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CEI MAI BUNI
10 SPORTIVI

ROMÂNI
AI ANULUI

1

RAPID LIDER DE TOAMNĂ\MENS SANA !
• Gazdele n-au pierdut nici un joc © 34 de goluri in ultima etapă a turului • Final dramatic la Craiova • Ce mari sint I

cele două puncte ale Crișului! • Dinamo Bacău și-a regăsit busola ♦ în rest — rezultate scontate

DIVIZIA NAȚIONALA A LA FOTBAL

I

rocesul instructiv-educativ so-
I

licită profesorului o deosebită I 
măiestrie, o adevărată artă I 

tc pi I- . 
acesta I 
sr noile I

inuiesx ic, — ------- - -------- --- - ...
— am zice — în ceoa ce pri
vește modul în care < 
știe să transmită elevilor noile 

cunoștințe, să pretindă însușirea lor și 
să modeleze trăsăturile de caracter 
pentru a-i face oameni utili societății.

In rîndul obiectelor prevăzute în pla
nul de învățămînt se înscrie și educa
ția fizică. Cu ani în urmă un adevărat 
paria al cancelariei, profesorului de 
educație fizică i se acordă estăzi im
portanța cuvenită. La aceasta, un rol

LA BRĂILA

bucuria golului, in timp I
REZULTATE TEhNICE I

este
Zh-

Univ. Craiova — F. C. Argeș 
Farul — CJH.
Cri șui — Steaua 
U.T.A. — Politehnica 
Dinamo Bacău — Rapid 
Petrolul — Steagul roșu 
Dinamo Buc. — A. S. Armata 
„V" Cluj — Jiul

ce mureșenii sint, evident, dezolați
Foto: TEO MACARSCHI

a
( Continuînd o frumoasă tra- 
Hiție de sfîrșit de an, redac
ția noastră se adresează citi
torilor săi cu întrebarea : 
CARE S1NT, DUPĂ OPINIA 
DV., CEI MAI BUNI 10 SPOR- 
TIVI ROMANI Al ANULUI 
1969?

Profesori de educație fizi- 
ieâ, sportivi, antrenori, iubitori 
ai sportului ! Așteptăm răs
punsurile dv. pînă la 20 de
cembrie inclusiv (data poștei).

Acei dintre participanții la 
anchetă ce vor indica în răs
punsurile lor cei mai mulți 
dintre sportivii clasați în pri
mele 10 locuri vor fi răsplă
tiți cu frumoase premii.

Se vor acorda trei premii 
în obiecte (un aparat de ra
dio, o bicicletă, un ceas) și 
cinci mențiuni constînd în a- 
bonamente la ziarul „Sportul 
pe timp de un an.

RECORD ATLETIC

Duminică, Ia Brăila 
cadrul unui concurs interjude- 
țean de atletism în sală rezer
vat juniorilor și copiilor, 
sportivul brăilean Laurențiu 
Milea a egalat recordul na
țional la 50 m g juniori mici 
cu timpul de 7,1 s. Atletul 
brăilean face parte din clu
bul sportiv Brăila și 
pregătit de antrenorul Ion 
Leu.

N. COSTIN, coresp.

fost la 3—1 : dinamoviștii (in alb) trăiesc intens

Stop cadru
Ope- 
oprit. 

mai

LA VARȘOVIA

BEATRICE HUȘTIU
PE LOCUL 3

I- Campioana noastră de pati
naj artistic, tînăra Beatrice 
Huștiu, a încheiat pe un loc 
fruntaș concursul interna
țional de la Varșovia. Ea s-a 
clasat a treia — cu 1562,0 p 
•— în urma polonezei Barbara 
Varminska 1592,16 p și a aus- 
triacei Wilfriede Reiter 1561,4 
p. Au articipat 13 patinatoare 
din opt țări.

Așadar, 
primo tempo. 
ratorul s-a 
Imaginea nu 
curge. Cifrele clasa
mentului au intrat in 
casete fixe, ca in 
celebrele finaluri o- 
limpice. E momentul, 
deci, să vorbim des
pre cifre.

Ce ne spun cifrele? 
Aproape totul... Și 
aproape nimic...

Să zicem, de pildă, 
că Rapid e campi
oană de toamnă pen
tru că are cea mai 
bună apărare (14 
goluri). O apărare in 
care stoperul Lupes- 
cu și-a permis luxul 
de a inscrie 5 goluri. 
Nu vi se pare sem
nificativ ?

Să zicem, in al do
ilea rind, că echipa

atacul cel mai 
bun al diviziei (Stea
ua, 37 goluri) ocupi 
locul 9. Iată 
resantă temă 
cuție.

Să 
treilea 
mica 
geșului ocupă 
2 in clasamentul e- 
ficacității, deși și-a 
permis... fantezia de 
a juca mereu cu un 
om liber 
lată încă 
discuție, 
răstoarne 
mele in

...Să privim 
cifrele ultimei coloa
ne. Ce ne oferă ele? 
O interesantă strati
ficare :

a) patru echipe... 
evadate

o inte- 
de dis-

ia aizicem, 
rind, că dina- 

echipă a Ar- 
locul

in apărare, 
o temă de 
menită să 
toate dog- 

materie.
acum

® Tenis la ora 1 noaptea!
• „înaintea meciului
Riessen mi-am luat bilet la
avion"... ® în Capitală 
intilnirea Canottieri Mi
lano

pe ale jucătorilor români 
• Va fi trădată racheta in

favoarea volanului?

Fie din depărtare — de unde 
ne scrie, ținîndu-ne la curent 
cu evoluțiile lui și ale colegi
lor săi, ca și cu tot ce se pe
trece pe courts-urile străine, 
fie atunci cînd revine acasă — 
maestrul emerit al sportului, Ion 
Tiriac — se arată același fidel 
prieten al ziarului nostru. Abia 
reîntors, zilele trecute, de pește 
hotare, 
mân a 
redacție. , 
tenis organizată 
la Floreasca a 
rioadă plină de 
lumea sportului 
Tiriac șl Năstase au luat parte 
la cele trei turnee open ce al
cătuiesc „circuitul european de 
toamnă" (Paris—Londra—Stock
holm) — evoluind în compania 
celor mal buni jucători din lu
me — Laver, Roche, Newcombe, 
Okker, Bucholz, Smith, Stolle 
Pilici, Riessen — Țlriac avea de 
ce să fie deosebit de volubil. 
Iar Intervențiile noastre nu au 
avut darul decît să-i înlesneas
că unele momente de respiro.

— La Paris, pe parchetul de 
aub cupola sălii Coubertin, tur
neul open s-a desfășurat în pre
mieră. Împreună cu Iile, am 
Simțit atunci, pentru prima oară, 
efectele calificării reprezentati
vei României tn challenge-round. 
Valoarea noastră a fost apre
ciată Ia o cotă sporită, adică 
eu am fost înscris ca favoritul

I
I
I
I

clasamentului, 
teresant, 'mu

loan CHIP ILA CLASAMENTUL

jeju- 
pa- 

Jiu- 
onu-

b) un pluton de 
opt

c) alte patru echi
pe care nu prea re
zistă trenei

Trei mențiuni la 
această „stratificare":

1. Prezența Ari 
lui U» primele 
tru*, 2. Poziția 
lui: lider al piui
lui mare, 3. Cele opt 
victorii ale Steagului 
roșu.

Vă propun acum 
să tragem o linie, 
orizontală, pentru a 
împărți clasamentul 
in două.

Ați observat ceva? 
Dacă nu, atunci da- 
ți-mi voie să vă a- 
trag atenția că ves
tita tripletă Nicușor- 
Ozon-Neagu se află 
in prima jumătate a

S. Am primit 
telefon: .Cum

poate ca Bacăul 
B cu Steaua) să 
ngă oe Rapid, li

derul. iar Crișul (0-4 
eu Bacăul la Ora
dea) să învingă Stea
ua (8—0 cu Bacăul)?

L-am rugat pe a- 
cest veritabil cam
pion al memoriei si 
revină peste o jumă
tate de 
dau un 
gindit. 
tate de 
nul a sunat din nou. 
Și am răspuns cu 
sobrietate științifică: 
„Uite că se poate!“

p. 
un 
se 1

ord, ca să-i 
răspuns bine 
Peste jumă- 

oră, telefo-

i. a

PARIS-LONDRA-STOCKHOLM

Cârâitelor - viitoarele eta
indoor din S.U.A.; Circuitul
resti ® Ancona; turneele

Selecționata Bucu

ro
la 

de la gala de 
de „SPORTUL" 

trecut o pe- 
evenlmente în 
alb, în care

renumitul sportiv 
făcut primul drum 
Și cum

nr. 5 al competiției, 
tase nr. 6. înaintea unor pro
fesioniști confirmați ca Bucholz, 
Riessen, Pilici, Barthes. S-a ju
cat pe o suprafață repede cu 
care ne-am obișnuit... încet, deși 
am întîmninat, și în continuare, 
unele dificultăți. Cu toate a- 
cestea l-am învins pe Pilici, în 
optimi, foarte ușor, cu 6—1, 6—4, 
iar La dublu, în sferturi, alături 
de Năstase, am eliminat pe Tay
lor și Drysdalle, califieîndu-ne 
în semifinale. Intr-un meci foar
te bun pe care putea 
cîștigc, Ilie a pierdut 
in optimi — în fața lui 
fiind dezavantajat de 
iar eu am fost întrecut 
kcr, 
care 
nala
3—0. __ __________ —
împotriva lui Roche—Newcombe, 
practic cel mai bun cuplu 
din lume, în ultimii . cinci am, 
cu toate că am pierdut (5—7, 
10—12), sînt mulțumit de jocul 
de a-isamblu al echipei.

— Ne-ați amintit de o serie 
de nume sonore din tenisul in
ternațional. Apropo, Pietrangeli, 
Mulligan, partenerii de la Ca
nottieri Milano ce fac ?

— Cum de la clubul meu Ca-

să-l șl 
însă — 
Barthes, 
serviciu, 

_____ _____ de Ok- 
invingătorul turneului, și 
n-a lăsat nici un set, fi- 
cu Roche reyenindu-1 cu 
In semifinala de dubiu,

Constantin COMARNISCHI

(Continuare in pag. ala)

Din albumul de amintiri : după finala turneului de astă vară de la 
Baastad, Ion Tiriac primește felicitările regelui Gustav al Suediei

2-2 (1-1)
4-2 (2-2)
2—1 (1—0)
4— 2 <2—0)
5— 1 (1—0)
2-0 (1-0)
3- 1 (1—0)
4- 1 (2-1)

afirmarea educației fizice ca o latură 
esențială a educației în școală.

Și totuși... In concepția multor pă
rinți mai dăinuie eroarea de înțele
gere — raportată slrict la planul me
diei școlare — că profesorul de edu- 

Icație fizică (i s-ar mai putea adăuga 
și mentori ai altor discipline) pericli
tează obținerea de către copii a unei I medii generale corespunzătoare nive
lului lor de pregătire, uitînd că și edu
cația fizică se înscrie în rîndul disci- I plinelor obligatorii. Urmarea ? Ur, nu;

I
I
I

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

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

RAPID
DINAMO BUC. 
UNIV. CRAIOVA 
F. C ARGEȘ 
JIUL
U.TX
STEAGUL ROȘU 
DINAMO BACAU 
STEAUA
„U“ CLUJ 
FARUL 
PETROLUL 
CRISUL
C.F.R.
POLITEHNICA 
A. S. ARMATA

.4tanas Sopov 
(Bulgaria) 
autorul 
unui record 
mondial 
de juniori 
stabilit 
cu prilejul 
Cupei balcanice

Foto : M. FELIX
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1
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15
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3
7
1
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3 23-14 20
5 30—19
3 22—16
4 31—20
6
6
7
5
6
4
7
6
8
8
9

21—22
22— 23
23— 25
22—25
37—22
20—17
20- 23
16—18 14
21— 30 12
13-26 11
16—20 10
12—29 8

19
19
18
16
16
16
16
15
15
15

Imeau generale corespunzător 
lului lor de pregătire, uitînd că 
cația fizică se înscrie în rîndt

I plinelor obiigarorii. Urmarea î ur. nu
măr îngrijorător de scutiți medicali 
(formă destul de simplă de sustragere,

Ila care se raliază în toate cazurile, 
conștient sau nu, și unii medici, toc
mai cei ce pledează pentru întărirea

I sănătății). Dar ceea ce nu înțeleg 
acești părinți, în goana doar după 
note mari, este tocmai faptul că miș
carea fizică constituie un ajutor esen
țial în refacerea energiei nervoase con
sumată în timpul efortului intelectual al 
elevilor.

Pentru a forma la părinți o concep
ție justă despre menirea educației fi
zice, școala are datoria de a folosi 
toate mijloacele de care dispune. Se 
impune Înlăturarea șablonului, a rigi
dității în concepția lecției, care — nu 
spunem o noutate — este o excelentă 
formă de propagandă, de angrenare 
în masă a tineretului la practicarea 
sportului.

Exploatarea la maximum a tuturor 
condițiilor de care dispune școala sau 
împrejurimile ei, aplicarea în mod crea
tor a unor prevederi ale programei, 
sînt elemente deseori ignorate de unii 
profesori care preferă să ufilizeze ve
chile metode, mai comode, dar inefi
ciente pentru realizarea scopului final.

Deprinderile formate în anii de școa
lă pot rămîne definitiv imprimate în 
caracterul omului. Practicarea diferite
lor exerciții fizice este una din de
prinderile de care organismul uman 
are totdeauna nevoie.

Profesorul de educație fizică, impli
cit școala, are sarcina profesională și 
socială de a se afla în fruntea celor 
ce militează pentru contribuția, nu de 
mică importanță, a educației fizice în 
viața

i 
I
I
I
I
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I
I
X.

sociefofii.

Emanuel FANTANEANU
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LA KASSEL, ROMANIA-R.F. A GERMANIEI'
12-7 (6-1) LA HANDBAL FEMININ
KASSEL 7 (prin telefon). La 

48 de ore după infringerea de 
la Offenbach (8—10), repre
zentativa feminină de hand
bal a României a reușit să 
se revanșeze (categoric) invin- 
gind la Kassel formația R-F. 
a Germaniei cu 12—1 (6—1). 
Meciul, disputat la Kăr-igstor- 
Halle in prezența a 900 de 
spectatori, a fost de un bur. 
nivel tehnic, deosebit de spec

taculos. De această dată, ata
cul echipei noastre a fost 
incisiv, reușind să destrame 
apărarea gazdelor. în min 3, 
România conducea cu 3—0, în 
min 25 cu 6—1, iar în min 
38 cu 11—2. Spre sfîrșit, jucă
toarele echipei R. F. a Ger
maniei au reușit să reducă 
din handicap, dar n-au putut, 
totuși, evita 
scor.

Au jucat 
ROMÂNIA

Climovschi, 
Rozalia Sos 
ghir (4), Natalia Matache, Te
reza Szekely (1), Aneta 
Schramko, Constanța Iile, Pe- 
truța Băicoianu (1), Magda Mi- 
kloș, Maria Magyar! (1), Elena 
Dobirceanu (1) și Maria Vidu;

R. F. A GERMANIEI: Mo
nika Eichenauer, Hannelore 
Menzel, Dagmar Ziebert, An- 
nedorte Schrăder, Gisela Hoey, 
Ddrte Kids, Waltraud Hadam- 
ke, Gesine Ktister, Waltraud 
Jakob (2), Heiderose Bracklow, 
Ingrid Boss (2), Gerda Reit- 
wiessner (3).

