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3-0 (2-0) cu reprezentativa Finlandei

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT PROMIȚĂTOR 
IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

Tehnica jucătorilor noștri 
a tost determinantă

Esența unei victorii 
dorite și necesare

SUCCES ROMÂNESC Șl ÎN MECIUL 
'DE „TINERET" ’ 1-0 (1-0) LA TURKU

TURKU, 11 (prin telefon, 
, de la antrenorul N. TATARU). 
jPe stadionul Kupita, în fața 
a 5 000 de spectatori pe o

■ Vreme excelentă, s-a desfășu
rat întîlnirea dintre echipele 
de tineret ale Finlandei și Ro
mâniei, contînd pentru Cam
pionatul european. La capă
tul unui meci de bună fac
tură, spectaculos, victoria a 
revenit echipei României cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de Petreanu, în 
min. 32.

începutul partidei g aparți
nut echipei noastre, care a 
realizat cîteva . acțiuni ofen
sive deosebit de spectaculoa
se. în min. 8, după o combi
nație Anca — Ștefănescu —' 

' Manea, ultimul, din bună po-
■ ziție, a șutat pe lingă bară, 
iîn min. 14, se remarcă ac- 
(țiunea lui Dudu Georgescu șl 
' Ștefănescu, dar șutul aces
tuia din urmă, expediat 
de la 20 m, ocolește, de pu
țin, poarta. După aceasta, e 
rîndul gazdelor să treacă la 
ofensivă și în min. 20 ata
cul lui Taivola este oprit în 
ultimă instanță de către An
ca, care trimite în corner. 
După două minute, la un alt 
atac periculos al gazdelor se 
remarcă prin intervenția si
gură fundașul central Oltea- 
nu. în min. 25, Beldeanu pa
sează lui Petreanu, acesta îl 
„vede" bine plasat pe Dudu 
Georgescu, al cărui șut puter
nic avea să fie respins de că

tre portar în corner. Lovitura 
de colț este executată de Pe
treanu, Dudu Georgescu reia 
balonul cu capul și fundașul 
Rainio respinge 'de pe linia 
porții. ÎN MIN. 32 SE ÎN
SCRIE UNICUL GOL AL 
PARTIDEI i ANCA PASEA- 
ZA LUI MANEA, ACESTA 
SPRINTEAZĂ și centrea
ză LA PETREANU, CARE 
REIA DIRECT ȘI ÎNSCRIE i 
1—0 PENTRU ROMANIA. 
După pauză, se remarcă acțiu
nile ofensive ale ambelor e- 
chipe. în min. 60 și 62, Bel
deanu și Ștefănescu ratează 
bune ocazii de a majora sco
rul, șutind pe lîngă poartă. 
Replica gazdelor e promptă, 
în min. 65, Suvonen reia ful
gerător, însă Iordache, atent, 
respinge în corner. în finalul 
partidei, fotbaliștii români au 
avut o nouă superioritate, dar 
meciul s-a încheiat tot cu sco
rul de 1—0. Publicul spectator a 
aplaudat ambele formații pen
tru jocul realizat. Din echipa 
noastră cei mai buni au fost 
Ștefănescu, Olteanu și Anca.

A arbitrat excelent Estersen 
— Danemarca.

ROMANIA i Iordache — 
Crețu, Olteanu, Stoicescu, Ni- 
culescu, Beldeanu, Anca, Pe
treanu, Dudu Georgescu, Ște
fănescu, Manea (min, 70 
Naom).

FINLANDA i Volli — Rai
nio, Numelin, Makinen, As- 
kainen, Radikainen, Taivola, 
Havivouri, Suvonen, And 
(min. 65 Nieminen), Toivonen.

Tehnica jucătorilor noștri 
a constituit principalul ele
ment care a pus distanță în
tre echipele României și Fin
landei. Cu indemînarea lor 
de diletanți sirguincioși, fot
baliștii finlandezi nu puteau 
juca altfel de cum au făcut-o. 
Ei s-au apărat, aglomerindu-se 
și încercînd să marcheze se
ver cele trei virfuri ale noa
stre și au construit, din cind 
în cind, faze de atac prin 
pase simple, faze susținute 
cu vitalitate, dar lipsite de 
rafinament tactic.

In prima evoluție oficială 
după C.M., echipa noastră a 
ieșit victorioasă fără dureri 
de cap. Avînd în formație 
pe Dobrin și Răducanu, doi 
„mexicani" fără portofoliu la 
Guadalajara, precum și pe de- 

JOHN CHARLES...
Despre acest meci cu Finlanda am să vorbesc mai pu- | 

țin. La urma urmei, totul a fost destul de simplu, Dobrin 
i-a aruncat o minge frumoasă lui Dumitrache, înapoin- 

du-i, într-un fel, formidabila pasă primită acum un an în jocul 
cu Portugalia.

Și a fost î—0... Apoi, Florian Dumitrescu a centrat ă la 
Garrincha, și același Dumitrache a repetat mișcarea de la 
„2—2"-ul cu Grecia, schimbînd doar piciorul.

Și a fost 2—0...
în sfîrșit, Radu Nunweiller, pe retina căruia mai siăruie ’ 

teribilul șut din min. 63, la poarta lui Banks, a înscris și el, 
pentru a dilua cerneala și așa incoloră a lui „se putea mai 
bine".

Și a fost 3—0.. .•
Deci, despre jocul cu Finlanda, mai puțin. Să ne bucurăm 

pentru acest 3—0, fără să uităm, însă, că și Portugalia, acum 
doi ani, într-o zi de octombrie, la fel de clară, a început tot ! 
cu un 3—0 (și nu cu Finlanda), într-o cursă pe care avea să I 
o piardă pînă la urmă.

Faptul cel mai interesant după acest 3—0 îmi pare nu- ; 
mărul relativ mare de variante de care dispun, astăzi, „tri- | 
colorii". Din echipa de la Lisabona au jucat ieri doar Sătmă- 
reanu, Dinu și Dobrin. între timp au apărut numeroși „sub 23 
de ani". Cea mai productivă pare a fi rădăcina Dumitr, care i 
cu numai trei sufixe (u, oche și eseu), oferă României trei I 
jucători de clasă, U și Ache fiind notați ieri cu nota ma
ximă de către Angelo Niculescu. Și mai interesantă îmi pare 
a fi bătălia pe care cel puțin cinci jucători (Dembrovschi, ’ 
Dobrin, Neagu, Tătaru, Domide) o dau pentru aripa dreaptă | 
a echipei noastre, prefigurînd, oarecum, structura de joc a 1 
acestei pîrghii importante. Iar dacă mai adăugăm că titularul 
de ieri, Vigu, îi are în spate (sau în față) pe Mocanu și De- 
leanu, înseamnă că echipa României nu mai 9 un simplu „11", 
ca acum 3—4 ani... *

Ieri, echipa României a luat un start fără dificultăți. A 
fost ca o serie de 100 m plat, cîștigată cu 10,8 în epoca lui 
John Carlos, sub 10 secunde. Să sperăm că Dumitrache și 
compania își dau seama că apropiptul meci cu echipa Țării 
Galilor a lui John Charles, poată fi cîșligat numai sub 10,3...

loan CHIRILA

buțanții Florian Dumitrescu 
și Vigu, echipa României a 
exprimat in partida de ieri 
noile ei valențe dobindite prin 
primenire, precum și inegali
tățile care încă o grevează. 
Cu un asemenea partener nu 
se putea decît să atacăm con
tinuu. Virulența ofensivei 
noastre a depins de DOBRIN 
și DUMITRESCU. Piteșteanul 
a dominat tot : adversari, co
echipieri, public. Ca de obi
cei, atunci cînd este în vervă, 
mingile s-au adunat la el și 
au pornit din instinctul și 
din picioarele sale pe traiecto
rii excelente. Dobrin a fost 
generos, dăruindu-se echipei, 
dizolvînd opoziția apărători
lor finlandezi, lansindu-și co
echipierii in curse spre gol. 
In primele minute s-a dezlipit 
cam tirziu de balon și asta 
a intirziat deschiderea scoru
lui. Apoi și-a simplificat jo
cul, devenind oportun și de- 
monstrindu-și sie, fiindcă e 
nevoie, că e posibil să fii con
comitent și jucător și artist. 
Al doilea jucător care a de
clanșat fulgere la poarta lui 
Heinonen a fost Florian Du
mitrescu. Arădeanul a debutat 
in națională ca un mare ju
cător, impresionind adversa
rii și tribunele prin driblin
gul său de rasă, prin centră
rile Iul care poartă în ele 
jumătăți de gol, prin curajul,

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a) 

Din cei 4 clujeni prezenți la start, 3 s-au accidentat de-a lungul decatlonului, dar titlul 
a revenit în cele din urmă lui Andrei Șepci.

■ Sini destui ani de cînd 
stadionul „23 August11 n-a 

mai fost scena unei victorii 
internaționale atât de clare, 
atît de rotunde, ca cea do- 
bîndită ieri de „ll-le“ trico
lor.

Știm, o victorie cu 3—0 la

CLASAMENTUL GRUPEI

1. ROMANIA 1 1 0
2. Cehoslovacia 10 1
3. Finlanda 2 0 1
4. Țara Galilor 0 0 0

Următoarea partidă : ȚARA GALILOR — 
la 11 noiembrie, la Cardiff.

București este de cele mai 
multe ori mai puțin aprecia
tă decît una cu 1—0, ba, 
cîteodată. ea este chiar dis
prețuită, fiind „acuzată" de 
toate favorurile de circum
stanță — joc acasă, adversar 
modest etc.

Fără a ignora acești fac
tori care au intrat în „com
poziția" succesului de ieri, 
vom susține că principala 
virtute a victoriei obținută 
de echipa României este na
tura ei elaborată, edificiul ei 
construit cu inteligență și 
măiestrie fotbalistică.

N-am asistat, veți recunoaș
te desigur, la o victorie seri- f 
să de niște goluri căzute Ia 
întimplare, hazardul ajutînd 
un efort fără orizont. Mai 
mult ca oricând, am avut 

senzația chiar de la începu
tul partidei că echipa Româ
niei este hotărîtă să-și CON
STRUIASCĂ victoria, cu răb
dare, cu aplicație, cu un e- 
fort — vădit la toți jucăto
rii — de luciditate.
i Poate că n-o să întrunim

0 3—0 2
0 1—1 1
1 1-4 1
0 0—0 0

ROMANIA,

sufragiile tuturor spectatori
lor si telespectatorilor aces
tui meci, dar impresia noas
tră a fost că „gînditorul" nr. 
1 al jocului echipei române 
a fost ieri Dobrin, care a 
„catalizat" majoritatea faze
lor ofensive ale echipei noas
tre, cărora le-a aprins fla
căra golului. Aproape orice 
acțiune a acestui jucător 
crea virtualitatea golului, fie 
că Dobrin dădea pasa deci
sivă, fie că pătrunderile sale 
atrăgeau cu un magnetism 
firesc doi-trei adversari, diz- 
locînd în favoarea coechipie
rilor cîmpuri libere pe care

Marius FOPESCU

(Continuare în pag. g 4-a)

„STĂTU QUO“ ÎN CAMPIONATELE DE HANDBAL

I.E.F.S. PE PRIMUL LOC IN ÎNTRECEREA 
FEMININĂ, LA SFlRȘITUL PRIMULUI TUR

Etapa de ieri a campionatelor naționale de handbal nu a 
adus modificări esențiale în cele două clasamente. Studentele 
de la I.E.FS. — o plăcută „premieră" — sînt tot pe primul 
loc la încheierea acestui tur, iar Universitatea București și-a 
apărat cu succes poziția de lider la Galați, urmînd să o rnai 
confirme în etapele viitoare, deoarece în competiția masculină, 
primul, tur nu s-a încheiat încă...

