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CAMPIOANA BALCANICĂ DE BASCHET DECISĂ 8t CȘĂVEW

IUGOSLAVIA PE PRIMUL IOC, IA EGALITATE 
DE PUNCTE CU BULGARIA Șl ROMÂNIA

• Campionii lumii învinși aseară de echipa Bulgariei! • După iiri^ 

meci de mare spectacol, reprezentativa României a întrecut}-

Grecia • Albu, coșgeterul campionatului

OBȚINlND UN PUNCT LA PITEȘTI a- 
s-a 

a
de 

o

POLITEHNICA IAȘI CONTINUĂ SĂ FIE LIDER
O singuri victorie In deplasare —• autoare Dinamo București

ECHIPA ETAPEI
• Un nou record de eficacitate (23 de goluri) ® C.F.R. Cluj, Gornea

repre- 
cam- 
după

singura echipă fără nici o victorie Doru Popescu

lanul
Vătafu

Dinu 
Cojocaru 

Dridea

Deleanu

Moldoveanu

Duel aerian între iordănescu și Velicu. Fază din meciul Steaua — Dinamo Bacău
Foto: V. BAGEAC

L iderul nu t-a schimbați 
după etapa de ieri, deși 
calculul hîrtiel, ingrat cu 

echipele ce aveau de* susținut 
jocuri tn deplasare ți totdeau
na gata să mizeze perspecti
vele formațiilor gazde, anunța 
un nou șef al ■ clasamentului, 
care trebuia să fie Farul.

Dar, ieșenii au^tiut să-șî a- 
pere poziția fruntașă, confir- 
mînd rezultatele precedente șl 
locul cucerit sub bagheta lui 
Gil Mărdărescu. La Pitești, ei 
au cules încă un punct pe me
leaguri străine, adăugindu-le la 
cele două „furate" echipei Di
namo București, de neprețuit 
la ora socotelilor finala.

A fost etapa cea mai pro
ductivă de pînă acum, cu cele 
23 de goluri ale sale. Nu s-a 
"iregistrat nici o surpriză, dar, 

ț >ricum, rezultatele de egalitate 
■ obținute de Politehnica Iași și 
de Steagul roșu nu erau ușor 
de prevăzut. Mai degrabă se 
putea anticipa victoria dinamo- 
viștilor bucureșteni in fața 
C.F.R.-ului Timișoara, cu toate 
absențele de marcă în echipă. 
O evoluție bună a avut Pro
gresul București, care nu le-a 
oferit constănțenilor o victorie 
atit de tihnită cum o sperau 
aceștia.

Patru echipe au obținut cîte 
1 puncte în aceste cinci etape, 
ocupînd locurile fruntașe ale 
clasamentului, în ordinea gola
verajului. lașul are un avantaj 
de un gol față de Farul și 
Steagul roșu și de două față 
de Dinamo București. In zona 
retrogradării, C.F.R. Cluj cu u- 
nicul ei punct, are motive se
rioase de îngrijorare. Dar, cum 
distanța care o separă față de 
formațiile care o procedează 
nu este prea mare, un singur 
rezultat bun poate reaprinde 
speranțele...

REZULTATE TEHNICE
C.F.R. Timișoara — Dinamo Buc. 1—2

(1-0). ,
„U" Cluj — Steagul roșu 0—0
Farul — Progresul 2—1 (2—1)
Petrolul — Univ. Craiova 3—1 (2—0) 
F.C. Argeș —• Politehnica lași 2—2 (0—1).
Jiul — C.F.R. Cluj 2—0 (1—0) 
Steaua — Dinamo Bacău 4—2 (1—0)

ETAPA VIITOARE
(4 octombrie)

Progresul — F.C. Argeș
Jiul — C.F.R. Timișoara 
Politehnica — Rapid
C.F.R. Cluj — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Farul 
Petrolul — „U" Cluj
U.T.A. — Steaua
Univ. Craiova — Steagul roșu

CLASAMENTUL

1. POLITEHNICA IAȘI 5 3 11 11— 8 7
2— 3. Farul 5 3 11 9—7 7

Steagul roșu 5 3 11 4— 2 7
4. Dinamo Buc. 5 3 11 6—5 7
5. Steaua 5 2 2 1 10— 7 6
6. U.T.A. 5 3 0 2 6— 4 6
7. Rapid 5 2 2 1 3— 2 6
8. Univ. Craiova 5 3 0 2 4— 5 6

9—10. „U" Cluj 5 2 1 2 7— 7 5
Progresul 5 2 1 2 4— 4 5

11. Petrolul 5 2 1 2 6— 9 5
12. Dinamo Bacău 5 2 0 3 11— 8 4

13—14. F.C. Argeș 5 113 6—8 3
Jiul 5 113 3—5 3

15. C.F.R. Timișoara 5 1 0 4 3— 5 2
16. C.F.R. Cluj 5 0 1 4 4—11 1

WEEKEND ÎN... IO

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR
După disputarea a cinci etape, 

pe primul loc în clasamentul gol- 
geterilor campionatului diviziei A 
se află Dudu Georgescu, cu patru 
goluri, fiind urmat de Tătaru, 
Pană, Bojin, Caraman, D. Ene, 
Adam șl Lupulescu — toți cu cîte 
trei goluri.

9?

Cu meciurile desfășurate 
seară, în sala Floreasca, 
încheiat a XH-a ediție 
Compionatului balcanic 
baschet masculin. A fost
întrecere extrem de disputa
tă, de mare spectacol, care a 
confirmat valoarea baschetu
lui din această parte a Eu
ropei și, în același timp, a 
Constituit o excelentă propa
gandă pentru sportul cu min
gea Ia coș. Titlul a revenit, 
pentru a zecea oară, 
zentativei Iugoslaviei, 
pioană mondială, dar
multe emoții și numai dato
rită coșaverajului meciurilor 
directe cu România și Bulga
ria (Iugoslavia +2 puncte. 
Bulgaria 0, România —2 
puncte). Selecționata țării 
noastre a avut o comportare 
remarcabilă și, deși s-a cla
sat doar a treia, i se cuvin 
felicitări pentru buna ei evo
luție, pentru nivelul jocului 
practicat, pentru puterea de 
luptă manifestată în cele trei 
zile de dispute. Din păcate, 
finalul competiției a fost um
brit de grava greșeală a cro- 

nometrorulul Ioachim Nicu- 
lescu care, din neatenție sau 
din necunoașterea regulamen
tului, a declanșat semnalul 
sonor de sfîrșit al întîlnirii 
înainte de consumarea ul
timelor două secunde de joc. 
A urmat un final dramatic 
al celei de a 12-a ediții 

a Balcaniadei de baschet, 
campioana fiind cunoscută a- 
bia Ia finele unor îndelungi 
parlamentări la masa juriu
lui, care au urmat partidei 
dintre Iugoslavia și Bulgaria. 
Cum s-au petrecut faptele ?

Mai erau două secunde de 
joc și tabela de marcaj era 
favorabilă formației bulgare 
cu scorul de 89—88, iar Pei
cev a avut de executat două

Tarău înscrie nestingherit.Cu mult peste adversari.
acest moment Bulgaria 
un coșaveraj superior) 
campioană balcanică, 
chetbaliștiii iugoslavi au

(cu 
era 

Bas-
re-

91—90 (41—43). Au înscris 1 
Fillpov 10, Golomeev 19, Bran-

6, Kapiclci 16, Kotarac 12, Sol-

BULGARIA — IUGOSLAVIA 
Peicev 6, Sakanlkov 8, Jankov 7, 
zov 13, Dimitrov 15, Kirov 6, Hristov 7 de la învingători, respec
tiv Simonovici 8, Knezevici 1", ___  ", 1:1
man 15, Plecas 13, Cermak 20 de la invirișl. Au condus cu gre
șeli Afiî (Turcia) și Alifragis (Grecia).

ROMANIA — GRECIA 82—76 (38—38). Au marcat : Albu 15, 
Dlaconescu 19, Popa 8, Tarău 22, Georgescu 12, Oțelac 2, Savu 
2, Pîrșu 2 din echipa română și Kondos 12, Trontzos 18, Ralto- 
poulos 7, Kephalos 5, Diamantopoulos 10, Cristoforu 8, Slsmanl- 
dis 2, Katsafados 14 din formația greacă. Au arbitrat bine K. 
Brumen (Iugoslavia) șl I. Szecsy (Ungaria).

CLASAMENT FINAL
3 2 1 251—244 1 (+2)
3 2 1 270—255 4 ( 0)
3 2 1 242—238 4 (—2)
3 0 3 234—260 0

1. Iugoslavia
2. Bulgaria
3. România
4. Grecia

Clasamentul coșgeterilor : 1. ALBU 62 p, 2. Golomeev 
■ — p, 5. Diamantopoulos 42S—4. Dlaconescu și Tarău cite 

Plecas 40,

lovituri libere, în urma unui 
fault în atac comis de Jelo- 
vac. Jucătorul cu nr. 4 din 
echipa lui Mitev a tras calm 
și precis, mărind avantajul 
selecționatei sale la 91—88. 
Pînă aici, totul normal și în

49
57
p.

I 
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în
zbura spre 
în
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pus mingea în teren și 
timp ce balonul 
Simonovici, aflat 
ța de 3 secunde 
bulgare, oficialii 
au anunțat (greșit) 
jocului. Golomeev și

suprafa- 
apărării 
la masă 
sfîrșitul 
coechi-

r 
pierii săi au sărit în sus da 
bucurie, jubilînd pentru fru
mosul succes, lăsîndu-1 pe Si
monovici să înscrie nestin
gherit.

La protestul (justificat) al 
sportivilor iugoslavi au înce» 
put, firește, discuțiile în le
gătură cu valabilitatea ulti
melor două puncte. Regula
mentul precizează că cele do
uă secunde urmau să curgă 
din momentul în care un ju
cător (în speță Simonovici) 
din teren avea să atingă min
gea, și, pe acest motiv, arbi
trii Afif (Turcia) și Alifragis 
(Grecia) au considerat că 
sportivul iugoslav și-a înca
drat acțiunea în cele două 
secunde, validînd astfel ulti
mele puncte ale meciului și 
succesul final (Ia coșaveraj) 
al campionilor lumii. Regula
mentar, considerăm că arbi
trii au procedat just, dar tre
buie subliniat faptul că re
zultatul final a fost grav vi-

D. STĂNCULESCU 
Ad. VASILIU

(Continuata tn pag. a 4-a)

Participare bogată, dispute palpitante

Weekend-ul încheiat aseară a fost la discreția fotbalului. 
A fost, aș spune, un fel de dumping al balonului rotund. în 
24 de ore am văzut jucînd 10 echipe. Am fi putut vedea 
12, dar am renunțat la Ș. N. Oltenița, unde nu se punea 
decit o problemă de scor (!?!).

Sîmbătă seara i-am privit pe învinșii Vittoriei Setubal 
cîștigînd la egalii Feijenoord-ului.

Ieri, în deschiderea tele, i-am admirat pe textiliștii ară
deni Brîndescu și Dobîndă, dominînd duelul Timișoara — 
Oradea.

C.F.R. Timișoara — Dinamo București a fost a treia.., 
uvertură a etapei a V-a. Impresii ? Un gazon Wembley... 
Multe locuri goale la cel mai promițător cuplaj în Timișoa
ra anului 1970, și doi jucători, Dinu și Nunuweiller VI, „în- 
toreînd" cu clasa lor internațională, soarta unei partide în 
care C.F.R. a dovedit, în egală măsură, talent și candoare.

Caruselul weekend-ului în... 10 a continuat pe stadionul 
Republicii, unde meciul Steaua — Dinamo Bacău a început 
cu trei cvasi-autogoluri hilare, s-a inviorat cu „bomba" lui 
Vătafu (la fel de spectaculoasă, ca și aceea a lui Carlos 
Alberto contra Italiei) și s-a încheiat cu un fel de roată a 
lumii, în care Naom s-a simțit obligat să astupe geamurile 
din faja lui Suciu, sparte de răsfățatul Ciugarin.

în sfîrșit, după o altă cursă în mare viteză, am prins fi
nalul celor doi mari absenți mexicani, Ungaria și Austria, 
fără de care edițiile trecute ale Cupei Jules Rimei nici n-ar 
fi fost de conceput. Rezultatul ? Fotbalul austriac anunță o 
altă ipostază a Wunderteam-ului. Vidacs sau Fazekas mi 
s-au părut la discreția tehnică a lui Gayer sau Eppmayer. 
Din păcate, austriecii sînt cuceriți definitiv de ideea că golul 
în fotbal e o simplă prejudecată. Numai astfel se poate ex
plica nonșalanța șutului la poartă, după plimbări de balon 
pe care le-ar invidia și Gerson.

★
Liderul clasamentului de astăzi este tot „POLI", adică e- 

chipa care s-a salvat de la retrogradare în ultimele minute 
ale campionatului trecut. Cum e cu putință așa ceva ? Foarte 
simplu. Am auzit că Gil Mărdărescu a cerut clubului ieșean 
să „bată" o nouă insignă, cu un bot de zimbru din profil. în 
rest, se pare că e o chestiune de tehnică...

IOAN CHIRILÂ

P.S. L-am auzit pe Adamache spunîndu-i lui* Valentin 
Stânescu, după penibilul meci cu Progresul : „Rămîn dator, 
nea Tinele, cu un punct. Ți-I înapoiez la prima deplasare". 
Și Adamache s-a ținut de cuvînt...

SE APROPIE ORA REÎNTÎLMRII CU FEIJENOORD

— Declară calm, ferm, antrenorul N. Dumitrescu
...„Prima satisfacție pe care 

am avut-o la întoarcerea de la 
Rotterdam a fost aceea că 
n-a mai trebuit să vin imediat 
la București, pentru a da ex
plicații la o (anticipată) în- 
frîngere severă. Acum un an, 
pe cînd ne aflam încă pe te
ritoriul Poloniei, am fost che
mat urgent — printr-o tele
gramă — în Capitală, spre a 
răspunde de dezastrul din me
ciul cu Legia Varșovia. Cu a-

celași avion cu care am sosit, 
atunci, la Arad, am venit direct 
la București, fără să mai dau pe 
acasă... Coșmarul de-atunci nu 
s-a mai repetat, din fericire".

Am început rîndurile de 
față cu un gînd intim al an
trenorului Nicolae Dumitrescu, 
„dezgropînd“ (cum ar zice al
ții) — cu bună șt’ință — o a- 
mintire neplăcută și dureroa
să, tocmai pentru a pune în 
evidență un resort omenesc.

Ce a simțit antrenorul ară
dean, ce au simțit și băieții 
acestei echipe, care la prece
dentul lor debut în „Cupa 
campionilor europeni" au trăit 
o dramă și toate urmările ei. 
Din cenușa acelor zile, s-a a- 
dunat apriga dorință de re-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a S-a)

Acalmie pe turnantă, înain
tea unui nou sprint

Foto: N. DRAG.OȘ

in finalele pistarzilor juniori
în același semianonimat cu 

care ne-am obișnuit (fără a 
fi de acord cu perpetuarea 
lui) a avut loc ieri, pe velo
dromul Dinamo, penultima 
reuniune a suitei de finale 
din campionatele naționale 
de pistă. Programul a fost 
deschis cu proba de viteză 
juniori mici. La start — 22 
de sprinteri de forțe, în ge
neral, apropiate. în seriile 
contratimp cel mai bun re
zultat (13,6) este realizat de 
Gh. Ionescu. Urmează recali
ficările, „sferturile1*, apoi se
mifinalele. în prima, M. 
Roșu (Dinamo) întrece — 
stabilind și cel mai bun timp 
al zilei (13,3) — pe Gh. Io
nescu (Steaua), iar în cea de 
a doua Gh. Pîrvulescu (Stea
ua) își depășește colegul de 
club, pe Gh. Tudor, înregis- 
trînd 14,1. Finala mică, pen
tru locurile 3—4, necesită trei 
manșe pentru desemnarea cîș- 
tigătorului, Gh. Tudor, care 
demonstrează o mai bună o- 
rientare tactică în fața lui 
Ionescu. Finala propriu-zisă, 
pentru locurile 1—2, revine 
clar lui M. Roșu (13,4 ; 13,9), 
Pîrvulescu trebuind să se 
mulțumească cu locul secund. 
CLASAMENT: 1. M. ROȘU 
(Dinamo) — campion național, 
2. Gh. Pîrvulescu (Steaua), 3. 
Gh. Tudor (Steaua).