Au arbitrat Bertschinger și 
Millioud (Elveția). In conti
nuarea turneului, handbalistele 
noastre vor susține două jocuri 
in R.D. Geimană.

o înfrîngere la

formațiile:
: Irina Nagy-
Lucreția Anca, 
(4), Simona Ar-

Echipa de
masculin

evoluează
R. D,

a
A in

handbal

României

Elveția,
Germană

și Cehoslovacia
Ieri dimineață a plecat în 

Elveția reprezentativa mascu
lină de handbal a României. 
Din lot fac parte jucătorii 
Penu, Orban, Dincă, ' 
Guneș, Gruia, Gațu, 
Popescu, Marinescu, 
van, Birtolom, Chicid, 
Samungi, Echipa este 
de antrenorii Nicolae

’ Eugen Trofin și Oprea Vlase. 
Echipa României întreprin

de, între 9 și 19 decembrie, 
un turneu de 5 jocuri în El
veția, R. D. Germană și Ce
hoslovacia. Partidele, în care 
reprezentativa țării noastre va 
întilni succesiv echipele na
ționale ale celor trei țări, se 
vor desfășura la Berna (9 
decembrie), St. Gallen (11), 
Berlin (14), Ostrava (17) șl 
Praga (19). Alcătuite din cei 
mai în 
actuală, 
niei își 
Iul în 
înaintea 
gătire in vederea campionatu
lui mondial din Franța. Ulti
mele trei lntîlniri vor opune 
echipei României redutabilele 
reprezentative ale R. D. Ger
mane șl Cehoslovaciei (cam
pioană a lumii). -- -

Oțetea, 
Goran, 
Moldo- 

Licu și 
insoțită
Nedef,

formă jucători la ora 
reprezentativa Româ- 
va verifica potenția- 

meciuri peste hotare 
ultimei etape de pre-
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Nimic deosebit in etapa 

a VI l-o a diviziei A
MASCULIN

UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNI0A G AB AȚI 
77—69 (37—â5). Gazdele au 
cîștigat foarte greu. Contrar 
așteptărilor, gălățenii au reu
șit să recupereze majoritatea 
mingilor de sub panouri. De
oarece Demian nu a mai re
editat evoluțiile bune din eta
pele trecute, greul partidei a 
fost dus de Ruhring și Simon, 
în min. 38, Politehnica condu
cea cu 67—65, dar a fost su
ficient că elevii lui Petrică 
Vasiliu să greșească o singură 
dată, pentru că, în două mi
nute, clujenii să obțină un 
succes deosebit de dificil, dar 
țotedată meritat. Cei mai 
burii t Ruhring și Simon de 
la învingători, respectiv Mo- 
i’aru și Martinescu. Au arbi
trat bine I. Berger (București) 
și I. Babs (Tg. Mureș). (P. 
RADVANI-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — I.E.FJS. BUCU
REȘTI 72—55 (26—23). A fdSt 
o partidă extrem de disputată 
și echilibrată tlrhp de 50 de 
tninute. Păcat că ă fost um
brită de atitudinea nesportivă 
a tui Antonescu (I.E.F.S.), eli
minat din teren în min. 38 
pentru proteste repetate. Vic
toria gazdelor a fost clară și 
pe deplin meritată, datorită 
unui joe mai lucid în apărare, 
cit și aruncărilor reușite de 
Ia serrridistaftță și distantă. 
Timișorenii au folosit fOarte 
bine contraatacurile, iar Vi
ciu și îohescu au realizat, ca 
întotdeauna, Un Joc sobru și 
valoros. Sau remarcat Viciu, 
Toneseu. Galoș și Cîmpeanu 
de Ia Universitatea, respectiv 
loneci și Moisin. Au arbitrat 
E. Hottya (Oradea) bifie și E. 
Sarosi ((Sluj) cu unele greșeli. 
(P. ARCAN-coresp, principal).

. POLITEHNICA BRAȘOV — 
RAPID- BUCUREȘTI 64—59 
(30—30). Studenții au realizat 
a treia victorie consecutivă, 
de data aceasta întîlnind, în
să, un adversar1 destul de in
comod. Jocul a fost echili
brat majoritatea timpului. 
Brașovenii au reușit în final 
o evoluție rriai bună șt, cu O' 
Insistență tnai mată în acțiu
nile ofensive-, au pUtut să se 
desprindă în câștigători. S-au 
remarcat i Dikay și Anghel 
de Ia învingători, respectiv 
StănăSCtf. Btiri arbitrajul pres
tat de cuplul G. Dutka (Ora
dea) și B. Rons (Tg. Mureș). 
(EUGEN BOGDAN-coresp).

• DINAMO BUCUREȘTI -
I.G.H.F.  BUCUREȘTI 83-74 
(41—SC). Atît timp cit în .for
mația din Ștefan cel Mare a

Sport pe micul ecran 

in luna decembrie
In 1970, televiziunea na oferă 
transmisii de la numeroase 
campionate mondiale și eu
ropene
e Un veritabil even tai de trans
misii4 — Trochet fi rad as-
titfă. handbal, baschet, volei și 
sărituri cu schiurile — ne oferă 
televiziunea in ultima lună a 
anului. pro*ramul for :

tuni 8 decembrie : ora 23 —
hochei — U.R.S.S. — Suedia (re
priza a m-a, înregistrare de la 
Moscova) f

Duminică 14 decembrie : o*a
15,30 — girrtnastică modernă — 
„Cupa Inter«12iunu" (înreg’-.trare 
de la Berlin); ora 22,30 — handbal 
masculin — RJD. Germană — Ro
mânia (repriza a IT-a. înregistrare 
de la Berlin) ;

Marți 16 decembrie : ora 13.30 
-£• handbal masculfn — Cehoslo
vacia — România (transmisie di
rectă de la Praga) ;

Duminică 21 decembrie : ora 
l$,3o — baschet masculin — Steaua 
— Dinamo București (repriza a 
n-a. înregistrare): ora 19 — vo’ei 
masculin — Steaua — Dinamo 
bucurești (ultimul set. înregis
trare) ;

Marți 30 decembrie : ora 17 — 
festivalul minlbaschetuhd- 
transmisie directă de la sala 
Floreasca).

Tată și programul primei zile a 
ărnilui 1970: Joi 1 ianuarie — ora 
TȘ.ăO. concursul international de 
sărituri cu schiurile (transmisie 
directă de lâ Garmlscb — Parten- 
rfirchen).

noul an televiziunea își pro
pune să transmită în direct o se
rie de mari competiții sportive, 
din rîndu! cărora desprindem : 
C. E. de patinaj artistic (Lenin- 
e&ad. 1—3 februarie): C. M. de 
linieheî (grupa C. Galați 13—22 fe
bruarie: grupa B. București <4 
februarie — 5 martie): C.M. de 
patinaj artistic (Ljubljana. 26 fe
bruarie — S maruai-; C.M. de 
handbal masculin (Franța. 26 fe
bruarie — 8 martie); C.M. de ho- 
chcf (grupa^ A. Canada 13—30 
martie): C-M. de fotbal (turneul 
final, Mexic 31 mai — 2f iunie) 
etc.

Nu uitați !

1970 este anul turneului final al campionatului

mondial de fotbal.

Doriți sâ fiți informați în orice moment cu ulti

mele noutăți despre pregătirile celor 16 finaliste?

Nimic mai simplu I
ABONAȚI-VA LA ZIARUL Sportul

Numai în luna decembrie va puteți reînnoi abo

namentul dv. pe anul viitor.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO - 9 DECEMBRIE 1969 
ATRIBUIE tN NUMĂU NELIMITAT:

AUTOTURISME LA ALEGEREA PARTICIPANTULUI, EXCURSII PESTE HOTARE SI PREMII IN BANI
AZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!

Cu 25 Ijî puteți participa la toate extragerile cu șanse mari de clștig!
-   ■   .......................... ....................... ..... -  —ht - --- i i  ii.   i i . ijiiiuiiiijj.iii. 1,.

evoluat și Novac dinamoviștii 
au condus ostilitățile din te
ren. Dar, după 15 minute, pi
votul campionilor și al echi
pei naționale a acuzat 0 mâl 
veche lovitură la genunchi 
și a părăsit terenul. Din a- 
cest moment, I.C.H.F. cu ace
lași fim. Niculescu în vervă 
deosebită de joc, recuperează 
punct după punct reușind ca. 
la pauză, diferența să fie doar 
de cinci puncte în favoarea 
lui Dinamo. In repriza a doua, 
Mazilu și-a adus aminte în 
sfîrșit, că are 2,04 înălțime și 
poate controla lupta de sub 
panouri, El a avut cîteva rea
lizări deosebite, fapt ce a dat 
încredere coechipierilor săi și 
astfel Albu și Diacoiîescu au 
putut să-și materializeze plu
sul de tehnică și de rutină, 
obținînd o victorie muncită 
și pe deplin meritată.

Cei mai buni Mazilu, Albu 
și Diâconescu de la Dinamo. 
Etn. Niculescu, Andreescu și 
Cimpeanu de la I.C.H.F. S-au 
âchităt bihe de sarcina încre
dințată cuplul P. Marin — C. 
Neguloâcu (ambii din Bucu
rești. (P. IOV AN).

STEAUA — COMERȚUL 
TG. MUREȘ 92—51 (53—20) 
întîlnirea a fost o simplă for
malitate pentru steliști care 
au înscris cînd și cum au 
vrut. Comerțul nu a contat In 
această partidă, într-o mare 
măsură din cauza formei sla
be a pivotului Czedula dar și 
accidentării, în min. 11, a ju-

în vizită la viitorul stadion acoperit de hochei

Puc —despre noul său palat de gheață
„...Am fost și eu printre 

miile de spectatori prezenți 
lă campionatele europene de 
box. Că să fiu sincer, I-am 
aplaudat cu căldură pe vije
liosul Aurică Dumitrescu, pe 
tenacele Ion Monea. pe sti
listul Victor Silberman Mă 
câni „furase" boxul chiar in 
perimetrul stăpinit de mine 
iarnă de iarnă.

Un amic de al meu, gaze
tar sportiv, „bătîndu-mă pe 
umeri" mi-a spus: ..Drapă 
Puc, iți aduc o veste buni 
Arena de gheața îndrăgiți de 
tine și de aprigii mintriiori 
de crasă a început să se pre
schimbe intr-un modem sta
dion acoperit. Te invit direct 
pe șantierf

..Jărf» devenit dintr-o dată 
nerăbdător ca tripleta națio
nalei care adeseori m-a pur
tat vijelios spre poarta ad
versă.

Reporterii mi-o luaseră 
înainte, dar, sprinten cum 
sînt.. AstfeL i-am auzit pe 
prietenii »nei discutînd cu 
ihg. Pântelimon Păsdircă, 
șeful de Iot despre țesătura 
de țevi de sub viitoarea oglin
dă de gheață. Vechea instala
ție de răcire dispăruse de 
mult și aeum tehnicienii de 
lă Frigotehnica instalau mii 
de metri de țevi noi. aorte 
cu agent refrigerator. La citi - 
va pași moritorii conduși de 
Dumitru Cioacă dirijau cu 
mâieSttîe macaraua catrans
porta uri uriaș brant de beton 
armat precomprimat. dxecutat 
de betonișfii de la L P. ..Gra
nitul". Am aflat, bunăoară, 
că aceștia — împreună cu 
echipa șantierului 3 al între
prinderii de construcții-mon- 
taj nr. 2 din Direcția gene
rală construcții-montaj — au 
confecționat peste 1000 de 
stilpi. tiranți și chesoane in- 
sumînd mai mult de 2 600 000

S-au încheiat finalele juniorilor la lupte libere

Un epilog mult așteptat
TIMIȘOARA, 7 (prin tele

fon). De multă vreme s-a 
așteptat o competiție finală 
de juniori (ne referim Ja 
lupte liberei in care să con
cureze talente autentice. în
vingătorii. Ia marea majori
tate a categoriilor, să fie 
desemnați numai după ulti
mul gong, iar disputa pen
tru întîietate să nu se în
cheie cu finaiizâreâ Unui sin
gur procedeu tehnic sau a 
cel mult două. In cele trei 
zile de concurs, fn hălă de

cătorului Bencze. în general, 
insă comportarea mureșenilor 
a fost slabă și explică Înfrân
gerile suferite în etapele pre- 
cedente pe teren propriu. Au 
arbitrat bine I. Petruțiu și 
Al. Dănilă (F. SI.VDON — 
coresp.).

FEMININ

UNIVERSITATEA CLUJ — 
CRIȘUL ORADEA. 55—70 
(32—37). Joc foarte slab pres
tat de studente. Pină în mi
nutul 25 (scor 44 -44) gaz
dele au mai păstrat speranța 
unui succes. In final, oaspe
tele, eu Ghițâ o foarte bună 
conducătoare de j&c. âu reușit 
să încline spre ele balanța 
victoriei. (R. PAUL-corespX

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 
72—55 (36—27). Prezentînd o 
formație cu multe rezerve, 
din cauza accidentării unor 
titulare (Taflân și Savu). Po
litehnica a dispus mai ușor 
decât arată scorul de forma
ția din Tg. Mureș. Acestea j 
au prezentat, însă, un lo; tl- 
năr, cu cîteva individualități 
remarcabile, cu reale per
spective. S-au remarca*. Ghițâ 
și Diâconescu de la Politeh
nica. respectiv Clara Szabo și 
Elena Lucaci. Competent ar
bitrajul prestat de C. Arraă- 
șescu și V. Popescu (F. 81- 
MION-coresp.).

.4 început să se contureze viitorul patinoar acoperit .J3 August" Foto: EUG. SEGHELY
kg beton si fier. I-am notat 
pe toți- Mă glfideiț sS-i inrtt 
la locurile de onoare Iâ festi
vitatea inaugurală â campio
natului mondial — seria B — 
in vederea câririâ se con
struiește patinoarul.

Pe una din aleile parcului 
„23 August*, un cablu gros 
cit minerul crosei aștăpta să 
fie tnbfitat Industria rimtei- 
Cimpia Turzii (oare ce se mai 
aude cu echipa de fotbal 7) 
și IS. „Cablul* Ploiești- «1 
numeroși susținători ai ho
cheiului, au livrat înainte de 

sport din localitate am văzut, 
in sfîrșit cîțiva tineri lup
tători deosebit de talentați, 
care au oferit depline Sa
tisfacții tehnicienilor și spe
cialiștilor prezent: îa reuni
uni. și ca atare se cuvin sin
cere felicitări tuturor parti- 
cipanților Ia finale cit și an
trenorilor lor.

Tn mod deosebit trebuie 
să-i remarcăm pe juniorii 
de lă Rapid București (an- 
ffehdf v. ‘ Pâtrațetrj. Steagul 
roșu Brașov (I. Mureșan), 
C.F.R. Timișoara (D. Dana), 
AS.M.T. Lugoj (Gh. Luca) 
și Metalul Tîrgovîște (A. Sei- 
damet). Se cuvine a fi sub
liniat, de asdmnea. și aportul 
arbitrilor, care au contribuit, 
in mod constant, la buna 
desfășurare a competiției. 
Dintre evidențiați cităm pe 
V. Bularca (Brașov), D. Pîr- 
vulescu, L. Bandi, D. Cuc (tați 
din București), Gh. Marton 
(Cluj) și M. Strulovîci (Ga
lați). O remarcă pentru buna 
organizare a competiției, asi
gurată de Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport 
Timiș.