, IE.F.S. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 5—5 (2—3). S-a 
spus, poate, de suta de ari
țpînă acum, că la „pomul
lăudat..." Deși bănuiam, ți
nând cont mai ales de ulti
mele evoluții ale acestor
două formații, că lucrurile așa 
se vor petrece, totuși, optimiști 
ca întotdeauna, ne-am dus ieri 
dimineața pe terenul din. 
parcul sportiv Dinamo cu 
sacul. Și am plecat, spre de
zamăgirea noastră, cu el gol- 
goluț...

De la început trebuie spus 
că ambele formații au abor
dat disputa lor cu o „încărcă
tură" de nervozitate excesiv 
de mare, ceea ce a determi
nat comiterea unor greșeli 
de ordin tehnic absolut inad
misibile pentru două compe
titoare de frunte ale între
cerii. în plus, de teama re
zultatului final cele două e- 
chipe au luat măsuri specia
le de apărare iar cînd ad
versarul rata acțiunea de 
atac, fericirea era așa de 
mare că aproape nimeni nu 
se gîndea la relansarea jo
cului, pornind în ofensivă 
lent, cu multă prudentă. în 
sfîrșit, este necesar să pre
cizăm că cei doi portari au 
prins o formă de zile mari: 
Simo („U") ta prims repri

ză, iar Naghi-Climovschi 
i(I.E.F.S.) în repriza secundă. 
i Ceea ce a plăcut cei mai 
mult la acest joc a fost însă 
evoluția scorului, in majori
tatea timpului egal și ofe
rind in ultimele minute o 
copioasă secvență de sus
pense* când fiecare din for
mații ar fi putut să-și adju
dece victoria. în priinele 25 
de minute, timișorencele, 
ceva mai calme, mai lucide, 
au condus (2—1 în min. 12 
și 3—2 în min. 20). După 
pauză, în schimb, bucureș- 
tencele, ceva mai active, au 
reușit egalarea (3—3 — min. 
31) și apoi, după ce „U" a 
mai condus o dată, au ajuns 
chiar să conducă : 5—4 cu 
10 minute înainte de fluierul 
final. în această situație o 
pasă greșită a lui Băicoianu, 
o intercepție „ca la carte" a 
iul Secheli, urmată de un 
oontaaataa fulgerător și... din 
nou pe tabela de marcaj s-a 
înscris egalitatea : 6—5, scor 
care nu avea să mal fie mo
dificat.
i în încheiere să notăm ca 
un fapt pozitiv că meciul a 
fost extrem de „curat" (o sin
gură eliminare și o singură

(Continuare in pag. a <-o)

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 2-a 
la rubrică)

VALERIA BUFANU!
UN ADEVARAT FESTIVAL

Maria Alexandru —triplă campioană
au cucerit

patru titluri din șapte

La tenis de masă

in întrecerea individuală, sportivii români

Apărare înverșunată! Fază din meciul I.E.F.S.—Universitatea 
Timișoara, disputat ieri în Capitală.

balcanică

I.a rugby, o etapă umbrită de un derby ratat (Grivifa KOîle — 
Steaua), care complică considerabil lucrurile, acum, in preajma me
ciului cu Italia. Apoi un rezultat surpriză la Timișoara, unde Univer
sitatea n-a mai putut repeta, acasă, in fa(a Științei Petroșani, perfor
manța de acum o sâptămină, cînd a intrecut pe însăși campioana |ă- 
rii. Așadar, caruselul surprizelor continuă...

In rest, rezultate firești în care gazdele și-au apropriat, pe merit, vic
toria. Performeră, Dinamo București, care pentru a doua oară, conse
cutiv, stabilește scorul cupei, (Amănunte In pagina a 2-a).

• Ea a realizat un nou record la pentatlon • Andrei Șepci — campionul decatloniștilor
nise limpede că titlul de cam
pioană nu-i mai putea scăpa 
rapidistei, ultima probă, cursa 
de 200 m, fiind cea în care 
avea posibilitatea să se im
pună. Dar, de ce să n-o re
cunoaștem, nu ne-am putut 
închipui ca Valeria Bufanu 
să evolueze într-o asemenea

Indiscutabil, ediția din a- 
cest an a campionatului de 
pentatlon poate fi apreciată 
ca un,.. festival Valeria Bu
fanți !

După ce simbătă, în prima 
zi a întrecerilor, a corectat

In cadrul concursului 
de probe neclasice, piteș- 
eanul C-tin Stan a obținut 
noi recorduri, de seniori 
și juniori, pe 300 m cu 
33,4 s iar Zoltan Gașpar a 
marcat 2:25,4 pe 1000 m 
(record de juniori).

cu o zecime de secundă re
cordul național in proba de 
100 ni garduri, duminică ea 
s-a întrecut pur și simplu rea- 
lizînd o suită de succese :
6,25 M LA LUNGIME, 23,5 S 
(!) PE 200 M — record repu
blican egalat și în final, 4826

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE FOTBAL ÎN EUROPA
(pag. a 4-a)

PUNCTE, de ASEMENEA, UN 
NOU RECORD AL ȚARII,

Pentru această veritabilă 
demonstrație, un sincer 
BRAVO acestei atlete I

Bufanu a reluat duminică 
întrecerea cu un handicap de 
287 p la Cornelia Popescu și 
de 75 p la Elena Vintilă, dar 
după desfășurarea probei de 
săritură în lungime, în care 
cu 6,25 m (1045 p) a redus 
la 170 p și, respectiv, 37 p 
diferența față de cele două 
atlete care o precedau, deve-



spor.txxl

Cuplul C. Gonfea și I. Gociman
Neîndoios, această 

reuniune din cadrul 
natelor naționale de 
finala demifondului cu antre
nament mecanic — ne-a oferit, 
pe velodromul Dinamo, un 
captivant spectacol. Dar ce a 
const’tuit sanea și piperul 
acestui ultim act al sezonului 
ciclist ’70 ? Desfășurarea pri
melor două manșe (din cele 
4 a 15 minute) nu prevestea 
nimic deosebit, singurul lucru 
puțin ieșit din comun fiind lo
cul codaș ocupat de campioni 
(M. Virgil — I. Pomană). în rest 

. —• detașare progresivă a cu
plului G. Negoescu — C. Voi
cu, creditat cu cele ma’ mari 
șanse în urma victoriilor rea
lizate în toate antrenamentele 
și concursurile, inclusiv cam
pionatul Capitalei. La mijlo
cul probei, favoriții' nr. 1 con
duceau față de adversarii prin
cipali, C. Gonțea — I. Goci
man, cu 255 m, iar în raport 
cu perechea C. Popescu •— D. 
Marin cu aproape un tur I 
Iată însă că manșa a IlI-a, 
cîștigată de campioni, la ca
pătul unei dispute înverșu
nate, aduce cîteva situații im
previzibile ! primo — dispa
riția (prin abandonuri în urma 
unor defecțiuni tehn’ce) a 
două cupluri, T. Puterity — 
M. Niculescu și' P. Soare — I. 
Nedelcu ; secundo — reduce
rea diferenței dintre fruntași 
și insistenții urmăritori la nu
mai 5 metri! Vor reuși Nego
escu și' Voicu să reziste asal
tului 7 întrebarea, care ridică 
tensiunea în tribună, primește 
un răspuns defavorabil în 
manșa a IV-a, pentru că mo
tocicleta lui Voicu dă semne 
de oboseală, rulajul lui Geor
ge făcîndu-se implicit în con
diții nesatisfăcătoare. Cu toa
tă bonificația regulamentară 
de 5 ture pentru înlocuirea 
mașinii, cei doi nu mai pot 
reintra 
poziția 
ceilalți 
iiniem
parcurs de M. Beșleagă 
Panaitescu cu peste 71

ultimă 
campdo- 
pistă —

în ritm și nici 
fruntașă. Intre 
trag cu nădejde 
în mod special

apăra 
timp, 
(sub- 
turul

— D. 
km/h,

Zarurile au fost aruncate... G. Gonțea — I. Gociman se în
dreaptă spre victorie.

urmat însă de o accidentare 
din cauza neatenției ciclistu
lui), iar „tandemul" C. Gon
țea — I. Gociman cîștigă pre
țios teren, impunîndu-se în 
final, ca urmare a perseveren
ței, constanței și frumoasei 
colaborări Inimosul „nea" 
Iulică Gociman, acest veteran 
al ciclismului nostru, concu
rent, din nou, azi, își înscrie 
în bogatul palmares, în preaj
ma a 60 de an’, un meritat 
titlu de campion național (al 
4-lea în proba respectivă), 
atrăgîndu-1 și pe modestul, 
dar tenacele Constantin Gon
țea în cursa medaliilor de aur. 
Autentica emoție manifestată 
de tînărul ciclist și de bătrînul 
său antrenor, imediat după 
cursă, ne încredințează că 
succesul de acum le va fi un 
imbold pentru performanțe 
superioare. CLASAMENT: 1. 
C. GONȚEA — I. GOCIMAN 
(Steaua) 65.990 m (medie 65,730 
km/h), 2. O — Popescu — D. 
Marin (Voința) 65,440 m, 3. 
G. Negoescu — C. Voicu 
(Steaua) 65.390 m, 4. M. Vir
gil — I. Pomană 65.200, 5. M. 
Beșleagă — D. Panaitescu 
62.445.

Cortina nu a căzut încă pe 
velodromul Dinamo. • Mîine 
după-amiazâ, ora 16, Th. Pu
teri ty ne invită să-i urmărim 
tentativa sa de record al orei. 
Nu putem să-1 refuzăm...

