

GLORIA BUCUREȘTI SELECȚIONATA R.S.Ș
Emanuel FANTANEANU

2441-2382 MOLDOVENEASCA 4,5—5,5

scorul de 9—0 (2—0, 3—0, 
4—0), prin punctele înscrise 
de Chechelegiu (4), Axinte 
(2), Kemeneș (2) și Vlad.

Aseară s-a jucat meciul re
vanșă. La închiderea ediției, 
după ce se consumaseră două 
reprize, gazdele — într-o pu
ternică revenire — conduceau 
cu scorul de 3—2 (1—1, 2—1).

Surprize in „Turneul
națiunilor" la baschet

PARIS, 30. — La Cholet 
(Franța), au început întrece
rile tradiționalei competiții in
ternaționale de baschet mas
culin „Turneul națiunilor". în 
primul meci, echipa R. F. a 
Germaniei a reușit o surprin
zătoare victorie cu scorul de 
72—71 (33—39) în fața forma
ției Poloniei. în continuare, 
selecționata Franței a învins 
la scor 100—63 reprezentativa 
Belgiei, dispunînd’ apoi și de 
echipa R. F. a Germaniei cu 
70—59 (36—32). Belgia a între
cut cu 77—74 (34—28) echipa 
Poloniei.

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACIEI

Șl CANADEI LA EGALITATE; 5-5
Selecționatele de hochei pe 

gheață ale Cehoslovaciei 
Canadei 
lntîlnire 
încheiat 
egalitate 
0—2). După 
bele echipe au plecat la Mos
cova pentru a participa la ma
rele turneu Internațional or
ganizat de ziarul „Izvestia*.

au 
la 
cu 

I

Și 
susținut o nouă. 
Praga. Jocul s-a 
un rezultat de 
5—5 (3—0, 2—3, 
acest meci, am

RACING SANTOS 2—1MECIURI AMINATE 
IN ANGLIA

MILAN NU S-A PUTUT 
REABILITA...

Cea de a zecea etapă 
campionatului italian nu

a 
a 

provocat în clasament modi
ficări substanțiale, deși Cag
liari a reușit doar în extremis 
un rezultat de egalitate cu 
Verona. A. C. Milan, după 
eliminarea din „C.C.E.", spera 
să-și ia o promptă revanșă in 
campionat, dar n-a reușit la 

t Genova decit un draw. Intîl- 
nirea cea mal așteptată era 
insă cea dintre Juventus To
rino și Fiorentina : a învins 
echipa torineză. îitr-o par
tidă caracterizată de jocul dur 
și marcată de două eliminări 
de pe teren. Și Internazionale 
care a depășit-o cu ușurință 
pe Lazio, a 
victoriilor. •

Rezultatele
Palermo 1—■0
ti). Bologna-Lanerossi
za 1—:
za. Muiesan pentru Bologna), 
Internazionale Milano-Lazio 
3—0 (Mazzola, Bertini din 11 
m, Boninsegna), Jucentus To
rino-Fiorentina 2—0 (Salva- 
dore, Anastasii, F. C. Napoli- 
Brescia 0—0, A. S. Roma-A. S. 
Torino 0—0, Sampdoria-A. C. 
Milan 1—1, (Cristin și Com
bin), Verona-Cagliari 1—1 
(Domenghini autogol, Greatti).

în clasamenti Cagliari 16 p, 
Internazionale 13, Fiorentina 
12, Milan, Vicenza, Roma și 
Bari 11.

în etapa a 22-a, Arsenal a 
învins cu 1—0 pe Liverpool. 
Leeds a întrecut cu 2—1 pe 
Manchester City, iar Burnley 
a terminat la egalitate, 1—1, 
cu Manchester United. Alte 
rezultate : Nottingham Forest- 
Derby County 2—0 ; Ipswich- 
West Ham 1—0 ; Southamp
ton-Crystal Palace 1—1 ; Wol
verhampton-Sunderland 1—0. 
Celelalte întilriiri au fost ami
nate din cauza timpului 
favorabil."