Tn sfîrșit, iată lista noilor 
campioni — JUNIORI MARI: 
cat. 48 kg t I. Arapu (Rapid 
Buc.) — unul dintre cei mâi 
talentați luptători ai finale
lor; cat. 52 kgi P. lonițâ

Un nou derby voleibalistic 
masculii! s-a consumat în 
sala Floreasca. Rapid a 
prodtis cea mai mare sur
priză a turului, invingînd 
ieri cu 3—1 (13, 12, —7, 15) 
pe Steaua t Victoria obținută 
de rapidiști în față campi
onilor (din rînduT cărora șapte 
jucători sînt selecționați în 
echipa națională 1!) se dato
rează în principal evoluției 
senzaționale a lui Drăgan, 
care a dat ieri un veritabil 
recital și o lecție de volei 
mai tinerilor săi colegi si 
adversarilor,

Cînd Rapidul s-a detașat 
din start (3-^0, 5—1) mul ți 
au considerat aceasta o... glu
mă a Stelei, fiindcă dacă s-ar 
fi făcut 0 anchetă Intre cu
noscători, puțini ar fi indi
cat victoria giuleștenilori Abia 
după ce «corul ă luat proporții 
la jumătatea setului, „acți
unile" Rapidului au mai cres
cut. în final, Steaua — care 
își mai revenise și redusese 
din handicap — s-a agitat 
fără rezultat, cedind setul. 
O primă surpriză pentru pu
blic ! Nu insă si ultima : după 
ce campionii au luat con
ducerea in setul II (4—-0). ra- 
pidistii au realizat 7 puncte 
consecutiv, ca apoi să uree 
scorul la o diferență ce nu 
mai lăsa vreo urmă de spe
ranță adversarilor (13—6) și 
să cîștige (după o perioadă 
de relaxare) la 12. Așadar, 
2—0 ! în fata perspectivei 
unui 0—3. Steaua a încercat 
totul si a reușit, in urma unui 
joc mai variat la fileu, sâ-și 

termen „șarpanta" de oțel 
care va susține aevperișul de 
tablă ondulată.

Am auzit că proiectanții au 
calculat a rezistenta la apă
sare pe accperiș de peste 3S0 
kg de zăpadă pe metru pă
trat Și giiidiți-vă că slot 
2 60d mp de tablă pe âeope- 
rișu! Stâdiofitfîul cu 10600 de 
locuri I Aceasta însemnează 
o rezistentă de 760 600 de ki
lograme. în sfinșiL oamertii 
din eeblpa de fierari-beto- 
niști condusă de Ion Cotegcu 
incheiau tocmai lucrările la

(Progresul Buc.); cat 56 kg: 
A. Peter (AS.M.T. Lugoj); 
cat 60 kg: A. Șuba (Comer
țul Tg. Mureș); cat 65 kg: 
P. Androne (Steagul roșu 
Brașov); cat 70 kg: M. Pir- 
călabu (Tractorul Câlueâ- 
reni); cat 75 kg: L Dumitru 
(Viitorul Buc.); cat 81 kg: 
C. Ardeleanti (AS M T. Lu
goj): cat 87 kg: A. Apostes- 
cu (Metalul Tîrgovîște); cat 
+ 87 kg: L. Șimon (Mureșul 
Tg. Mureș) Clasament pe ju
dețe : 1. Municipiul București 
38 p. 2. Brașov 24 p. 3. Timiș 
22 p.

JUNIORI MICI (în ordinea 
categoriilor): I. Dumitru
(Rapid Buc.); L. Simon (Șc. 
sp. Odorheiul Secuiesc) ; V. 
Gheorghiu (Dunărea Galați);
C. Zeiner (AS.M.T. Lugoj); 
V. Mihăilă (C.F.R. Timișoara);
D. Bologa (A.S.MT. Lugoj); 
I. Molnar (Vagonul Arad); 
N. Nilaș (C.F.R. Timișoara); 
C. Chiratcu (Nicolina Iași); 
N. Roșea (C.S.M. Reșița). 
Clasament pe Județe: 1. Mu
nicipiul București 37 p, 2. 
Timiș 28 p, 3. Brașov 21 p.

★
Lunî începe, fot la Timi

șoara, finala concursului re
publican de toamnă al junio
rilor, la lupte greco-romane.

Costin CHIRIAC

ETAPA MARILOR SURPRIZE
adjudece setul III (în care 
fusese condusa cu 1—5) în- 
tr-un moment de efemeră stră
lucire și de prelungită rela
xare rapidistă. Prima parte a 
setiilui IV făcuse să se nască 
în tribune bănuiala că se va 
ajungă lâ 5 seturi și lâ vic
toria — totuși — a Stelei. 
Rapidul condusese cu 3—1 și 
4—1, dar cîteva momente de 
derută si greșeli în atac au 
răsturnat situația i 6—11, Și, 
totdși, Steaua a pălit fn fata 
strălucirii Rapidului. Au ar
bitrat bine I.. Niculescu si 
A. Dinicu

GALAȚI, 7 (prin telefon, de 
lă trimisul îioSttn). După 
două ore de așteptare, dato
rate defecțiunilor ivite la re
țeaua electrieă a sălii, al 
doilea derby al etapei mascu
lina care a opus echipele Po
litehnica și Dinam6 București 
a început într-o evidentă notă 
de tensiune. Studenții au reu
șit, la capătul unui meci 
spectaculos, de nivel tehnic 
satisfăcător, să obțină victoria. 
Principalele atuurl ale gazde
lor au fost t puterea de luptă, 
un blocaj excelent, mobilita
tea lui SzScz, forța de atac 
a lui Udișteanu și fina diri
jare a atacului de către 
Eibenschutz. După un prim 
set cîștigat la 3 de gălețeni, 
care manifestaseră fermitate 
in acțiuni și multă dezinvol
tură in acțiunile la fileu, Di
namo și-1 adjudecă cu greu 
pe ai doilea Ja 12. In urmă
torul, bucureștenii cedează din 
nou inițiativa și gazdele cîș- 

tunelul de acces pe gheață, al 
modernelor utilaje de durățât 
și lustruit „terenul* de joc.

La intrarea pe pistă, ingi
nerii Nicolae Laszlo, Dorin 
Lazăr și Dan Constantinescu, 
autorii proiectului, verificau 
Vriâicalltateâ mofitării unuiă 
dintre cei 48 de stilpi de sus
ținere.

★
Acestea au fost, pe scurt, 

Impresiile «Iese p<4 șantierul 
viitorului stadion acoperit, 
gazda seriei B a campionate
lor mondiale de hochei pe 
gheață*.

PUC
p. conf.

Petre GHEORGHIU

CU ION TIRIAC PE RUTA PARIS-LONDRA-STOCKHOLM
(Urmare pag. I)

neuter! Olon» am absentat pa
tra tani, am profitat de râga- 
rnl scurt dintre Paria ți Lon
dra ți m-am repezit plnă la Mi
lano. tn intervalul tn care lip- 
siaera. Pîetrangeli, Wnffigan ți 
M*rlo au disputat finala .C.C.E.- 
ru Racing Parts, pe care spre 
părerea mea de rin. au pler- 
dtn-o en 4—S. Cum datele aces
tei finale coincideau eu silele 
ebanenpe-round-ujui, nu am 
părut juca. După cum mi-au 
spus colegii de la Canottieri ca 
ți președintele clubului, dl. dr. 
Gîtrseppe Stante, cele doua 
jocuri ale mele pe care ar ti 
trebuit sl le susțin eu tenisma- 
nll franeezi au fost botârltoare 
tn determinarea rezultatului tn- 
cbelat tn cele âin nrm* fn fa
voarea lui Darmon, Jauffret, 
Goven. Barclay, Montrenaud. tn 
cele cinei zile eh am stat la 
Milano, am avut posibilitatea 
sâ discut țl să perfectez o 
partida Canottieri Okma — Se
lecționata Bucurețttulai, In Ca
pitals. Spre satisfacția mea, dl. 
dr. Giuseppe Stanta a fost de 
acord ți tn îânnarte, Pfetran- 
geli, Iovanovici, Merlo alături de 
care voi fi și eu. vor primi re
plica unei echipe bucureștene 
ateătuIU din Năstaac. Mârmu- 
reanu. Dron și un al patrulea 
Jucâfof ales Intre santef țt Mar- 
cu. Formula de joc urmează să 
ne sfanmta. consider Ins* că 
amatorii de tenis de Ia noi vor 
avea ocazia să asiste la Între
ceri de un Înalt nivel.

— La Wembley, se pare că 
adversarii au tost extrem de 
duri.
- Intr-adevăr, In primul 

tigă la 11. Echilibrul este res
tabilit în setul 4, cînd stu
denții plătesc tribut greu e- 
forturilor de pînă atunci. In 
setul decisiv, gălățenii a- 
runcă în luptă ultimele re
surse fizice și psihice, reu
șind victoria finală. Așadar 
3—2 (3, —12, îl, —10, 8) pen
tru Politehnica. Bun arbitra
jul prestat de cuplul C. Amă- 
rășteanu (Craiova) — V. Ran- 
ghel (Ploiești).

Gheorghe DINU

PROGRESUL BUCUREȘTI
— MINERUL BAIA MARE 
(m) 3—1 (13, 11, —13, 8). 
Formația bucureșteană a ob
ținut prima victorie în actua
lul campionat, datorită unui 
joc superior la fileu. Corect 
arbitrajul prestat de I. Co
vaci și R. Farmuș. (Aurel 
Păpădie).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— VIITORUL BACAU (m) 
3—0 (12, 12, 3). Timișorenii au 
obținut o Victorie extrem de 
prețioasă în fața băcăuanilor, 
avind in Erșigan, Coste și 
Rouă cei mai buni jucători. 
Au arbitrat foarte bine C. 
Mușat din Constanța și Șt. 
Nobilescu din București. (C. 
Crețu — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
UNIREA TRICOLOR BRÂI- 
LA (m) 3—0 (9, 7, 6). Victo
ria a fost facilitată și de mo
desta evoluție a oaspeților. 
Bun arbitrajul prestat de 
Em. Iliescu și D. Rădulescu, 
ambii din București. (C. Gru
ia — coresp. principal).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — PETROLUL PLOIEȘTI 
(m) 3—2 (—13. 8, —12, 3, 12). 
Două ore și jumătate de joc 
anost la care și-au dat con
cursul ambele formații. Au 
arbitrat bine C. Păăureanu 
din Timișoara și V. Vrăjescu 
din București. (Șt. Gurgui — 
coresp. pri nci pal).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — DINAMO BUCU-

„Cupa orașului București" — 
o întrecere valoroasă

P. Purje — Margareta Szemanyi au tis liga! proba de perechi mixte

Popicarii români, compo- 
nenți ai loturilor reprezen
tative care se pregătesc pen
tru „mondialele* din anul 
viitor, sînt în mare formă. 
Aceasta poate fi prima con
cluzie după încheierea com
petiției internaționale „Cupa 
orașului București", ce s-a 
desfășurat timp de trei zile 
pe pistele arenei Voința. Re
prezentanții noștri nu numai 
că au cîștigat toate cele trei 
probe la care au concurat si 
sportivi sțrâjni, 1tjtar; ei aus 
realizat cltevâ rezultate ex
celente,' dintre'- care "se* lieta-8 
șează punetajul obținut de 
Detre Purje, 1019 p d, la 
proba de 200 lovituri mixte 
— nou record republican 
(v.r. 1613 p d), și superior 
CU 30 de punete... recordului 
mondial oficial 1

Dumînieă, în ultima zi a 
turneului, eîmpi neanul P. 
Purie și-a înscris din nou 
numele Pe tabela de onoare 
a câștigătorilor, de data a- 

ceasta împreună cu maestra 
emerită â sportului, Marga
reta Szbtoănyi, cu care a 
clrtigat proba de perechi 
mixte. Această ultimă con
fruntare a „Cupei orașului 
București" a avut o desfă
șurare deosebit de interesan-, 
lă, primele două cupluri — 
Purje-Szemanyi și Micoroiu- 
Tr&ndafir — luptîndu-se 
pînă Ia ultima bilă. Deși 
Szemanyi a fost învinsă de 
către Elena Trandafir (463— 
455 p d) cu toate acestea pe 
primul loc s-a clasat ea îm
preună cu Purje datorită a- 
vantajului obținut de către 
acesta în meciul cu Micoroiu

m-am inlflnit cu Emerson și a 
fost suficient să pierd de două 
ori serviciul pentru ca austra
lianul să cîștige un meci, alirel 
echilibrat : 11—5, 6—4. Năstase
a ieșit și el din concurs încă din 
partida dc debut, cu Roche, m 
WemMev, concurenții au evo
luat. .pentru prima oară, pe. o 
suprafață acoperită cu carpete, 
ceva asemănător cu gazonul, 
care încetineau puțin viteza 
mingii.

— în schimb, turneul de la 
Stockholm a însemnat o biruin
ță In evoluția tenlsmanilor ro
mâni.

— Fără îndoială șl slnt cu atlt 
mai bucuros cu cit de parti
cipările noastre tn Suedia ne 
leagă amintiri plăcute. In 1»6S 
am fost prezent la campiona
tele Internaționale ale acestei 
țâri, desfășurate pe terenuri ro
șii, tn aer liber. Atunci am învins 
in semifinale pe Santana, dar 
am pierdut apoi finala la Mul
ligan. Anul acesta, in iulie, am 
repetat performanța la Baastad, 
efștlgind tot în semifinale, insă 
la Mulligan, cedind insă finala 
la Santana. In plus, la dublu 
am recoltat victoria împreună 
eu Năstase in fața perechii San
tana—Orantes. Cum meciurile au 
fost televizate, noi eram cu
noscut publicului suedez, mare 
amator de tenis.

Tabloul de la Stockholm, unde 
s-au organizat acum primele 
campionate open ale Suediei, a 
fost indulgent cu mine în me
ciul de debut, dar în cel de ai 
doilea )oc, urma să-l înfrunt 
Pe Marty Riessen, unul dintre 
primii 8 favorițl. Ilie fusese sor
tit, ca și la Wembley să-1 in- 
tilnească de la început tot pe 
Roche. Mai înaintea simplurilor 
însă, am avut de jucat un meci 
de dublu contra lui Roche— 
Bengstrom. Intilnirea s-a termi
nat pe la 1.30 noaptea . după 
trej ore și jumătate de întrecere. 
Faptul că 2000 de spectatori au 
rămas tn tribune pînă la acea 
oră tlrzie din noapte, mă face 
să cred că fntîinirea a produs 
mult interes, fiind și foarte dis
putată. Am pierdut cu 11—13 în 
setul decisiv și îmi pare rău 
că trebuie s-o spun, dar Năs- 
tase a jucat foarte slab. A doua 
zi Insă, el nu i-a acordat decit 
sase gheme intr-un meci întreg 
faimosului Roche. Deci, cind 
Hărry Hopman spune că Năs- 
țstse e capabil să bată pe ori
cine. are dreptate, cu rezerva 
că totul depinde de ziua pe care 
o prinde. Tn turul următor el a 
trecut ușor de al doilea tenis- 
man suedez, Zaar, caliriclndu-se 
In sferturi, unde avea să lntil-

REȘTI (f) 3-1 (—14, 12, 9, 
12)! Campioanele au trebuit 
să cedeze în fața studentelor 
care și-au surprins adversa
rele prin varietate în acțiu
nile la fileu, un joc excelent 
în linia a doua și puternice 
lovituri de atac. După ce au 
cîștigat primul set în prelun
giri, dinamovistele au cedat 
inițiativa, gazdele conducînd 
detașat în fiecare set. S-a re
marcat întreaga echipă timi
șoreană, cu două mențiuni 
speciale i Rodica Popa <și 
Doina Coste. Foarte bun ar
bitrajul prestat de A. Dumi
trescu din Ploiești și V* Le- 
păduș din Alba Iulfa. (I; Stan
— coresp.),

RAPID — I.E.F.S. (f) 3—0 
(12, 5, 7). Doar în primul 
set studentele au jucat de la 
egal la egal cu giuleștencele.

PROGRESUL BUCUREȘ1I
— CEAHLĂUL P. NEAMȚ (f) 
3_lt (4, —9, ,11, ȚI). Jocul a 
fost, în general',' echilibrat, 
cu excepția primului set, cîș
tigat categoric de gazde. 
(Florin Sandu — coresp).

MEDICINA — C.P.B, (f) 
1_3 (—12. 5, —10, —4). Stu
dentele au fost depășite, sur
prinzător, de elanul și dîrzfe- 
niâ adversarelor. A arbitrat) 
corect cuplul bueureștean -D. 
Medianu-A. Ionescu. (P. Peănă
— coresp.).