Neagoe MARDAN

Campionatul divizionar
întâlnirea ae tenia Progresul 

București—Steaua, contînd pen
tru campionatul divizionar, s-a 
Încheiat, ieri, cu victoria pri
mei formații : 14—10. Cîteva
rezultate : Ecaterina Roșianu 
(P)—Eleonora Dumitrescu (S) 
6—2. 6—2, D. Nemeș (P)—Ad. 
Roșianu (S) 6—3, 6—4, Elena 
Takacs (P)—Valeria Balaj (Si 
0—6, 2—6, Ecaterina Roșianu 
(P)—Valeria Balaj (S) 6—3, 
1-6, - - - • • - ■

(S) 6—3. 
1-6, 4—6. Ecaterina Roșianu,
Julieta Boboc (P)—Eleonora Ro
șianu, Valeria Balaj (S) 6—4. 
6—4, Julieta Boboc, Mureșanu 
(P)—Eleonora Dumitrescu, D. 
Hărădău (S) 6—1, 6—3.

★
BRAȘOV, 11 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). în
tr-o altă partidă, din cadrul a- 
celeiași competiții. Dinamo 
București a învins formația 
Steagul roșu cu 16—8 : Dron 
(D)—Kerekeș (St. r.) 6—2, 6—2, 
Dron (D)—T. Marcu (St. r.) 
6—2. 6—1, Iudit Dibar (D)—Her
mina Zurălău (St. r.) 6—2, 6—1, 
Mariana Ciogolea (D)—Felicia 
Bucur (St. r.) 6-3, 6—3, Iudit 
Dibar (D)—Felicia Bucur (St. 
r.) 6—3, 6—3, Mariana Ciogo
lea (D)—Hermina ~
(St. r.) 6—1, 6—2, 
Marcu (D)—Bosch, 
(St. r.) 7—9. 6—4, 3—6. Iudit 
Dibar, Dron (D)—Hermina Zu
rălău. Kerekeș (St. r.) 4—6,
5—7, Mariana Ciogolea, V. Mar
cu (D)—Felicia Bucur, Neacșu 
(St r.) 1—6. 1—6.

C. GRUIA

SINGURA ECHIPA NEÎNVINSA,

LA SFIRȘITUL RETURULUI
Așa cum Începuse, Ieri dimineață, 

partida dintre Dlnamo șl Rapid, 
nimeni nu putea Întrezări fina
lul palpitant și emoțiile prin 
care vor trece campionii pînă la 
obținerea unei victoril dificile, la 
Urnită : 4—3 (i-O. 1—1, 1—1, 0—1).

După cîteva minute de joc, 
Kroner șl coechipierii săi con
duceau cu 3—0 ; Zamfirescu de 
două on șl Blajec, într-un mo
ment cînd echipa sa se afla 
in Inferioritate numerică (I), fi
nalizaseră cu multă ușurință cîteva 
acțiuni reușite. Au fost suficiente 
însă unele modificări de for
mație cu totul nelnspirate — pen
tru toată lumea este evident că 
Nastaslu șl Rus se află sub ni
velul colegilor, Iar Popa, cu toa
te eforturile pe care le depune, 
traversează o eclipsă de formă — 
pentru ca mecanismul de joc să 
se deregleze. In continuare, dl- 
namovlștll nu au mal înscris de- 
cît o singură dată, șl atunci 
printr-un șut perfect al iul Bla
jec de la distanță ; feroviarii, 
în schimb, specullnd o serie de 
erori ale defensivei adverse au 
marcat de trei ori (Băjenaru șl 
Lazăr de două ori). Șl ar mal 
fi putut s-o facă de Încă cîteva 
ori, dacă nu ar fi ratat copi
lărește 5 situații de &om In plus“, 
ultima chiar In finalul meciului.

In urma acestui rezultat, Di
namo București încheie returul 
campionatului fără să fl cu
noscut Infrîngerea, cu două punc
te avacs față de eterna ei rivală, 
Steaua, șl șanse marl de a cu
ceri șl cel de al 14-lea titlu 
de campioană.

Tot in programul de Ieri di
mineață, Steaua a făcut un meci 
foarte bun. Invlnglnd pe Pro
gresul cu 9—0 (3—0, 3—0, 1—0,
2—0). De data aceasta, învingă
torii au acționat cu multă de
zinvoltură, in permanentă miș
care, frfngînd în mal multe rîn- 
durl rezistența mai tinerilor lor
........

eli
de 

spo-
adversari. 61 procentul de 
caritate — spre deosebire 
cel din ziua precedentă — a _ 
rit, cu toate eforturile disperate 
ale Iul V. Stancu șl B. Bogdan 
da a stăvili avalanșa golurilor 
în poarta Progresului. Cel mai 
buni oameni al Învingătorilor : 
D. Popescu, Szabo (două goluri), 
Cullneao (2) șl M. Popescu (2). 
Celelalte puncte au fost realiza
te de Frtneu, Țăranu și Fl. Teo
dor.

Ad. VASILIU

In ultimul med din returul 
campionatului desfășurat ieri 
după-amlază, Bteaua a învins cu 
dificultate pe Rapid cu 4—3 
(1—0, 2—2, 0—1, 1—0). Partida 
a fost extrem de echilibrată, în
vingătorii fiind nevolțl să de
pună eforturi serioase pentru a 
eîștiga. Feroviarii puteau să ob
țină șl un rezultat egal : Lazăr 
a greșit însă în finalizare» unor 
acțiuni de „om In plus", privind 
echipa sa de un rezultat 
bun. In general, nivelul 1 
cerii a fost modest, cele 
formații acțlonînd lent și 

goluri 
Popescu 2, 
Învingători, 
I. Slăvel șl

mai 
intre- 
două 

ne- 
l auconvingător. Cele 7 

fost realizate de : M. 
Frîncu, Szabo de la 
respectiv, Bartolomei, 
Lazăr de la învinși.

A. GRINȚESCU
La CLUJ : Voința — I.K.F.S. 

6—3 (3—0, 1—1, 1—1, 1—1) ; Cri- 
șul — I.E.F.S. 1—4 (0—1, 4—1, 
1—1, 0—1) ; Voința — Crișul 6—1 
(1—0, 1—0, 3—1, 1—0). (Radu Mir
cea — coresp.)

La ORADEA : Vagonul Arad — 
Politehnica Cluj 6—4 (1—0, 2—2,
3—0, 0—2) ; Olimpia — Politeh
nica 4—2 (2—1, o—i, o—o, 2—0) ; 
Vagonul — Olimpia 6—0 (1—o, 
1—0, 2—0, 3—0). (P. Ldrincs — 
coresp)

I

. A patra reuniune din faza 
de zonă a orașului București, 
din cadrul campionatului re
publican de box, a atras în 
jurul ringului de la' Casa de 
cultură a sectorului 4 (str. 
Turturele) același public en
tuziast din totdeauna. Păcat, 
insă, că spectatorii, veniți 
în număr destui de mare, nu 
au putut urmări și dispute de 
un nivel tehnic mai bun. 
Dintre cei 16 pugiliști care 
au evoluat, doar patru au 
demonstrat că au, într-adevăr, 
calități. Este vorba de T. Chi- 
rilă (Dinamo), Ad. Mora.ru 
(Metalul), C. Hoduț (Olimpia) 
și A. lacob (Voința). Ceilalți 
sînt sportivi nepregătiți, care 
nu posedă nici cunoștințele 
elementare necesare prezen
tării pe ring. Deși clubul or
ganizator, Olimpia, s-a stră
duit să asigure întrecerii cele 
mai bune condiții de desfă
șurare, nu putem trece cu 
vederea modul necorespunză- 
tor în care a fost montat rin
gul. Acesta, cu corzile neîn
tinse suficient, a pus de cîteva 
ori pe sportivi în situația de 
a fi gata să aterizeze în mij- 
looui spectatorilor. Că pînă 
la urmă nu s-au înregistrat 
accidente, asta este altceva..

TEHNICE! 
kg : T. Chirilă (Dinamo) 
p. V. Ciontu (Metalul) ; 
kg : M. Iontță (Olimpia)

REZULTATE
51
b.
54
b. p. Al Stan (Olimpia) ; Ad. 
Moraru (Metalul) b. p. Gh. 
Grigore (Voința) ; 57 kg:
N. Aliuță (Voința) b. p. S. 
Săileanu (Rapid) ; 60 kg : C. 
Hoduț (Olimpia) b. k. o. I

Ad. Ristea (Viitorul) ; 63,5 kg : 
A. lacob (Voința) înv. ab. I 
P. Constantinescu (C.S.Ș.) ; 
67 kg : I. Iancu (Electromag
netica) b. p. V. Balmeș (Con
structorul) ; 75 kg : I. Giurcă 
(Dinamo) înv. ab. III N. Pe
tre (Progresul).

P. IV.

Zurălău 
Dron, V.

Kerekeș

D.

GRIVIȚA ROȘIE - STEAUA 8-12 (6-8), DAR DERBYUL N-A CORESPUNS.

Surpriză la Timișoara: „U“ întrecută de
Teren — Parcul copilului, excelent ; timp — frumos ; spectatori — 

circa 2 000. Realizatori : Durbac (l.p. șl un „drop”), Giugiuc („drop") 
și Gh. Mircea (Încerc.) pentru Steaua, respectiv Sabllu („drop"). Pop 
(încerc.) șl Țlbuleac (transf.).

GRIVIȚA ROȘIE : Drăgulescu, MOLDOVEANU, TEODORESCU — A- 
tanasiu, Rusu — Șerbu, Demian, POP — M. Dumitru, Oblemenco — 
Babău, LEȘAN, Pavlovlci, Balcan — Țîbuleac.

STEAUA :Bueur, Gh. Mircea, CIORNEI — ȘERBAN, Postolache — 
Enăcescu, ACHIM, Băltăreții — Glugluc, Mateescu — Teleașcă, Sudică, 
Ghiță, Braga — Durbac.

A condus — Th. Witting, un meci 
tățl șl de fazo antl-joc.

«ub orice critici, presărat de durl-

Contrar așteptărilor, derbyul 
rugbystic din Capitală, dintre 
Grlvița Roșie și Steaua a în
semnat o mare decepție. Ner
vozitatea imprimată partidei de 
către unii jucători din echipa 
campioană, In frunte cu Radu 
Demian (care și-a lovit ad
versarul direct, pe Fostolache, 
într-un moment cînd acesta e- 
ra și fără balon) a constituit 
nu de puține ori nota domi
nantă a întreoerii. Astfel, 
ceastă întllnire de care se 
gau multe speranțe a fost 
tată din toate punctele de 
dere: și ca spectacol și 
posibilitate de urmărire a
lecționabililor, Înaintea jocu
lui cu Italia.

Primii care pot deplinge 
ceea ce s-a petrecut pe „Părerii 
copilului" trebuie să fie rug- 
byștii Iul Vlorel Moraru, ne- 
voiți să părăsească învinși pro
priul teren. Altfel, cu un joc 
fair, urmărind ÎN PRIMUL 
RÎND baloanele și nu adver
sarul, camplona poate n-ar ti 
pierdut. Afirmăm aceasta cu toa
tă convingerea, "
argument cele 
splendid» ale 
joc grupat pe 
tacuri spontane

a- 
le- 
ra- 
ve-

ca 
ee-

folosind drept 
cîteva acțiuni 

grivițeniloi — 
înaintare și a- 

____ cu trei sfertu
rile — "care ne-au amintit de 
adevăratele virtuți ale acestei 
echipe. Dar asemenea acțiuni 
au fost puține...