în clasament, pe primul 
se află Everton cu 35 p 
21 de meciuri, urmată
Leeds CU 32 p (22 jocuri) și 
Liverpool — 28 p (22 jocuri).

ne-

Ioc 
din 
de

reînnodat

etapei: 
(a înscris

firul

Bari- 
: Pien- 
Vicen- 

1 (Vitali pentru Vicen-

Casare TRENTINI

Peste 100 C00 de spectatori 
au urmărit la Mar del Plata 
meciul dintre echipele Racing 
Buenos Aires (Argentina) și 
F. C. Santos (Brazilia) con
țin d pentru „Supercupa sud- 
americană". Gazdele au obț-f- 
nut victoria . _ ____ 1 2 _
(0—0) prin punctele marcate 
de Machado (2). Pentru oas
peți a înscris Edu. De remar
cat că Machado da Silva, care 
joacă în echipa argentiniană, 
este de origină braziliană. 
Marți, Santos va juca cu Pe- 
narol Montevideo în cadrul 
aceleiași competiții, rezervate 
celor mai bune echipe din 
America de Sud.

cu scorul de 2—1

MOENCHENGLADBACH 
CTȘTIGA DERBYUL 

VEST-GERMAN

AUSTRALIA A CIȘTIGAT 
BARAJUL I

»După disputarea jocurilor 
din cadru! celei de-a 14-a e- 
tape, în fruntea clasamentu
lui se află Borussia Moen
chengladbach cu 21 p urmată 
de F. C. Koln cu 19 p și 
Bayern Munchen tot cu 19 p. 
Rezultatele înregistrate: Bo
russia Moenchengladbach-F. 
C. KCIn 1—0; Alemannia 
Aachen-Borussia Dortmund 
3—1 ; Munchen 1860-Eintracht 
Braunschweig 1—0 ; Bayern 
Miinchen-Hanovra 1—0 ; S. V. 
Hamburger-Schalke 0—0.

La Laurențo Marques (Mo- 
zambic), echipa Australiei a 
învins-o cu scorul de 3—1 
(2—0) pe cea a Rhodesiei în 
jocul de .baraj contînd pentru 
preliminariile C.M. Echipa 
australiană urmează acum să 
intîlnească formația Israelu
lui. Invingătoarea din această 
ultimă confruntare se va ca
lifica în turneul final din 
Mexic.

• în meci restanță pentru 
campionatul Spaniei, Real 
Madrid a dispus cu 3—0 (1—0) 
de Celta Vigo.

Boxul profesionist 
interzis in Suedia

Pa Reșița s-a desfășurat parti
da divizionară de popice dintre 
echipele feminine C.S.M. și Glo
ria București, contind pentru e- 
tapa a VIII-a a campionatului. 
Sportivele de la C.S.M., avtnd pa
tru jucătoare cu peste 400 de po
pice dobortte, au ciștigat la o 
diferență de 89 de «bețe". Cea 
mal precisă jucătoare a reuniunii 
a fost bucureșteanca Ana Marcu, 
care a doborit 451 de popice. De 
Ia gazde s-au remarcat ndlco Ji- 
jic — 43T pd și Maria Rus — 412 
pd. BUe goalei C.S.M. — 27t
Gloria — 88. (D. PLAVITU — co-

Vineri seara, la Brăila, forma
ția locală de lupte libere Progre
sul a IntUnit Intr-o partidă ami
cală Selecționata R.S.S. Moldove
nească. Reuniunea, Încheiată cu 
victoria oaspeților, a fost de un 
bun nivel tehnic, cu multe me
ciuri spectaculoase, la care șl-au 
adus contribuția, deopotrivă, atit 
luptătorii brăUenl, cit șl cei so
vietici.