FARUL CONSTANȚA”'^— 
PENICILINA IA$I (f) 1—3 
(—11, 15, —4, —3). Ieșencels 
att abținut o victorie meritată, 
în urma unei partide 6e un 
slab nivel tehnic, umbrită și 
de atitudinea nesportivă a an
trenorului echipei oaspete, N. 
Roibescu, și a elevei sale, 
Ana Zabara, care în setul al 
doilea au intrat pe teren in- 
sultînd pe arbitrul principal. 
Au condus satisfăcător V. Mo- 
canu din Galați și V. Tilcă 
din Craiova. (L. Bruckner — 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — VOINȚA 
M. CIUC (f) 3—0 (6, 2, 11).

— 978^-962. Tn final, pere
chea Purje-Szemanyi a avut 
un avantaj minim de 81 
„bețe*- Dintre concurenții 
oaspeți bine s-au comportat 
W. Holewa și Brigitte Uhle 
(R.D. Germană) caro au to
talizat 1354 p, clasîndu-se pe 
locul IV.

La veterane, primul loc a 
revenit Florîcăi Lăpușan, ju
cătoare de bază și azi în 
formația divizionară Rapid 
București, care din 100 de 
bile a doborît 394 de popice.

REZULTATE i probaL*Jie 
perechi mixte: 1. P. PURJE
— MARGARETA SZEMANYI 
1433 p d (cu 6 bile în gol), 
Purje 978 p d, cu 4 bile în 
gol, 646 la „pline* + 332 la 
„izolate*, Szemanyi 455 p d, 
cu 2 bile în gol, 300 -f- 155 ;
2. I. Micoroiu — Elena Tran
dafir 1425 p d (962 și 463);
3. C. Vînâtoru — Crista 
Szocs 1370 p d (929 și 441);
4. W. Holewa — Brigitte
Uhle (R.D.G.) 1354 p d (912 
si 442); 5. I. Băiaș — Ana 
Marcu 1313 p d (886 și 427); 
6. I. Tossy — Borbala Fenyo- 
hazi (Ungaria) 1288 p d (897 
și 391). Veterane — 100 lo
vituri mixte : 1. FLORICA
LAPUȘAN (Rapid București) 
394 p d ; 2. Stela. Mărgțnuapu 
(Metrom Brașov) 3.87.. » d ; 3. 
Margareta Kelemen (Voința 
Cluj) 371 p d . 4. Mariana 
Birău (Constructorul Bucu
rești) 362 p d ; 5. Maria Ba- 
goly (Voința Timișoara) 354 
p d; 6. Maria Kotpoș (Voin- 
fa Timișoara) 339 p d.

T. RABȘAN

nească pe învingătorul dintre 
mine și Riessen. înaintea aces
tui joe eu îmi făcusem rezer
varea la biletele de avion, de
oarece celebrul profesionist a- 
rtieriean care îl eliminase la 
Coubertin pe Newcombe, iar la 
Wemble.v ii -făcuse multe clipe 
amari lui tăvekr se anunța * o 
forță greu de trecut. Am reu
șit un joc foarte bu^.^'Q^rtnd 
absolut tot timpul ceea*«cc 
dat posibilitatea .să. cîștig setul 
decisiv cu 6—î. Prm urmare» - â- 
veam să-J in ti! nesc pe llie șT OTlttl 
dintre noi urma să se califice 
în semifinale, în focul ma
rilor favoriți, Roche și Ries
sen. Cu colegul și prjetenul meu 
xăstasc mai susținusem antrl a- 
cesta un singur joc întreg, fi
nala internaționalelor Siciijei, la 
Palermo, cind am cîștigat tn 
cinci seturi, după o întrecere 
destul de modestă. Îmi acor
dam multe șanse în fața ,(uî 
Ilie, știind că servesc mai bine, 
dar fiind conștient că el are un 
volâ inai bun și o viteză su
perioară. Pe teren însă lucru
rile s-au desfășurat foarte, foar
te rapid, Năstase reușind fot ce 
încerca. fost cel mai bun te
nis pe care l-a jucat Năstase 
contra mea. Invmgîndu-i ap’oî 
pe Smith — care mai înainte ii 
elimin«ise pe Gimeno — life a 
repetat performanța de ța Fo
rest Hilfs. Nu am văzut finala 
cu Ptlici, dar speram că nu-i 
Va scăpa victoria. ( iștigarea ți
nui turneu de o asemenea an
vergură ar fi constituit o fru
moasă carto de v ?ită pen tu 
partenerul meu. Calificarea fui 
Năstase în finala acestor eam- 
pionate este cea , mai bună per
formanță individuală pe care <?l 
a obținut o pînă acum.

— Se aude că ați înclina să 
trădați racheta în favoarea vo
lanului. E adevărat ?

— Sînt un pasionat automobi
list. De altfel, după ce de la 
Stockholm am zburat !a Milano, 
de acolo am făcut voiajat, prin 
rugosravfa, cu mașina pînă la 
Brașov, 1500 de km in 15 ore. 
fără nfcl o oprire. Mă gîndesc 
ca eventual cînd voi renunța la 
tenis, să fac echipă cu ingine
rul Florin Hainăroșie, Cămpto- 
nul d« rally al României, care 
tnă îndeamnă mereu să-î devin 
coechipier.

— Viitoare proiecte ?
— Turneu! -de la Ancona. In

tre 13 și 17 decembrie, Apoi, 
ceva mai Hrzru, voi concura 
împreună cu Năstase la turne
ele indoor din S.U.A. și Circu
itul Caruibcior. ’*z
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la Dinamo Bacău s-a produs
DINAMO BACAU - RAPID 

3—1 (1—0)
BACAU, 7 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — stadion 
„23 August", timp fturhds, t«- 
ren moale, spectatori 6 000. Au 
marcat Pană (min. 44 și 88), 
Dembrovschi (min. 54) Și, res
pectiv, Neagu (rriln, 61).

DINAMO : Ghiță 7 — CO- 
mănescu 8, Nedelcu 8, Velicu 
8, David 6 (min. 70 Kiss), VS- 
tafu s, Duțari s. Pană +8. 
Dembrovschi 9, Ene Daniel 7 
(rain. 88 Volmer), Băluță 8.

RAPID : Rădudanu 7 — Pop
6, Lupescu 8, Dan 8, Greavti
7, Dinu 6, Dumitru i, Năstu- 
rescu 8, Petreanu 5 (min. 75 
M. stelian), Neagu 7, Codrea- 
nu 6.

A arbitrat O; Anderco (Sâtu 
ajutat la 

(Satu 
(Bala

Mare),
tușă de ”g7 "Fărcașu 
ÎJare) și C. Silaghl 
Mare).

Trofeul Petschowschi 
tiu public); s.

La tineret-rezdrve : Dinamo 
— Rapid 2—0 (1—0).

(pen-

După cum ați văzut poate 
, și la televizor, echipa locală 

s-a bătut pe viață și pe moarte 
pentru victorie. Reușita gazde- 
lof- a fost însă facilitată și de 
Rapid, care, retrăgîndu-1 pe 
Codreahu pe poziții defensive 
între Dinu și Dumitru, și-a 
trădat de la început intenția 
unui joc destructiv de apă
rare. Gazdele au început, 
deci, să defrișeze terenul fe- 

’ roviar căutînd cele mai bune 
poteci spre poarta lui Rădu
canu. La început au făcut a- 
cest lucru cu pripeală și ner- 

r vozitate încercînd crearea 
unui „pod aerian" în careul 

■ rapidist. Tentativă eșuată din 
fașă, atîta vreme eît spațiul 
defensiv feroviar era domi
nat de bateria
Răducanu — Dan — Lupescu.

Dembrovschi, Pană și Ene 
Daniel au ratat primele oca
zii. Apoi, Duțan și Dem- 
brovschi (mult retrași) au 
restabilit ordinea în jocul bă
căuanilor la mijlocul terenu
lui, dar asalturile au conti
nuat să se împotmolească în 
fața baricadei bucuFeȘtene ri
dicată P<4 linia dfe 16 m. Gaz
dele și-au dublat, deci, efor
turile Ofensive $1 Băluță a 
Irosit tn min. 39 cea mal bună 
ocazie de a înscrie. Dar, go
lul salvat în ultimă instanță 
de bocancul lui Răducanu 
n-ă putut fi evitat multă 
vreme, tn min. 44 Nedelcu S-a 
infiltrăt in tăreniil rațiidtst, 
a urmat o combinație eu Co- 
măneicu și Diițan, iar ulti
mul i-a pui mingea ca pe 
tavă, printr-o pdsă admira
bilă lui Pană. A uftriat un 
șut imparabil pe jos, golul, și 
rapidiftii au pornit spre ves
tiare blestemind acest ultim 
minut'al reprizei.

La reluare, băcăuanii âu 
continuat să zburde prin apă
rarea rapidistă, dereglată prin 
jocul imprecis al lui Dinu și 
Dumitru. Dembrovschi tre
cînd, într-o jumătate de mi
nut (49), pe lingă două mări 
ocazii de gol. El n-a mâi gre
șit, însă, în min. 54. Nedelcu 
a executat din marginda ca
reului rapidist. o lovitură li
bera și tiSMBHOVSCHI l-a 
stupefiat pur și simplu pe 
Răducanu cu un voie fulger. 
Peste 4 minute arbitrul An- 
dereo l-a eliminat fără o jus
tificare
rapidiștil au rătnas în 10 oa
meni ca sâ zăgăzuiască iui-e-

„reanimarea
șui. Dar — paradoxal cînd 
toți se așteptau la un făli- . 
ment total, rapidiștii s-au 
năpustit în atac și au redus 
scorul. Năsturescu a pornit pe 
dreapta, într-una din inspi
ratele sale cavalcade, și a 
centrat înalt, în careu, la 
NEAGU, care, profitînd de 
șovăiala lui Nedelcu (număra, 
probabil, spectatorii din tri
bună) d trimis balonul în 
poartă lui Ghlță. Dinamo- 
Viștii au depășit greu acest 
mofiient și ii-a lipsit mult ca 
bucur’eștenii, puși în priză de 
această nălucă cu numele de 
Năsturescu, să egaleze. Dem- 
brovscki, Duțan și Nedelcu 
au echilibrat însă din nou 
joclit la mijlocul terenului și 
după ce Duțan provocase ten
siune, la poarta rapidistă, cu 
nn șut pe jos (min. 80), PANA 
semnează sentința definitivă, 
reluînd imparabil, de la 6 m, 
o centrare a lut Băluță.

UNIVERSITATEA. CRAIOVA — F.C. ARGEȘ 2—4 (1—1)

CRAIOVA, 7 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). — Stadion Cen
tral; timp frumos, teren bun, spectatori 25 000, Au înscris : Nuțu (min. 
40), Strimbeanu (miri. 41), Jerean (min. 89), Olteămr (autogol min. 90).

UNIVERSITATEA : Oprea 8 — NiCuleseu 7, Mitică 7 (min. 40 Tacol 
6), Popa 7, Velea 8, Strîmbeanu 9, Deselnicu 7, Martinovici 7, Nlță 5, 
Oblfemenco 8, Bălan 7 (min. 71 Dașcu 6).

F. C. ARGEȘ : Niculescu 10 — Pigulea 8, Barbu 9, Olteanu 7, Ivan 
II 7, Prepurgel 7, Vlad 8, Nuțu 8, Radu 7, Roșu 7 (min. 81 Ivan I), 
Jercan 7.

A condus Gr. Bîrsan ajutat la linie de O. Turcltu șl Gh>
Ștefănescu (toți din Galați).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 8.
La tineret rezerve : Universitatea — F. C. Argeș 2—0 (0—0).

: 8.

PIGULEA

antiaeriană
serioasă pe Pop și

N-A FOST DOAR

0 PROBLEMĂ... DE SCOR

DINAMO BUCUREȘTI — 
A.S. ARMATA TG. MUREȘ 

3—1 (1—0)

Stadionul Dinamo ; timp 
frumos ; teren practicabil ; 

’ j^Otftatcfrf —• aproximativ 12 000. 
’"Aii rrtarest: Deleanu (min. 
34). Stoenescu (min. 63 din 
penalty) și R. Nuriweiller 
(miri. 79), rdspeefiv, Naghi 
(mirt. 47).

DINAMO BUCUREȘTI : Cd- 
man 6 — ștefan 5, Pîrvu 7. 
Stoenescu 7. Deleanu 8, Gher- 
glîeii 8 (mîn. 35 Sălefanu); 
Dinu 7, Sălceanu 6 (min. 35 
Pîrcălab 7), R. Nunweiller 8, 
DurtiftfseHe 6, Lucescu 7.

TG. MUREȘ : Bay 7 
7, Dondoș 

Siko 8,
Caniaro 6, 
Trăznea),

A.S.A.
— Sleam 
Czako 7, 
Ciutac 7, 
(min. 82 
(min. 75 Makai).

A arbitrat Vasile
Galați) -4-aiutat la

7, Toth 
Szolosi

Naghl 
Lucaci

Liga (din 
____ —— li linie 

de M. Biolan și S. Drăgulici 
. (ambii din Tr. Severin).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) 9.

Tineret-rezerve : Dinamo
București — A.S. Armata Tg. 
Mureș 3—0 (2—0).

Mai bine de jumătate de 
ceas, la început, jocul dintre 
cea mai bună echipă a 
noastră (teoretic vorbind...) 
și formația-lanternă a clasa
mentului s-a desfășurat în 
sens unic; în sens unic, dar 
steril: dinamoviștii bucureș- 
teni s-au instalat de la în
ceput în terenul advers, au 
țesut cu pricepere pase pre
gătitoare. prin „trio“-ul 
Ghergheli — Radu Nun
weiller — Dinu, numai că 
în apropiere și dincolo de 
linia care marchează ca
reul de „16“ au manevrat 
mai sțîngay^xjzj|)il ștînje- 
hiti de ap&area aglomerată 
a oaspeților ; cel puțin Du- 
mitraciie, omul de gol al lui 
Nieușor, nici că mai putea să 
respire, sufocat de Szolosi, 
omul-„jandarm“. cu 
trînul Steinbach 
să anihileze — 
rotița cea 
angrenajul 
vist.