Cursa cu adițiune de puncte 
a juniorilor mari a inclus 51 
de ture (20,400 km), 17 sprin
turi. După 7 dintre ele se de
tașează un grup de 5 alergă
tori printre care deținătorul 
titlului, Nicolae Gavrilă, și 
mezinul Ion Gavrilă. Lupta 
sportivă dintre cei doi frați 
este palpitantă, campionul 
trebuind să apeleze la toate 
resursele pentru a stăvili ela-

nul „adversarului" său, care 
— cu toate că se impune la 
ultimul sprint (deci 10 punc
te), nu poate totuși anula 
handicapul punctajului de pe 
parcurs. CLASAMENT: 1. N. 
GAVRILA (Steaua) 38 p. — 
campion național, 2. I. Ga-

N. MARDAN

Cîmpineanul Petre Purje - performerul 
nr. 1 al finalelor campionatelor de popice

Ieri la prînz s-au încheiat, 
pe arena Voința din Capita
lă, întrecerile finale ale cam
pionatelor naționale la indi
vidual și perechi, ediția 1970. 
Ultima probă, cea de perechi 
(seniori și senioare) a 
sfîrșit, ca și cele din zilele 
precedente, cu rezultate foar
te bune. La fel ca în 
cursul individual, cîmpinea- 
nul Petre Purje a fost per
formerul nr. 1 al zilei, cifra 
realizată de el — 975 p d la 
200 lovituri mixte — repre- 
zentînd, totodată, și cel mai 
valoros rezultat obținut pe 
tot parcursul întrecerilor. P. 
Purje se poate mîndri că și 
la această probă și-a apărat 
cu succes titlul, dar de data 
aceasta făcînd cuplu cu St. 
Eordog de la Voința Tg. Mu
reș (C. Vînătoru, cu care cîș- 
tigase Purje titlul anul tre-

luat

con-

cut, nu s-a clasat la indivi
dual printre primii 6 și n-a 
mai participat la dublu).

La femei au cîștigat Mar
gareta Szemanyi și Crista 
Szocs cu un rezultat bun și 
la o diferență destul de mare 
față de perechea clasată pe 
locul secund. Campioanele de 
anul trecut, mureșencele Eca- 
terina Damo și Minodora 
Chețan, au evoluat destul de 
bine, dar cu cele 867 de po
pice doborîte nu s-au putut 
clasa decît pe locul III.

Rezultate : proba de pe
rechi — senioare (2 X 100 
lovituri mixte) : 1. Margareta 
Szemanyi (Voința Tg. Mureș 
— Crista Szocs (Voința Bucu
rești) 899 pd (461 + 438 — 
campioane naționale Pe anul 
1970, 2. Florica Neguțoiu
(Gloria București) — Elena 
Cernat (Rapid București) 878

(Continuare în pag. a 3-a)

Petre Purje, cel care și-a înscris numele și ieri pe lista noilor 
campioni, de data aceasta la proba de dublu 

Foto : A. NEAGU

ționali pe anul 1970, 2. I. Pă- 
jideanu — Gh. Leculescu 
(Voința București) 1830 p d

p d (445 434), 3. Minodora
Chețan — Ecaterina Damo 
(Voința Tg. Mureș) 867 p d 
(447 + 420), 4. Cornelia
Grecescu (Voința București) 
— Florica Lăpușan (Rapid 
București) 850 p d, 5. Maria 
Stanca — Ildico Jijic (C.S.M. 
Reșița) 835 p d, 6. Maria Ba- 
goly (C.F.R. Timișoara) — 
Voichița Babuțiu (U.T.A.) 816 
p d. Seniori 2 X 200 lovi
turi mixte) : 1. P. Purje (Fla
căra Cîmpina) — Șt. Eordog 
(Voința Tg. Mureș) 1891 p.d. 
(975 916) — campioni na-

(945 + 885), 3. Fr. Hubert -e- 
D. Kridor (Olimpia Reșița) 
1789 p. d. (881 + 908), 4. Gh. 
Silvestru — Gh. Zauer (Ra
finăria Teleajen) 1783 p d, 5. 
I. Băiaș (Olimpia Reșița) — 
I. Tismănaru (C.S.M. Reșița) 
1775 p d, 6. Al. Vrînceanu 
(Rapid București) — I. Popes
cu (Constructorul București) 
1750 p d.

j
I. R.
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JUNIORUL VASILE BUDEA 
CÎȘTIGĂ

>ZCUPA DE TOAMNĂ" I

Organizată in două tranșe, la 
interval de o săptămînă, com
petiția de șosea „Cupa de toam
nă", inițiată de C.M.E.F.S. 
București, a constituit — în pri
mul rînd — un ultim antrena
ment oficial al rutierilor care 
vor lua startul peste cîteva zile 
în „Turul Bulgariei". La etapa 
de ieri (tot de 80 km), au fost 
prezenți 27 de alergători, căro
ra li s-a dat plecarea la km 7 
de pe varianta Buftea. Cel mai 
important moment al cursei, de
cisiv de altfel pentru clasamen
tul final : desprinderea de plu
tonul masiv (pe ultima porțiu
ne, după podul Floroasca a doi 
tineri cicliști : Mihai Hrisoveri 
și Vasile Badea. Ei reușesc să 
mențină un mic avans, dispu- 
tindu-și întiietatea pe velodro
mul Dinamo. Mai experimen
tat, Hrisoveri repurtează vic
toria Ia limită, cel doi prota
goniști fiind urmați de un plu
ton de 15 alergători : 1. Mihai 
Hrisoveri (Dinamo), 2h06:50, 
2. Vasile Budea (Dezrobirea 
Brașov) același timp, 3. Vasile 
Teodor (Dinamo) 2h07:00, 4. N. 
Ciumeti (Dinamo), 5. Șt. Ene 
(Steaua) — același timp cu V. 
Teodor. (Din pluton au făcut 
parte și Th. Puterity, Al. So- 
fronie, Șt. Suciu — cîștigătoru’ 
primei etape, C. Ciocan, I. Cos- 
ma etc.).

Prin adiționarea timpilor rea
lizați în cele două curse ale 
„Cupei de toamnă", locul I 
revine — surprinzător — junio
rului Vasile Budea. Elevul lui 
Martie Ștefănescu, este înzes
trat cu reale calități fizice pen
tru ciclism și a dovedit, cu a- 
cest prilej, o deosebită con
stanță.

CLASAMENT GENERAL; 
1. V. BUDEA (Dezrobirea Bra
șov) 4hll:34. 2. V. Teodor (Di
namo) 4hll:44, 3. Șt. Suciu (Dez
robirea), 4. V. Rățoi (Voința), 
5. A. Jaroschi (Dinamo), 6. C. 
Popescu (Voința), 7. T. Puterity 
(Steaua) — același timp.

Seria I: AS. ARMATA-DIN NOU LIDER

Au 
autoritar 
P. Tîrcu

GALAȚI 
TIMI- 

Perfor- 
(ambele 
asupra

coresp.
BUCU- 

LO-

„ii“ timișoara Învinsă 
Șl PE TEREN PROPRIU!

MASCULIN

PARTICIPARE BOGATĂ

(Urmare din pag. 1)

vrilă (Steaua) 36 p, 3. M. Fer- 
felea (Steaua) 24 p, 4. C. Cîrje 
(Șc. sp. 1) 17 p, 5. P. Dolofan 
(Steaua) 4 p — toți un tur a- 
vans, 6. A. Neagoe (Dinamo) 
23 p.

Joi după amiază, tot pe 
Dinamo — repetiția generală 
a ultimei finale, demifond cu 
antrenament mecanic, ocazio
nată de etapa pe Capitală.

STEAUA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 15—12 (6—7). 
Am avut satisfacția de a 
urmări o confruntare sporti
vă de certă calitate, în care 
ambele formații și-au dispu
tat șansele cu o energie ne
bănuită. în prima repriză, 
handbaliștii de la Voința — 
excelent dirijați în atac de 
Roșescu — au avut tot 
timpul inițiativa, au condus, 
uneori, la două goluri dife
rență (min. 23 : 6—4 și min. 
25 : 7—5). Jucătorii de la 
Steaua, cu un sistem defen
siv mai puțin atent și agre
siv, au ratat mult și în atac. 
După pauză, însă, Steaua 
ceva mai activă în apărare 
și cu acțiuni ofensive mai 
percutante a ajuns să con
ducă (min. 40 10—8) și cînd 
totul părea intrat în... nor
mal, Voința a mai reușit o 
revenire, egalînd de trei ori, 
pînă la 12—12 (min. 45). în 
acest moment, sistemul de
fensiv al echipei Steaua s-a 
schimbat (de la 5+1 la 6+0) 
și, brusc, eficacitatea hand- 
baliștilor de la Voința a dis
părut, facilitînd astfel victo
ria, nu fără emoții, a echi
pei Steaua, 
forma bună 
tari: Anca 
că (Steaua).
marcate de i Gruia (6), Bir- 
tolom (4), Gațu (2), Popescu 
(2), Speck — Steaua, Mure- 
șan (5), Roșescu (4), Fabian
(2) , Angliei — Voința. Bun 
arbitrajul cuplului A. Albu

și Gh. Lungu (Brașov). C. A
DINAMO BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA CLUJ 
15—12 (8—3). Lipsiți de a- 
portul a doi jucători de bază 
(Roth și Schmidt) studenții 
clujeni au apărut ca victi
me sigure în acest meci. 
Prima repriză a confirmat 
această părere, dinamoviștii 
impunîndu-se fără dificul
tăți. După pauză, în schimb, 
oaspeții au avut o puterni
că revenire și au redus se
rios din handicap (de la 
10—4 în min. 37 la 11—10 
min. 48 I). în final însă, su
perioritatea bucureștenilor a 
fost evidentă, aducîndu-le 
victoria. Au înscris : Nica
(3) , Licu (2), Samungi (2), 
Dan (2), Moldovan (2), Bota 
(2), Dinea, Papp — Dinamo, 
Schobel (5), Capră (3), Tu- 
dosie (2), Rotaru (2) — „U“. 
Au condus corect A. Mun- 
teanu și V. Szabo (Reșița).

Am remarcat 
a celor doi por- 
(Voința) și Din- 
Punctele au fost

POLITEHNICA 
— POLITEHNICA 
ȘOARA 12—8 (4—3). 
merele acestui tur 
au obținut victorii 
primelor clasate I) au furni
zat un meci antrenant, cu 
multe faze spectaculoase. 
Principalii realizatori : Pă
dure (4), Menan (4) — Poli
tehnica Galați, Cîrlan (5) — 
Politehnica Timișoara, 
condus corect și 
P. Cîrligeanu și 
(București).

Gh. Arsenie — 
UNIVERSITATEA 

REȘTI — ȘTIINȚA 
VRIN 17—11 (8—7). Bucu-
reșteniii au obținut cea de a 
treia victorie consecutivă Ia 
capătul unui joc care, în an
samblu, a plăcut. Evident 
mai buni, mai ales în repri
za secundă, învingătorii au 
reușit prin procedee tactice 
diverse să desfacă apărarea 
ermetică a oaspeților și con- 
traatacînd cu promptitudine 
să se detașeze în învingători. 
Principalii realizatori: Voi- 
nea (5), Cliicid (6) — „U“, 
Rigelmayer (6) — Știința. Au 
condus corect. N. Andrea și 
C. Tănăsescu (Craiova).

G. R.
DINAMO BACAU — DI

NAMO BRAȘOV 25—11 
(10—3). Joc la discreția gaz
delor care au înscris multe 
goluri din acțiuni spectacu
loase. Cele mai multe 
puncte: Laub (6), Cervenka 
(5) — Dinamo Bacău, Mes- 
smen (5), Allies 
mp Brașov. Au 
rect Gh. Nenciu
cu (București).

S. Neniță

(3) — Dina- 
arbitrat co
și I. Iones-

coresp.

FEMININ

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 7—12 

(2—7). Derby-ui etapei a re
venit surprinzător, dar meri
tat, studentelor bucureștence 
care au atacat în permanen
ță. Acțiunile lor ofensive au 
fost concretizate cu mijloace 
variate, fie prin Arghir (de 
la distanță), fie prin cei doi 
pivoți (Furcoi și Dobîrcea- 
nu). “ ..................
fost evoluția echipei gazdă, 
care 
huși era de așteptat ca mă
car pe teren propriu să-și 
apere cu mai multă dîrze- 
nie șansele. Campioanele 
țării însă au acționat neor
ganizat, fiind depășite. în 
permanență. în plus ele au

Neașteptat de slabă a

după eșecul de la Bu-

SCHIFIȘTII CLUBULUI NAUTIC UNIVERSITAR 
AU DOMINAT AMBELE REGATE ALE PATRULATERULUI

Snagovul a onorat ultimele 
probe ale patrulaterului cu un 
soare darnic, iar vlntul — 
de obicei vizitator nedorit pe 
pistele nautice — a fost de 
data aceasta... politicos, bă- 
tlnd în direcția start-sosire. 
Așadar, și cadrul celei de a 
doua regate la care au par
ticipai schifiștii C.N.U. Bucu
rești, A.Z.S. Varșovia, Tatra 
(Smichov), Fraga și Levski 
Sofia a îndemnat pe tinerii 
concurenți la reușite între
ceri, cu timpi superiori celor 
din ajun. La fel ca sîmbătă 
după-amiază, duminică tot 
canotorii studenți din Capi
tală au fost cei care s-au 
impus realizînd același nu
măr de victorii — 10 — în 
cele 15 curse, 
varșovieni — 
trei succese, 
două. Acest raport 
este 
C.N.U. 
planul 
intern 
marile ___
re. Deci succesul general al 
canotoarelor era de așteptat. 
Dar, important este faptul 
că s-au cristalizat o serie de 
echipaje secunde de bună 
valoare și că seniorii (antr. 
I. Varga) — ca și juniorii 
(antr. C. Tibară) — au în
ceput, în fine, să dea semne 
de emancipare. Asemenea 
concursuri (pe care 
dori inițiate mai mult 
alte cluburi) au darul 
grăbească procesul de 
rizare, promovarea.

Iată și bilanțul zilei a doua 
a patrulaterului :

SENIOARE (1000 m). 4+1 
rame: 1. C.N.U. (D. Bălașa, 
M. Sîngeorzan, V. Crețu, G.

în
Universitarii 

au 
iar

dobîndit 
praghezii 
de forțe 
Desigur, 
forță pe 
feminin

încurajator, 
reprezintă o

canotajului 
și în bună măsură în 
regate de peste hota-

le-am 
și de 
să le 
matu- 
Deci...

Cantemir+l. Petcu) 3:43,9,
2. A.Z.S. 3:50,0, 3. C.N.U.
3:50,9, 4. Levski 3:51,0, 5.
Tatra 3:56,4, 6. Tatra 4:05,0 ; 
2 vîsle: 1. C.N.U. (Teodora 
Untaru, Marioara Sîngeor
zan) 3:57,1, 2. A.Z.S. (K. Je- 
jorska, M Franczik) 4:02,1,
3. C.N.U. 4:07,4, 4. Levski
4:27,9, 5 Tatra 4:47,5, 6. Ta
tra 4:49,8 ; 4+1
C.N.U. (T. Untaru, 
georzan, Cr. Kloos, 
temir+R. Iordache)
A.Z.S. 3:39,0, 3. Levski 3:44,3,
4. C.N.U. 3:46,1, 5. Tatra
3:58,2; simplu: 1. A.Z.S. 
(Kristina Jejorska) 4:10,4, 2. 
C.N.U. (Crista Kloos) 4:30,9, 
3. C.N.U. (Silvia Speteanu) 
4:34,4 ; 8+1 : 1. C.N.U. (D. 
Bălașa, G. Cantemir, L. 
Kresz, V Crețu, D. Ciomîr- 
tan, L. Floroiu, T. Carami- 
hai, G. Funariu+M. Naidin) 
3:18,0, 2. C.N.U. (M. Toperc- 
zer, L. Lăzău, S. Speteanu, 
M. Necula, I. Stoicescu, M. 
Mureșan, M. Anghel, T. Ro
șu+M. Gheață) 3:20,4, 3.
A.Z.S. 3:21,5, 4. Levski 3:27,0. 
SENIORI (2000 m). 4+1: 1. 
C.N.U. (Rădulescu, Bădescu, 
Nica, Banu+Caraiani) 6:52,8, 
2. A.Z.S. 6:53,8; 2+1: 1.
A.Z.S. 7:64,3, 2. C.N.U. 7:49,6; 
simplu: 1. A.Z.S. (Wieslaw 
Ugosz) 8:00,5, 2. C.N.U. (R. 
Popescu) 8:01,8; 8+1 : 1.
C.N.U. 6:17,3, 2. A.Z.S. 6:20,0. 
JUNIOARE (500 m). 4+1 ra
me : 1. Tatra (Macherova,
Tomesova, Balaskova, Tuvso- 
va+Poslusna) 1:56,5, 
1:57,0, 3. C.N.U.
simplu: 1. C.N.U.
Blidaru) 2:04,0, 
(Dana Casaponiu)
Tatra 2:09,2, 4. A.Z.S. 2:12,7,
5. Tatra 2:41,0 ; 4+1 vîsle:

vîsle : 1. 
M. Sîn- 
G. Can- 
3:22,0, 2.