Am amintit de gestul lui De- 
mian (min 12) repetat de Sa- 
bău (min. 62), ambii eliminați 
din teren. Mai trebuie să sem
nalez faptul că la efirșitul par
tidei, în drum spre vestiare, 
jucătorii ambelor echipe s-au 
angajat într-o veritabilă dispu
tă pugilistică, sub privirile ne
putincioase ale organizatorilor. 
Vom reveni.

Tiberiu STAMA
„U“ TIMIȘOARA—ȘTIINȚA 

PETROȘANI 9—11
TIMIȘOARA, 11 (prin telefon, 

de Ia corespondentul nostru 
principal).

Stadionul Politehnica — bun, 
teren — excelent, au înscris : Ma
rinescu (Iov. ped.), Ftrcușanu (În
cerc.), Crăclunescu (traruf.) șl 
Br&g&unaș („drop") pentru În
vingători, resp. Prosl (Încerc.), 
CăUrașu și Duță (cite un „drop").

UNIVERSITATEA TIMISOARA A DEBUTAT CU 0i 

campio- 
baschet

Etapa inaugurală a 
natului masculin de 
a continuat ieri cu desfășura
rea celor 4 partide programate 
în provincie. Dintre rezultate 
consemnăm succesul Uni
versității din Timișoara asu
pra Politehnicii București în 
meciul de la Sibiu (bucurește- 
nii au o interdicție de două 
etape pentru jocurile pe te
ren propriu) și victoria netă 
a Universității Cluj obținută 
în deplasare, la Constanța. 
Și acum, iată relatările cores
pondenților noștri:

POLITEHNICA BUCU- 
REȘTI-UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 73—74 (28—25,
64—64). Partidă de bun nivel 
tehnic, echilibrată și pasionan
tă prin modul în care a alter
nat scorul. în ultimele secun
de ale timpului regulamentar 
de joc, timișorenii conduceau 
cu două puncte, dar Pîrșu a 
reușit să egaleze in extremis. 
In prelungiri, Universitatea 
a acționat mai calm, mai lu
cid, obținînd o prețioasă vic
torie. Principalii realizatori:

Viciu 30, Ionescu 16 
vingători, respectiv, 
gescu 20, Popa -16 de la în
vinși. Bun arbitrajul prestat 
de M. Aldea (Ploiești) și D. 
Crăciun (Brașov).

de la In- 
Geor-

Ilie IONESCU-coresp.

FARUL CONSTANȚA— 
UNIVERSITATEA CLUJ 
43—60 (14—27). Fără a stră
luci, studenții (care nu sînt 
încă puși la punct cu pregă
tirea) au învins modesta — 
ca valoare — formație loca
lă. Scorul a fost mai strîns 
doar în primele minute ; apoi, 
clujenii net superiori în lupta 
la panou, s-au impus fără di
ficultate. în repriza secundă 
întrecerea a fost de un nivel 
slab. Au condus foarte bine 
M. Rizea și N. Iliescu (Buc.).

PREȚIOASA VICTORIE
tigînd la o diferență clară. 
Cu o apărare fermă și o pre
cizie superioară în aruncările 
de la semidistanță, studenții 
au ținut la respect o forma
ție care nu a impresionat în 
nici un moment. Mai ales în 
repriza. secundă, Politehnica 
a atacat debordant, impri- 
mîttd jocului un ritm foarte 
viu. Rapidiștii au făcut față 
cu greu ; ei au acționat dezor
ganizat și au ratat foarte 
mult din apropierea panoului. 
Cele mai multe puncte au fost 
înscrise de i Moraru 28, Bal
tag 14, Martinescu 11, de la 
gălățeni, respectiv Cristian 
Popescu 16 de la Rapid. Co
rect și autoritar arbitrajul 
prestat de cuplul mureșan V. 
Kadar și I. Mihăescu.
St. CONSTANTINESCU — 

coresp.
L BRUCKNER — coresp.

POLITEHNICA GALAȚI 
— RAPID BUCUREȘTI 80— 
52 (45—35). Gazdele au avut 
inițiativa In permanență, cîș-

DIODA Șl HARBUZ - PRINCIPALII ÎNVINGĂTORI
Reuniunea de duminică a con

stituit, fără îndoială, unul din
tre marile succese ale stagiunii 
de toamnă, atît sub raportul va
loric, cit Și al celui spectacular.

In premiul Facil — ultimul cla
sic al anului — trioletul Talaz, 
Talion, Seceriș a evoluat o dată 
mai mult de o manieră capti
vantă. deși finalmente victoria 
n-a surfs nici unuia dintre el. 
Cursa a revenit Diodei, benefi
ciara unor avantaje substanțiale; 
handicap de 100 metri șl lipsa 
unor adversari care să o jeneze 
în cursă. Toderaș are 
că l-a menținut forma 
și a condus-o cu mult

Nenorocosul Talaz a 
diferența minimă de la 
printr-un start neinspirat al con
ducătorului său.

Cei mal buni mînji s-au reu
nit — mai puțin Poenița — în 
premiul Piatra Craiului, in care 
ilarbuz a cîștigat cu eleganța 
unui campion. Este Insă, aici, 
meritul lui Solcan de a-1 fi pre
zentat și condus Impecabil. Cu 
acest prilej, semnalăm comporta
rea iepe! Renta, prima din ge
nerație care a coborît sub re-

meritul 
maximă 
tact.
pierdut 

sosire

cordul 1.30. Din rest, antrenorul 
Traian Dinu a cîștigat trei curse, 
dar evoluția lepei Hortansa ni 
s-a părut Execrabilă, deoarece 
nu acceptăm accidentele de har- 
nașament. Pentru noi rămîn va
labile numai accidentele de pot
coave sau sulky. Arbitrii aler
gărilor ar trebui să sancționeze 
celelalte manevre pentru „adăpos- 
tirea" fluctuațiilor de * 
te.

Mircea Ștefănescu 
la rîndu-1, un dublu 
baza căruia conduce .. 
te în clasamentul antrenorilor și 
al driverllor.

REZULTATE TEHNICE : 1.
Heraclld (Tr. Dinu), Dldon, 
Crai 43,8, 2. Viscol (Gh. Popes
cu), Menta, Vrabia 39,7, 3. Ko- 
ral (Ion Niculae), Hlparion, Mar
tin 35,3, 4. Rovlnar (M. Ștefănes
cu), Ina, Osiris 33,1, 5. Harbuz 
(G. Solcan), Senior, Renta 30,5, 
6. Cuc (Gr. Nlca), Silva, Tipic 
29.9, 7. Dioda (I. Toderaș), Talaz, 
Seceriș 26,7, 8. Străjac (M. Ște
fănescu), Simpatia. Lavena 28,7, 
9 Huma (Tr. Dinu), Telega, 
HSitaș 33.4.

Niddy DUMITRESCU

performan-
a repurtat, 
succes, in 
actualmen-

POLITEHNICA CLUJ 
POLITEHNICA BRAȘOV 
—53 (31—28). “ ‘
but a coincis 
joc de foarte 
nic. Greșelile 
ambele părți, 
lui constituind singurul ele
ment de atracție i min. 25 i 
41—34 pentru gazdele — min. 
28 i 44—43 pentru oaspeți. Cu 
două minute înainte de sfîr- 
șit, brașovenii conduceau cu 
50—49, dar Politehnica a 
„smuls" in extremis o victo
rie la limită. Principalii rea
lizatori 1 Roman 19 din for
mația gazdă, respectiv, Deaki 
18 de la oaspeți. Au arbitrat 
foarte bine G. Dutka (Ora
dea) și P. Marin (Buc.).

Radu MIRCEA — coresp.

57 
de-
un

Partida de 
la Cluj cu 
slab nivel teh- 
au abundat de 
evoluția scoru-

i

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA s 
Ene, Popovlcl, Vlad (Neiss)—Io
nică, Tătucu—Rășcanu, Ivanlci, 
Prosl—Ceaușu, Ghețu—Călărașu, 
CIndea, Stan, Peter—Duță.

ȘTIINȚA PETROȘANI s Stăncu- 
lescu, Orteleean, Ionescu—Graur 
(Barbu), Talpă—Moromete, Lo- 
motă, Bădulescu (Moroale)—lacob, 
Bărgâunaș—Fărcușanu, Truță,
Crăclunescu, Domnișan— Mari
nescu.

A condus Dine V. Cișmaș.
Miracolul rugbyului timișo

rean a ținut doar 3 etape. Vic
toria asupra campioanei țării, 
victoria In deplasare la Iași 
au creat studenților bănățeni o 
falsă aură de invincibilitate, a 
cărei fragilitate a ieșit la ivea
lă cu prima ocazie. Nu pentru 
că, de data aceasta, ei n-ar fi 
jucat la fel de bine, ci pentru 
că au avut In față o echipă ru
tinată și, în același timp, pre
gătită să lupte din răsputeri, 
chiar pe teren advers. Studen
ții din Petroșani, masivi și tac
tic vicleni, au valorificat acesio 
atuuri, lmobllizînd o echipă o- 
bișnuită să zburde, să joace 
lejer, la. mină, obosind-o prin 
greutatea grămezii și solidita
tea acțiunilor.

Eșecul de acum nu trebuie, 
totuși, să descurajeze o echipă 
care are oricum calități bune 
oe nu așteaptă dedt să fie 
•ducate, perfecționate. Face o

Știința Petroșani !
bună impresie omogenitatea e- 
chipei gazdă, entuziasmul ei în 
joc și desigur, ceea oe arbitrul 
meciului, V. Cișmaș ne-a se
sizat faptul că este o echipă 
care nu vorbește In teren—

Universitatea Timișoara mai 
are toate șansele să revină In 
prima linie a producătoarelor 
de surprize. Ceea ce nu tre
buie să ne facă să uităm me
ritele formației învingătoare, 
Știința Petroșani...

De notat că fundașul Duță a 
ratat Incredibil 5 Iov. de ped. 
numai in ultimele 15 minute 
ale partidei care au aparținut 
net localnicilor.

Petru ARCAN
Celelalte rezultate ale etapei : 

Dinamo București—Farul Con
stanța 35—0 (19—0), Rapid—
Politehnica Iași 12—8 (6—3),
Rulmentul Bîrlad—Constructo
rul București 14—3 (6—3), A- 
gronomia Cluj—C.S.M. Sibiu 
9—0 (g—

Amănunte despre aceste me
ciuri, in clarul nostru de marți.
CLASAMENTUL (DUPĂ ETAPA 

A VI-A)

trerupe ptnă la 1 noiembrie da
torită pregătirilor pentru maoiul 
cu Italia (23 octombrie).