...Rină 
La un 
expediat 
bucureștean, 
a comis henț, destul de de
parte (aproximativ 25 m) de 
buturile mureșenilor...; după 
un scurt colocviu, șuterii din 
șos. Ștefan cel Marc i-au 
îngăduit lui Deleanu 
execute, dovedindu-se ... 
spirați :. cn o nonșalanță de 
înaintaș, fundașul lui Dina
mo și al naționalei a trimis 
cu 'efect.''plasat, peste „zid", 
fixîrid balonul direct Ia pă 
ianjert, Sub bară de unde 
avea să Câdă îri poartă : 
I—0! „De aici încolo vâ fi 
doar o problemă dă scor" — 
arii crezut laolaltă cu toată

a 
de 

mai de 
atacului

care bă- 
încercat 

plano — 
preț din 
dinamo-

venit minutul 34. 
fără

a
șut fără speranță 
de către un jucător 

fundașul Toth

să 
in-

lumea și... ne-am înșelat. 
Formația gazdă a așteptat, 
pare-se, pauza, echipa oaspe 
a mizat, poate, pe lovituwî 
de teatru care, la numai 
două minute de la reluare, 
s-a șî produs. La ținui din 
rarele cdritraatacurî ale lui 
A.S.A. Tg. Mureș, Siko to
mul lucid de la mijlocul te
renului) l-a văzut pe Naghj. 
insidios înfipt in cdasfa apă
rării (ieri cam naivă) dină- 
moviste, șî l-a servît la 
întîlniră, cu a pasă lungă de 
vrea 3Q de metri; Miki Na- 
ghi a preluat inteligent și 
apoi — văzîndu-1 pe Coman 
ieșit, a plasat pe lingă el, 
în colțul lung al porții :
1— 1, în min. 47, și jocul a 
fost (poate nedrept, dar spec
taculos) 
..outsider'
bela de marcaj pe marele 
favorit al etapei. Minutele 
următoare sint de-a dreptul 
dramatice, apărarea forma
ției rhureșene e ..groggs “. 
dar ' lă mingile trimise "cu 
capul, din apropierea careu
lui mic (de Radu Niinweiller 
si Dinu, în min. 58 și 60). 
Bay e salvat, providențial, 
de bara transversală. Trei 
minute mai tîrziu, dir.amo- 
viștii iau conducerea scoru
lui cu largul concurs al ar
bitrului : Dinu întoarce o 
minge în careul advers — 
printr-o ..foarfecă" —, balo
nul lovește tnina lui Szolosi 
(aflat la 2 m de jucătorul 
dinamovist) care, complet sur
prins, N-A INTENȚIONAT 
SA .JOACE MINGEA CU 
MÎNA Cineva din teren â 
strigat insă henț și Vasile 
Liga a indicat pimctul de" 
la Hrirff'HMttW; exofhrt.ită 
fără greșeală de cfttre Stoe- 
ncscti, a trimis balonul jos 
la colț, în dreapta Iui Bay:
2— 1. în continuare. Dinamo 
se „desprinde" din nou. Și 
ca joc. și ca... rezultat: în 
min; 73, Pîrcălab a pătruns 
impetuos in careu dar. cînd 
să șuteze. a fost Cosit de 
la spate de Toth. 11 m 1
de astă dată elasic, pe care 
însă arbitrul V. Liga (aVînd, 
probabil, conștiința încărcată 
d6 Ia primul penalty) hu l-a 
mal acordat. $i totuși, golui 
este iminent: îri min. 79, la 
o lovitură liberă executată 
de pe âripa dreaptă, Dumi- 
tracfie s-a înălțat peste Toți,
a 
îri 
în 
tot 
către
3— T. O victorie absolut ftie- 
ntată, dar cu prețul a cite 
emoții...

Marelerelansat.
egalează pe ta-

trimis balonul, cu capul, 
bâtă $î rnibgea. rdWhîfă 
teren, a fost expediată, 
cu ' capt’iT. în -plasă, de

Radu Nunwdilîer:

G. NICOLAESCU 
SSK5 HSSS5 kMHR ES3H ■SOS SOBS HSDB MHO

ECHIPA ETAPEI
NICULESCU 

DANBARBU DELEANU
DĂRĂBAN LERETER

PANĂ DEMBROVSCHI DOMIDE KALLO

JOC PASIONANT. REZULTAT ECHITABIL
Dacă entuziaștii suporteri ai 

echipei cralovene nu l-au putut 
aclama, la sfîrșitul acestui ultim 
rendez-vous oficial al sezonului, 
pe favorlții Idr în postura de li
deri ai clasamentului șl nici mă
car ca Învingători ai derbyului 
etapei (cum cei mai multi dintre 
ei au sperat), au avut cel puțin 
satisfacția de a fi asistat la un 
meci deosebit de pasionant, cu 
un final de-a dreptul senzațional.

De altfel, n-a lipsit mult ca 
valoarea spectaculară a jocului 
practicat de cele două echipe să 
le rămină drept singură conso
lare. fiindcă echipa locală ș-a 
aflat, cu un minut înainte de 
încheierea partldet, în fața spec
trului înfrîngerii șl părea că 
nimic *nu o mai poate salva de 
1* pierderea celor două puncte.

minune 
aștepta,

George MIHALACHE

A intervenit, însă, ca o 
la care nimeni nu se mal _____
acel autogol al Iul Olteanu pen
tru a atenua dezamăgirea gazde
lor și a restabili pe tăbăla de 
marcaj un echilibru reclamat de 
desfășurarea de pînă atuncd a jo
cului.

Rezultatul de egălitatd trebuie 
să mulțumească, după părerea 
noastră, ambele tabere, căci dacă, 
beneficiind de avantajul terenului 
propriu, crâlovenli au acționat 
ceva mai mult in terenul adver
sarilor, 1-att dominat uneori eu 
insistență (îndeosebi în Ultimul 
sfert de oră, cînd au avut cîteva 
ocazii clare de gol), ptteștenii 
(lipsiți de aportul consistent al 
lui- Dobrin) au făcut un excelent 
joc de apărare (cu marcaj strict), 
iar prin contraatacurile pe care 
le-au" inițiat au pus de multe ori 
fn mare • pericol poarta apărată 
de Oprea.

începutul partidei a aparținut, 
ca inițiativă In joc. gazdelor, 
care și-au creat cîteva situații 
favorabile de a deschide scorul 
în minutele 6 (Nlță preferă un 
șut imprecis in locul unei pase 
ța Martinovich aflat liber în 
careîi). 11 (Nlță alunecă la o 
pasă inspirată a lui Oblemen- 
co), 17 (șut Oblemenco, respins 
de Nicuieseu). In continuare, 
însă, plteștenii echilibrează jo-

cui, les mal curajos la atac 
Înscriu chiar un gol In min. 24.
prin Radu, pe care conducăto
rul partidei 11 anulează, In mod 
just, pe motiv de ofsaid, sem
nalizat prompt de ’ ‘ ‘
linie, dar fluierat 
către cel de centru. 
23, tot piteștenll au 
cazle de a deschide 
la centrarea lui jercan. Roșu 
luftează în pozitfe foarte bună 
de gol.

Spre Dnalul reprizei, cei care 
înscriu, spre marea dezamăgire 
a spectatorilor, sînt oaspeții. 
Lansat splendid, Nuțu pornește 
din propria jumătate de teren, 
este ajuns de Velea, îl driblează 
șl trimite balonul pe Ungă por
tarul Oprea, care nu mai avea 
nimic de făcut. După numai 
un minut, însă (situație ce avea 
să se repete. Identic. în Ana
lul ffleciulțn), -■ ‘
gazdelor, 
galarba, 
capul în

Imediat 
piteștenll 
ocazie de „ . 
căruia, scăpat singur. îl plon
jează Oprea la picioare. După 
alte patru minute, lă o lovitură 
liberă, executată de Jercan, O- 
prea nu reușește să lntercep-

arbitrul de 
ttrzlu de 

In minutul 
o bună o- 
scorul. dar 

Roșu

, la un atac 
Strîmbeanu aduce 
trirttițîrld mingea 
plasă, 
după pauză (min. 
au din hou o

al
eu
43) 

mare 
gol, ratată de Nuțu,

teze balonul; pe care Radu 11 
trimite pe lingă poarta goală.

Urmează o perioadă de do
minare a gazdelor, care forțea
ză victoria. Golul Insă nu cade, 
deoarece fie că se opune bara 
(la un șut al Iul Oblemenco In 
min. 79), fie că portarul Nleu- 
lescu (excelent în jocul de âzi) 
are intervenții splendide. In țHi- 
nă dominare a cralovenîlor 
(min. 89) se produce, Insă, o 
lovitură de teatru : la un con
traatac al oaspeților, Fundașul 
Niculescu nu intervine decis $1 
Jerean Înscrie.

Cind totul părea terminat, se 
produce o acțiune ofensivă a 
gazdelor; mingea este centrată 
In careu și Olteanu («sare pftiă 
atunci jucase foarte bine, ani- 
hilîrldu-1 pe Oblemenco), vrînd 
șă o devieze In corner,
tn 
gol 
de 
că,
pentru a consemna uri rezultat 
de egalitate care ni se pare 
a fi deosebit de echitabil.

înscrie 
propria poartă. Un auto- 
pate întotdeauna stupid, dar 

data aceasta el a venit, par
ia timp (In ceasul al 12-lea)

I. MITROFAN

UN MECI EXTREM DE AGREABIL
Clujenii ar fi putut să vadă, 

dacă nu și-ar fi trădat ieri 
echipa pentru deliciile cămi
nelor, un meci extrem de 
agreabil prin raportare la 
sfîrșîtul sezonului și la obra
zul flasc al terenului de joc. 
A fost o vreme încruntată.

FINAL NEDORIT!
U.T.A. — POLITEHNICA tAȘi

4—2 (2—6)

Birău 
Hro-

ARAD. 7 (prin telefon). Sta- 
diân U.T.A.. teren âlunecrts. 
(imp rece. 5 000 spectatori. Au 
marcat : Domide (min. 18). 
TI. Drtmitresrtl (mtn. 27). Ma
ries (min. 40). Pojoni (min. 
6» — autogol). Lăretăr (miri. 
T3j șt Dumtcte (rrrtrr. stt.

U.T.A. ; Gornea 7 — 
7. Bacoș 7, Pojoni 7,
șdvschi 5, Axente 6, Petescu 
6. Lereter 9. Șchiopu 8. Do- 
mide 9. Fl. Dumitrescu 7.

POLITEHNICA : Constanti- 
nesen 4 (min. 87 — Iordache) 
— Pal 6. lanul 7, Romilă 7, 
Alecu 7. Andrioaie 6. Contardo 
6. Marica 7. Cuperman 7, Mol- 
doveanu 8. Goiiac 6.

A condus N. Mihăilescu 
aiutat de C. Popa și 

M. Sadoveanu (toți din Bucu- 
r«5ti). d-sA M

Trofeul 
tru pubiicj-tsSmeisfe,

La tineret-rfeznrve : U.T.A. — 
Politehnica 5—0 (3—0).

După felul în eare a Început 
jocul nimeni ain cei prezenți nu 
putea anticipa finalul nedorlt al 
acestei partide, mai ales că pînă 
In min. 75 am asistat la un spec
tacol fbfbalisifc reușit, vioi șt an
trenant. palpitant prin evoluțta 
scorului. Ambele echipe au de
monstrat pînă atunci o bună dis
poziție de joc, au luptat cu ar
doare. Prima repriză a aparținut 
aproape integral formației U;T.A„ 
care ne-a convins din nou de 
ascensiunea sa de formă. Arăde
nii au abordat jocul cu dezinvol
tură, au dominat autoritar, săpu
nind poarta lui Constanllnescu 
unui adevărat tir. Cu Lereter și 
Domide in vervă de joc, cu 
Șchtopu foarte activ, U.T.A. și-a 
obligat adversarul să se apere la 
disperare. Atacurile insistente ale 
textiliștilor se soldează cu deschi
derea scorului in min. 18: la o 
centrare a lui Dumitrescu, min
gea ajunge la Lereter, care șo- 
tează, dar Const antînescu res
pinge la Domide, un șut impara
bil din apropiere și... 1—0. Apoi, 
în min. 27. Ft. Dumitrescu țuJiîM . 
scorul la 2—0, frurnnlcind’o"paW'• 
ideala a lui șchiopu. drlblindit-1 
pe Constantine,seu și inserUnd ta 
poarta goală.

După reluare ieșenii renunță la 
defensivă și ies hotăriți la atac. 
După ce. In min. 47, Moldoveanu 
nimerește bara, Marica reduce 
diq handicap în min. 49, ca apoi 
«Tcorul să devină egal in min. 68. 
eînd Pojoni se interpune intre 
Moldoveanu si Gomei deviind 
șutul primului In plasă. Văzîn- 
du-se în această situație. U.T.A. 
reacfioneaaă /olgic. în min. 73, 
preia din r.ou conducerea prin 
golul înscris de Lereter. Tn con
tinuare. Jocul degenerează. De 
ce ? Tn min. 78. la o centrare a 
lui Cuperman. Goliac înscrie un 
gol, anulat de arbitru pentru 
ofsaid. Teșeriil îșî pierd capul și 
au pînă îi» final o serie de ieșiri 
nesportive, mai ales prin Alecu 
și Constantinrscu, încurajați de 
ânlrcoomi Iustin, intrat și el pe 
teren, aducind grave injurii con
ducătorului de joc. După părerea 
noastră, arbitrul a procedat corect 
anulind golul, dar a greșit. In 
continuare, neluind niri o măsură 
împotriva abaterilor săvîrȘite de 
fotbaliștii jjaspețt Dom ide pe
cetluiește ’scorul partidei cu... 
amif&u] c^rfcurs al lui Constan- 
tinescti (min. 87).

ȘT. iACOB-coresp. principal

„U“ CLUJ — JIUL 4-1 (2-1)

CLUJ, 7 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion munici
pal, timp reee și umed, teren moale, spectatori aproximativ 6 090. Au 
marcat : Oprea (min. 1 și 52), Munteanu (min. 43), Uifăleanu (min. 
">' U“PCLUJ T^oîdova'n's’-'crețu 8. Pexa 8. Solomon 7, Cîmpeanu 
6 Anca 7, Oprea 8, Uifăleanu 7, Muhteanu 8, Mustățea 8, Barbu 9. 

’ JIUL : Stan 6 (mlo. 57 Florea 7) — Talpa! 7, Georgescu L 
Stocker 6. Tonca 6. Cotorrnani 8. Sandu 7, Parohescu 7; ACMm <i 
(min. 46 Marinescu 6). I. Constantin Ș, Naidin 7.

Au arbitrat N. Petriceanu (la centru) ■A-șlrifr-tfc"4r> ajutat 
F. Coloși și M. ctțu (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : atu Cluj — Jiul 1—2 (0—l).

(32

în acest decor, verva celor 
două echipe te obliga totuși 
pe alocuri să te gindești lă 
anotimpuri decedate, pe care 
ne-am obișnuit să le conside
răm îngemănate cu fotbalul. 
Apetitul jucătorilor a fost în 
discrepanță cu ideea fatidică 
a sfîrșituiui de sezon.

Studenții au deschis scorul 
la cîteva secunde de semna
lul inaugural. Mingea cen
trată de Uifăleanu. și evitată 
cu șiretenie de Muriteanu. a 
fost expediată în poartă de 
către Oprea printr-o lovitură 
aplicată cu sete. Acest gol, 
excelent creionat, n-a dezechi
librat pe Jiul. Echipa Iui 
Ozon, remarcabilă tot acest 
sezon pentru forța ei de joc 
oarecum paradoxală în ra
port cu lipsa de sonoritate a 
numelor, răspunde, în conti
nuare, prin abilități de tot

tras

ADAMÂSe” CEPTÎOHAL - N-A PUTUT EVITA ÎHFRlNGEREA STEGARILOR*

Peron esCa. 
mai ales, 
acționează 

să înțelegi

PETROLUL — STEAGVL ROȘU 2-0 (1-0)

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon, de Ia trimisul nostru) : Stadion Pe
trolul ; timp excelent (+20 de grade Celsius !); teren moale; spec
tatori — aproximativ 12 000. Au matcât : Cotigă (min. 38) șl Grozea 
(min. 62 din 11 metri).

PETROI.UL : Mihai lonescu 8 — G'ruber 8. CringaȘu 8, Florea 7, 
Mocanu 3, Juhasz 7, Moraru 8. Grozea 8. Dincuță 8, Cotigă 9, Sf>r- 
logea 8.

STEAGUL ROȘU : Adamache 10 — Ivăncescu 8. Jenei 5. Olteanu 
3, Rusu 6,. ț»es.caru.J, Kadar 5 (din min. 55. Gane 6), Necula 4, Flo- 
rescu 5, Bafirit 6, Ctyorfy 9.

A condus Nicolae Hainea (Bîriad) -4r4r4r, ajutat la linie de 
Ion Radu (Birlad) șt Vasile Popa (Iași).

Trofeul Petschowschi (pentru public): 9.
La tir.eret-rezerve : Petrolul — Steagul roșu 1—0 (1—0).Steagul roșu 1—0 (1—0).