2. A.Z.S. 
1:57,1 ; 

(Codruța 
2. C.N.U. 
2:05,5, 3.

TALION RAMINE MARELE CAMPION

Duel aerian, spectaculos, la semicercul formației clujene. 
Dinea (nr. 15 — Dinamo București) a încercat un plonjon, dar 
Capră („U‘‘ Cluj) a blocat mingea. Portarul Iancu urmărește 
atent faza. Moment din 

disputată ieri
partida Dinamo București — „U“ Cluj, 
și ciștigată de bucureșteni

Foto: A. NEAGU
7 m.și 4 aruncări de la 

mai bune realizatoare :
ratat 
Cele
Neghină (3) — „U" Timișoa
ra ,Arghir (5) Furcoi (3), Do- 
bîrceanu 
rești. Au 
jocaru și 
iova).

(3) — „U“ Bucu- 
condus bine V. Co- 
I. Mihăilescu (Cra-

C. Crețu — core3p.
C.S.M. SIBIU — TEXTILA 

BUHUȘI 4—15 (3—5). Echi
pa sibiană a practicat cel 
mai slab meci din acest se
zon, tocmai în fața unei ad
versare într-o vervă deose
bită. Principalele realizatoa
re : Brezaie (3) — C.S.M. Si
biu, Seidner (5) — Textila. 
Au arbitrat bine D. Raco- 
veanu și T. Curelea (Bucu
rești).

I. Ionescu — coresp.
CONSTRUCTORUL TIMI

ȘOARA — VOINȚA ODOR- 
HEI 10—9 (5—6). A fost un 
joc de luptă, echilibrat, gaz
dele obținînd o victorie me
ritată, deși au ratat 3 arun
cări de la 7 m.

I. Ene — coresp.

RULMENTUL BRAȘOV — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 6—3 
(3—0). Partidă de uzură în 
care gazdele au fost supe
rioare din toate punctele de 
vedere. S-au remarcat i 
Naco (3) — Rulmentul, Cor- 
doș (2) — Mureșul. Exigent 
arbitrajul lui G. Popescu și 
Șt. Șerban (București).

Gh. Corcodel — coresp.
I.E.F.S. — CONFECȚIA 

16—8 (11—2). Prima repriză, 
disputată sub semnul copioa
sei dominări a studentelor 
care, prin rapiditatea și sub
tilitatea acțiunilor, găseau în 
permanență breșe în apărarea 
adversă, a luat sfîrșit cu un 
scor ce anunța o înfrîngere 
severă a textilistelor. Repri
za secundă, însă, deosebit de 
echilibrată datorită revenirii 
Confecției, a diminuat doar 
avantajul I.E.F.S.-ului, care 
prin această victorie trece pe 
primul loc 
Principalele 
Băicoianu (7) — 
Ilie (4)

în clasament, 
realizatoare: 
I.E.F.S., și 

— Confecția. (H. A)

PLOAIE DE NEPREZENTARI LA ZONALE

1. C.N.U. (G. Militaru, C. 
Constantinescu, M. Stavăr, 
S. Sandu+R. Iordache) 1:51,3,
2. Tatra 1:51,0; 2 vlsle: 1.
Tatra (H. Kafkova, M. Putno- 
va) 1:53,0, 2. C.N.U. (C. Bli- 
daru, G. Militaru) 2:00,0, 3. 
Tatra 2:06,0, 4. Tatra 2:17,0. 
JUNIORI (1500 m). 2 vîsle: 
1. C.N.U. (R. Popescu, N. 
Pantelimon) 5:29,2, 2. A.Z.S. 
5:46,5; 4+1: 1. C.N.U. (V. 
Nedelcu, G. Toma, O. Gala- 
chioui, V. Mănciulescu+P. 
Caraiani) 5:32,0, 2. A.Z.S.
5:38,0.

în cele două zile de con
curs reprezentanții Clubului 
nautic universitar București 
au obținut 20 ’ 
restul probelor 
schifiștilor A.Z.S. 
tra (4).

de victorii, 
revenind

(7) și Ta

N. M.

Vineri și sîmbătă, în 13 locali
tăți din țară s-au disputat între
cerile din cadrul etapei de zonă 
a campionatului național de box, 
rezervat seniorilor. Se sconta pe 
o participare record, avînd în ve
dere numărul mare de pugiliștl 
înscriși în competiție, partidele 
fiind decisive pentru calificarea în 
finalele de la București. Corespon
denții noștri, prezenți Ia fața lo
cului. ne-au relatat însă că în 
majoritatea „zonelor", meciurile 
n-au corespuns așteptărilor. Ex
cepție au făcut doar disputele de 
la Satu Mare. Arbitrii au con
semnat pe buletine foarte multe 
neprezentări, antrenorii din Vil- 
cea, Gorj, Tulcea, Bistrița-Năsă- 
ud, Dîmbovița și Botoșani neadu- 
cind la „zone" nici un elev. Bu- 
zăul a fost prezent cu 4 sportivi, 
Iar județul Ilfov cu unul singur I

La Cîmpulung Muscel, majori
tatea ciștlgătorllor au fost decla
rați învingători fără adversari, ca 
de altfel și la Suceava, unde doar 
patru meciuri au avut un caracter 
oficial. In aceste condiții, desigur 
că întrecerile zonale, in mare par
te, nu și-au atins scopul.

Iată cîștlgătorii : Cat. semimus- 
că : N. Iovanescu (Timiș), P. Bis- 
chlu (Sibiu), V. Ignea (Săvineștl), 
N. Petrescu (Cluj), C. Stănescu 
(C-lung Muscel), D. Țigănuș 
(Brăila), P. Dobrescu (Praho
va). Cat. muscă : I. Angelescu 
(Tr. Severin), C. Pop (Timiș), N. 
Fllote (Brăila), G. Badiu (Galați), 
N. Popescu (Cluj), Gh. Racz (Satu 
Mare). Cat. cocoș : I. Florian (O- 
radea), D. Cănilă (Iași), I. Ono- 
frel (Baia Mare), I. Glăvan (Ga
lați), I. Mareș (C-lung Muscel),

I, RădlțU 
Mureș),

CAMPIONII VOR FI
l

DECIȘI ASTĂZI

Ieri, a fost din nefericire, 
unul dintre ultimele specta
cole de gală pe care „triole
tul de aur" al trapului nos
tru — Talion. Talaz, Seceriș 
— l-a oferit spectatorilor pe 
hipodromul ploieștean. N-a 
mai fost, firește, vorba de re
corduri ameliorate, fiindcă 
vremea n-a mai permis atari 
performanțe. Totuși, valoarea 
și spectaculozitatea alergării 
au rămas nealterate, cursa 
în sine fiind o încîntare pen
tru spectatori. Victoria a cu
cerit-o în ultimul fuleu cam
pionul Talion, care cu un fi
niș entuziasmant a găsit re
sursele necesare să-1 depă
șească pe linia sosirii pe Se
ceriș. Tănase a fost prea in
cisiv pe linia dreaptă ca să 
i se mai ridice obstacole în 
cale !... Cît privește pe Talaz, 
el și-a compromis șansele 
printr-un start abordat prea 
blajin...

Semivedeta zilei, premiul 
Tineretului, l-a obținut Se
nior prezentat și condus cu 
brio de antrenorul său Nico
lae Gheorghe. Evoluția mîn- 
zului n-a mai lăsat nici o 
speranță adversarilor.. De alt
fel, același antrenor a mai

obținut o aplaudată victorie 
cu Sabia. Din rest, Tânța 
merită a fi consemnată pen
tru un nou succes spectacu
los, Nica ne-a surprins prin 
valoarea tactică manifestată 
cu Foratic, iar Oană a bene
ficiat de renumele iepei Odi
nioară că este „teribil de ca
pricioasă" și ca atare a mai 
recoltat o victorie. „Onora
bilă" din punct de vedere al 
valorii și al scriptelor tehnice, 
dar, „o manevră" după apre
cierile noastre.

Atîta timp cît există tenta
țiile pariului mutual, va exis
ta fără rezerve și o jonglerie 
a performanțelor!...

Rezultate tehnice : 1. To
rent (Tr. Marinescu), Nordic, 
Nănaș 42,7, 2. Sabia (N.
Gheorghe), Lăcaș. Sonda 32,2, 
3. Colina (N. fioitan), Rovi- 
nar, Hortensiu 32,2, 4. Tanța 
(S. Mihăilescu), Valența, Ina 
31,8, 5^_ Senior (N. Gheorghe), 

32,8, 6. Fora- 
Mira, Halvița 
(Gh. Tănase), 
21,1, 8. Odi-

Stolnic,

in cronica primei zile a pro
bei de obstacole, pentru juni
ori 18 ani și seniori (categoria 
grea), arătam că Orice greșeală 
poate produce mari modificări 
în clasament. Și acestea s-au in- 
timplat. insă, exceptînd locu
rile I, datorită faptului că pri
mii clasați în urma probei nr. 
I au reușit și ieri să-și apere 
cu succes pozițiile cîștigate.

La juniori, pentru desemna
rea cîștigătorului probei nr 2 a 
fost nevoie să se recurgă la ba
raj. Au căpătat dreptul de a 
participa Dania Popescu (Stea
ua) cu Pipăruș, Nicolae Lu- 
pancu (A.S. Rovine Craiova) cu 
Aurel, Marian Simion (Dina
mo) cu Lama și cu Gama, Iri
na Ciocmata (Steaua) cu Vino
vat, Marius Burtea (C.S.M. Si
biu) cu Gica, ei încheind pro
ba cu 0 puncte penalizare. Ba
rajul, care s-a disputat la cro
nometru, a dat cîștig de cauză 
lui Marian Simion cu Gama. El 
a terminat parcursul cu 0 punc
te penalizare în 31,8 s, păstrin- 
du-și în acest fel intacte Șan
sele de a intra în posesia titlu
lui. Dania Popescu cu Pipăruș a 
ocupat locul al doilea cu 33,0 s 
trecînd de pe locul 15 pe 5. 
Rezultatele probei! M. Simion

cu Gama 1 p (31.8 s), D. Po
pescu cu Pipăruș 2 p (33,0 s), 
M. Burtea cu Gica 3 p (33,5 s),
1. Ciocmata cu Vinovat 4 p 
(36,7 s), N. Lupancu cu Aurel 
5 p (36,8 s). Clasament după 
două zile : 1. MARIAN SIMI
ON cu Gama 2 p, 2. M. Simion 
cu Lama 8 p, 3. M. Burtea cu 
Gica 12. p.

La seniori, ieri cel mai bun a 
fost Constantin Vlad (Dinamo) 
cu Spirt. Terminînd fără nici 
o penalizare C. Vlad cu Spirt 
s-a apropiat la numai un punct 
de principalul său adversar, 
Oscar Reoer, care a reușit să-și 
păstreze primele două locuri In 
clasament, ocupînd cu Vifor șl 
Sondor locurile 2 și, respectiv, 
3. Rezultatele zilei : Constantin 
Vlad cu Spirt 1 p, O Rccer cu 
Vifor 2 p, O. Recer cu Sondor 
3 p, A. Stoica cu Pikup 4 “ 
Clasament după două zile : 
OSCAR RECER cu Vifor 4
2. O. Recer cu Sondor 4 p, 
C. Vlad cu Spirt 5 p, 4.
Stoica cu Pikup 7 p.

Astăzi, de la ora 9, Ia baza 
hipică din Calea Plevnei, are 
Ide proba nr. 3, în urma căreia 
vor fi cunoscuți ultimii campi
oni.

Emanuel FĂNTÂNEANU

D. Popescu (Dolj),
(Brăila). S.Chlriță (Tg. Mureș), 
Gr. Marin (Timiș). M. Prie (Si
biu). Cat. pană : C. Muscă (Tr. 
Severin), C. Dlncă (Mehedinți), I. 
Gherhan (Suceava), A. Mocan 
(Buzău), M. Stefanovicl (Dolj), C. 
Dia (C-Iung Muscel), A. Rusneac 
(Baia Mare), E. Cojocaru (Săvl- 
nești), L. Ghede (Satu Mare). 
Cat. semiușoară : T. Clubotaru 
(lași), Șt. Crișan (Satu Mare), A. 
Nicolae (Cluj), Gh. Gologan (Ba
cău). Gh. Vlad (C-lung Muscel), 
I. Mihălleanu (Dolj), A. Zaipel 
(Brăila), V. Așteleanu (Timiș), I. 
Armie (Sibiu). Cat. ușoară : I. 
Golgojan (Mehedinți), V. Duml- 
triu (Suceava), C. Gutui (Brăila), 
A. Popescu (Dolj), L. Oancea (C- 
lung Muscel), N. Pădureanu (Tr. 
Severin), Gh. Jlpa (Bacău), I. 
Farcaș (Cluj), AL Matyuș (Satu 
Mare), V. Pîndaru (Prahova), G. 
Beșleagă (P. Neamț). Cat. seml- 
mtjlocie : M. Grosaru (Săvineștl), 
FI. Stănescu (Prahova), Șt. Mar
ton (Cluj), I. Borcltescu (Satu 
Mare), A. Delegrădeanu (Tr. Se
verin) , P. Popazu (Bacău), I. Traș- 
că (C-lung Muscel), T. Popescu 
(Dolj), Gh. Marcel (Brăila), V. 
Trandafir (Tg. Mureș), N. Stanca 
(Timiș). Cat. mijlocie mică : D. 
Siniceanu (Suceava), Gr. Miboc 
(Timiș), V. Deșliu (Buzău), A. 
Pițlgol (C-lung Muscel), D. Bunea 
(Bacău), N. Pantofaru (Sibiu), 
Gh. Enculescu (Oradea), I. Mlhoc 
(Baia Mare), Gh. Stanciu (Ialo
mița), P. Enache (Iași). Cat. mij
locie : V. Ciuraru (lași). I. Moșu 
(Prahova), Gh. Man (Bala Mare), 
D. Găinaru (Oradea). A. Klein 
(Sibiu), N. Manița (Galați), Gh. 
Manea (C-lung Muscel), I. Petre 
(Brăila), A. Iacob (Suceava), M. 
Drăgolnici (Mehedinți). Cat. semi
grea : V. Rață (Suceava), V. Pe- 
rianu (Brăila), S. Șchiopu (Dolj), 
I. Ivan (C-lung Muscel), I. Șulea 
(Mehedinți), I. Moga (Sibiu), I. 
Marian (Oradea), Al But (Cluj), 
Gh. Dumitrescu (Prahova), I. 
Gilcogie (Săvineștl). Cat. grea: V. 
Tudbrie (Iași), M. Mltrol (Ialomi
ța), Em. loanovlcl (Cluj), M. Ba
nu (Bacău). G. Schubert (Timiș), 
A Iancu (C-lung Muscel). D. 
Bucur (Tg. Mureș), H. Consur 
(Brăila).

(Relatările ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri Grigore 
Rizu — Brăila, Constantin Alexa 
— Suceava, Ion Dlaconu — Slati
na, Deeebal Rădulescu — C-lung 
Muscel, Gheorghe Manafu (Tr. Se
verin, Ilie Iohescu — Sibiu, Au
gustin Verba — Satu Mare, Teo
dor Tohătan — Bala Mare, Cor
nel Nemțeanu — P. Neamț, Ilie 
Iancu — Bacău șl Ion Firu — ar
bitru).

® întrueit pînă la închiderea 
ediției n-am primit rezultatele e- 
tapei de zonă de la Hunedoara, 
le vom publica în numărul de 
marți.

A. S. ARMATA TG. MU
REȘ — FLACARA MORENI 
5_0 (2—0). în repriza se
cundă, înaintașii echipei 
gazdă au jucat mai bine, fruc
tificând trei ocazii. Oaspeții 
au prestat în tot timpul me
ciului un joc deschis. Golu
rile au fost realizate de Ca- 
niaro (min. 4), Lucaci (min. 
41 din 11 m și 58), Fazeknș 
(min. 50) șl Nistor (min. 60). 
Bun arbitrajul lui V. Topan
— Cluj. (A. Szabo, coresp.).

SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI — S. N. OLTE
NIȚA 1—1 (0—0). în prima 
parte bucureștenii Bujor și 
Kraus au ratat cîte 0 ocazie, 
ultimul trimițînd balonul în 
bară! în min. 50, o nouă 
bară a studenților (Pană), 
pentru ca în min. C0, la o 
greșeală a apărării Sportului 
studențesc, A. Constantin 
(S.N.O.) să expedieze balonul 
în poartă pe lîngă Ion Vasile, 
care-i ieșise în întîmpinare. 
După 7 minute, Păiș a adus 
egalarea pe tabela de marcaj 
în urma unui șut din interio
rul careului. Pînă la sfîrșit 
am asistat, ca de altfel în tot 
cursul meciului, la atacurile 
dezlănțuite ale studenților, 
lipsite însă de claritate. A 
condus impecabil Al. Alexa
— Hm. Vîlcea. (C. Moraru).