Iată cele mal Interesante con
fruntări : cat. 52 kg — M. Cluclu 
(B) egal cu A. Polonclak (M); 
cat. 62 kg — T. Papadopoulos (B) 
p. tuș N. Kravcenko (M); cat. 74 
Kg — P. Poalelungl (B) b.p. P. 
Hioară (M); cat. 84 kg — V. Ior-

• Universitatea Timișoara 
a învins, în fief-ul propriu, 
pe C.S.M. Sibiu cu 3—0 (7, 9, 
9). Au arbitrat foarte bine 
M. Marian (Oradea) și N. Io- 
nescu (București). “ 
eoresp.

C. CREȚU

ga (B) b.p. 
90 kg — M. 
Guțu (M).

N. COSTIN

V. Beșliu (M); cat. 
Arbire (B) p.p. V*

• Ceahlăul P. 
pierdut cu 2—3 
—13.—13) partida 
acasă cu Medicina București, 
în setul decisiv, gazdele au 
condus totuși cu 9—2 I Au ar
bitrat cu greșeli V. Ranghel 
și Șt. Dedinschi (Ploiești). C. 
NEMȚEANU — eoresp. prin
cipal.

Neamț a 
(—6, 3, 12, 

disputată

eoresp. princip*!
• Voința M. Clue — Farul 

Constanța 9—3 (—2, —», — 1).

Wiparul I.F. t,Informația* gț». Brezalami a>.23—2S, Buturaști

TELEXTELEXTELEXTELEXTELEXTELEXTELEX
in prima manșă a finalei 

„Cupei campionilor europeni" 
la polo pe apă, Ia Belgrad, 
s-au întîlnit echipele Mladost 
Zagreb și Pro-Recco Genova. 
Jucătorii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 5—3 
(1—1, 2—1, l—0, 1—1). Retu
rul va avea loc la 6 decem
brie la Genova.

Selecționata de hochei pe 
gheață a Poloniei și-a început

turneul tn Japonia întilnind 
la Tokio reprezentativa țării 
gazdă. Hocheiștii polonezi 
obținut victoria cu scorul 
7—2 (0—0, 3—0, 4—2).

au 
de

tleps (2), Andreev, Iurzinov, 
Soloduhin și Samocernov.

Echipa secundă de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a jucat la 
Helsinki cu prima reprezen
tativă a Finlandei, pe care a 
învins-o cu scorul de 6—3 
(0—l, 3—0, 3—2). Punctele
oaspeților au fost marcate de

Concursul internațional de 
patinaj artistic de la Viena 
a fost ciștigat de Margitta 
Weickert (R.D.G.) cu 190,6 p, 
urmată de Donna Walter (El
veția) — 175,6 p și Ildiko Ha- 
lasz (Ungaria) — 169,4 p.

Walter Moes singer este noul 
campion de gimnastică al

Parlamentul suedez a adop
tat o lege prin care se inter
zice de la 1 ianuarie 1970 
boxul profesionist în Suedia. 
Legea a fost adoptată în Ca
mera Deputaților cu 151 vo
turi, contra 58. Se stabilește 
prin această lege că orice ma
nager care va organiza reu
niuni pugilistice profesioniste 
va fi pasibil de închisoare 
pe un termen de 6 luni. Legea 
menționează că în Suedia se 
va putea practica numai 
boxul amator.

Keller sprintează
spre record!

Ieri, în cadrul concursului 
internațional de patinaj vite
ză de la Inzell (R.F.G.), cunos
cutul campion vest-german 
Erhard Keller (în fotografie) 
a stabilit cea mai bună per
formanță mondială a sezonu
lui în proba de 1000 m cu 
timpul de 1:22,7. Sîmbătă, 
Keller realizase cel mai bun 
timp mondial al sezonului în 
pr oba de 500 m cu 39,8.

TELEX- TELEX
R. F. a Germaniei. La actuala 
ediție a campionateloi desfă
șurată în orașul Pforzheim, el 
a totalizat 111,15 p, întreeîn- 
du-1 pe campionul 
trecut Willi Jaschek

de anul 
— 109,15

In „Cupa Alpilor"
pe gheață, la Ljubljana echi
pa italiană Cortina Doria a 
învins cu scorul de 2—0 (1—0, 
1—0, 0—0) formația iugoslavă 
Olimpia.

la hochei
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