Petrolul, duminică în mare 
vervă, a ținut să încheie cu 
o victorie prima parte a cam
pionatului. Si a reușit ! Sus
ținută frenetic de un numeros 
public (cum n-a mai fost 
cam de mult în tribunele sta
dionului din Ploiești), echipa 
gazdă b acționat viguros 
— dăr corect — de ia primul 
Contact cu bâlortuî, impunin- 
du-și inițiativa, uneori de o 
manieră categorică. Minute în 
șir, cu deosebire în prima 
repriză, balonul n-a avut de- 
cît o direcție — poarta apă
rată de Adamache. Paznicul 
buturilor echipei oaspe a ' 
prins însă o zi excepțională 
Este evident că fără ajhorful 
substanțial ăl lui Adamache, 
foarte multe din cele 16 lo
vituri de colț ( !I de care au 
beneficiat fotbaliștii ploieș- 
teni nu ar fi rămas fără re
zultat. Portarul Steagului 
roșu a suplinit cu mult a-

plomb evoluția slabă a apără
torilor, în special a lui Jenei 
și Olteanu. figuranți în acest 
meci, .de altfel ca și o se
rie de alți jucători. Golul pri
mit — totuși — de Adama
che, în prima repriză, nu i 
Se poate imputa. El a căzut 
ca un trăznet, înțr-una din 
situațiile în care apărarea 
brașoveană visa. Gol impa
rabil. După cum impărabilă 
a fost și lovitura de pe
deapsa.

în legătură cu acordarea a- 
cestei lovituri de pedeapsă se 
Impune o precizare. Inițial 
mingea se, afla la Cotigă care 
a înaintat cu ea nestingherit, 
către poarta lui Adamache. 
Aproape de punctul de 11 me
tri Jenei a încercat să 
vină și, involuntar, a 
mingea cu brațul stîng. 
trul, aflat la o distanță 
ciabilă de fază, a acordat lo
vitură de pedeapsă, cu toate

că — repet — n-a existat un 
element intențional în comi
terea infracțiunii...

fn orice caz victoria gazde
lor n-a stat nici o clipă 
sub semnul îndoielii. Pâtrd- 
Tul a fost echipa care s-a vă
zut majoritatea timpului, care 
a păstrat mai mult balonul. 
Gazdele au fost chîăr la un 
pas de a realiza un scor și 
mai categoric, dar unul din 
șuturile lui Grozea (min. 79) 
a întîlnjt bara ! Deci, o vic
torie meritată, rod ai unui 
admirabil efort colectiv, așa 
cum ar fi de dorit, ca această 
foarte tînără echipă să-l rea
lizeze și în alte ocazii.

De partea cealaltă. Steagul 
roșu a făcut un joc șters. 
Înaintarea n-a mers, cu ex
cepția lui Gybrfy, inepuizabil. 
Păcat de energia pe care ex
trema stingă a stegarilor și-a 
risipit-o. Colegii săi de linie 
nu i-au înțeles niciodată in
tențiile. Iar apărarea — ne
sigură și ea — a manifestat

multă nervozitate. (Poale și 
din cauza... sterilității atacu
lui). Era limpede că în ma
niera în care a evoluat la 
Ploiești, Steagul roșu nu 
tea aspira nici măcar Ia 
rezultat de egalitate...

Despre golul înscris din 
nalțy am vorbit. Celălalt 
primul, a 
tigă. După 
de pase 
mingea a 
care de Ia
metri a deviat-o în poartă.

Gazdele au mai avut oca
zii de a înscrie, prin Moca- 
nu (min. 15), Dincuță (16), 
Sftrlogea (29), apoi din nou 
Dincuță (66). Oaspeții au ra
tat și ei cîteva 
dintre care cea 
din min. 87, mi 
maj clară.

pu-
un

pe- 
g<’l. 
Colui

schimb
Grozea,
Cotigă,

fost opera 
un frumos
Juhasz —
ajuns Ia

aproximativ 20 de

ocazii de gol, 
a lui Gyorfv 
s-a părut cea

Tiberiu STAMA

inter- 
atiris

Arbi- 
apre-

FARLL — C.F.R. 
(2-2)

CLUJ

(prin
Mai";

4-2

NOTA 10 LA PURTARE!

tele- 
teren 
bun ; 
8 006.

.____ . ___ . 22 și
38), Tufân (min. 23 și 80). Pe
trescu (min. 5) și Soo (min. 
32).

CONSTANȚA, 7 
fon). Stadionul „1 
desfundat; timp foarte 
spectatori aproximativ 
Au marcat : Sasu (min.

Victoria Crișuluî a venit 
intr-un moment în care nici 
unul dintre suporterii echi
pei orădene nu se mai gîn- 
dea la această eventualitate, 
cînd se părea că toate for- 
țsle, din teren șt din tri
bune, vor trebui concentrate 
pentru a apăra acel 1—1 de 
pe tabela de marcaj, ame
nințat de ofensiva Stelei. 
Dar, iată eă, în min. 78. la 
un contraatac, tinărul Kas- 
sai, primind o pasă de la 
Cociș, străbate terenul în 
diagonală, trecînd prin fața 
lui D. Nicolae și Sătmărea- 
nu, căutînd eu privirea un 
partener. Pe neașteptate, 
însă. Kassai declanșează, prin 
întoarcere, uri șut extrem de 
puternic care-1 surprinde pe 
Haidu : este acum 2—1 pen
tru Crișul. și orădenii far. 
zid în jurul rezultatului, îl 
apără cu strășnicie. Steaua 
mai are, totuși, posibilitatea 
să egaleze, în min. 84. dar 
șutul lui Ștefănescu întîlneș- 
tesbara...

în*'-'ansamblu, a fost un 
me^_”.9estul de bun, deși te
renul greu a influențat exe-

CRIȘUL — STEAUA 2—1 (1—0)

ORADEA. 7 (prin telefon, de la trimisul nostru) : Stadion Cri
șul, timp ; reee; teren moale; spectatori: aproximativ 5 000. Att 
.Înscris : Popovtei (min. 4 din 11 m), Dumitriu III (min. 73), Kassai 
(min. 78).

CRIȘUL : Baunigartner 8 — Sătmăreanu II 7, Sărac 7. E. Naghi 
3, Popovici 8. Dărăbari 9-f-, Ceaușu 6 (mfn. 68 TomCș 6), Hacșani 7, 
(min. 46 Cefan 5), Kaâsai 8. Kuh II 8, Cociș 8.

STEAUA : Haidu 6 — Cristache 6. Sătmăreanu 8. D. Nicolae 7. 
Vigu 8, Dumitriu tll 7. Negrea 7, ștefănescu 7, Tătaru II 6, Voinea 
8, Manea 6 (min. 6f lordănesctr 7).

A arbitrat șt. Birăeseu (Timișoara) ■A’, ajutat la linie de
G. Blau (Timișoara) și I. 6pri(a (Arad).

Ttofbul Petschowschi (peniru "
La tineret-rezerve ; Crișul —

ctrțiile tehnice și a consti
tuit o frînă pentru acțiunile 
în viteză. în aceste condiții, 
ceea ce apreciem, în prirtiul 
rînd, este faptul că s-a jucat 
corect de ambele părți, par
tida avînd o desfășurare plă
cută.

Deschizînd scorul, în min. 
4 — după o acțiune indivi
duală prelungită a lui Cociș 
care n-a putut fi oprită de 
Negrea decît prin fault, în 
interiorul careului, ceea ce 
a dus la acordarea loviturii 
de la 11 metri, transformată 
de Popovici — Crișul n-a 
știut să folosească acest a-

public): 10. 
steaua l—o (1—6).

vantaj material și psihologic. 
Asistăm, în min. 27, la o ac
țiune la fel de decisă ca a- 
ceea din mit». 4, pe care însă 
Ceaușu n-d poate fructifica, 
din cauza intervenției nere
gulamentare a lui Cristache. 
Infracțiunea reclama o nouă 
lovitură de la 11 metri, dar 
arbitrul s-a gîndit,. probabil, 
că alți conducători de joc nu 
acordă nici măcar un pe
nalty (ca să nu măi vorbim 
de două în favoarea acele
iași echipe), lăsînd astfel ne- ~ 
sancționat faultul.

Tn repriza secundă, aspec
tul partidei se schimbă.

„Mijlocul" orădean începe să 
se clatine, dezechilibrînd în
treaga echipă. Oaspeții mar
chează acum o evidentă su
perioritate tehnică și tactică, 
concretizată printr-o insisten
tă dominare teritorială. După 
ce Sărac și ■ Sătmăreanu II 
salvează, in extremis, poarta 
lui Eaumgartner, în min. 73 
„cade" golul egalizator, în 
urma unei frumoase faze de 
atac încheiată cu un șut pre
cis al lui Dumitriu III.

$i totuși, cum arătam la 
începutul acestor 
soarta meciului s-a 
fel decit se credea 
momente. Ceea ce 
seamnă, însă, că victoria lo
calnicilor nu este meritată. 
Ei au muncit mult pentru ea, 
și . au făcut acest lucru , fără 
a se bizui pe acele forțe 
nevăzute ale terenului pro- 
priu. La sfîrșit, cei doi că
pitani de echipă și-au strîns 
mîinile,- fără ranchiună, fără 
vreun gînd ascuns 
Și asta înseamnă

Jack

FARUL : ștefănescu 5 — An
tonescu -6, Stoica 7, Mareș 7. 
Boțea 5 (min. 50 Pleșa 7), Ba
dea 6. (min. 59 Tânase 5), 
Koszka 7. Ologu 6, Sasu 8, 
Tufan 9, Kallo 9.

Pelrescu și acesta nu scana 
ocazia de a înscrie. 0—1 1 
Constănțenii nu se împacă 
cu ideea de a fi conduși și 
încearcă să construiască ac
țiuni . colective, dar ele nu 
reușesc. Tn min. 22. Kallo ia 
o acțiune 
demarează 
corner de 
careul mic 
Ia rea. La
protestează în zadar motivînd 
că mingea ar fi ieșit afară 
din terenul de ioc. Peste un 
minut. Tufan face o 
lungă și profitînd de 
adversarilor. înscrie : 
în min. 32 Soo scapă
centru, fundașii constănțeni 
nu-1 mai pot alunge, portarul 
Ștefănescu îi iese tîrziu în

pe cont propriu, 
pînă Ia linia de 

unde centrează în 
și Sasu aduce ega- 
acest gol, oaspeții

6 — Drago- 
7, Soos 6, 
6. Bretan 6. 
Schwartz 5).

M.

C.F.R. : Cristea 
mir 5, Cojocaru 
Roman 6, Stincel 
Tegean 5 (min. 65 
Soo. 7, Vișan 6 (min. 38 
Popescu 6), Petrescu 8.

A arbitrat V. Pădureanu 
ajutat Ia linie de 

V. Toma și Gh. Motorga, tot» 
din București.

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 9.

La tine ret-rezerve : Farul — 
C.F.R. 3—2 (0—2).

rînduri, 
decis alt- 
în aceste 

nu în-

de reproș, 
ceva !

BERARIU

ziua de toamnă tîr- 
fost propice ultimului 
campionat disputat pe 

puținii

Deși 
zie> a 
joc de 
litoral, 
prezenți au plecat 
victoria în sine 
să-i mulțumească prea mult.

încă din primele minute, 
tripleta Sasu-Tufan-Kallo. 
care arată o bună poftă de 
joc, dă speranțe într-o vic
torie ușoară a echipei locale. 
Dar după două incursiuni ne
reușite ale lui Ologu 
Kallo, lovitura 
Vișan (debutant în _____
A) trimite o minge în adîn- 
cime la Soo, care, infiltrat pe 
extremă, centrează scurt la

spectatori 
mîhniți, 

nereusind

și 
de teatru : 

divizia

I

cursă 
deruta

2—1.
de la

r-i

MEC» RESTANTA 
iN DIVIZIA C

Victoria Cărei

Dermata Cluj 3-3 (1-2)

Partida, amînată din etapa a 
XV-a, (seria a VII-a). a suscitat 
un viu interes în rîndurile iubi
torilor de fotbal din Cărei, care 
așteptau ca echipa lor să cîștige 
meciul șl astfel să termine turul 
campionatului pe locul I în serie. 
Pe teren însă gazdele au avut de 
luptat cu un adversar redutabil. 
Unul din golurile echipei 
se datorește jucătorului 
Fiildp care a înscris in 
poartă. Au marcat : Erdelyi (min. 
22 și 62), Filldp (min. 82 autogot) 
pentru Victoria, respectiv, Nec- 
șoiu (min. 4 și 83) șl Damian 
(min. 23). A arbitrat bine Al. 
Rotam (Arad).

TR. SILAGHI coresp.

locale 
clujean, 
propria

felul. Cotorrhani, 
I. Constantin șî 
Achim, gîndesc și 
subtil, făcîndu-te 
că sînt niște luptători primej- 
dioși. în min. 11, Peronescu 
învăluie apărarea gazdelor și 
centrează, cu remarcabilă pre
cizie, peste niște fundași cu 
plasamentul naiv. Sandu •- 
pare opottuh și nimeni nU sfe 
mai poate opune egalării. Ur
mează minute de ednfruntarte 
dîrZă. Liniile de atac sînt pro
ductive, se bat niște apărări 
imobilizate de noroi, circulă 
continuu, fac combinații îh 
unghiuri ascuțite, dar comit 
intermitent și erori, purtîbd 
balonul la picior pe distanțe 
-lungi sau trăgînd la poartă 
fără precizie. în careul lui 
Stan fazele au mai mult dra
matism. Bafbu. Mustețed. 
Crețu și Anca sînt deseori 
gata să devină autori de go
luri. dar oaspeții și neșansa 
se opun. Studenții își pun de
finitiv candidatura pentru 
victorie în min. 41, cînd, după 
o acțiune splendidă, dar Com
plicat de redat, Miistețeâ cen
trează. iar Munteahu deviază 
balonul în gol printr-a este
tică intervenție cu capul. Ju
cătorii Jiului resping tentația 
resemnării, arătîndu-și. din 
cînd în cîrid, colții, dai? cu 
țoale acestea Stan va mai 
primi un gol, neizbutind de
bit să devieze in plasă uri șut 
foarte sever ai lui Oprea, fn 
continuare, oaspeții sînt do
minați sever în final de băieții 
lui Cîrjan, neașteptat d$ vi- 
guroși și de ahtiați după go
luri. Uifăleanu va perfora, 
mai tîrziu (min. 77), pe Fie
rea. înlocuitorul lui Stan, iar 
partida se va încheia lăsîn- 
du-ne un sentiment contra
dictoriu : rezultat perfect 
meritat pentru clujeni și, în 
același timp, prea aspru pen
tru formația vizitatoare. Este 
senzația pe care ți-o dă întot
deauna un meci de femăi fac
tură, prin grația celor doi 
combatanți, încheiat la o di
ferență care aruncă umbre 
peste ctei învinși.

Romulus 8AIABAN

întîmpinare și din nou egali
tate : 2—2'.

După pauză. Petrescu ra
tează (min. 47), iar în min. 
55 Kallo îl imită. Trei minute 
mai tîrziu însă. Sasu execută 
bine o lovitură liberă de la 
20 m, pe lingă zid. și cdn- 
stănțenii iau din nou con
ducerea. 3—2.

In min. 73 Petrescu ratează 
din nou o mare ocazie si, 
oarcă îneepînd să se conso
leze cu ideea înfrîngerii. ju
cătorii clujeni, care au îucat 
foarte bine 
din nou în 
îl driblează 
trează ia 
pecetluiește

în cîmo. cedează 
min. 80 cînd Sasw 
pe Cojocarii. cen- 
Tufan si acesta 
scorul final :4—2.

CORNEL POPA
coresp. principal

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE exactje 

LA CONCURSUL PRONOSPORT — -------- ---------- --- ------ -j.NR. 4» ETAPA DIN 7 DEC,

I. Dlnamo Bc.—Rapid 
II. »U“ CV.-F.C. Argeș 

uf. Crișul—Steaua
IV. Petrolul—Steagul roșu
V. „U“ Cluj — Jiul

VI. U.T. Arad—Poli. Iași
VII. Farul—C.F.R. Cluj 

viii. ~ “ - - - -
IX.
X.