CEAHLĂUL p. neamț — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 
2—1 (1—0). în repriza întîi 
localnicii au dominat și au 
deschis scorul prin Ștefăne
scu (min. 2). După pauză, 
metalurgiștii au echilibrat 
jocul și printr-un contraatac 
au egalat. Autor: Turcu (min. 
56). In final, Ceahlăul a ata-< 
cat dezlănțuit și a marcat 
golul victoriei, prin Baicu 
(min. 85). Excelent arbitrajul 
lui C. Prusac — Botoșani. 
(C. Nemteanu, coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — POLI
TEHNICA GALAȚI 2—0 
(0—0). Feroviarii au dominat 
în majoritatea timpului. Sco
rul nu a luat proporții deoa
rece studeniți s-au apărat su- 
pranumeric, uneori cu 7 ?i 
8 jucători. Gălățenii au con
traatacat periculos și au avut 
două ocazii de a înscrie. Go
lurile au fost marcate de 
Mărculescu (min. 50) și Pa- 
nait (min. 79). A condus sa
tisfăcător Gh. Niță - Cîm- 
pulung. (C. Enea, coreșp.)

OȚELUL GALAȚI — PO
IANA CÎMPINA 2—1 (2—0). 
Gălățenii au prestat un joc 
bun în prima parte. După 
pauză, oaspeții au evoluat la 
un nivel mai bun și au reușit 
să reducă din handicap. Au
torii golurilor : Ioniță (min. 1) 
și Ionică (min. 10), pentru

Oțelul, Baboi® (m5n. 67) pen
tru Poiana. A arbitrat foarte 
bine O. Manusaride — Bucu
rești. (S. Constantineecu, co
resp. principal).

ȘTIINȚA BACAU — POR
TUL CONSTANȚA 2—0 
(0—0). Cu toate că sistemul 
defensiv al constănțenilor a 
fost străpuns abia tn repriza 
secundă, studenții au avut în 
permanență Inițiativa și, în 
general, au prestat un joe de 
calitate. In partea a doua, 
acțiunile ofensive ale studen
ților au fost mal bina orga
nizate, și, firesc, el au mar
cat de două ori, prin Banu 
(min. 52) și Pelea (min. 70). 
A condus foarte bine Gr* 
Bîrsan — Galați. (E. Florea, 
coresp.)

METROM BRAȘOV — 
METALUL BUCUREȘTI 2—1 
(1—0). Dispută extrem de 
dîrză, cu faze spectaculoase, 
care au satisfăcut pe specta
torii din Brașov. Jucătorii de 
la Metrom au Insistat mai 
mult în finalul partidei și, 
astfel, au cîștigat pe merit. 
Au marcat i Selimesi (inin. 
24), I. Nicolae (min. 81) pen
tru Metrom, Emil Dumitru 
(min. 58) pentru Metalul. A 
arbitrat slab I. Chilibar —• 
[Pitești. (V. Secăreanu, co
resp.)

PROGRESUL BRÂILA — 
DUNĂRE A GIURGIU 2—0 
(2—0). Brăilenii, superiori în 
repriza întîi, pe lîngă Cele 
două goluri marcate au ratat 
alte cîteva situații clare prin 
Plugaru, Stoicescu și Cojo
caru. După pauză, jucătorii 
de la Dunărea au avut o pe
rioadă de dominare, însă a- 
părarea Progresului a rezol
vat toate situațiile critice. Au 
marcat i Plugaru (min. 15) și 
Stănoaie (min. 24). A condus 
C. Niculescu — București. 
(I. Baltag, coresp.)

CLASAMENTUL
1. A.S.A. ARMATA

7 5 2 0 2t— 4 18
2. Sp. atudențeso 7 5 2 0 12— 5 12
3. Progresul 7 4 12 13— 6 9
4. Ceahlăul 7 4 0 3 11- 8 8
S. Știința 7 4 0 3 9- 7 8
6. Metalul Buc. 7 3 2 2 7— 5 8
7. Met. Ttrgovlșta 7 4 0 3 8— 9 8
8. Dunărea 7 4 0 3 5- 9 8
9. C.F.B. 7 2 3 2 10—11 1

10. Metrom 7 3 13 8—10 7
11. Oțelul 7 2 2 3 «-» 8
12. Portul 7 3 0 4 5—10 6
13. S.N.O. 7 13 3 5— 9 S
14. Poiana 7 12 4 5— 3 4
15. Politehnica 7 10 6 4—10 2
16. Flacăra 7 0 2 5 «-17 2

ETAPA VIITOARE (4 octom*
brie) : Dunărea Giurgiu — A.S.A. 
Tg. Mureș, S.N. Oltenița — C.F.R. 
Pașcani, Flacăra Moreni — Cea
hlăul P. Neamț, Oțelul Galați — 
Politehnica Galați, Sp. studențeso 
București — Metalul București, 
Metrom Brașov — Știința Bacău, 
Poiana Cîmpina — Metalul Tîrgo- 
viște, Portul Constanța — Progre
sul Brăila.

Seria a ll-a: DERBIUL POLITEHNICA

P- 
L 
P,
3. 

A.

ȘC. SP. ȘOIMII SIBIU 
MORAVIA 6-4

Echipele de juniori Școala 
sportivă „Șoimii" Sibiu și Mo
ravia (Cehoslovacia) s-au în- 
tîlnit în meci revanșă. Victoria 
a revenit gazdelor, cu scorul 
de 6—4 (în primul meci sibienii 
cîștigaseră cu 8—3). O evoluție 
remarcabilă au avut Mircea 
Iagăru, Ion Tudor, precum și 
boxerul oaspete, Ian Keler.

II ie lONESCU-coresp.

CRIȘUL S-A ÎNCHEIAT LA EGALITATE
POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — CRIȘUL ORADEA 
1—1 (0—1). Cei peste 18 000 
de spectatori, din tribunele 
stadionului 1 Mai, au asistat 
la un derby... ratat. în prima 
parte, orădenii jucînd mai 
bine au reușit să deschidă 
scorul prin Dărăban (min. 17). 
în repriza secundă, ei au fost 
de nerecunoscut: au jucat 
dur, periculos, au „tras“ de 
timp ,au protestat la decizii 
îneît arbitrul a fost nevoit 
să dea nenumărate avertis
mente, iar în min. 72 să-l 
elimine pe Dărăban. Repriza 
a aparținut gazdelor, care au 
redus doar din handicap 
(Dobîndă, min. 68) și au ratat 
alte ocazii. A arbitrat 
bine C. Bărbulescu — Bucu
rești. (P. Arcan, coresp. prin- 
pal).

C.F.R. ARAD — C.S.M. RE
ȘIȚA 1—0 (0—0). Joc de nivel 
tehnic modest. Reșițenii s-au 
apărat supranumeric, mai 
ales în repriza secundă, cînd 
arădenii au dominat cu au
toritate. Forma bună a porta
rului Ilieș (C.S.M.) a făcut 
ca partida să se termine cu 
o diferență doar de un gol. 
Unicul gol a fost realizat de 
Gyenge cu două minute îna
inte de fluierul final al arbi
trului G. Blau — Timișoara. 
(Gh. Nicolăiță, coresp.)

GLORIA BISTRIȚA — 
U. M. TIMIȘOARA 2—0 
(1—0). După două eșecuri, 
echipa Gloria a reușit să ter
mine învingătoare în partida 
disputată pe teren propriu. 
Localnicii au desfășurat un 
joc frumos, însă înaintașii 
au ratat multe ocazii favora
bile. După înscrierea goluri
lor, din min. 48 timișorenii 
au echilibrat jocul, dar nu 
au reușit să străpungă apă
rarea adversă. Golurile au 
fost marcate de Ciocan (min. 
21) și Moldoveanu (min. 48). 
A condus bine S. Patkos — 
Oradea. (I. Toma, coresp.)

MINERUL BAIA MARE — 
MINERUL ANINA 1—0 
(1-0). Victorie meritată a 
gazdelor, care au aVut mai 
mult timp inițiativa. A în
scris : Trifu (min. 20). Foarte 
bun arbitrajul lui I. Erdoș

CRA-
OLIMPIA SATU

Partida

8
ULTIMELE SECVENȚE ALE CAMPIONATELOR

T E MIS

NAȚIONALE (categoria a ll-a)

31,8, 5. Senior 
Cuc, Torpedo, 
tic <Gr. Nica), 
30,3, 7. Talion 
Seceriș, Talaz 
nioară (I. Oană), 
Simpatia 27,6, 9. Frunza (G. 
Avram), Zada, Safir 40,4.

NIDDY DUMITRESCU

Pe terenurile bazei sportive 
Steaua, de la Ghencea, au 
luat sfîrșit ieri întrecerile re
zervate jucătorilor de catego
ria a II-a, din cadrul campio
natelor naționale de tenis.

în ultima finală de simplu, 
titlul la băieți a fost cucerit 
de Petre Almăjan (C.S.U. Con
strucții) care a dispus cu 3—f>, 
5—7, 6—2, 6—0, 9—7 de A- 
drian Viziru (Steaua). învin
gătorul, mai concentrat în mo
mentele decisive ale partidei 
și mai calm, a avut o (ru

per-moasă revenire, care i-a 
mis să încheie victorios.

La dublu mixt, P. Almăjan 
a cules un nou succes, alături 
de Mihaela Dumitriu (Cute- 
< itorii). Ei au învins cu 6—2, 
6—2 perechea Călin Ionescu— 
Mariana Hagiu (Dinamo). De 
notat că perechea învinsă to
talizează... 28 ani. Ceea ce a 
fost, de altfel, una din ca
racteristicile acestor campio
nate, desfășurate într-o notă 
remarcabilă de bună organi
zare.

Saudi 1ONESCU

CUPA POIANA LA A X-a EDIȚIE
BRAȘOV 27 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). 
Pe stadionul de altitudine din 
Poiana Brașov a avut loc cea 
de a X-a ediție a concursu
lui „Cupa Poiana" la care au 
luat parte 147 de atleți și a- 
tlete de la Rapid București, 
din Cîmpulung Muscel, Si
biu, Codlea, Brașov și din ju
dețele Prahova și Covasna. 
Timp complet nefavorabil. 
Cîteva rezultate : BĂRBAȚI: 
800 m : Gh. Cefarț 1:54,9 ; 
disc : V. Sălăgean 51,04 ; .110 
mg: H. Cernescu 15,3; FE
MEI : 400 m : Doina Bădescu 
55,1 ; 800 ni: Ana Pavel 2:19,4; 
greutate: Ana Sălăgean
15,75 ; disc : Elvira Cataramă 
41,00 ; suliță : Elena Neacșu

46,24.
Cu acest prilej, s-au desfă

șurat și două curse contînd 
Centru „Memorialul Emil 
Pandrea". Au cîștigat: la 
800 m juniori N. Lupan (Bra
șov) 2:01,0 și la 1500 m Ort- 
vin Scheible (Rapid) 4:05,6.

Carol GRUIA
La sfirșitul acestei săp- 

tămîni se va desfășura la 
Pitești m&riul internațio
nal dintre reprezentativele 
feminine ale ROMÂNIEI 
și POLONIEI, Tot la Pi
tești va avea loc și întîl- 
nirea echipelor de tineret 
(bărbați și femei) ala. RO
MÂNIEI și R.S.S. UCRAI
NENE,

— Oradea. (T. Tohătan, co
resp. principal).

OLIMPIA ORADEA — VA
GONUL ARAD 2-0 (0—0). 
Joc viu disputat. în min. 79 
s-a produs o. altercație, după 
ce arbitrul a acordat un 
11 m în favoarea orădeiîilor 
la un henț comis de Boroș 
(Vagonul). Lovitura nu & pu
tut fi executată timp de 2 
minute din cauza protestelor 
vehemente ale jucătorilor de 
la Vagonul, apoi, David a 
ratat. La această fază, Ato- 
diresei (Vagonul) a aduș in
jurii arbitrului și a fost 
minat .părăsind terenul 
urma intervenției antreni 
rului echipei arădene. Golu> 
rile au fost marcate de Levai 
(min. 56) și Iacob (min. 89). 
A condus autoritar și compe
tent V. Trifu — Baia Mare. 
(I. Ghișa, coresp. principal)

ELECTROPUTERE 
IOVA
MARE 1—0 (1—0). 
a fost viu disputată. Craio- 
venii au ratat multe situații 
favorabile, printre care și o 
lovitură de peleapsă, prin 
Stanciu (min. 6). Sătmărenii, 
bine pregătiți fizic și avînd o 
orientare tactică corespunză
toare, au opus o vie rezisten
ță. A arbitrat foarte bine 
I. Drăghici — București. Au
torul golului i Bicnea (min. 
30). (M. Popescu, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
C.S.M. SIBIU 2—0 (0—0). Joc 
de bun nivel tehnic. Medie- 
șenii au impus un ritm rapid, 
iar sibienii au încercat să 
temporizeze (jocul, apărîndu-se 
ferm și totodată contraata- 
cînd destul de periculos. Go
lurile au fost realizate de 
Gartner (min. 64 și 89). Foarte 
bun arbitrajul lui Tr. Cru- 
ceanu — Arad. (Z. Rîșno- 
veanu, coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA 
— METALURGISTUL CU- 

GIR 3—1 (2—0). Victorie cla
ră a localnicilor, cu toate că 
oaspeții au practicat un joc 
dur și obstructionist. Scorul 
a fost deschis de Pleian, in 
min. 41, cînd a transformat 
un' 11 m. După pauză, în 
min. 60, Cergo a mărit avan
tajul echipei sale. Metalurgi
știi au redus din handicap 
prin Taniaș, în min. 74, din
tr-o poziție de ofsaid, sem
nalizată de tușier. Arbitrul 
N. Barna — Tîrnăveni a fost 
lipsit de autoritate. (S. Albu, 
coresp.)

.CLASAMENTUL
7
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 : 
7 : 
7 : 
7 : 
7 : 
7 1 
7 : 
7 1

ETAPA VIITOARE .. 
brie) : C.S.M. Reșița — Gloria Bis
trița, Minerul Baia Mare — Poli
tehnica Timișoara, U.M. Timișoa
ra — Olimpia Oradea, Vagonul 
Arad — Metalurgistul Cujțir, 
C.S.M. Sibiu — Electroputere Cra
iova, Crlșul Oradea — C.F.R 
Arad, Olimpia Satu Mare — Gaz 
metan Mediaș, Minerul Anina — 
Corvinul Hunedoara.

1. POLITEHNICA
2. Corvinul
3. C.S.M. Sibiu
4. Crlșul
5. Minerul B, M.
6. Minerul Anina
7. Olimpia S. M.
8. Electroputere
8. Gaz metan 

Olimpia Oradea 
Gloria
C.F.R. Arad 
Metalurgistul 
C.S.M. Reșița 
U.M.T.
Vagonul

18. 
11.
12.
13.
14.
15.
18.

5
5
4
3
4

1 1 
0 2
1
3
1

4 0
4 0
3 2

2
1
2
3
3
2

3 1 3
3 13
3 0 4
3 0 4
2 2 3
115
I 1 5
1 0 6

6—6 8
7— 8 8 

11—11 7
7—8 7
6—9 6
6— 9 6 

10—13 6
5- 8 3
5—9 3
3—10 2
octom-



Nr. 1036 (6470) -

RECORD DE EFICACITATE

23 DE GOLURI

2(0)

2(1) 99REMIZA" ECHITABILA

sportul Pag. â 3—&

Meritată, dar obținutăDOMINARE 2 W
r.iTEAGUL ROȘU PROGRESUL cu cîte eforturi».PLATONICA...

Stadion 1 Mal, timp frumos, teren foarte bun, spectatori apro
ximativ 12 000. Au marcat: INCZE (min. 15), FRAȚILA (min. 51). 
MOLDOVEANU (min. 79), RADU (min. 83). Raport de șuturi : 7—8, 
raport de cornere : 5—3.

F.C. ARGEȘ : Niculescu 7 — Pigulea 8, Olteanu 9, Vlad 7, Ivan 
6, Ștefănescu 7 (min. 46 Dobrin 6), Prepurgel 6, Radu 6, Iancu 6 
(mjn. 67 D. Stefan), Frățilă 6, Jercan 5.