1. Steaua 6 8 0 0 120:23 13
2. Știința 6 5 0 1 70:44 16
3. Grlvița Roșia 6 4 0 2 74:32 14
4. Agr. Cluj 6 4 0 2 45:43 14
5. Rul. Bîrlad 6 3 0 3 41:62 12
6. Din. Buc. 5 3 0 2 123:22 11
7. Univ. 'Tmș. 5 3 0 2 50:53 11
8. Rapid 6 2 0 4 42:70 10
9. Polit. Iași 8 114 42:65 9

10. Farul 5 113 15:53 8
11. C.3.M. Biblu 8 10 1 12:04 8
12. Conitr. Buc. 18 0 1 28:09 5

Campionatul diviziei A ae in-

Aspect de la gala disputată ieri, în campionatul orășenesc
Foto: V. BAGEAC

C.P. BUCUREȘTI - DIN NOU CAMPIOANĂ
11 (prin 
nostru), 
s-a în

tinata 
la oină,

Cîmpulung Muscel, 
telefon de la trimisul

Duminică la prînz 
cheiat în localitate 
capionatului național
care, de data aceasta, a fost 
extrem de disputată, necesi- 
tînd un baraj pentru departa
jarea celor trei formații din 
fruntea clasamentului, aflate 
la egalitate de puncte. O echi
pă cu mal puține pretenții la 
titlu, Biruința Gherăești (ju
dețul Neamț) a încurcat soco
telile celor două mari favori
te — C. P. București și Dina
mo Băneasa — obținînd In 
finală rezultate bune și cu 
aceasta dreptul de a-și spune 
cuvîntul în barajul pentru de
semnarea campioanei pe 1970. 
întrecerile de baraj, au prile
juit meciuri interesante și din 
nou surprize produse de ace
eași eobipă din Gherăești, 
care a învins la limită pe 
noua campioană, C. P. Bucu
rești, cedînd în schimb de 
două ori în fața formației di- 
namoviste.

Oiniștii pi 
tînd o evide 
formă, au acționat din ce în 
ce mai precis in meciurile de 
baraj, cîștigînd trei din cele 
patru jocuri — fapt ce le-a 
permis să-și mențină titlul 
de campioană a țării. Princi-

joligrafi, manifes- 
entă revenire de

palii lor adversari, dinamo- 
viștii de la Băneasa, n-au 
avut moralul necesar unor în- 
tîlniri decisive, cum au fost 
aceste partide de baraj, co- 
mițînd greșeli elementare în 
partidele cu C.P.B., în care au 
fost ținte sigure pentru lo
viturile jucătorilor bucureș- 
teni. Formația Combinatului 
poligrafic București, pregătită 
de antrenorul emerit Alexan
dru Rafailescu, a utilizat de-a 
lungul întrecerilor finale ur
mătorul lot l I. Dacău, C. Ian
cu, Al. Matei, Gh. Drăghici, 
Gh. Gruianu, I. Anton, N. 
Tudoran, A. Burcică, V. Tu- 
doroancea, Gh. Matei, D. Băr- 
bieru, I. Gruianu ți E. Dacău.

Rezultatele turneului de 
baraj (tur-retur) i C. P. Bucu
rești cu Dinamo Băneasa 16— 
8 și 16—8, cu Biruința Glie., 
răești 13—4 șl 14—15 ; Dina
mo cu Biruința 13—10 și 
25—8.

CLASAMENTUL FINAL: 
1. C. P. BUCUREȘTI 29 p — 
campioană pe 1970, 2, Dinamo 
Băneasa 27 p, 3, Biruința 
Gherăești 25 p, 4. Celuloza 
Călărași 13 p, 5. Viața nouă 
Olteni (Teleorman) 13 p, 6. 
Tricolorul Baia Mare 13 p, 7. 
Constructorul Galați 9 p, 8. 
Torpedo Zărnești 7 p.

Tr. IOANIJESCU(Urmare din ..pag. 1)

splendidă și 
natural ferme- 

la

manieră, întreeîndu-și adver
sarele directe cu mai bine de 
10 metri și înregistrînd o per
formanță excepțională : 23,5 
secunde! în felul acesta ea 
a trecut pe primul loc ai cla
samentului general ai cam
pionatului, cu un punctaj de 
4826 p CU CARE SE ÎNSCRIE 
PRINTRE CELE MAI BUNE 
SPECIALISTE MONDIALE 
ALE PROBEI CELOR CINCI 
PROBE. Șl cînd ne gîndim că 
acest record valoros a fost 
obținut, practic, doar cu re
zultatele de la trei probe (100 
mg, lungime și 200 in), pentru 
că la greutate și la înălțime 
ea a obținut performanțe ți 
implicit punctaje modeste. 
Sîntem convinși că dacă ar fi 
insistat mai mult și asupra 
pregătirii acestor două probe 
Valeria Bufanu ar fl putut 
Înregistra cbiar la acest con
curs un punctaj de peste 
5000 p!

Iată acum clasamentul cam
pionatului de senioare i 1. 
VALERIA BUFANU (RA
PID) 4826 p (6,25—23,5), 2. 
Cornelia Popescu (CAU) 4754 
p (6,04—26,1), 3. Elena Vintilă 
(Dinamo) 4684 p, 4. Viorica 
Enescu (Rapid) 4285 p, 5. Ro- 
dica Țarălungă (CAU) 4135 p, 
6. Edith Schall (CAU) 3997 p. 
In întrecerea junioarelor pri
mele locuri au fost ocupate, 
în ordine, de : 1. Elena Mîrza 
(SSA) 4264 p, 2. Elena Eftimie 
(Lie. 2 Brașov) 3791 p, 3. lulia 
Crișan (CAU) 3716 p, 4. Da
niela Gorăscu (SSA) 3690 p, o. 
Anca Hoinărescu (Lie. N. 
Bălcescu Cluj) 3656 p, 6. Rita 
Copony (Lie. 2 Brașov) 3487 p. 
Așteptatul record de junioare 
la pentatlon nu s-a mai pro
dus deoarece a fost revizuit 
rezultatul de 13,7 pe 100 mg 
al El. Mîrza. Acordîndu-i-se 
numai 14,0 (față de desfă
șurarea finișului cifra nu ni 
se pare reală I) ea n-a mai iz
butit să realizeze ceea ce pă
rea că-i stă în puteri I

Desfășurarea decatlonului a 
fost pur și simplu dramatică 
(au abandonat Jurcă, Socol 
și Bogdan) și pînă la ultima 
probă, cursa de 1500 m, nu
mele campionului 
fi anticipat; în cele 
victoria i-a revenit 
lui Andrei Șepci, 
principalului său 
tocmai în proba de

CLASAMENTUL 
RAL i 1. ANDREI

Motocrosiștii de la Steaua
Pe o vreme

Intr-un decor 
câtor s-a desfășurat, ieri,
Morenl, concursul republican 
de motocros dotat cu „Cupa 
Dîmboviței".

Sportivii s-au avîntat cu 
toate forțele în dificila între
cere oferind faze de un real 
spectacol, aplaudata la scenă 
deschisă.

Traseul, cu un pronunțat 
grad de duritate, le-a solici
tat din plin resursele fizice

- Automo

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
41, ETAPA DIN 11 OCTOMBRIB 

1970
1. România
2. Finlanda

(tin.)
3. Bologna — Internazionale
4. Cagliari — Varese
5. Catania — Florentina
6. Milan — Sampdorla
7. Napoli — Foggla

(A) — Finlanda (A) 1
(tin.) — România

2 
x 
X 
X
1

X

ln decurs de două zile Va
leria Bufanu a doborit două 
recorduri și a egalat un al 
treilea.

CLUJ) 7470 p (110 mg — 14,6, 
disc — 39,26, prăjină — 3,70, 
suliță 57,40, 1500 m — 4:38,7), 
2. Vasile Mureșan (Steaua) 
7461 p (15,5 — 38,14 — 4,40 — 
58,86 — 4:54,5), 3. Mihaî Ni- 
colau (Steaua) 7183 p (15,4 — 
38,50 —4,20 —56,06 —4:42,5), 
4. Ion Vasilescu (Lie. 4 Ti
mișoara) 6949 p — campion 
de juniori, 5. Radu Gavrilaș 
(CSM Iași) 6297 p, 6. Ad. Dinu 
(CSM Sibiu) 6107 p.

★
Sîmbătă și duminică este 

programată ulțjma etapă — 
decisivă — a campionatului 
republican de atletism pe e- 
chipe, avînd cap de afiș me
ciul C.A.U. — Steaua.

Din cauza unor contestații 
Abia astăzi vor fi cunoscuți 

cîștigătorii 
din Raliul Toamnei

A 3-a ediție 
tru începători, 
nei, organizat 
șoferi amatori 
bucurat — așa cum era de 
așteptat — de un frumos suc
ces. Sînt de apreciat, în mod 
special, probele de departa
jare (schimbarea unei roți și 
un parcurs de îndemînare), 
care atît la Galați cit și la 
București au fost deosebit de 
interesante. Din păcate, nu 
putem da rezultatele între
cerii, existînd contestații. Ju
riul cursei urmează să se 
întâlnească astăzi după-amiază 
pentru a hotărî, 
după-amiază la 
club", pe brdul

a raliului pen- 
Raliul Toam- 
de Școala de 

București, s-a

iar mîine 
„Modern 

Bucureștii 
Noi, se vor distribui premiile 
învingătorilor.

HM CAIAC-CANOE
155 DE

nu putea 
din urmă 
clujeanu- 
superior 
adversar 

1500 m.
GENE- 

SEPCI (U

M.

1 
X 
X
1
1
1

8. Roma — Lanerossl
9. Torino — Lazio

10. Verona — Juventus
11. Met. Tîrg. — A.S.A. Tg.
12. Știința Bacău — Sp. stud.
13. Gloria Bistrița — Min. B.M. 

Fond de premii : 313 207 lei. 
Plata premiilor se va face ast

fel : 'n Capitală lncepînd de vi
neri 16 octombrie 1970, pînă la 26 
noiembrie 1970 și în țară, 
cepînd aproximativ de 
octombrie 1970 pînă la 26 
lembrle 1970 inclusiv,

în- 
rnarți 20 

no-

„CUPA FONDIS- 
la caiac-canoe des- 
ieri, pe lacul He- 

A fost un concurs 
atractivitate, cu nu-

Printre ultimele întreceri 
nautice ale sezonului s-a nu
mărat și 
TULUI" 
fășurată, 
răstrău. 
de mare
meroși participanți : 155 DE 
CAIACIȘTI ȘI CANOIȘTI 
de la Steaua. Dinamo, Clu
bul sportiv școlar, Olimpia, 
Școala sportivă nr. 2, Rapid 
și Clubul nautic universi
tar. Pe trasee variind între 
2000—5000 m, juniorii si se
niorii au oferit un spectacu
los .'program de „întreceri- 
lanț" ce transformase la un 
momen t dat frumosul lac în- 
tr-o uriașă morișcă de pade- 
le și pagae.