XI. 
XII. 

xtn.

Cagliari—Bologna
Fiorentina—Internazkmale 
Lanerossi—Roma
Lazio—Napoli
Milan—Juventus
Palermo—Sampdoria

i 
X
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

lei. 
acest

Fond de premii ? 351 938 1
Plata premiilor pentru 

concurs se va face astfel e
In Capitală : de la 12 decembrie 

19fi9, pînă la 21 ianuarie 1»70.
In provincie : de la 18 dece*5" 

brie 1969 la 21 ianuarie 1970.



Luptă sub panoul Slaviei Frapa, în mechil 
finut de eehipa campioană a Cehoslovaciei cu 
;ormația E.K.E. Viena. in cadrul „Cupei Cam
pionilor Europeni" la baschet. Jucătorii pra- 
cjiiezi (echipament închis) și-au adjudecat O vic

torie comodă : 106—68

Foto : TASS

Trimisul nostru special, ROMEO CĂLĂRĂȘANU, transmite:Interes major pentru turneul speranțelor olimpice de boxde la Lodi
VARȘOVIA (prin telex). — 

Plecați din București pe un 
timD care parcă prevestea 
venirea primăverii, tinerii 
boxeri români, care vor par
ticipa la turneul speranțelor 
olimpice de la Lodz, au ate
rizat pe aeroportul din Var
șovia pe zăpadă. Ei și-au con
tinuat călătoria cu trenul 
spre Lodz ajungînd aci pe în
serat.

Turneul de box ce va în
cepe luni seara, la Lodz. este 
așteptat cu mare nerăbdare 
de iubitorii acestui sport. Toa
te echipele, în care antreno
rii își pun mari speranțe, au 
sosit în localitate. Este vorba 
de reprezentativele de tine
ret din Bulgaria, Cehoslova
cia. R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R.D. Germană, România, Polo
nia, Ungaria și U.R.S.S. Toți 
pârticipanții vor face dumini
că cîntarul general și vizită 
medicală, iar luni la ora cinci 
jumătate, ora locală, vor a- 
vea loc primele dispute eli
minatorii.

Dintre echipele ce se vor 
prezenta la startul competiției

POLOIȘTII LUI MLADOST
au . cîștigat c.c.e.

doar Cehoslovacia și R.P.D. 
Coreeană nu vor alinia garni
turi complete. Antrenorii po
lonezi vor trimite intre corzi 
două formații care, după afir
mațiile lor, sint de forțe sen
sibil egale. Ei contează pe ti
nerii Blaszynski, Witek. Got- 
fryd, Machlanski, Coruk. Ko- 
walewski, Sobozak și Zakr- 
zewski.

Și teamul sovietic este a- 
preciat ca foarte redutabil. 
Specialiștii acordînd, în spe
cial, șanse boxerilor Bagda- 
sarov, Klimanov, Riskiev și 
Babarîka. De altfel cei patru 
au triumfat și anul trecut în 
turneul speranțelor olimpice 
de la Leningrad. Cu mare in
teres este așteptată evoluția 
pugiliștilor din Cuba și R.P.D. 
Coreeană. Cele două formații 
se află de zece zile la Lodz 
unde au efectuat citeva antre
namente cu sparring parte
neri de la Gwardia Lodz.

Turneul se va desfășura 
zilnic. Astfel, luni și marți 
vor avea loc eliminatoriile, 
miercuri si joi sferturile de 
finală, vineri este prevăzută 
o zi de odihnă, simbătă semi
finalele, iar 
lele. La I^odz 
personalități 
A.I.B.A.. ceea
interesul pe care-l acordă fo
rul mondial tinerei generații 
de pugiliști. Sînt prezenți Ni
kiforov Denisov 
(U.R.SĂ). Banks 
Fileni (Italia).

Boxerii români 
sîmbătă un ușor antrenament 
de menținere a condiției fi
zice. Toți sînt nerăbdători 
să-și dispute șansele in aceas
tă competiție care se bucură 
de o frumoasă tradiție.

duminică fina- 
au sosit ci te va 

din cadrul 
ce dovedește

HOTĂRÎRI IMPORTANTE LUATE
LA CONFERINȚA BALCANICĂ DE HALTERE

Duminică dimineața. cu 
participarea reprezentanților 
federațiilor de haltere din 
Bulgaria, Grecia, Turcia și 
România a avut loc Confe
rința balcanică. Pe ordinea de 
zi a lucrărilor au figurat mai 
multe puncte privind' desfă
șurarea viitoarelor ediții.

Delegații prezenți la Con
ferință au stabilit ca viitoa
rele ediții ale Cupei balcanice 
să fie organizate între 1 și 
15 noiembrie. în următoarele 
țări : 1970 : Turcia (la Izmir), 
1971 : Iugoslavia. 1972 : Grecia. 
Intrucît federația iugoslavă 
nu a fost reprezentată, ur
mează ca forările grec și iu
goslav să se pună de acord 
cu datele ocgamzăr.i Cupei 
balcanice în 1971 si 1972.

A doua hotărire importantă 
este aceea a organizării com
petiției la 9 categorii (cele 7 
existente pină acum, plus ca
tegoriile muscă — Dină la 
52 kg. și supergrea — peste 
110 kg). Astfel. Cupa bal

canică, competiție regională 
recunoscută de Federația in
ternațională si de cea Euro
peană se va desfășura în 
limitele regulamentului ofici
al aplicat la toate marile 
întreceri mondiale.

Secretariatul Cupei balcani
ce va funcționa la Sofia, iar 
cu prilejul conferinței bal
canice, care se va organiza 
anul viitor la Izmir, se va 
hotărî oportunitatea înfiin
țării Comisiilor tehnice si me
dicale ale competiției. In fine, 
pentru a contribui la o cali
ficare superioară a arbitri
lor s-a hotărît organizarea 
unor cursuri de soecializare 
a arbitrilor din țările balca
nice.

Iată si clasamentul Cupei 
balcanice după desfășurarea 
primelor două ediții : 1. Bul
garia 85 puncte. 2. România 
71 p. 3. Grecia 30 p, 4. Iu
goslavia 27 p. 5. Turcia 
25 p.

Trimisul nostru special, CONSTANTIN MACOVEI, transmite

COMPORM M A GIMMS I [LOB ROMÂNCE 
ÎN MECIUL CU CfHOSLOVACIA

UHEKSKE HRADISTE, 7 (prin 
telefon). - Ziua a doua a în- 
tllniril de gimnastică dintre e- 
chipele feminine ale Cehoslova
ciei și României a fost consa
crată exerdtlilor liber alese. 
Sportivele românce au început 
concursul eu un handicap de 
peste 5 puncte, înregistrat sim- 
bâtă la programul impus și ni
meni din delegația noastră nu 
întrezărea vreo posibilitate de 
reducere sau menținere a aces
tuia. Dimpotrivă, se sconta că 
gazdele Isi vor etala șl mal 
convingător măiestria la exer
cițiile liber alese, mărindu-și a- 
vantajuL

Nu s-a Intim plat insă așa. 
Mai Intii pentru că azi (n_r. 
ieri) gimnastele noastre au evo
luat mult mai bine declt slm- 
bătă la unele aparate, apoi gaz
dele au fost handicapate de 
pierderea unei concurente după

sărituri, Marcela Vachova, - 
bolnavă care a abandonat con
cursul - echipa rămînînd astfel 
In 5. Totuși gimnastele ceho
slovace au cîștigat trei aparate 
învingînd In final cu 376,75 p 
la 371,25 p. Rezultatul și. mal 
ales, maniera în care gazdele 
au obținut victoria consacră, 
evident, o nouă garnitură ceho
slovacă, lipsită pe viitor de 
acea stea de primă mărime care 
a fost Vera Ceaslavska. Dar, 
noi steluțe licăresc deja in echi
pa cehoslovacă, pe unele dintre 
ele văzindu-le la lucru In me
ciul cu România. Așadar, în fi
nal o Infrlngere a echipei noas
tre. normală, in definitiv. pe 
care o acceptăm chiar șl la di
ferența consemnată pe foile de 
arbitraj, mai ales pentru im
presia bună produsă de gim
nastele noastre la exercițiile li
ber alese.

bună, mal ales la Alina Goreac, 
Olga Ștefan și Rodica Apăteanu. 
In final, o victorie pe echipe a 
României (din păcate unica în 
acest concurs) și un meritoriu 
loc 3 pentru Olga Ștefan. La 
birnă echipa noastră a avut două 
căderi (Lucia Chiriță și Elena 
Ceampelea), dar impresia gene
rală a fost bună, pentru că Alina 
Goreac (9,55) și Lla Variu (9,40) 
au avut execuții reușite. In sfir- 
șit, solul, punctul de atracție al 
concursului a dat posibilitate 
componentelor ambelor formații 
să-și etaleze Întreaga gamă a cu
noștințelor tehnice și acrobatice. 
Gazdele au cîștigat pe echipe cu 
un avans de numai 15 sutimi, iar 
dintre sportive o impresie exce
lentă au produs Hana Liskova 
(9,85), Elena Ceampelea (9,75), 
Alina Goreac (9,70), Bohumila 
Rimnakova (9,70).

REZULTATE PE APARATE: 
sărituri : Cehoslovacia 47,70 p — 
România 47,00 p; paralele : Ceho-

Trimisul nostru 
special, 

VALERIU CHIOSE. 
transmite 

din BUDAPESTA:

slovacia 46,30 p — România 47,25 
p; birnă Cehoslovacia 45,95 p — 
România 45,65 p; sol : Cehoslova
cia 47,80 p. — România 47,65 p. 
CLASAMENTE GENERALE : să
rituri : i. Bohumila Rimnakova 
19,05 p, 2—3. Alina Goreac și Mar
cela Vachova 19 p; paralele : 1—2. 
Bohumila Rimnakova și Hana 
Liskova 19,15 p, 3. Olga Ștefan

Uraganul lâpczll s-a oprit

ROMA, 7. —Echipa iugo
slavă dc polo pe apă Mladost 
Zagreb a cîștigat pentru a 
treia oară consecutiv .Cupa 
campionilor europeni". în pri
mul meci, pe teren propriu, 
Mladost a învins cu 5—3 for
mația italiană Pro Recco Ge
nova. iar în cel de-al doilea 
a pierdut cu 2—3.

și Zviagbin 
(Anglia) și

au făcut

■v

4

și „Cupa
Ninsoarea s-a oprit la Bu

dapesta abia duminică dimi
neața, dar prin eforturile or
ganizatorice gheața de pe 
Kisstadion a putut fi făcută 
practicabilă îngăduind astfel 
desfășurarea, în bune condi- 
țiuni, a acestei competiții ho- 
cheistice pe care o găzduieș
te capitala Ungariei.

Duminică dimineață, pe un 
timp 
pele 
Sofia 
vele
A' fost un meci viu disputat, 
agitat, presărat cu multe du
rități. Tonul l-au dat jucă
torii bulgari care, fiind de
pășiți la capitolele tehnic, 
tactic, și mai ales patinaj, 
au încercat să suplinească a- 
ceste carențe prin bruta li- 
tăți, prin blocarea pucului la 
mantinelă, prin degajări in
terzise și prin alte procedee 
an ti joc.

Dunării^ continuă

geros s-au intîlnit echi- 
orașelor Budapesta și 
(de fapt reprezentati- 

Ungariei și Bulgariei).

Formația Budapestei n-a 
răspuns, in prima repriză, la 
aceste încercări, le-a ignorat, 
și-a făcut jocul, a dominat 
copios, asigurîndu-și un a- 
vans de trei puncte care, cu 
puțină inspirație sau cu pu
țin noroc, putea să fie dublu.

Apoi, jucătorii maghiari 
și-au pierdut cumpătul și 
s-au angrenat în tactica ad
versarilor lor. Partida a de
generat, a fost deseori între
ruptă. pe gheață s-au petre
cut incidente regretabile, a- 
devărate încăierări. Este evi
dent că nu numai acest meci, 
dar întreaga competiție a 
fost grav viciată de lipsa u- 
nor judecători neutri. Arbi
trii nu se înțeleg, fiecare în
cearcă să-și favorizeze com- 
patrioții dind astfel naștere 
la scene penibile, de-a drep
tul ridicole. Beneficiind de 
două goluri norocoase, în re
priza a treia, cu care au re-

a cu- 
Buda- 
nervos 
timpul

dus din handicap, hocheiștii 
bulgari au căpătat speranța 
unui rezultat egal care le-ar 
fi .dat mari șanse de 
ceri cupa. Dar echipa 
pestei, deși măcinată 
și judnd aproape tot
cu patru sau trei oameni pe 
gheață, a rezistat cu succes 
ofensivei dezorganizate a ad
versarului. Au marcat: Tre- 
plan, Zsitva (2), Gelambos, 
Gogolak pentru echipa Buda
pestei, respectiv, Kalev, Le- 
sev, Gherasimov, Nedelkov 

pentru Sofia. Scor final: 5—1 
pentru Budapesta.

Astăzi dimineață se joacă 
ultimul meci al competiției, 
Budapesta — București. Pen
tru a ocupa primul loc, echi
pa noastră trebuie să cîști- 
ge la două goluri diferență.

HOCHEIȘTII POLONEZI ÎNVINGĂTORI

POIANA BRAȘOV, 7 (prin 
telefon). — Hocheiul,, ca și 
fotbalul, se joacă pe goluri! 
Ca să marchezi trebuie nea
părat să tragi la poartă, din 
apărare sau de la distanță. 
Acest adevăr simplu, elemen
tar, fie că nu era cunoscut 
fie câ n-a putut fi pus in 
aplicare de prea tinerii noștri 
jucători. Obsedați de adver
sar, de o rivnită victorie, ju
niorii noștri au urmărit omul 
lăsind insă pucul să treacă 
direct sau în zig-zag pînă în 
plasa proprie. Gindind prea 
mult la atac ei au uitat de 
apărare. Patinînd pe cont 
propriu, fără a urmări cite- 
va scheme și desene tactice, 
pregătite în prealabil, juniorii 
români s-au cheltuit gratuit

la mijlocul terenului oferind 
spectatorilor doar dorința Ste
rilă. lipsită de simțul finali
zării. în repriza a IÎI-a, cind 
s-au regăsit era prea tirziu. 
Oaspeții, mai organizați, ur
mărind niște poteci bătători
te prin antrenamente au știut 
să desfacă și să perforeze o 
echipă care voia mai mult 
dar putea mai puțin.

Scorul: ROMÂNIA—POLO
NIA (juniori) 4—6 (0—0, 1—5, 
3—1) a fost realizat de Ke- 
meneș (min. 38), Turcanu (45). 
Mircioiu (59) și Costea (59) 
pentru echipa română și de 
Iagielski (23 și 39), Kokoszka 
(25), Tokarski (58), Ruchala 
(38). Bialik (47), pentru oas
peți.

Mihai BIRA

■

£

■X,
’ 1

Mexicul a intrat de pe acum
PEL£ N-A AJUNS PRIMUL 

LA 1 000 GOLURI!

■fxV.

in febra turneului final
FINALISTELE C. M._ .................... ....... ÎSI

ANUNȚA SOSIREA ■ CUM 
SE VA EFECTUA TRAGEREA 
LA SORTI ■ „CUPA JULES 
RIMET" ' BINE PĂZITĂ... 
■ PROBA TRANSMISIILOR 
T.V. PRIN SATELIT A REUȘIT !

Potrivit știrilor primite din 
Ciudad de Mexico, o parte a 
echipelor calificate în turneul fi
nal al campionatului mondial de 
fotbal au comunicat comitetului 
de organizare data sosirii lor în 
Mexic.