POLITEHNICA : Iordache 8 — Romllă 8, lanul 9, Stoicescu 9, 
Slmlonaș 6, Gollao 7, Marica 6 (min. 46 Lupea 6), 
fnan 8, LUpulescu 7, Moldoveanu 8 (două puncte 
excelentul său gol).

A arbitrat I. RITTER -A--A-A--A-. ajutat la linie 
ți A. Zbercea (toți din Timișoara).

Trofeul Petschovsclii ;
La tineret-rezerve : F.C. Argeș

Incze 7, Cuper- 
tn
de

plus pentru
St. Birăescu

(pentru public) : 6.
- - - _ politehnica 2—3 (0-1).

PITEȘTI, 27 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Am găsit 
la Pitești, în dimineața jocu
lui, două echipe ce se temeau 
una de alta, ca doi pugiliști 
ce-și cunosc forța loviturilor. 
Victoria — da, și ieșenii se 
gîndeau la ea — îi anima 
deopotrivă pe componenții 
ambelor team-uri. Argeșenii 
declarau! „Nu se poate, tre
buie să cîștigăm. Și vom 
cîștiga!" lanul îmi vorbea la 
plecarea spre stadion de în
crederea coechipierilor săi în 
forțele proprii, de potențialul 
formației. Și, iată, după cele 
90 de minute de joc, ambele 
echipe și-au îndeplinit dorin-

țele pe jumătate. Cum sînt 
puse în joc doar două puncte, 
unul a rămas la Pitești, celă
lalt a fost luat la lași. După 
o partidă de nota 7 (satisfă
cătoare din punct de vedere 
al luptei sportive — în spe
cial finalul —, al fazei ar de 
poartă, dar modestă în șutu
rile expediate de către eta- 
canți în finalizări). După cum 
arată și statistica, s-a tras 
foarte puțin la poartă. Poli
tehnica Iași merită acest egal, 
care-i onorează locul în cla
sament, pentru că a făcut din 
nou dovada maturității, ne
așteptată față de evoluția din 
campionatul trecut, pentru

■ ■ ■

0(0) GUST AMAR
Stadion Jiul, timp frumos, teren bun, spectatori 2 966. Au în

scris : DODU (min. 33, din 11 m) și CONSTANTIN (min. 51) Ra
port de șuturi Ia poartă : 11—13 ; raport de cornere : 9—16.

JIUL : Stan 8 — Georgescu 9, Georgevicl 7, Stocker 8, M. Po
pescu 8, Dodu 6, Sandu 6, Peronescu 5, I. Constantin 7 (min. 78 
Cotormani), Libardl 6, Naidin 5.

C.F.R. CLUJ : Mărculescu 7 — Burlacu 7, Sooș 8, Fanea 7, Ro
man 7. Vlșan (min. 25 Tegean 6), Cojocaru 9, Sorin Bretan 8, Soo 
7, O. Ionescu 5, Petrescu 6.

A arbitrat GH. POPOVICI (București) Tir-ir-A-A-A-, ajutat Ia 
linie de O. Caluglierovlcl șl P. Badea (ambii din Brașov).

Trofeul Petschovsclii (pentru public) : 9.
La tineret rezerve : Jiul — C.F.R. Cluj 0—1 (0—1).

PETROȘANI, 27 (prin te. 
lefon, de la trimisul nostru).

Spectatorii din Valea Jiului 
eu trăit duminică, pentru pri
ma dată în acest campionat, 
bucuria viotorieL Dar, victoria 
aceasta le-a lăsat un gust a- 
mar. Echipa lor favorită este 
astăzi umbra celei din campio
natul trecut. Atacanții, pînă 
nu de mult punctul forte al 
minerilor, evoluează fără bu
solă, aruncindu-se orbește spre 
poarta adversă, mizînd mai 
mult pe greșelile adversarilor, 
decît pe propriile lor forțe. De 
data aceasta gazdele au reușit 
să cîștige partida cu ceferiș
tii clujeni pe două greșeli cra
se ale fundașilor acestora. 
Ulciorul însă...

Deși au părăsit terenul în
vinși, oaspeții au fost cei care 
au dat culoare partidei. Ei au 
organizat mai bine jocul, au 
stăpînit mijlocul terenului și 
au șutat mai mult și mai pe
riculos la poartă. Dar, O. Io- 
nescu și S. Bretan de trei ori, 
doar cu Stan în față, n-au pu
tut să-l păcălească pe porta
rul Jiului.

Tată acum cîteva faze mai 
interesante din acest joc, care, 
numai pe alocuri s-a ridicat 
peste nivelul categoriei se

cunde.
O centrare a lui Naidin a 

fost pe punctul de a fi concre
tizată de... Soos, dar mingea 
a trecut milimetric peste 
bară (min. 23). Min. 30 — Pe
trescu a scăpat o mare ocazie, 
șutind pe lîngă bară de la nu
mai 8 metri. După 3 minute. 
Soos, neputînd să degajeze un 
balon centrat de Naidin, a in
tervenit cu mina în interiorul 
careului și arbitrul Gh. Po- 
povici, pe fază, a indicat, 
prompt, punctul de 11 m. 
Dodu a transformat cu sigu
ranță : 1—0. în min. 51, I. 
Constantin a scăpat de sub es
cortă (Fanea și Soos) și... 
2—0 pentru Jiul. Minerii au 
mai inițiat în această repriză 
o singură acțiune coerentă, ra
tată însă de Naidin (min 61).

Clujenii, spre meritul lor, 
nu au cedat lupta nici la acest 
scor, ba, mai mult, ău pus 
stăpînire pe joc, minute în șir. 
In repriza secundă, raportul

de camere și cel de șuturi Ia 
poartă, 9—3 și, respectiv, 10— 
5, în favoarea ceferiștilor, este 
edificator. Nici ocaziile de gol 
nu au lipsit la poarta lui Stan. 
Cojocaru (min. 53) și Soo (min. 
67) au executat două lovituri 
libere de la 25 de metri în 
bară ! S. Bretan (min. 74), O. 
Ionescu (min. 75), Petrescu 
(min. 82), și din nou S. Bre
tan (min. 85) au avut golurile, 
cum se spune, în vîrful bocan
cului, dar... nu au reușit să 
le treacă și pe tabela de mar
caj, Păcat. După aspectul jo
cului le-ar fi meritat cu pri
sosință.

Dan VLAD

jocul simplu din apărare, 
pentru calmul cu care a de
pășit multe momente critice, 
pentru contraatacurile inteli
gente și periculoase conduse 
de Cuperman, revenit la 
forma din anii cînd s-a afir
mat. „Poli" a condus de două 
ori și a fost la un pas de o 
frumoasă victorie. F.C. Argeș 
a alergat, cum se spune, „cu 
sufletul la gură" după cele 
două puncte, atît de necesare 
în acest moment, cînd echipa 
traversează o peifioadâ destul 
de grea, cînd unii compo
nent! (probabil, datorită unei 
insuficiente pregătiri) sînt 
departe de forma arătată 
cîndva. Azi, piteștenii au 
luptat, au făcut risipă de 
energie, dar n-au știut, în 
clipele favorabile, să găsească 
calea spre izbîndă. Uneori au 
dominat categoric, dar nu 
puteau obține mai mult pen
tru că le lipsea constructo
rul de joc (Dobrîn nu e cel 
pe care-1 știm), acțiunile lui 
Radu, din prima repriză, 
spulberîndu-se datorită rătă
cirilor celorlalți. In mod gre
șit s-a încercat, 
pătrunderea pe

Iată cum s-a 
2—2 pe tabela 
min. 15 — Marica trimite în 
adîncime, Cuperman ajunge 
pînă la linia de fund, cen
trează peste toată apărarea 
și, de la 10 m, Incze, complet 
liber, șutează sub bară ; min. 
51 — Jercan deschide lung, 
Frățilă preia mingea, face 
eîțiva pași și, de la 16 m, 
trage pe jos lîngă bară; 
min. 79 — Lupulescu este 
faultat la 18 m. Moldoveanu 
execută lovitura liberă cu tis
tul exterior, lovește 
puternic, care, cu o 
rie curioasă, ocolește 
se oprește în plasă;
— de pe extrema 
debutantul Ștefan execută un 
șut-centrare pe jos, iar Radu, 
de la 6 metri, reia cu latul 
în poartă.

Gazdele forțează victoria, 
tensiunea crește, dar rezulta
tul nu
cat. Spectatorii cer nemo
tivat 11 m la faze care nu 
impuneau această ddci2ie. Ar 
mai fi de spus că Politehnica 
nu i-a avut cîteva minute în 
teren pe lanul (min. 38—42) 
și Stoicescu (min. 55—53) ac
cidentați — ultimul cu ar
cada spartă — loviți involun-

1 tar. -pentru "că' echipele și-au’ 
apărat șansele în mod spor
tiv.

cu insistență, 
centru, 
stabilit acest 
de marcaj :

balonul, 
traiecto- 
zidul și 
min. 83 
dreaptă,

poate fi modifi-

Constantin ALEXE

!

J»

(Urmare din pag. 1)

STEAUA flO]
2(0)

Stadionul Municipal, teren bun. 
Șuturi la poartă : 28—8 ; raport de

„U“ CLUJ : Ștefan 9 — Crețu 7, Pexa 7, Solomon 0, Cimpeanu
7, SUncel 6 (min. 56 Muntoanu 6), Ardeleanu 6 (min, 75 Bungău), 
Anca 8, Ulfăieanu 7, Adam 6, Barbu 6.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Ivăncescu 7, Jenei 8, Olteanu
8, Rusu 6, Șerbănoiu 7, Cadar 7, Nectila 5 (min. 46 Florescu 6), 
Ghergheli 6, Balint 6, GyOrfl 8.

A condus C. GHEmiGEAN 'A'-JrTg-Jr'ăr, ajutat la linie de A. Gri- 
gorcscu și A. Munich (toți din București).

Trofeul Petscliovschi (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : „U“ — Steagul roșu 3—0 (6—9).

timp frumos. Spectatori: 15 000. 
cornere : 15—1.

1(1)

această izbîndă a tarului!

teren bun, spectatori 12 900. Au
5), pentru Progresul, BADEA

CLUJ, 27 (prin telefon do la 
corespondentul nostru). — Cu 
excepția primului sfert de oră, 
în celelalte 75 de minute stu
denții clujeni au dominat co
pios. Ce folos — o dominare 
platonică, sterilă. Atacul n-a 
reușit să creeze o fază de soi 
pur, totul a purtat pecetea în- 
tîmplării, s-a așteptat ca apăra
rea stegarilor, suprasolicitată, 
să greșească. Pasele clujenilor 
nu ș-au legat. Majoritatea min
gilor au fost „trimise** înalt în 
careul stegarilor, devenind o 
pradă ușoară pentru apărători, 
pentru „cerberul** Adamache.

Două mari ocazii au ratat 
studenții în prima repriză : una 
în min. 12, cînd Barbu, scăpat 
în careu, liber cu Adamache, 
a vrut să dea balonul printre 
picioarele acestuia, în loc să-l 
arunce în poarta goală ; a doua, 
în min. 45, cînd Anca, din 
careu, a... mîngîiat balonul, 
dîndu-i prilej lui Adamache sâ 
rețină. Stegarii, veniți să se a- 
pere — avînd în vedere lipsa 
din formație a lui Dumitriu II 
și Pescaru, două din piesele de 
bază — au zăvorit temeinic pe
rimetrul din fața porții lui 
Adamache. Este foarte adevă
rat că în anumite momente au

fost obligați să arunce mingile 
în corner, dar cele 15 lovituri 
de colț au constituit tot atitea 
tentative nereușite pentru clu
jeni. Chiar în această situație 
de dominare consistentă, dar 
sterilă, stegarii au avut în re
priza secundă o serie de contra
atacuri purtate în mare viteză, 
în special pe partea lui Gydrfi, 
ale cărui curse au produs frea
măt în tribune și panică la 
poarta lui Ștefan. în min. 62, 
GySrfi, scăpat liber spre ca
reu, după ce-1 păcălește pe 
Pexa, se pregătea să trimită in 
poarta goală, dat Ștefan, cu o 
intervenție magistrală, prinde 
balonul in ultima fracțiune de 
secundă. în min. 78, Ștefan are 
o a doua intervenție oportună 
la o nouă șarjă a Iui Gydrfi, 
împingînd cu piciorul balonul 
pe care brașoveanul se pregătea 
să-l trimită în poarta goală. Ul
timele 10 minute au fost un a- 
devărat asediu la poarta lui A- 
damache. Zadarnic însă. Șansa 
i-a favorizat pe stegari. Ei au 
plecat de la Cluj cu un punct 
pentru care au luptat cu toată 
dăruirea. Și pe care îl me
rită din plin.>

Victor MOftEA

Stadion „1 Mai“, timp răcoros, 
marcat DUDU GEORGESCU (min. „„ ,........ . ____,
(min. 12, din 11 m) și OPREA (min,.' 43) — pentru" Fătul. Raportul 
șuturilor la poartă 16—9, raport de cornere 5—2.

FARUL : ștefănescu 6 — Stoica 7, Antonescu 8, Mareș 8, Piesa 
7, Tănase 7, Badea 7, Ologii 6 (min. 70 I. Constantinescu), Chraman
7, Tufan 8, Kallo 6 (min. 36 Oprea 8).

PROGRESUL : Manta 7 — V. Popescu 6, Măndoiu 9 Grama 7, 
Rotaru 7, Iordan Dinu 7, Beldeanu 6, St. Marinescu 6 (min 59 Năs- 
tase). Sandu Mircea S, Georgescu 8, Matei 7 (min. 72 Moțoc).

A arbitrat OCTAVIAN COMȘA (Craiova) -faJr-fr-fr. ajutat bine 
la linie de St. Mataiacr (Craiova) ți Ad. Macovei (Bacău).

Trofeul Petschovsșihl (pentru public) : 7.
La tineret-rezerve : Farul — Progresul 0—1 (0—1).

CONSTANȚA, 27 («rin te
lefon, de la trimisul nostru).

După cum a început partida 
de la Constanța — Farul s-a 
năpustit în atac, împingîn- 
du-1 pe Caraman. în „coasta" 
apărării adverse, în timp ce 
precautul Stănculescu l-a re
tras pe Marinescu în mijlo
cul terenului, căutînd să ba
ricadeze toate drumuȚile spre 
poarta lui Manta — se părea 
că vom asista la un prelungit 
asediu al gazdelor, a cărui 
singură „necunoscută" 
clipa în care oaspeții 
da...

Dar n-a fost așa!

va fi 
vor ce-

Nil

1(D

se 
scurseseră nici 5 minute și 

o 
veritabilă dramă : Ia un atac 
al bucureștenilor, dirijat pe

pe stadion. s-a consumat

2l0l Drama a pa rar îi
TIMIȘOARA 27 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Spre marea dezamăgire a iu

bitorilor de fotbal din localitate, 
nici cel de al doilea med al cu
plajului găzduit astăzi de stadio
nul „1 Mal" nu Ie-a oferit un re
zultat favorabil, la Care — desi
gur — sperau. După aemleșecul 
Politehnicii, el se așteptau, In 
mod firesc, ca echipa feroviară 
să-șl valorifice șansele în fața u- 
nei formații care, deși are o va
loare recunoscuta, venea totuși 
Ia Timișoara cu trei dintre oa
menii de bază, Dumltrache, Lu
cesc» ți Sălceanu, lipsă.

In pofida tuturor, previziunilor. 
„11 “-le ceferist n-a putut menține 
nici măcar acel 1—1 cu care a- 
proape întregul stadion se con
solase pe ja mijlocul reprizei se-

CINCI GOLURI
ÎNTR-O REPRIZA!

Stadion 1 Mal, teren foarte bun ; timp excelent : spectatori a- proxinlativ 29 009. Au marcat : ““ - - - — — ———• •
POPESCU (min. 46) și BOTH

Raport de cornere : 7—0 ;
C.F.R. : Coreo 7 — Donca

BOJIN (min. 30) pentru C.F.R.. DORU 
(min. 86) pentru Dinamo București.
Raport do lovituri Ia poartă : 17—8.

____ _ ______ . _____ 5, Mehedinți 6, Răcelescu 7, Spedosu 
S, Hergan 6, Chimiuc 7, Cioroparu 6. Manoiache 6, Nestoroviet 6, 
Bojln 7.

DINAMO : Constantlnescu 8 — Cheran 8, Stoenescu 7, Dinu 
9+. Deleanu 8. Mustățea 7, Radu Nunwelller 8, Nuțu 5, Doru Po
pescu 8, Both 6, Haldu 6.

A arbitrat N. CURSARU -A-A-A-A Ar, ajutat la linie de M. Ma- 
rinciu și M. Moraru (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovsclii, pentru public : 7.
la tineret-rezerve : C.F.R. — Dinamo 0—2 (0—1).