Concursul a debutat cu 
proba de canoe simplu-tine- 
ret. Mai bine pregătit. M. 
Popescu (Dinamo) și-a adju-

au cucerit „Cupa Dîmboviței"
și cunoștințele tehnico-tactice 
șl, cum era de așteptat, cei cu 
o pregătire (superioară au 
învins.

Alături de Ștefan Chițu 
(Steaua) și Nlcolae Murgoci 
(Poiana Cîmpina) — învin
gătorii celor două probe : se
niori și tineret — au mai 
obținut note foarte bune Mi
hai Banu (Steaua), Cristian 
Dovids, Petre Paxino (Meta
lul) și Dumitru Motișan (Vic
toria Morenl) la seniori, Radu 

- Vasilescu și Nicolae Marin 
(Steaua) la tineret.

Clasamente — seniori : 1. 
Șt Chițu, 2. M. Banu, 3. Cr. 
Dovids, 4. P. Paxino, 5. D 
tMotiișan, 6. C. Marin (Poiana 
Cîmpina) ; tineret: 1. N. Mur
goci, 2. R. Vasilescu, 3. N. 
Marin, 4. N. Voicu (St. r. Bra
șov), 5. P. Popescu (Metalul), 
6. Tr. Păun (Steaua) ; echipe : 
1. Steaua, 2. Metalul, 3. Po
iana Cîmpina, 4. Victoria Mo
renl, 5. Steagul roșu Brașov. 
6. Loc. Ploiești.

Ion DUMITRESCU

TOATE PlNZELE JOS
Duminică, la ora 10, In drep

tul Clubului nautic universitar 
de pe lacul Herăstrău, așteptau 
la apă 40 DE AMBARCAȚIUNI. 
Ca un făcut insă, nici o boare 
de vini nu a ținut să le mingile 
frumoasele ptnze. O oră — două 
de așteptare și juriul _ spre 
regretul tuturor — a trebuit să a- 
mîne întrecerea programată în 
cadrul campionatului orașului 
București, Așadar, duminica vii
toare din nou la start, în spe
ranța unul vlnt prielnic I

FONDIȘTI LA START
decât victoria 
apel. O cursă 
a fost cea rezervată probei 
de K 1 juniori II, câștigătorul 
ei fiind cunoscut abia 
ultimii 25 de metri.
vorba de R. Șofran de 
Clubul sportiv școlar, 
cu un finiș aplaudat ia 
nă deschisă a trecut primul 
iinia de sosire, înaintea ad
versarului său direct, A. Ivan 
(Dinam ). Cu un deosebit in
teres a 
trecerea 
Aici, B. 
a ieșit __ _
dispută aprigă, de mare spor
tivitate. cu dinamovistul G. 
Ivan. în sfîrșit, printre în
trecerile evidențiate s-a nu
mărat și proba de canoe 
simplu — seniori. A fost ul
tima cursă a „CUPEI FON-

fără drept de 
de mare luptă

pe 
Este 

ia 
care 
see-

fost urmărită șl în
de K 1 b — tineret. 
Zabet (Șc. sp. nr. 2) 
învingător, după o

DISTULUI". în care frații 
NEMEȘ — si aici „nedespăr- 
țiți" — au condus majori
tatea timpului, trecînd în 
ordine — Eugen, 
linia de sosire.

Câștigătorii : C 
ret M. Popescu 
21:08 ; C 1 jr II 
nu (Din.) 14:53;
II A. Poenaru (Din.) 11 :io"; 
K 1 jr li R. Sofran (C.S.S.) 
13:35 ; C 1 Jr D. Stoica 
(CS.S.) 31:55 ; K 1 (f) jr 1 D. 
Vasile (Olimpia) 15:25 ; K 1 
(f) tin. s. Ivan (Sc. sp. 2) 
22:33 ; K 1 jr I N. 
(Din.) 28:05 ; K 
G. Titișan -(C.S.S.) 22.21 ,
K 1 tin. B. Zabet (§c. sp. 2) 
18:40 ; K 1 seniori D. Mitrea 
(Olimpia) 38:00 ; C 1 seniori 
E. Nemeș (Din.) 47:1).

primul

1 — tine-
(Dinamo) 

S. Mureșa- 
K 1 (f) jr

Marin
1 senioare 

22:34 ;

V. TOFAN

Mora.ru
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DUBLUL SUCCES AL FOTBALIȘTILOR ROMÂNI IN MECIURILE CU FINLANDA

Dobrin creează, Dumitracnc înscrie
Aproximativ 50 000 de spec

tatori și... 22 de jucători au 
așteptat cu nerăbdare primul 
fluier al arbitrului Vamvaoo- 
poulos. Șl lată, clipa a sosit. 
N-au trecut decît 30 de »c- 
cunde și mingea, purtată pe 
„triunghiul" Dumitrescu—Do
brin—Nunweiller, este expediată 
de ultimul, dar șutul său e 
blocat. Startul echipei noastre 
este vijelios. Vigu se interca
lează în atac și de la 25 m șu- 
tează puternic pe lingă poartă 
(min. 2). Prima acțiune ofen
sivă a oaspeților — min. 3 : 
aut în apropierea colțului te-

■ renului. Dinu întoarce balonul, 
I dar mai mult îl înalță, și, din 
6 m. Paatelainen trimite cu 
capul în brațele lui Răducanu. 
Peste 2 minute se remarcă Do- 

. brin prin driblingul și pasa 
excelentă trim'să lui Dumitra- 

| ehe. Șutul-centrare al acestuia 
' este respins de portar. Inițiati
va aparține jucătorilor noștri, 
în min. 7 consemnăm o fază 

’ excelentă ; Nunweiller conduce 
mingea cițiva pași, centrează, 

( Dumitrache se înalță și reia 
1 spectaculos cu capul, puțin pe 
lingă colțul porții. Urmează o 
perioadă scurtă de joc la een- 

i tru, după care oaspeții (min. 
I II) conduși de excelentul co
ordonator Heikkila, ies pericu
los in atac și Toivanen șutea- 

, za puternic. Poște 3 minute 11 
I imită șl fundașul Kautonen, 
I al cărui șut, de la 35 m, este

chide scorul : DOBRIN — CEL 
CE DĂDUSE PÎNA ATUNCI 
PASE EXCELENTE — SE AN
GAJEAZĂ ÎN DRIBLING ȘI 
DIN APROPIEREA CAREULUI 
PASEAZĂ DIN NOU CA LA 
CARTE, IAR DUMITRACHE, 
SESIZÎNDU-I BINE INTEN
ȚIA, ȚÎȘNEȘTE ȘI DE LA 
10 m ȘUTEAZA DIN ÎNTOAR
CERE : 1—0. Cîteva momente 
apoi nu se mai insistă, pasin- 
du-ee destul de mult lateral, 
într-o perioadă aparent calmă, 
în min. 40 ne tresar inimile 
datorită replierii greoaie în a- 
părare, în special pe părțile 
laterale : Toivola scapă singur, 
iar cînd e „încolțit" de Dinu 
ți Lupescu pasează lui Suo-

malalnen, infiltrat pe dreapta, 
aflat singur în zona părăsită 
de Vigu. Șutul finlandezului, 
puternic, este, însă, imprecis 
și emoțiile trec. Vin apoi cli
pe frumoase pentru noi. ÎN 
MIN 42, LA CAPĂTUL UNEI 
REUȘITE ACȚIUNI, DE PE 
PARTEA SA, ACEASTA AU
TENTICA EXTREMA. STINGĂ, 
DUMITRESCU, EXECUTA DIN 
VITEZA UN ȘUT-CENTRARE, 
LA SEMIÎNALȚIME. PORTA
RUL PLONJEAZĂ, RESPINGE 
CU PUMNII PÎNA LA... DU
MITRACHE, CARE DE LA 10- 
11 m ȘUTEAZA CU SETE, 
JOS LA COLȚ, ȘI ÎNSCRIE 
DIN NOU : 2—0. E rezultatul 
cu care se încheie repriza, 
pentru că în următoarele trei 
minute nu mai consemnăm ni
mic deosebit la cele două porți.

i deviat de Răducanu in corner.
1 Apoi, la o bună centrare a Iul
Bobrin (min. 18). Dumitrache

Raportul <lc iorțe
Deciși să arate că pauza nu 

poate determina schimbarea 
raportului de forțe, tricolorii 
atacă în trombă de la repune
rea balonului în joc. Tătaru, 
introdus în locul Iul Neagu, îl 
deschide pe Dumitrache, urmea
ză o cascadă de driblinguri 
care 11 amețesc pe Rajantie, 
dar mingea nu ajunge în poar
tă pentru că lovitura de cap 
a lui Dumitrescu nu este la 
fel de precisă ca „stîngul" a- 
cestula. Lucru dovedit ia nu
mai cîteva secunde mai tîrziu 
Când, tn urma unei curse cul
minante, centrarea impecabilă a 
extremei noastre debutante este 
reluată spectaculos din voie de 
Dumitrache, care tîșnlse in sti-

nu se schimbă

3-0 (2—0)ROMÂNIA — FINLANDA
iStadion „23 August" ; timp excepțional ; teren foarte bun; 

spectatori — aproximativ 50000. Au marcat t DUMITRACHE 
(min. 28 și 42), R. NUNWEILLER (min. 77). Raport de șuturi : 
24—10 (13—6 pe spațiul porții); raport de corners: 5—9.

ROMANIA : Râducanu (fără notâ, nefiind solicitat — Săt- 
măreanu 6, Lupescu 8, Dinu 8, Vigu 7, Dumitru 8, R. Nunweil
ler 8, Neagu 6 (min. 46 Tătaru 6), Dobrin 9, Dumitrache 9, 
Fl. Dumitrescu 8.

FINLANDA : Heinonen — Maakipaa, Kilponen, Rajantie, 
Kautonen, Suomalainen (min. 55 Măkelâd), Heikkila (min. 67 
Litmanen), Savoimaa, Toivola, Toivanen, Paatelainen.