Astfel echipa Angliei va fi la 
Ciudad de Mexico în ztua de 4 
mai, dar va pleca imediat într-un 
turneu în țările Americii Centrale 
urmînd să se înapoieze la 18 mai 
pentru a se stabili la Guada
lajara. Formația Italiei este aștep
tată la 5 mal, echipa Braziliei va 
sosi o zi mai tîrziu, urmată de 
echipele R.F. a Germaniei și Pe
rului.

După cum se știe turneul final 
se va disputa între 31 mai și 21 
iunie.

In capitala Mexicului se fac 
acum pregătiri pentru tragerea la 
sorți a celor patru grupe ale tur-

MILAN ȘI LAZIO 
ÎNVINSE PE TEREN PROPRIU

etapa 
italian

de 
(în 

Ca- 
Fio- 
2—0

Iată rezultatele din 
ieri a campionatului 
paranteze, autorii golurilor) 
gliari — Bologna 1—0 (Riva), 
rentina — Internazionale 
(Rizzo și Chiarugi). Lanerossi Vi
cenza — Roma 3—0 (Vitali 2 și 
Damiani), Lazio — Napoli 0—2 ! 
(Barison și Altafini), Milan — Ju
ventus 0—2 1 (Vieri și Zigonl), 
Palermo — Sampdoria 3—0 (Pe- 
lizzaro 2 și Bercellino), Torino — 
Brescia 1—0 (Moschino), Verona 
— Bari *4—1 (Madde, Clerici. Mas- 
calaito, Sirena respeeflv Galli). în 
clasament : Cagliari 18 p, Fioren
tina 14 p, ’ 
Torino 12 p

Internazlonale 13 p, 
etc. (C. T.).

neulul final. A fost definitivat 
protocolul acestei ceremonii, aș
teptată cu nerăbdare de Întreaga 
lume fotbalistică. Modalitatea tra
gerii la sorți șl fixarea capilor de 
serie vor fi stabilite la 9 ianuarie 
de către delegații F.I.F.A.

Tragerea la sorți se va efectua 
la 10 ianuarie, ora 17 (ora locală) 
In holul marelui hotel Maria Isa
bel, unde a funcționat șl centrul 
de presă al Jocurilor Olimpice. 
Pe o masă se vor afla patru urne 
de argint, conținlnd numele echi
pelor participante la turneul fi
nal. Vor rosti scurte alocuțiuni 
președintele F.I.F.A., Stanley 
Rous, și Guilermo Canedo. preșe
dintele comitetului de organizare. 
Apoi secretarul F.I.F.A., dr. Hel
muth Kăser, va scoate <Ha urnă 
numele echipelor.

La festivitatea tragerii la sorți 
vor asista 1 200 de InvitațL In zi
lele următoare delegați: țârilor 
participante la turneul final vor 
pleca la Guadala'ara. Toluca. 
Leon și Puebla, orașele unde 
echipele lor vor disputa meciu
rile primei părți a turneului finaL

.Cupa Jules Rimef va fi adusă 
In Mexic Ia 3 ianuarie sub o pază 
puternică, și va fi depusă In 
seifurile unei mari bănci d:n ca
pitala țăriL

Secretarul Comitetului de orga
nizare a campionatului mondial 
de fotbal. Ramon Ala to re. a de
clarat că C.M. din Mexic va 
costa circa 40 miltoane ce pesos. 
Pe de altă parte. R. Alatore a co
municat presei că. Intre 24 șl 39 
mai. la Ciudad de Mexico se va 
ține un curs special pentru ar
bitrii ce vor conduce 
turneului final.

Compania mexicană 
ziune „Teleslstema 
care va transmite meciurile tur
neului final al campionatului 
mondial de fotbal a făcut pri
mele probe, transmlțtnd prin sa
telit (din Europa spre Mexic) 
lntrinlrile preliminare Italia — 
R.D. Germană și Cehoslovacia — 
Ungaria.

NR. 15 PENTRU MEXIC: 
BULGARIA

Ieri. 1» Luxemburg. ■ avut loc 
ultimul med din preliminariile 
C.M (zona europeană). Echipa 
Bule anei a Învins formația țării 
gazdă cu 3—1 O—«>, fiind astfel 
cea de a 13-a pameipaciâ In 
turneul final. Golurile au fost 
marcate de Dermesdjiev (min. 
Ml. lakimov 'min. st) șl Bonev 
(min. (*). respectiv Philip (min. 
*5). Iată clasamentul final ai gru
pei a vm-a :
L Bulgaria 
Z Polonia
3. Olanda
4. Luxemburg

H 1 1 11— 7 9 
9 4 9 2 19— 9 I 
9 3 1 2 >-51
9 9 9 9 4—24 9

Potrivit unei știri publicate de 
ziarele braziliene și preluată de 
presa sportivă europeană, recor
dul mondial absolut de goluri nu 
ar aparține fotbalistului brazilian 
Pe> (care a inserts recent al 
1 99S-1ea gol) ă unui compatriot 
al acestuia (nu mai puțin celebru 
la vremea sa). Arturo Frieden- 
relefi. un metis din Rio de Ja
neiro care a marcat In cel 26 ani 
de activitate fotbalistică 1 329 go
luri. Friedenrelch și-a încheiat 
activitatea (In 1925) ’.a clubul 
l~.amer.go și a decedat cu citeva 
luni In urmă, ia vlrsta de Ti ani. 
După Friedenreich. al doilea gol- 
geter al tuturor timpurilor ar fi 
austriacul Binder (1 90S goluri). 
Pelă venind deocamdată pe locul
3 cu 1 999 goluri. In timp ce locul
4 In acest clasament este ocupat 
de argentinianul Di Stelano cu 
794 goluri.

partidele

de teJcvS 
Itextcano*

Pleven, 7 (prin telefon). — 
Spadasinii țării noastre (de 
fapt o selecționată de tine
ret' au cișugat „Cupa Elibe- 
răriî" 
țională 
țta de scrimă a

Djpâ un prim
12—4, la Dunav 
rămdâ — 4, Icrgu și Duțu 
— cîte 3 și Istrate — 2, ti
nerii noștri trăgători au cîș
tigat cu 9—0 la Trakia 
Plovdiv (Bu&ea — 3, Iorgu. 
Istrate și Duțu — câte 2). 
Apoi, o nouă victorie: 9—2

- competiție 
organizată

intema- 
de federa- 

Bul gariei.
succes, cu 

Rusae (Că-

cu T— -'.A. Sofia (Iorgu — 
3, Istrate. Cărămidă și Duțu 
— cîte 2). In fine, cu un 
succes net și în fața spada
sinilor R.D. Germane (Duțu 
și Iorgu — cîte 3, B nea — 
2, Istrate — 1), echipa Ro
mâniei a reușit să-și adju
dece trofeul. Clasarrent: 1. 
ROMÂNIA, 2. So
fia. 3. R.D. Germană.

În turneul individual (48 
de concurenți) desfășurat 
după sistemul olimpic, cu

ATANPRE'IIIRA riL'ICLLI

FINALA C.C.E. LA
Consiliul

de fotbal _ _______
herea ca finala „Cupei cam
pionilor europeni" ediția 1969/ 
1970 să se desfășoare la 6 mai

federației italiene 
a acceptat propu-

la Milano. Totodată, Consi
liul a aprobat participarea e- 
chipei Italiei la viitorul cam
pionat european de fotbal in- 
terțări.

OLIMPIADEI
Filmul In culori 

rilor Olimpice din 
fost prezentat în 
mieră la Tokio, unde s-a 
bucurat de un deosebit suc
ces. Proiecția peliculei du
rează 2 ore.

1968
al Jocu- 
Mexic a 
avanpre- 

unde

Disputat la Edinburg, meciul 
de rugby dintre echipa Sco
ției și selecționata Republicii 
Sud-Africane s-a încheiat cu 
scorul de 8—3 (3—0) în fa
voarea gazdelor.

■
Sezonul de schi fond din 
U.R.S.S. a fost inaugurat la 
Sverdlovsk cu „Premiul 
Ural". Proba feminină (4km) 
a cîștigat-o Nina Șebalina, 
cronometrată în 12:37,0, iar 
cea masculină (12 km) Ana
toli Akentiev în 38:09,0.

La sărituri Alina Goreac a 
smuls din nou aplauzele sălii : ea 
a reușit o săritură de 9,60 șl, pen
tru impresia bună produsă, i s-a 
permis să execute și o a treia 
încercare, deoarece la cea de a 
doua a greșit pașii la elan. Locul 
doi ocupat de ea la acest aparat 
ii confirmă încă o dată calitățile 
de bună săritoare. De asemenea, 
șl Rodica Apăteanu a concurat 
bine, cu săritura sa in echer 
fiind cotată cu 9,55. De astă dată, 
paralelele au fost aparatul forte al 
echipei române. Aproape toate 
concurentele noastre s-au prezen
tat cu exerciții de o dificultate 
mult sporită celor ale sportivelor 
cehoslovace. Intr-o execuție foarte

19,05 p; birnă : 1. Mirka Skle- 
nickova 18,90 p, 2. Hana Liskova 
18,55 p, 3. Liuba Krasna 18,50 p; 
sol: 1. Hana Liskova 19,45 p, 2—3. 
Elena Ceampelea și Bohumila 
Rimnakova 19,25 p, 4. Alina G’o- 
reac 19 p. individual compus:
1. Bohumila Rimnakova 77,60 p,
2. Hana Liskova 76,05 p, 3. Mirka 
Sklenickova 75,65 p, 4. Alina Go
reac 74,70 p, 5. Rodica Apăteanu 
77,60 p, 6. Liuba Krasna 74,25 p, 
7. Elena Ceampelea 73,95 p, 8. 
Olga Ștefan 73.20 p. 9—10. Lia 
Variu șl Jarmlla Techlova 72,45 
p, 11. Lucia Chiriță 72,10 p. RE
ZULTAT FINAL PE echipe: Ce
hoslovacia 376,75 p — România 
371,25 p.

upa canet: Ashe eliminat de Chanfreau!
PARIS, 7. — Finala turneu

lui international de tenis pen
tru „Cupa Albert' Canet'1 
(competiția se desfășoară pe 
teren acoperit la Paris), 
disputa intre francezul 
Baptiste Chanfreau și 
ricanul Stan Smith. In

ggm- '

i

se va 
Jean 
ame- 
semi-

finale, Chanfreau a furnizat o 
mare surpriză, eliminîndu-1 
cu 6—2, 3—6, 6—4 pe negrul 
american Arthur Ashe. Smith 
s-a calificat în dauna portori- 
canului Charles Pasarell, pe 
care l-a învins cu 6—4, 3—6, 
6—3.

MARATONUL „ASAHF, tradiționala competiție atletică de mare 
fond organizată anual pe traseul de la Fukuoka (Japonia) a revenit in 
acest an canadianului Jerome Drayton, care a parcurs distanța in 
2 h 11:12^. Al doilea s-a clasat Ron Hill (Anglia) in 2hll:J4,4 iar al 
treilea — Tanimura (Japonia) 2 h 12.i)3. Campionul olimpic, etiopianul 
Memo Wolde, a abandonat. In foto, un aspect al marei curse : aleargă 
in pluton (de la stingă la dreapta) Mamo Wolde — marcat de efort — 
Kenneth Moore, Lenjisa Bedcna și Ron HUI.

Telefoto : A. P. Agerpres

TURNEE INTERNATIONALE DE SAH9 1

Start bun al Alexandrei
După 4 runde, în turneul 

feminin de șah de la Vrnjacka 
Banja (Iugoslavia), conduce 
maestra maghiară Maria 
Ivanka cu 4 p, urmată de 
Lazarevici (Iugoslavia) 3 (1) 
p, Gaprindașvili (U.R.SS.) 
3 p, Nicolau (România 2V, 
(1) p. în runda a 4-a, Alexan-

Nicolau la Vrnjacka Banja
dra Nicolau a învins-o pe 
cehoslovaca Vokralova, în 
timp ce a doua româncă par
ticipantă la turneu. Margareta 
Teodorescu, a cîștigat la da
neza Snevoldsen.
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finala de 6, locul I l-a ocu
pat Pfaffe (RDG), după un 
baraj în... 4 (!) cu Dimitrov, 
Al. Istrate și Cergadjinski, 
toți cu cîte 3 victorii.

Clasamentul finalei : 
Pfaffe (RDG) 3 v, d.b., 
Dimitrov (Bulg.) 3 v, 
3. ‘
NIA) 3 v, d.b., 4. Cergadjinski 
(Bulgaria) 3 v. d.b., 5. IORGU 
(ROMANIA) 2 v„ 6. DUȚU 
(ROMÂNIA) 1 v.

în turneul de la Palma de 
Mallorca, după 12 runde, în 
fruntea clasamentului se atlă 
Petrosian și Larsen cu cîte 
8 p. Urmează Spasski 7'/2 p. 
Hort 7 (1) p, Mecking 6'/2 
(1) p, Najdorf 6'/2 p, Korcinoi 
6 (1) p. In runda a 12-a, Lar
sen l-a învins în 35 de mu
tări pe Najdorf, în timp ce 
Petrosian a remizat cu 
zicker.

Un-

1.
2.

d.b., 
Al. ISTRATE (ROMÂ-

Boxerul vest-german Peter 
Weiland (29 de ani) a deve
nit campion european pro
fesionist la cat. grea, în urma 
victoriei repurtate prin k.o.

Iugoslavul Matulovici 
maghiarul Lengyel, cu 
5 p fiecare, conduc în turneul 
de la Belgrad. în runda a 
7-a, Lengyel a remizat cu 
Matulovici. Același rezultat 
a fost consemnat în partidele 
Gheller—Polugaevski și Bu- 
kiei—Janosevici. Ivkov a cîș
tigat la Kurajița.

și 
cîte

k.o. în rundul 9 de tînărul 
Leotis Martin, într-un meci 
disputat la Las Vegas.■
In prima probă din cea dc

Telex • Telex • Telex
în primul rund asupra fran
cezului Bernard Thibault,■
Fostul campion mondial de 
box la categoria gre-. Sonny 
Lyston a fost învins prin

a 8-a ediție a C.M. de pa
tinaj pe rotile, la Mar del 
Plata, italianul Giuseppe 
Cantarella și-a păstrat titlul 
pe distanța de 500 m, cu 
timpul de 51,53.

SCORURI MARI

ÎN TURNEUL DE HOCHEI

DE LA MOSCOVA
MOSCOVA, 7 (Agerpres). — 

In turneul internațional de 
hochei pe gheață, dotat cu 
premiul ziarului „Izvesti.a", 
care se dâsfășoară în aceste 
zile la Palatul sporturilor din 
M o s c o v a, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 8—2 (1—1, 3—1, 4—0) se
lecționata Cehoslovaciei. 14000 
de spectatori au asistat la a- 
ceastă partidă de bun nivel 
tehnic în care hocheiștii so
vietici s-au detașat începînd 
din repriza a doua printr-o 
deosebită eficacitate. Punctele 
gazdelor au fost marcate de : 
Petrov (2), Mihailov, Polupa- 
nov, Harlamov, Malțev, Liâp- 
kin și Starșinov. Oaspeții au 
înscris prin. Holik și Horesov- 
ski.

Intr-o altă partidă, echipa 
Finlandei a dispus surprinză
tor de cea a R. D. Germane, 
cu categoricul scor de 9—3 
(4—0, 3—0, 2—3).

In turneul de tenis de la 
Porto Allegre (Brazilia) cu
plul cehoslovac Kodes — 
Holecek a cîștigat finala 
masculină dispunînd cu 2—6, 
7—5, 6—3 de brazilienii Koch 
— Mandarino

■
Ciclocrosul internațional de 
la Hanovra a fost cîștigat de 
belgianul Roger de Vlae- 
minck : 24 km în 50:57,0. Au 
urmat în clasament belgia
nul Van Daume și vest-ger 
mânui Wolfshohl.