Stadionul Republicii, timp răcoros. Ideal de joc, teren bun, 
spectatori : circa 19 999. Au înscris : TĂTARU (min. 39), KISS — 
AUTOGOL (min. 60), PANTEA (min. 84), MANEA (min. 87) pentru 
Steaua, PANA (min. 51) șl VATAFU (min. 77) pentru Dinamo Bacău. Șuturi la poartă - ---- ~----  - ------ -- ■

STEAUA : Suclu
3. Vlgu 8, Dumitriu 7 
Tătaru 8, lordănescu

DINAMO BACAU .* ___ _ ___________ ____  .. _
mer 5, Vâtalu 8, Hrițcu 7, Sorin Avram 6 (min. 68 : Băluță 7), Pană 
7, Ena Daniel 6, Florea 8.

A arbitrat N. RAINEA (Bîrlad) ajutat la linia de
Tudorel Leca (Brăila) ți de Emil Păunescu (Vaslui).

Trofeul Petscliovschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : Steaua — Dinamo Bacău 3—2 (2—1).

: 26—11. Raport de cornere : 18—4.
5 — Sătmăreanu 9, Ciugarin 5, Hălmăgeanu 
(min. 63 : Naom 7), ștefănescu 8, Pantea 7,

6, Manea 7.
Ghiță 9 — Kiss 5, Nedelcu 9, Velicu 6, Vol-

Spațiul nu ne permite să 
vă redăm prea 
vențe din meciul 
Dinamo, captivant 
de aventuri, cu 
faze de poartă, 
apărate ca prin miracol, cu 
atacuri după atacuri, cu ne
așteptate schimbări de scor, 
cu lealizări frumoase, dar și 
cu greșeli decisive, din 
s-au. înscris patru din 
șase goluri. în anumite 
dițiuni, însă, și greșelile 
„culoare11 unui meci de 
bal, creează nota de senzație 
de care are nevoie spectaco
lul fotbalistic.

Așa a fost ieri. Avînd în 
față acel 0—8 din campiona
tul trecut, băcăuanii s-au 
închis în apărare, în pri
mele 45 de minute, așteptînd 
ca Ghiță să-i salveze. Ceea ce

multe sec- 
■Steaua — 
ca un film 
numeroase 
eu șuturi

care 
cele 
Con- 
dau 
fot-

juuul; . o.
Dinamo Bacău 3—2 (2—1).

a și făcut, în mai multe rîn- 
duri, intervenind inspirat la 
șuturile Iui Iordănescu 
Tâtaru (min. 4, 16 și 
Steaua a atacat furtunos, 
a ratat mult în aceasta 
rioadă, în special prin Iordă- 
nescu, care a avut și poarta 
goală, în min. 9, dar a tras 
alături. Abandonînd 
veleități de atac, băcăuanii 
s-au apărat destul de bine și 
e probabil că ar fi ajuns la 
pauză fără nici un prejudi
ciu, dacă Velicu nu i-ar fi 
pasat balonul Iui... Tătaru.

Imediat după începerea re
prizei a doua, Dinamo Bacău 
avea să obțină egalarea în 
aceleași condițiuni, de data 
aceasta Ciugarin ,predîndu-i" 
mingea lui Pană. Pe fondul 
de derută ce se crease în 
tabăra bucureșteană, băcăua-

și 
19). 
dar 
pe-

orice

nii au avut posibilitatea să 
obțină avantajul material și 
psihologic al unui al doilea 
gol, dar, același Pană a ratat 
pasa lui Băluță. Se joacă a- 
cum într-un ritm susținut, 
mizîndu-se de ambele părți 
pe acțiunile ofensive. Desi
gur, Steaua este echipa care 
insistă, dar și oaspeții vizează 
în aceste minute mai mult 
decît un rezultat de egalitate. 
Urmează a treia greșeală de 
mari proporții a partidei : 
Kiss, încercînd să respingă 
balonul din fața lui lordă
nescu, îl trimite în poarta lui 
Ghiță 1 Cu 13 minute înainte 
de sfîrșitul meciului, Dinamo 
Bacău restabilește egalitatea 
pe tabela de marcaj, datorită 
lui Vătafu, dir și lui Suciu, 
nesigur în prma fază.

Se părea că acesta va fi 
rezultatul final, nedrept, 
poate, pentru Steaua, care a 
avut mai multe situații favo
rabile, dar iată că în min. 84, 
dintr-o poziție la care oas- 
peț'i au reclamat ofsaid, Pan- 
tea spulberă moralul băcăua
nilor, cu un al treilea gol, 
greu de recuperat în puținele 
minute ce rămăseseră pînă la 
f'cierul final. Victoria Stelei 
era asigurată. Cel de al pa
trulea gol al bucureștenilor 
nu mai avea importanță...

cunde, fiind lntrecuți, oarecum 
sutprinzător și nedrept In raport 
cu desfășurarea generală a parti
dei. cu puțin înainte de fluierul 
final al arbitrului, tn urma unei 
noi erori de apărare, așa cum se 
întîmplase șl la primirea celui 
dintîi gol.

Gazdele ar fi meritat, fără în
doială. un rezultat de egalitate, 
fiindcă au avut mal mult iniția
tiva. îndeosebi în prima parte a 
întunlrii, ctnd — datorită pătrun
derilor irezistibile ale lui Cioroipa- 
ru șl vivacității Iui Bojln — s-au 
apropiat foarte des și destul de 
periculos de poarta lui Constan- 
tinescu. spre deosebire de bucu- 
reșteni, a căror linie de atac nl 
s-a părut ca și inexistentă, la ac
tivul el neputind trece tn aceste 
45 de minute decît 3 șuturi ane
mice, parțte extrem de ușor de 
Corec.

Golul primit de gazde imediat 
după pauză, datorat unei greșeli 
Incipiente a lui Hergan (pasă la 
adversar), urmată de aceea a fun
dașilor centrali (care l-au lăsat 
nemarcat pe Doru Popescu, auto
rul a trei șuturi consecutive, di î-

tre care ultimul a expediat mingea 
in plasă), a schimbat sensibil fi
zionomia jocului.

Au continuat în final să domine 
timișorenii, dar atacurile lor, de
venite mal confuze, au fost ușor 
destrămate de apărarea dlna- 
movlștllor, din rîndul căreia Dinu 
s-a comportat excelent, secundat 
fiind de Deleanu, care, dună un 
început mai slab ?i-a revenit to
tal, avind intervenții de-a dreptul 
salutare.

Surprinzător, ceferiștii au re
nunțat în această repriză și la 
marcajul strict (efectuat insă u- 
neori cam dur în prima parte a 
jocului) dindu-Ie mai muțtă li
bertate de mișcare oaspeților.

Cu maturitatea cerc-: caracteri
zează, aceștia nu profitat de sl- 
tuațfe, contraataclnd un-ori destui 
de periculos. La un astlel de con
traatac, In care apărarea gazdelor 
rămăsese descoperită, Both a în
scris 
rate 
care

golul unei victorii puțin spe- 
chiar do bucuteșteni, dar 
devine cu atit mal prețioasă.

Constantin FIRANESCU

dreapta, mingea a sărit de
parte. în jumătatea lor de 
teren, Grama a executat o 
centrare lungă, Mareș și 
compania au acuzat un mo
ment de uluială — bănuin- 
d-ul po Georgescu in ofsaid 
—, „nouarul** oaspeților a ur
mărit cu încăpăținare și a 
trimis balonul cu capul, pes
te Ștefănescu : 1—9 pentru 
Progresul!

Acest gol — absolut vala
bil și după opinia observatoru

lui federal, Iancu
— a dat naștere 
lungi huiduieli 
cîtorva minute 
nire pe gazon.

Progresul — 
mi s-a părut 
schimbată în bine — a ieșit 
la joc, a echilibrat partida, 
„caii nărăvași" ai bucurește
nilor — Beldeanu, Georgescu, 
Sandu Mircea — traversînd 
terenul, combinînd frumos, 
atacînd amenințător.

Este nevoie de un penalty
— centrare Stoica, henț în 
careu Viorel Popescu — pen
tru ca egalitatea să se rein- 
troneze pe tabela de marcaj, 
pentru ca flacăra speranței 
să se reaprindă in tribună... 
Badea transformă imparabil 
și, din acel, moment, con- 
stănțenii sprintează irezisti
bil spre izbîndă. Cu două 
minute înainte de pauză, O- 
PREA pătrunde în „slalom** 
pe dreapta, intră într-Un 
unghi vecin cu imposibilul și 
cînd toată lumea aștepta cen
trarea clasică înapoi, șutea- 
ză violent printre bară si 
Manta î gol!

Repriza secundă începe în 
nota de dominare a gazdelor 
dar înaintașii Farului greșesc 
în faza decisivă, în fața unei 
apărări în care Măndoiu ex
celează în jocul aerian, iar 
Viorel Popescu în... faulturi 
și gesturi teatrale.

Spre jumătatea reprizei, 
jocul redevine egal, Progre
sul demonstrînd virtuți ne
bănuite și neîmpăcîndu-se cu 
ideea înfrîngerii... De altfel, 
cu 10 minute înainte de sfîr
șit — într-un final dramatic
— Georgescu ratează incre
dibil, de la eîțiva pași de 
poarta părăsită de Ștefănes
cu...

Astfel Farul cîștigă, pe 
merit, o partidă în care a 
jucat mai slab decît ne aș
teptam, în fața unui adver
sar a cărui dîrzenie și echi
libru au întrecut așteptările 
noastre.

în 
de

Ceaureanu 
unor pre- 
tribună și 
descumpă-

o echipă care 
astăzi mult

Ovidiu IOANIȚOAIA

i(2)

1(0)
redivivus

Stadionul Petrolul, timp noros, răcoros, teren bun, spectatori 
aproximativ 15 000. Au marcat: PETRUȚ (min. 8 și 35). DINCUȚA 
(min. 52), respectiv BALAN (min. 66). Raportul șuturilor la poartă : 
17—4 ; la cornere : 5—5.

PETROLUL : M. Ionescu 7 — Gruber 7, Bădin 7, MOcanu 7, N. 
Ionescu 6, Iuhasz 7, Moraru 7 (min. 73 Cringașu), Petruț 9, Din- 
cuțfi 8. Drldea 9, Grozea 7 (min. 79 Cotigă).

UNIVERSITATEA : Oprea 5 — Niculescu 6, Mincă 6, Deselnicu
6, Velea (min. 13 Smărăndache 5), DonoSe 6 (min. 72 Dașcu), Ivan
7, Martinovici 7, Niță. 5, Neagu 5, Bălan 1.

A arbitrat N. PETRICEANU 4-ArA-A-, ajutat la Unle de Niță 
Marin Și Gh. Vasilescu I (toți din București).

Trofeul Pctschovschi (pentru public) : 7.
La tinerct-rezerve : Petrolul — • •• -- - - -Universitatea Craiova 2—0 (0—0)

Cînd Mircea Dridea a ieșit 
la încălzire, împreună cu... 
foștii săi coechipieri, cea 
15 000 de ploieșteni au izbuc-

Miercuri jucăm
meciul vieții
noastre

Jack BERAR1U

In centru: antrenorul Nicolae 
jos, de la stingă

DUMITRESCU, sus, la stingi la dreapta: Pcjoni, Axente, Lereter, Sima, Dembrovschi,
la dreapta: Broșovschi, FI. " “ " “Dumitrescu, Domide, Birău, Petescu și Gornea.

Văzuți de AL. CLENCIU

vanșă — cu v*‘ața însăși 
fotbaliștilor de pe Mureș.

Și iată, acești sorți’ — 1970 
care scot din „căciulă", ală
turi de numele superfavoritei 
Feijenoord, campioana lumii, 
pe cel al U.T.A.-ei. „LEUL $1 
ȘOARECELE" sau „GOLIATU 
și DAVID" — erau doar
două din sugestivele compa
rații iscate de „d'sputa" Fei
jenoord — U.T.A...

Jucătorii arădeni au auzit și 
ei nenumăratele glume făcute 
pe socoteala lor. Sinceri fiind
— și au acești bă'eți ardeleni 
o sinceritate simplă, fără arti
ficii, fără regie — nici ei nu cre
deau în șansa lor. Dar au 
abordat acest duel cu Feije
noord— unul psihologic, în a- 
fara celui din terenul de joc
— cu hotărîrea de a lup ta pînă 
la ultima picătură de energie 
pentru a putea... trăi cu capul 
sus. Acesta le-a fost scopul.

La Rotterdam, însă, U.T.A. 
a cîștigat... și un punct ne
sperat. Și iată-ne în fața me
ciului retur. îl abordez pe an
trenorul Dumitrescu după me- ■ a.. .

ciul cu Rapid. E nw mult 
decît afectat, e supărat de e- 
voluția echipei. „Băieții — li
nii dintre ei — s-au menajat 
mai mult decît este de accep
tat. E drept, miercuri jucăm 
partida cea mare, dar U.T.A. 
are un obraz pe care trebuie 
să-l respecți oricind și oriun
de. In fine, au lipsit și două 
„piese" grele — Dembrovschi 
și Broșovschi. Sper să-i am în 
formație în jocul cu Feije
noord. Luni, după analiza — 
severă, vă asigur — a jocu
lui cu Rapid și după interpre
tarea rezumatului filmat al 
meciului de la Rotterdam, vom 
face un antrenament de. două

ore și jumătate, în urma că
ruia vom stabili „ll“-le defi
nitiv.

— Discutînd cu cărțile pe 
față, cum vedeți și ce aștep
tați dumneavoastră și jucătorii 
de la meciul de miercuri ?

— Toți băieții sînt rezervați, 
pentru că știu că-i așteaptă 
Un meci extraordinar de greu. 
Ei au văzut din față, și au 
simțit pe pielea lor, forța Fei- 
jenoord-uW. Reușita de la 
Rotterdam le-a dat însă aripi, 
insuflîndu-le hotărîrea de a 
lupta ca niciodată în viață. De 
la asta plecăm.

— Știind că Feijenoord a 
remontat (în prima manșă a

lafinalei intercontinentale) 
Buenos Aires de la 0—2, în
scriind în deplasare două go
luri, cum intenționați să abor
dați meciul de miercuri ?

— Nu vom ataca continuu, 
sau dezlănțuit, cum vreți să-i 
spuneți. Am fi victime sigure. 
Contraatacurile olandezilor nu 
iartă. Jucind cu o apărare în
tărită, a vom aștepta pe ei să 
atace — o vor face cu sigu
ranță, căci un scor de 0—0 la 
Arad înseamnă eliminarea lor, 
deci au neapărat nevoie să 
înscrie — și vom contraataca 
noi. Evident, mult mai susți
nut ca la Rotterdam, unde 
cuvintul de ordine nu putea

fi decît „apărare", in fața unui 
atac dezlănțuit, care neestimat 
la reala-i forță putea decide 
calificarea chiar din primul 
meci.

La Arad, o știm cu toții, vom 
avea un meci teribil de greu. 
Olandezii vor face imposibilul 
să încline balanța în faovarea 
lor, dar elevii mei cunosc 
foarte bine dificilele „date ale 
problemei", le Consideră ca a- 
tare, și așteaptă cu luciditate 
examenul „meciul vieții noas
tre". Atît. avem de spus, de
ocamdată, 
sper însă 
miercuri, a 
mitrescu.

nit ca la o comandă, în ura- 
le, salutînd, astfel, reapari
ția pe gazon a unui vechi 
idol.