A arbitrat foarte bine LEONIDAS VAMVACOPOULOS — 
la centru, ajutat la linie de Theodor Elefteriadis, și Panaitis 
Hristos (Grecia).

e în poziție favorabilă, dar se 
i întoarce inutil, nu pasează, dar 
' nici el nu profită de situație, 
i Minutele se scurg și, în ciuda 
unor frumoase acțiuni ale ju- 

1 cătorilor noștri, tabela de mar- 
î caj nu se schimbă. în min. 19, 
.Dobrin trimite cu călcâiul o 
pasă de maestru, iar Vigu șu- 
tează fulgerător. Tribuna a doua 
..vede gol”, sărind în sus de 
bucurie. Dar, balonul se opri
se în plasa laterală. în urmă
toarele 8 minute, „motoarele" 
se cam sting. Oaspeții nu con- 
itează în atac, ai noștri nu in
sistă. Și după ce în min. 27 o 

(frumoasă oombinație (Dobrin—
Sătmăreanu—Neagu) e Încheia
tă de lovitura cu capul a lui 
Dumitrache, în min. 28 se des-

Iul său caracteristic. Dar ți da 
această dată mingea 
poarta lui Heinonen,

Jucătorii ffnlandezl 
astfel seama că nu-și 
mite mai mult decît în prima 
repriză, Hlizind mai departe pe 
o apărare supraaglomerată. Au 
intuit doar că singura portiță 
ce se mal poate deschide în 
calea rarelor lor contra
atacuri. era pe culoarul lui Săt- 
măreanu. Aci iși construiesc 
combinațiile Toivanen și Pa- 
atelainen (min. 50 și 51), sol
date cu două cernere consecu
tive.

Replica, de liniștire, vine tot 
din partea lui Dobrin și Du- 
mitrache. Primul, cu două vo- 
leurl din afara careului de 16

ocolește

Iși dau 
pot per-

m (min. 52 și 58) care au dat 
emoții portarului Heinonen. se
cundul insistând într-o acțiune 
prelungită (min. 55), sfîrșită 
însă printr-un șut defectuos al 
lui Sătmăreanu.

Echipa oaspe se vede iar 
nevoită să se replieze pe ul
tima linie, lovitura liberă e- 
xecutată de Dobrin în min.' 59 
găsindu-i chiar pe toți 11 fin
landezi în propria suprafață de 
pedeapsă. Jucătorii noștri iși 
croiesc metodic drumul spre 
buturile adversarului. îmbinînd 
șuturile pe poartă (Dinu — șut 
exploziv în min. 60, sus Ia 
colț, reținut greu de portar) 
cu fazele de spectacol (min. 61 
— Dobrin pas „trasat", din că
dere, la Nunweiller. în careul 
mic) care stîrnesc aplauzele pu
blicului. Doar Sătmăreanu, de
pășit de Paatelainen și Mâke- 
lad (min. 62, 63 , 64) lasă ad
versarului momente de respi
rație. De altfel, în min. 67 
Răducanu a fost obligat, în 
urma unei faze similare, să 
se întrebuir teze serios — pen
tru unica dată în această re
priză — culegînd mingea din 
capul lui Paatelainen.

în min. 68, excelent „un-doi“ 
Dumitrache—Nunweiller, purtat 
tn mare viteză, îl aduce pe 
mijlocașul român în fața por
tarului advers, dar unghiul ne
fast îl împiedică să obțină inai 
mult decît un corner. Urmează 
o scurtă perioadă de acalmie 
și apoi izbucnirea decisivă a 
golului trei. LA UN CORNER 
EXECUTAT DE SAVOIM A, 
MINGEA ESTE RECUPERATĂ 
DE LUPESCU, CARE IL LAN
SEAZĂ LUNG, PE CENTRU. 
PE FL. DUMITRESCU. O 
CURSĂ SCURTA ȘI DECISA, 
PASA LATERALA LA TATA- 
RU, AJUNS IN PREAJMA CA
REULUI ADVERS, O CEN
TRARE ÎNAPOI LA RADU 
NUNWEILLER CARE, DE LA 
20 m. ȘUTEAZA CU STÎNGUL, 
LA SEMIÎNALȚIME, IN COL
ȚUL LUNG : GOL ! ERA MIN. 
77 ȘI SCORUL A DEVENIT 
3—0, TABELA DE MARCAJ 
FIIND ÎN DEPLINA CONCOR
DANȚĂ CU DESFĂȘURAREA 
JOCULUI.

Constantin ALEXE 
Paul SLĂVESCU

LITERA „0“ Șl A FĂCUT DATORIA
Dobrin, controlînd cu măiestrie balonul, și-a pierdut pe drum adversarii și va lansa 

un nou atac al tricolorilor

® Leonida Vamvakopoulos : „Românii au fost net su
periori" ® Osmo P. Kaartunen : „Echipa României a 
practicat un joc mai bun decît cel pe care l-am văzut 

la cehoslovaci"
Coborîm de la „masa presei", 

cu cîteva minute înaintea fluieru
lui final, îndreptîndu-ne spre 
vestiare. In fața „tunelului" 11 
intilnim pe tov. ION ALEXAN- 
DRESCU, secretar general al 
Federației române de fotbal. Cl-

ANGELO NICULESCU 
ți TI TVS OZON 

tește In ochii noștri Întrebarea — 
nici hu era greu I — $1 Intră 
direct In subiect :

— O victorie cu 
rezultat bun. Cit 
echipei noastre, el 
țător. Nu e atlt de simplu să te 
descurci tn fața unei echipe ve
nită să se apere și acțlontnd in 
permanență cu doi „libero". Ju
cătorul nostru nr. 1 a fost Flo
rian Dumitrescu. Mi-au plăcut, de 
asemenea, Dobrin, Dumitrache și 
Vigu.

In timp ce vorbim, se apropie 
de noi „CIOGLI" VOGL, care a 
urmărit partida din apropierea 
terenului de joc. Ne grăbim să-l 
consemnăm părerile :

— Rezultatul, șl chiar focul de 
la Praga, mă făcuse oarecum te
mător față de replica finlande- 

' ztlor. Ea a fost mai slabă declt 
mă așteptam, dar mal aproape 
de posibilitățile reale ale oas
peților. Dacă ar fl insistat mal 
mult, t. 
noastră 
mare.

Intrând 
drumul 
TRESCU, 
sala de 
obligă, uneori. Bă nu... 
momentele cele mal convenabile 
pentru interlocutorii noștri). Ne 
scuzăm și ii rugăm să ne spună 
ce gîndește în aceste momente :

— îmi dau seama, fără *-■-* 
modestie, că debutul meu 
echipa națională n-a fost 
Trăiesc momente pe care, 
mult timp tn urmă, n-aș 
drăznlt nici măcar să le 
Dar știu, totodată, că

' — la 27 octombrij
de ani — si fiu o 
o CERTITUDINE. 
pentru asta ! 
minut mal tîrzlu,

3—0 este un 
privește jocul 
a fost promi-

echipa 
fi realizat un scor 
vestiare. II barăm 

FLORIAN DUMI-

în repriza a Il-a, 
ar
in 
lui 
care se Îndrepta spre 

dușuri. (Profesiunea ne 
alegem

falsă 
în 

rău. 
nu cu 
fi în- 
visez, 
vîrsta

președintele Federației finlandeze 
de fotbal :

— Asa cum ne așteptam, par
tida de la București a fost pen
tru noi infinit mal grea decît 
cea de la Praga. Băieții noștri 
au luptat cit au putut pentru un 
rezultat strîns, dar n-au reușit 
să împiedice acest 3—0, care re
flectă just diferența din teren. 
Echipa României A PRACTICAT 
UN JOC MULT MAI BUN DECIT 
CEL PE CARE L-AM VĂZUT 
LA CEHOSLOVACI. Vă doresc, 
în continuare, noi succese și lo
cul I în grupă, năzuințele noas
tre neputînd merge prea departe.

Și antrenorul echipei Finlan
dei, OLAVI LAAKSONNEN, con
sideră rezultatul just. Șl nu e 
supărat cîtuși de puțin.

— Ml-era teamă de o înf ring ere 
și mai severă, noi resimțindu-ne 
după efortul de miercuri seara. 
In plus, timpul a fost excelent 
pentru jucătorii dv., dar pentru 
noi, nu. In Finlanda, la plecare, 
termometrul a arătat minus 5 
grade ! Oricum, victoria este 
pe deplin meritată. Am fl pu
tut pleca cu un 2—0, dacă por
tarul nostru n-ar fi greșit la go
lul al doilea, dar tot el este cel 
care ne-a ferit de alte goluri.

Ultimul popas l-am făcut la 
cabina arbitrilor. Vă redăm cele 
spuse de LEONIDA VAMVAKO- 
POULOS. conducătorul partidei :

— Românii au fost net supe
riori. A existat o diferență de 
clasă între cele două echipe. Cei 
mal buni jucători ai românilor ? 
Dobrin, -

TEHNICA JUCĂTORILOR NOȘTRI A FOST DETERMINANTĂ
(Urmare din pag. 1)

instinctul și încrîncenarea ca- 
re-1 propulsează peste tot. în
tre cel doi, care au mușcat 
din apărarea finlandeză ca 
dintr-o felie de pepene, s-a 
intercalat Dumitrache, cu des
tinul său de finalizator, be
neficiind de pase multe și 
bune, potențîndu-le cu forța 
lui de explozie, cu fentele lui 
de drac, cu șuturile Iui chi
nuitoare pentru orice portar.

Pofta de a apăra a lui Ră- 
ducanu a rămas nesatisfăcută. 
Tamango a avut de prins 
numai mingi pe care nu le-ar 
fi scăpat în poartă nici cînd 
avea 10 ani, dar și-a ajutat 
echipa degajînd cu mină re
pede și precis. A făcut ți cî
teva jonglerii, comandate de 
sufletul ini de copil poznaș, 
care ne-ad îneîntat, trebuie 
s-o recunoaștem, și pe noi și

pe musafiri. Linia de fun
dași nu s-a confruntat serios 
cu nimeni. într-un meci de 
plăcere, ca cel de ieri, e bine 
că Dinu s-a gîndit să urce 
deseori în atac. Ar fi fost 
inutil și plicticos să fi rămas 
numai lingă Lupescu, cînd 
nici el n-a prea avut ce face. 
Cert este că cei doi fundași 
centrali ai noștri au evoluat, 
atunci cînd au fost solicitați, 
fără cea mai mică unghie de 
greșeală. Ciudat, dar tocmai 
într-o partidă cînd am fost 
atacați doar sporadic a ieșit 
în relief că sintem vulnerabili 
în zona fundașilor laterali. Și 
Vigu, dar mai ales Sătmărea
nu, plecau stereotip In față, 
producînd accentuarea aglo
merării șl îngreuind astfel 
manevrele jucătorilor specia
liști in chestiuni ofensive. 
Apoi, nu știm dne l-o fl tn-

rămină avansați, să intre 
combinații, să-și părăseas- 
zona pentru multă vreme 
numai naivitatea oaspeți- 
a făcut ca aceste erori de

vățat astfel, aveau tendința 
să 
în 
că 
Și 
lor
orientare să nu aducă primej
dii mari în careul lui Kădu- 
canu. La mijlocul terenului 
i-am avut, pe lingă Dobrin și 
uneori Dinu, pe Dumitru și 
Nunweiller. Primul a execu
tat din nou bine rolul său do 
mijlocaș de protecție, neutra- 
lizînd inițiative adverse, re- 
cuperînd baloane, închizind 
căi de acces. Radu a făcut o 
partidă corectă, dar aportul 
său a fost mai puțin evident, 
poate fiindcă Jocul nu i-a pus 
probleme deosebite. Și vorba 
cuiva, unde nu-s probleme, 
nu-s nici rezolvării Neaguși 
Tătaru s-au înlocuit pe dreap
ta, fără ca nici unul dintre

ei să facă din această zonă 
un spațiu de creație sau de 
finalizare. Doi fotbaliști buni 
pe un post neconvenabil au 
făcut ca jocul naționalei să 
fie debil pe una din extreme.