...Și, cum un 
de ani, cît are 
are nevoie, la 
o primă „minge bună", iată 
aceasta a venit, relativ repe
de, mai precis în min. 8, 
cînd Petrolul a beneficiat de 
o lovitură liberă, din apro
pierea tarelui mare. Balonul, 
trimis cu efect peste zid, 
a lovit sub bara transver
sală, și, apoi, revenind în 
teren, a fost introdus în pla
să de către Petruț, care 
urmărise cu atenție faza. 
Dridea, coautor la golul în- 
tîi, și-a dat drumul la joc, 
demareîndu-se cu ușurință 
din poziția sa de vîrf avan
sat și a manevrat cu dezin
voltură în acțiunile colective 
concepute de el. De Ia Dri- 
dea va pleca, de altfel, și 
golul doi, înscris în min. 35, 
tot de Petruț, de la Dridea 
va porni și pasa decisivă 
trimisă, în min. 52, spre Din- 
cuță, care s-a trezit singur, 
singurel cu portarul,, mar- 
cînd cu emoție (din cauza 
lui) cei de-al treilea gol.

jucător la 33 
Dridea acum, 
reintrare, de

Am ajuns, iată, la... 3—0 
și n-am spus nimic de ad
versara Petrolului, Universi
tatea Craiova ; poate și pen
tru faptul că, în toată aceas
tă perioadă de timp, evoluția 
ei în spațiul de joc a fost 
ștearsă, cenușie, în ton doar 
cu această zi închisă, fnoho- 
rîtă, de sfîrșit de septembrie. 
Nici un schimb de două-treî 
pase între înaintași, nici un 
șut pe spațiul porții în (nota 
bene) 66 de minute (pînă la 
înscrierea golului de... onoa
re), numai o luptă oarbă, 
fără speranțe, între jucătorii 
din ultima linie, ieri neinspi
rată, dar și nesprijinită, în 
mod organizat, de către cei
lalți coechipieri. Acesta a 
fost tristul bilanț al Univer
sității Craiova, cum spu
neam, pînă în min. 66, cînd, 
la o rară incursiune în ca
reul Petrolului, oaspeții au 
reușit să reducă din handi
cap. Niță a dat pentru prima 
oară drumul, cu operativita
te, Ia minge, balonul l-a gă
sit complet demarcat, în ca
reu, pc Bălan care a șutat 
cu putere, înscriind impara- 
bil. Și cu aceasta — bastft, 
craiovenii n-au mai nimerit 
poarta pînă la ultimul fluier 
al arbitrului. Cum să ne ex
plicăm jocul slab al 
sității Craiova, fapt 
rător cu trei zile 
revanșei cu Pecsi
Prin indisponibilitățile (Bît- 
lan, Strîrribeanu, Oblemenco) 
din formație? Printr-o me
najare a forțelor pentru par
tida de miercuri ? Nu știm, 
să vedem, vom fi acolo...

Univer- 
îngrijo- 

înaintea
Dosza ?

Gh. NICOLAESCU

PRONOSPORT

Cuvintul decisiv 
să vi-l spunem 
încheiat N. Du-

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
39, ETAPA DIN 27 SEPTEMBRIE 

1970
I. „U“ Cluj — Steagul roșu 

II. Farul — Progresul
III. Petrolul — „U‘* Craiova
IV. F.C. Argeș — Polit. Iași
V. C.F.R. Tim. — Din. Buc.

VI. Jiul — C.F.R. Cluj 
VII. Steaua — Din. Bacău

VIII. Roma — Florentina

2
2
1 
t 

X

x 
î 
î

X
2
1
1
S

IX. Verona — Inter
X. Catania — Juventus

Xl. Bologna — Lauerossl 
XII. Cagliari — Sainpdoria 

XIII. Milan — Lazio
Fond de premii : 342.823 lei.
Plata premiilor pentru acelt 

concurs se va face astfel :
ÎN CAPITALA : de la 2 octom

brie 1970 pînă la 12 noiembrie 1970 
inclusiv.

ÎN ȚARA : de la 6 octombrie 
1970 la 12 noleipbrle 1970 inclusiv.



CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEI

SPERANȚE RENĂSCUTE la toate capi-
3, niponii în

Campionatele internaționale 
de tenis înaintea startului

TRAGEREA LA SORJf
In „c.c.e." la baschet

VARNA, 27 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Așadar, reprezentativa femi
nină a României a debutat cu 
o înfrîngere în turneul final, 
în fața unei echipe, Ungaria, 
pe care o învinsese categoric 
înainte de mondiale. Specialiș
tii prezenți în sala sporturilor 
din Varna au pus această În
frîngere șl jocul de nerecunos
cut al româncelor 
programului Încâlcit

pe seama 
din preziua

Cubei, autoarea marii surprize 
de la Sevlievo, unde a elimi
nat echipa R.D.G. Deși supe
rioare tehnico-tactic, româncele 
au început partida sub impre
sia eșecului din ziua preceden
tă, pierzînd primul set la 16 
după ce conduseseră cu 10—2 1 
Insă pe parcurs și-au revenit, 
ca urmare a introducerii în te
ren a unor rezerve mai puțin 
obosite psihic. Dintre acestea 
un bun randament au dat

IERI

3-1
1—3

Polonia 3—1
România — Belgia
Japonia — ILR.S.S. 
Bulgaria

SOFIA (masculin)
AZI

Polonia — Japonia 
Belgia — R.D.G. 
Bulgaria — Cehoslovacia 
U.R.S.S. — România

Bulgaria — Japonia 3—2» R.D.G. —Alte rezultate de slmbătă :
Polonia 3—0.

JAMBOL î Brazilia — R.P. Mongolă 3—0, Olanda, — Cuba 1—3, 
Ungaria — Italia 3—2, R.P.D. Coreeană — Iugoslavia 3—0 (locurile 
9—16) ; Venezuela — Guineea 3—0, Iran — Tunisia 3—0, Finlanda 
— Israel 3—2, S.U.A. — Franța 3—1 (locurile 17—23).

VARNA (feminin)
IERI UZI

Ungaria — R.P.D. Coreeană 
i Japonia — Cuba

Cehoslovacia — U.R.S.S.
Bulgaria — România

Bulgaria — Cehoslovacia 3—1, Japo-

România — Cuba 3—1
R.P.D. Coreeană — Cehoslovacia
1—3 
Bulgaria — Ungaria 1—3.

Alte rezultate de slmbătă : 1
nia — R.P.D. Coreeană 3—1.

BURGAS e Peru — R.P. Mongolă 3—0, Polonia — Mexic
R.D.G. — Olanda 3—0, S.U.A. — Brazilia 3—1 (locurile 9-16).

Clasament»

3-0.

1. Bulgaria
2. U.R.S.S.
3. R.D.G.
4. Cehoslovacia
5. Japonia
6. România
7. Polonia
8. Belgia

MASCULIN :
3 3 0 9:3 6
3 2 1 7:4 5
2 2 0 6:1 4
2 2 0 6:4 4
3 1 2 6:6 4
3 1 2 5:7 4
3 0 3 3:7 3
3 0 3 1:9 3

FEMININ
1. Bulgaria
2. Ungaria
3. U.R.S.S.
4. Japonia
5. R.P.D. Coreeană
6. România
7. Cehoslovacia
B. Cuba

5
5
4
4
4
4
3

3 0 3 1:9 3

7:4
6:5

fiind superiori 
tolele. în setul 
cep să dea semne de obosea
lă și gazdele profită, cîștigînd 
la 13. Forța de joc a volei
baliștilor japonezi scade tot 
mai mult. Ei cedează și setul 
următor la 11, pentru ca, în 
ultimul, complet derutați, să 
piardă la 2. Echipa Bulgariei 
obține astfel o victorie extrem 
de prețioasă în lupta pentru 
titlul mondial.

în a doua zi a finalelor 
masculine, formația ROMÂ
NIEI a avut ca adversară pe 
cea a BELGIEI. Voelibaliștii 
români, resimțind u-se după 
cele 133 de minute de joc din 
partida cu Cehoslovacia și 
menajîndu-și forțele pentru 
întîlnirea următoare, au jucat 
mai relaxat, fără să recurgă 
la întregul lor potențial fizic, 
fiind lipsiți și de aportul lui 
Aurel Drăgan, ținut pe banca 
de rezerve din aceleași consi
derente. Dar și în aceste con
diții raportul valoric a fost, 
evident, în favoarea români
lor, care au obținut victoria 
cu 3—1 (8, 13, — 6, 6). Le im
putăm, totuși, căderea nejus
tificată din setul trei, cînd, 
după 6—6, nu au reușit să 
realizeze nici un punct pînă 
la sfîrșitul setului. Antrenați 
de fostul internațional Hora- 
țiu Nicolau, voleibaliștii bel
gieni au arătat că posedă 
numeroase elemente de volei 
modern, mai ales în jocul la 
fileu, fiind însă deficitari în 
apărare

TOMA HRISTOV

Echipa italiană Ignis 
rese a obținut cea de-a 
victorie 
drul turneului pentru „Cupa 
intercontinentală" la baschet 
masculin, care se desfășoară 
în prezent la Varese. De da
ta aceasta baschetbaliștii ita
lieni au întîlnit formația 
Slavia Praga pe care au în
trecut-o cu sorul de 71—63 

In urma acestei victorii 
echipa 
virtuală 
feului.

Va- 
treia 

consecutivă în ca-

urma acestei 
Ignis Varese 
cîștigătoare

competițieClasica 
Paris-Tours, ajunsă la 
a 64-a ediție, a fost 
duminică de vest-germanul 
Jurgen Tschan care a realizat 
pe 286 km timpul de 6h58:25 
(medie orară 41,011 km). După 
50 sec. a sosit olandezul Pijnen 
iar după 1:25’ belgianul Rey- 
broeck. Basso (Italia) a ocupat 
locul 4.

Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat la Berlin, po
loneza Teresa Sukniewicz a e- 
galat recordul mondial pe 100 
m garduri — 12,7. Recordul a 
fost stabilit in acest sezon de 
atleta Karin Balzer (R.D.G.).

Comitetul director al 
Federației internaționale 
de tenis (FILT), întrunit la 
Stockholm, sub președin
ția lui B. A. Barnett (Au
stralia), a luat hotărîrea 
să nu mai admită desfă
șurarea nici unui *urneu 
profesionist pe terenurile 
omologate de federațiile 
naționale afiliate.

Această măsură este în
dreptată, fără îndoială, 
împotriva organizatorilor 
proiectatului campionat 
mondial de tenis (open)

meciului, cînd jucătoarele au 
trebuit să facă antrenament 
seara tîrziu, iar în ziua jocu
lui au dormit pînă spre prînz 1 
De aceea a existat tot timpul 
o stare de moleșeală copleși
toare pe teren. Eșecul din pri
ma zi, împotriva unei echipe 
totuși inferioară ca valoare, a 
acționat negativ asupra moralu
lui voleibalistelor noastre.

In ziua h doua, formația 
României a întîlnit pe cea a

Carmen Marinescu șl, oarecum, 
Gabriela Popa. Fără cîteva ti
tulare, echipa a jucat mult mai 
bine, lntrecînd de o manieră 
categorică adversarele și obți- 
nlnd victoria cu 3—1 (—16, 6, 
5, 9).

Să sperăm că această victo
rie va Însemna o relansare a 
teamului nostru în acest tur
neu final, unde o așteaptă în- 
tîlnlri dificile.

Aurelian BREBEANU

ECHIPA MASCULINA ÎNVINGĂTOARE TALIA EMOȚII
SOFIA, 27 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru).
în al doilea meci de sîmbă- 

tă seara s-au întîlnit reprezen
tativele Bulgariei și Japoniei, 
neînfrînte în partidele din ca
drul grupelor și singurele care 
nu pierduseră nici un set. 
Prin evoluția scorului și jocul

prestat de voleibaliștii celor 
două echipe, această întîlnire 
a avut o mare asemănare cu 
cea dintre selecționatele Ro
mâniei și Cehoslovaciei. în 
primele două seturi, pe care 
le-au cîștigat la 10 și 6, japo
nezii, au demonstrat marele 
progres realizat în ultimii ani,

Balcaniada de baschet
(Urmare din pag. 1)

ciat de neatenția oficialilor 
de la masă, care necunoscînd 
regulamentul au fluierat mai 
devreme încheierea timpului 
de joc.

Bucurie euforică în tabăra 
iugoslavă — lacrimi amare 
în cea a sportivilor bulgari, 
la capătul celei mai frumoa
se și mai pasionante dispute 
din această ediție. Baschetba
liștii iugoslavi au dominat în 
prima repriză, ca urmare a 
unor combinații pe cît de 
simple, pe atît de spectacu
loase. Dar ei nu au putut să 
se desprindă de adversarii 
lor, care s-au apărat exem
plar și au contraatacat dese
ori cu multă eficacitate.

La pauză, iugoslavii condu
ceau cu 43—41. dar două mi
nute mai tîrziu, tabela de 
marcaj indica egalitate per
fectă î 45—45. Acțiuni debor
dante de o parte și alta, con
cretizate cu multă îndemîna- 
re. Golomeev, Branzov și Fi- 
lipov din formația bulgară, 
Kapicici, Simonovici, Plecas 
sau Solman din cea iugosla
vă, modifică continuu scorul 
fntîlnirii. Și cu toate că bul
garii au pierdut pe rînd pa
tru dintre cei mai buni jucă
tori, ei au reușit să intre în 
final cu un avantaj de trei 
puncte, care le puteau aduce 
un binemeritat succes pentru 
frumoasa ’ .'
București. Dar, scorul final 
consfințit în foaia de arbitraj 
91—90 (41—43) nu le-a adus 
decît locul secund I

★
Reprezentativele României 

și Greciei au ținut să în
cheie cu un splendid specta-

lor evoluție la

col ediția a XII-a a Campio
natului balcanic. Și au reușit 
cu prisosință, ambele echipe 
aruncînd în luptă întreaga 
lor capacitate tehnică, tactică, 
fizică și realizînd, de-a lun
gul întregii partide, o con
vingătoare propagandă pen
tru baschet. începutul pri
mei reprize ne-a fost favo
rabil, dar după cîteva mi
nute sportivii greci au ega
lat ți au luat ehlar condu
cerea (12—10 în min. 5). Apoi 
se va „merge** strîns circa 
10 minute, după cace .însă, 
baschetbaliștii noștri, cu 
Diaconescu în mare vervă, cu 
Albu ponderat ți precis, Popa 
combativ, iar Tarău ți Geor
gescu imbatabili sub panouri 
(deși îl aveau ca adversar pe 
Trontzos — 2,13 m) siguri 
în aruncările de la... distanță, 
s-au distanțat cu cîteva co
șuri. Avansul nu se va do
vedi ,însă .suficient, deoarece, 
în continuare .oaspeții au 
contraatacat cu succes șl au 
egalat situația, iar tn primele 
minut© ale reprizei secunde 
au șl condus cu 4 puncte. De 
aici s-a repetat situația din 
meciul cu Bulgaria, cînd an
trenorul Al. Popescu a înlo
cuit treptat jucătorii de bază, 
pentru a-i menaja, în final, 
Diaconescu, Tarău și Popa 
(Albu fusese eliminat pentru 
5 greșeli personale) au fost 
cei ce au determinat victoria, 
după momente dramatice In 
care baschetbaliștii greci au 
forțat egalarea prin aplicarea 
unul presing disperat, Iar re
prezentanții noștri au avut 
capacitatea de a rezista, ba 
chiar de a spori avantajul.

12-10 (LA TINERET)

Nume prestigioase din sportul alb 

pe tabela intrecerilor
După o prelungită „vacanță" pe litoral — consemnată 

prin patru ediții disputate la Mamaia — CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONAL.E DE TENIS REVIN IN CAPITALĂ, spre 
satisfacția firească a bucureștenilor. Așteptat cu deosebit in
teres, în acest an, singurul nostru turneu cu invitați de peste 
hotare mobilizează la startul întrecerilor cîteva nume de te- 
nismani cunoscuți, campioni ai rachetei cu renume bine con
turate.

ciclistă 
cea de 

ciștigată

Cunoscutul tenisman maghiar Istvan Gulyas va 
încep azi pe terenurile de ladin favoriții întrecerilor care 

Progresul.

fi unul

Gimnastică modernă

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
RUDA HVEZDA PRAGA 85,55-84,55

CÎȘTIGAT toate exercițiile
de

din
VlLCU 29,15 : 2. Cristina Hu- 
rezeanu 28,60; 3. Julie Pake- 
landerova 28,55.

Vom vedea astfel, începînd 
de mîine, pe multiplul cam
pion maghiar Istvan Gulyas, 
fost finalist al probei de sim
plu de la Roland Garros (edi
ția 1966), unul din cei mai re
prezentativi jucători 
de pe continent. Să 
că el a deținut și 
Fair-Play „Pierre de 
tin** 1967, etalon al 
tații absolute. Tot din delega
ția ungară face parte și Sza- 
bolcs Baranyi, cîștigător al 
primului, turneu european 
pentru amatori,. desfășurat a- 
nul trecut la Torino. Pe tablo
ul probei de simplu mai figu
rează doi fruntași ai tenisului 
cehoslovac Zednik și Pala, ul
timul deținător al titlului de 
campion național, în absența 
lui J. Kodes. Daviscupman-ul 
italian Pietro Marzano, ca și 
compatriotul său Sergio Pal
mieri, mai figurează printre

de tenis 
amintim 
Trofeul 

Couber- 
sportivi-

ro
șa 
de 
nr.

La Băilești s-a disputat, 
duminică dimineață, cea de 
a doua întilnire dintre selec
ționatele de box (tineret) ale 
României și R.D. Germane. 
Cu acest prilej, a avut loc 
in localitate prima gală in
ternațională. Victoria a re
venit și de data aceasta, Ia 
limită, reprezentanților noș
tri : 12—10. Cei 3000 de spec
tatori prezenți în jurul rin
gului au fost martorii unor 
partide atractive, extrem de 
dîrze. Antrenorii noștri au 
urcat între corzi o garnitură 
complet nouă, față de cea

care evoluase vineri seara la 
Craiova.

Rezultate tehnice, tn ordi
nea categoriilor: R. Cosma 
b, ab. 3 H. Wolfgang; N. 
Cordoș b.p. U. Scliroichten- 
berg; I. Ciocoi b.p, B. Diec- 
ke; N. Warnke b.p. I. Adam;

Voigt b.p. M. Păunițfi 
Crețu b.p. M. Weidner 
Moraru b.p. A. Sobottka 
Wolfgang b.p. Șt. Florea 

I. Zimpel b.p. Al. Tîrîlă 
Coroianu b.p. R. 
E. Findeisen b. ab. 
cioianu.

Șt. GURGUI — 
principal

R. 
I.
D. 
D.

Fischer;
1 T. Pă-

coresp.

ROMA, 27 (Agerpres). — La 
Varese au fost trase la sorți 
partidele din primul tur în 
„Cupa campionilor europeni' 
la baschet (masculin și femi
nin).

Tn întrecerea masculină, 
campioana României, echipa 
Dinamo București, va întîlni 
în primul tur formajia austria
că Firestone Viena. Invingâ- 
toarea acestui meci urmează 
să joace cu cîștigătoarea jo- 
ciului Jeunesse Aleppo (Siria) 
— Akademik Sofia.

Tn competiția feminină, Po
litehnica București va avea ca 
adversară echipa Hapoel Tel 
Aviv urmînd, ca în caz de 
victorie, să întîlnească forma
ția Akademik Sofia.

GRUPĂ
HOCHEI

anunță din 
Ligii inter-

VICTORIA VÎLCU A
Ieri după amiază, sala 

la Institutul Pedagogic 
Capitală a găzduit întîlnirea
internațională de gimnastică 
modernă dintre Universitatea 
București și Ruda 
Praga. Sportivele 
dovedindu-se 
ne pregătite, 
toria atît pe 
84,55), cît și 
(prin VICTORIA

Cunoscuta noastră maestră 
a sportului, evoluînd exce
lent și primind 9,65 la exer
cițiul cu cerc, 9,75 la exerci
țiile cu coardă și liber ales 
fără obiect a cîștigat toate 
probele. Din team-ul nostru 
o comportare bună a avut și 
tînăra Cristina Hurezeanu. 
Oaspetele, prezentînd o echi
pă juventistă, care a impre
sionat plăcut asistența prin 
execuțiile pline de grație, nu 
au putut trece însă de cea 
mai puternică formație ro
mânească de gimnastică mo
dernă. Julie Pakclanderova, 
sportiva numărul unu, a oas- 
petelor, concurînd accidentată, 

a reușit, totuși, să se claseze 
în plutonul fruntaș. Iată pri
mele trei clasate la indivi
dual compus i 1. VICTORIA

Hvezda 
românce, 

deosebit de bi- 
au obținut vic- 
echipe (85,55—
Ia individual 

VlLCU).

ROMÂNIA: 3 TITLURI
LA DINAMOVIADA DE LUPTE
VARȘOVIA, 27 (prin tele

fon). Prima ediție a Dinamo- 
viadei de lupte (greco-roma- 
ne și libere) și-a consumat 
duminică seara ultimul act 
— finalele. Numeroșii spec
tatori prezenți în sala Gwar- 
dia au aplaudat frumoasele 
partide susținute de unii 
dintre cei mai buni luptători 
din lume, printre care Petar 
Kment și Miroslav Zeman 
(Ruda Hvezda Praga), Hristo 
Traikov (Levski Spartak So
fia) și Nicolae Martinescu 
(Dinamo București), medali- 
ați la Jocurile Olimpice de 
la Ciudad de Mexico sau la 
ultimele ediții ale 
telor mondiale.

Luptătorii de 
din șoseaua Ștefan
au onorat reputația pe care

campiona-

la clubul 
cel Mare

RUGBYȘTII ROMÂNI AU FOST ÎNTRECUȚI
LA TOULON (8-17)

TOULON, 27 (prin telefon). In 
ciuda ascendentului moral că
pătat după meciul de la Auril- 
lac, selecționata secundă a Ro
mâniei n-a fost în măsură să 
depășească XV-le întîlnit în 
ultimul meci din cadrul turneu
lui întreprins în Franța, o ve
ritabilă națională B, pierzînd la 
un scor mult prea sever, față 
de aspectul jocului (8—17).

Rugbyștii români și-au impus 
Inițiativa de la început, c»ndu- 
cînd (min. 7) prin lovitura de 
pedeapsă transformată de Dur- 
bac. Românii s-au menținut în 
avantaj pînă aproape de sfîrși- 
tul primei reprize (min. 37), 
cînd, la o ezitare a lui Budică, 
centrul Bertranne a egalat prin- 
tr-o încercare.

După pauză, jocul a fost echi
librat. Dar, o neînțelegere în
tre Mateescu și Durbac ajunge 
să fie speculată de Spangherro, 
intrat în posesia balonului. A-

cesta i-a pasat lui Dumartin 
care a realizat o nouă încercare 
pentru echipa sa. Rugbyștii ro
mâni au reacționat prompt, 
prin cîteva șarje foarte specta
culoase, dintre care ultima, in 
min. 51, autor Suciu — și trans
formată de Durbac — va întoar
ce rezultatul : 8—6 pentru Ro
mânia.

Păcat însă că în continuare, 
două greșeli personale (Marines
cu și Miclescu) îngăduie gazde
lor să înscrie cîte o încercare 
prin Tisseyre (min. 57) și Du
martin (min. 59), dintre care ul
tima transformată de Labourâ.

Pînă la sfîrșitul partidei, ro
mânii au dominat copios, lă- 
sînd impresia că vor modifica 
rezultatul. Dar, o obstrucție a 
lui Miclescu (min. 69) a oferit 
francezilor prilejul de a înscrie 
din nou, printr-o lovitură de 
pedeapsă transformată de La- 
boură...

Kmdvall
Rotterdam

Feijenoord tn acțiune 
Foto

țara noastră o are în arena 
internațională a luptelor, trei 
dintre ei cucerind locul 1 
in această importantă compe
tiție internațională : ION GI- 
BU (cat. 48 kg), NICOLAE 
MARTINESCU (cat. 100 kg), 
la „greco-romane“ și 
IATAGAN (cat. 48 kg), 
„libere".

în partidele finale I. Gibu 
l-a întrecut la puncte, de o 
manieră impresionantă, pe 
V. Skazkov (Levski Spartak 
Sofia), N. Martinescu și-a fi
xat adversarul, K. Sirsak 
(Ruda Hvezda Praga), cu u- 
merii pe saltea în min. 4, iar
I. Iatagan a obținut victoria 
la puncte în fața polonezului 
Rudelski.

Alțl 4 luptători de la Dina
mo București s-au clasat în 
primele trei locuri : V. Fodor- 
patachi (cat. 90 kg) — locul
II, C. Vîrtosu (cat. 62 kg) III, 
I. Enache (cat. 68 kg) — lo
cul III, I. Țăranu (cat. 82 kg) 
— locul III, toți la „greco-ro- 
rnane".

ION 
la

vedete, după cum redutabili 
pot* fi și cei doi oaspeți bul
gari, Liuben Ghenov și Sțoian 
Velev.

Din nefericire, la ora cînd 
sînt redactate aceste rînduri, 
nu putem preciza cine va con
duce eșalonul tenismanilor 
mâni. Prin accidentarea 
din finala „naționalelor", 
sîmbătă, capul de serie cu
1, Ilie Năstase, va fi aproape 
sigur absent din întreceri. Ră- 
mîne deci să contăm pe Ion 
Țiriac, restabilit după trata
mentul pe care-1 urma săp- 
tămîna trecută. în orice caz, 
noul nostru campion, Petre 
Mărmureanu, ca și toți cei
lalți jucători fruntași din ța
ră, vor completa tabloul de 
32 al probei de simplu.

Puternic se anunță lotul de 
competitoare feminine, unde 
prima favorită urmează să fie 
aleasă între cunoscuta jucă
toare cehoslovacă Vlasta Vo- 
pickova și maghiara Eva Sza
bo. Mai notăm pe cele două 
australience — Alexander șl 
Walshaw — pe tenacele tenis- 
mane bulgare Radkova și 
Berberian, ca și pe Veronika 
Koch (R. D. Germană). Culo
rile țării noastre vor fi repre
zentate desigur de proaspăta 
campioană Agneta Kun, ca și 
de fosta deținătoare a titlului, 
Iudith Dibar, alături de toate 
celelalte fruntașe ale ultime
lor campionate naționale.

întrecerile încep azi după 
amiază — de la ora 14.30 — 
pe terenurile din parcul spor
tiv Progresul.

După cum se 
Berna, reuniunea 
naționale de hochei pe gheață 
(LIHG), care a avut loc in lo
calitate, a supus discuției cere
rea federației de specialitate 
din R.D. Germană ca repre
zentativa acestei țări să nu fie 
inclusă în 
viitorului 
Cererea a 
bilindu-se 
cant în prima grupă a C.M. de 
hochei să fie ocupat de R.F. 
a Germaniei sau Polonia. Intre 
aceste două reprezentative ur
mează să se desfășoare o în- 
tîlnire de selecție (tur-retur) 
la datele de 
Miinchen) și 
Polonia).

L.I.H.G.
semenea, ca 
dei — care și-a reafirmat 
poziția de a nu participa 
Ia C.M. fără jucătorii săi 
profesioniști — să fie în
locuită în grupa B cu for
mația Italiei.

turneul grupei A a 
campionat mondial, 
fost acceptată, sta- 

ca locul rămas va-

8
12

a

Rd. V.

noiembrie 
noiembrie

(la 
(in

a-hotărîf, de 
echipa Cana-

VICIORIOȘI LA OSTRAVA
PRAGA, 27 (Agerpres). — 

Turneul internațional de box 
dotat cu premiul „Vaclav 
Prohazki" desfășurat la Os
trava a fost dominat de pu- 
giliștii români care au obținut 
4 medalii de aur prin : P. Ne- 
delcea (pană), A. Simion (se- 
miușoara), H. Stumpf (mijlo
cie) și P. Cîmpeanu (semi
grea).

FINIȘ ÎN RALIUL RALCANIC
SOFIA, 27 (Agerpres). — 

Duminică a luat sfîrșit cea 
de-a 6-a ediție a raliului 
balcanic care s-a desfășu
rat pe un traseu în lungi
me de aproximativ 2100 
km cu 8 probe speciale. 
Din cele 66 de echipaje 
prezente la start au ter
minat dificila probă 31 de 
mașini.

Primul loc în clasamen-

ful general a fost ocupat 
de echipajul bulgar Ciubi- 
kov—Cutașkov cu 3116,9 
flunete pe Renault Alpin 

300. Pe locurile următoa
re s-au clasat echipajele 
E. lonescu Cristea—I. Ve- 
zeanu (România) pe Re
nault 8 Gordini cu 3661 
puncte ți Glubaci—Kros- 
nosici (Iugoslavia) pe Lan
cia Fulvia cu 3694 puncte.

FOTBAL • FOTBAL ». FOTBAL ». FOTBAL
UNGARIA— AUSTRIA 1-1
Pregătindu-se în vederea 

meciurilor din campionatul 
european, reprezentativele de 
fotbal ale Ungariei și Austri
ei s-au întîlnit ieri într-o par
tidă amicală pe „Nepstadion" 
din Budapesta. Cea de a 113-a 
întîlnire dintre cele două se
lecționate s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate I 1—1 
(1-1).

Au înscris Vidats și Redl.
Arbitrul iugoslav Canak a 

condus formațiile : UNGARIA: 
Rotermei — Nosko, Pancsics, 
Megzessi, Vidats, Konrad 
(Meszoly), Gorocs, Bene, Du- 
nai II, Fazekas, Karsai (Koc- 
sis).

AUSTRIA : Koncilia — Cle
ment, Strumberger (Krieger), 
Schmidtradner, Fack, Gayer, 
Hickesberger, Hoff, Kreuz, 
Starek (Eppmayer) Redl.
• La Vlena : Austria — Ungaria 

2—3 (2—1) — meci de tineret.

A ÎNCEPUT campionatul italiei
telex), 

ieșit
pe San Siro, ceea ce desigur 
este o surpriză.

Rezultatele primei etape șl 
marcatorii i Ia Bologna i Bo
logna — Lanerossi Vicenza 
3—0 (Savoldi 2, Rizzo); la 
Cagliari i Cagliari — Samp- 
doria 2—1 (Riva din penalty 
și Brugnera, Salvi); la Ca
tania i Juventus — Catania 
1—0 (Battega); la Milano i 
Milan — Lazio 1—1 (Massa 
din autogol pentru Milan; 
Mazzola II); la Neapole i 
Napoli — Varese 1—0 (Alta- 
fini); la Roma I Fiorentina 
— Roma 1—0 (Chiarugi); la 
Torino i
1—1 (Sala; Majoli din pe
nalty) ; la Verona i Inter — 
Verona 2—1 (Boninsegna 2 | 
Sirena).

CESARE TRENTINI

BOLOGNA 27 (Prin 
Toți cei „mari* au 

bine în evidență Ia această 
ridicare de cortină a cam
pionatului peninsular. Cag
liari, deși cîștigă la minimă 
diferență acasă, în meciul 
cu Sampdoria, ca și Juven
tus, al cărei unic marcator 
Battega (cel mai bun jucător 
al diviziei B, în sezonul tre
cut) se arată o bună achi
ziție.

O singură echipă fruntașă 
a fost pusă în dificultate și 
anume Milan, care pare to
tuși a fi principala rivală a 
lui Cagliari în disputa pen
tru titlul deținut de aceasta. 
Milanezii au marcat 
prin autogol, permițînd 
Lazio să țină rezultatul egal

CE FAC ADVERSARELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE?

Torino — Foggia

doar 
lui

FEIJENOORD A PIERDUT 
UN PUNCT ACASĂ

în derbyul etapei campiona
tului olandez, Feijenoord a 
jucat pe teren propriu cu 
A.D.O. Haga. Rezultat: 0—0, 
considerat neeorespunzător la 
Rotterdam, înaintea meciului 
cu U.T.A. Formația din Haga 
a jucat foarte bine, în timp ce 
înaintarea lui Feijenoord a 
fost punctul slab al echipei. 
Singura mare ocazie de a mar
ca un gol a aparținut lui 
Werry, dar șutul său a nimerit 
bara. De menționat reintrarea 
lui Hasil, Kindvall și Romeijn. 
A fost aliniată următoarea 
formație, care va evolua, pro
babil, și la Arad : Treytel — 
Romeijn, Israel, Van Duiven- 
bode, Laseroms, Hasil, Jansen, 
Werry, Kindvall, Van Hane- 
gem. Moulijn. Echipa sosește 
marți, cu un avion special, la 
Arad.

Arbitrul meciului retur va 
fi vest-germanul FERDI
NAND BIWERSI.

KARPATI LVOV 
SOSEȘTE AZI

euIn vederea meciului 
Steaua, în „Cupa cupelor'', 
programat miercuri la Bucu
rești, echipa Karpatî Lvov va 
sosi în cursul dimineții de 
azi, în Capitală. în ultima săp- 
tămînă, formația sovietică nu 
a susținut nici un. med de 
campionat, dar s-a antrenat 
Intens pentru meciul retur cu 
formația bucuresteană.

(min. 81). După două etape; 
PAOK Salonic are trei puncte. 
Meciul cu Dinamo se dispută 
în nocturnă de la ora 20,30).

ANTRENAMENTE 
INTENSE LA PECS

PAOK A PIERDUT 
LA ATENA

în etapa de ieri din 
campionatul Greciei, PAOK 
Salonic — care susține 
miercuri meciul revanșă, pe 
teren propriu, cu Dinamo 
București — a jucat la Atena 
cu A.E.K. PAOK a pierdut 
partida cu 2—0 (0—0), în ur
ma golurilor marcate de To- 
monis (min. 63) și Nikolaidis

De marți seara echipa Pecsl 
Dozsa se află în cantonament 
în vederea meciului de 
miercuri cu Universitatea Cra
iova. în această perioadă ju
cătorii din Pecs au efectuat 
cîte două antrenamente pe zi ! 
Iată alte noutăți: înaintașul 
Mathe este, în prezent indis
ponibil dar, se pare că va 
reintra miercuri. Se comunică 
și reintrarea portarului Rapp 
restabilit după accidentarea 
de acum două săptămîni. Ast
fel, Pecsi Dozsa va alinia 
miercuri cea mai bună forma
ție. întîlnirea este programată 
la ora 15 (ora locală), pe te
renul Vasutas (capacitate 
20 000 de locuri), și va fi con
dusă de austriacul Fercher.
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