Obligată permanent să în
frunte o formație baricadată 
în fața propriei porți, echipa 
României a dovedit resurse, 
soluții șl carențe. Circulație 
uneori rapidă, demarcări sin
crone, pase perpendicularo și 
șuturi de la distanță, renun
țarea la metoda paselor ste
rile, toate acestea au creat 
numeroase ocazii de gol. La 
deficiențele amintite m co
mentariul nostru mai trebuie 
adăugat, cu gindul la viitor, 
neutilizarea „un-doi-urilor“ și 
viteza de joo deseori mică, 
acolo în zona*, unde înain
tașii trebuie să mănînce chi
brituri.

nu-mi dă voie 
voi împlini 24 
speranță, ci 
Voi face totul

Iată-ne, un _____ ___ ____
In fața... statului major al echipei 
naționale : ANGELO NICULESCU 
— TITUS OZON.

— Am tntllnlt un adversar cu 
un bun moral de jbc, creat de 
rezultatul de la Praga — ne spu
ne Angelo Nioulescu. Un adversar 
mal slab din punct de vedere 
tehnic, dar plin de energie, de 
ambiție, tn general, noi am jucat 
bine, dar nu la valoarea „Mexi
cului". Cel mai buni au fost 
Dumitrache și Dumitru. Plin de 
promisiuni, jocul celor doi de- 
butanțl: Florian Dumitrescu și
Vigu.

Titus O z 
punct ae 
preferințele 
ordine, la 
Dumitrache 
«D» și-a făcut datoria I*. a în
cheiat zîmblnd. Ozon.

CORNEL DINU, căpitanul echi
pei naționale, este satisfăcut, dar 
se ferește Bă «upraapredeze vic
toria :

— Consider că echipa noastră 
a jucat bine, tn fața unor adver
sari care, dacă nu cunosc toate 
tainele fotbalului, stnt, tn orice 
caz, redutabili tn jocul la Inter
cepție. Incontestabil, putem să 
jucăm și mai bine. Și o să ju
căm I

Firește, am ținut să cunoaștem 
șl opiniile oaspeților, In legătură 
cu meciul abia încheiat, cu re
zultatul Iul, cu jocul celor două 
echipe. Să ascultăm, întli, cuvân
tul 1U1 OSMO P. KAARTUNEN,

o n a exprimat un 
vedere asemănător, 
sale oprindu-se, în 
Dumitrescu, Dobrin, 
și Dumitru. „Litera

Nun-Dumitrache șl

Antrenorul
OLAVI LAAKSONNEN

weiller. Rămlne să aflu și 
părerea dv. despre... mine.

— Ați arbitrat excelent ! 
felicităm pentru ecusonul F.I.F.A., 
pe care l-ați cucerit cu prilejul 
acestui meci !

Declarații consemnate de : 
Jack BERARIU 

ți Ion OCHSENFELD

eu
Vă

REPORTAJ 
LA DOI PAȘI 
DE... PORTARUL 
HEINONEN!

... Meciul a început de cî
teva minute fi forfota din 
spatele porții finlandeze nu 
contenește... Număr cu băga
re de seamă — sint 12 foto
reporteri, singurul intrus, 
„înarmat" doar cu carnețel 
și creion, fiind subsemnatul, 
și fiecare Iși caută un loc 
cit mai favorabil, cu gindul 
la marele gol, unicul, care 
să umple el însuși o pagină 
întreagă...

La un pas în fața noastră, 
portarul Heinonen — blond 
ca un înger, chip de june 
prim din perioada filmului 
mut — se mișcă neliniștit. 
Traversează poarta, înlătură 
cu piciorul o pietricică in
ofensivă, frămîntă cozorocul 
unei șepci albastre, pe care 
scrie — mă înșel oare ? — 
monark...

In stingă, chiar în buza 
tribunei, o bucată uriașă de 
pinză — „HAI, ROMANI! 
NU UITAȚI DE GUADALA
JARA 1“ — flutură ademeni
tor, în timp ce băieții atacă 
vijelios. 11 privesc pe Heino
nen. „îngerul" pare încă te
ribil de stăpîn pe situație.

... Trecuse un sfert de oră, 
cînd unul dintre fotorepor
teri a aruncat prin ochiurile 
porții oaspeților o primă mo
nedă de 15 bani... .Fontana 
di Trevi", gîndesc, neputin
cios și stingher, privind ne
dumerit la celelalte monede 
care ii urmează.

— Ce-i asta ? — întreb. De 
ce aruncați fiecare cîte 15 
bani ?

Nimeni nu-mi răspunde. Se 
fumează în dușmănie. Goarna 
lui Tudorică se aude de de
parte, din peluza de vizavi, 
ca prin vis, amăgitor, ca o 
simplă părere...

— Asta-i obiceiul nostru. 
Prețul golului...

... Minutul 28. Dobrin jon
glează. Un dribling. O fentă. 
Încă una. Un pas spre stingă, 
un nou dribling, o întoarcere 
derutantă și o minge „prin
tre", sclipitoare, spre Dumi
trache, singur, singurel... Hei
nonen face doi pași — vai 
cu cită disperare —, inten- 
ționînd un blocaj, dar mingea 
trece prin dreapta lui, cu vi
clenie, și se duce în fundul 
plasei: 1—0 I

„îngerul" e la pămînt. Un
deva, la mijlocul terenului, 
Dumitrache și Dobrin se îm
brățișează în cinstea primului 
gol, in timp ce arbitrul Vam
vakopoulos face un gest ele
gant, arătînd cu mina spre 
centrul gazonului, dirijînd 
parcă o orchestră numai de 
el știută...

... S-au mai scurs cîteva mi
nute bune și pauza e aproa
pe. Finlandezii abia iși mai 
trag sufletul. Vigu, Florian 
Dumitrescu și o minge ce 
pare fără noroc... Ba nu, ară
deanul o ajunge in marginea 
tușei, centrează, Heinonen 
zvicnește, o scapă la Dumi
trache, șut la firul ierbii și 
mingea se repede în același 
loc ca la primul gol ; 2—01

Pentru o clipă am rămas 
singur. Fotoreporterii s-au 
năpustit spre grupul de ro
mâni tnlănțuiți. lată-i, se re
întorc, satisfăcuți.

— Ei, dacă nu era banul 
meu I zice cineva și toată 
lumea izbucnește tn rîs. Doar 
„îngerul" — surprins de o 
asemenea veselie născută la 
doi pași de el — se întoarce 
spre noi cu o privire nea
semuit de tristă... Tristețea 
celui învins... E 2—0 și me
ciul e ca și jucat.

Ovidiu IOANIȚOAIA

seria i: Sportul studențesc—învins la Bacău
METALUL TÎRGOVIȘTE — 
A.S.A. TG. MUREȘ 2—1 (2—0)

TÎRGOVIȘTE, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Metalur
giștii, dornici de a se reabilita 
In fața propriilor suporteri după 
eșecul suferit etapa trecută, 
au atacat puternic din start pen
tru a se desprinde de valoroșii 
lor adversari. Mureșenii, pentru 
a tempera Iureșul gazdelor, s-au 
așezat In teren după sistemul 
4—3—3, judnd eu Bolonl ca ex
tremă falsă.

Din primele minute, Metalul a 
atacat și a obținut doar cîteva 
cornere. In min. 5 șl 7 am asis
tat la două intrări periculoase ala 
fundașului Metalului, Standu, a- 
supra Iul Canlaro. In continua
re, jocul a devenit spectaculos. 
In min. ÎS s-a marcat primul 
gol î Pavlovid, aflat pe post do 
extremă dreaptă, a centrat la 
semllnălțlme, Iar portarul Solyom 
(A.S.A.) a scăpat balonul, care 
a depășit linia de poartă. Tușle- 
rul Gh. Motorga, aflat pe fază, a 
arătat ,,gol valabil". Iar arbitrul 
A. Bentu l-a acordat. Oaspeții au 
protestat vehement, dar condu
cătorul jocului șl-a menținut de
cizia. Metalurglștll, Încurajați de 
cel 5 000 de spectatori au atacat 
susținut, croind la flecare fază 
derută tn apărarea mureșenilor. 
In mln, U, Metalul șl-a mărit 
avantajul. Extrema stingă Tur cu, 
lansat excelent de Muxeșan, a 
centrat șl colegul său Plrvu eu 
capul, a Înscris.

După pauză, fizionomia Jocu
lui s-a schimbat. Metalurgiștii, 
mulțumiți do rezultat, au oprit 
motoarele, permițând oaspeților 
să echilibreze jocul șl să atace 
foarte periculos, prin Canlaro șl 
Naght In min. 02, Metalul a ra
tat o mare ocazie. Plrvu, scăpat 
singur, avindu-1 doar pe Solyom, 
a șutat pe lingă poartă. In min. 
88, mijlocașul Naghl a redus din 
Handicap, Înscriind din mijlocul 
careului de 16 m. A arbitrat bine 
A. Bentu—București.

I A. Păpădie
ȘTIINȚA BACAU—SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 

2—1 (1—0)
BACAU, U (prin telefon, do la 

trimisul nostru). Bucureștenli s-au 
prezentat la Bacău cu mari spe
ranțe în obținerea, cel puțin, a 
unul rezultat egal. El aveau, Insă, 
să sufere, tn fața unei echipe 
fără virtuți tehnice deosebite, dar 
plină de vigoare șl dorință de 
victorie, prima Înfrângere din 
acest campionat. Deci, după cum 
spunea după joc antrenorul bu- 
cureștenilor, I. Motroc, „al noulea 
vaj a fost fatal"...

Medul debutează, ca de obicei, 
lntr-o notă de avînt al gazdelor, 
caro ratează, numai În primele 
trei minute, două ocazii rarissime. 
Ofensiva continuă cu aceeași In- 
dtrjlre și In min. 7 consemnăm 
înscrierea primului gol : după un 
,.un-dol“ reușit pe partea dreap
tă, Intre Codreanu șl Pelea, 
BANU înscrie. 1—0 pentru Știința. 
In continuare, jocul se echilibrea
ză. Sportul studențesc domină, 
chiar, în unele perioade, dar 
înaintașii săi ratează, Incredibil 
prin Pană (min. 20) șl Vasllache 
(min. 24).

în repriza secundă jocul se men
ține egal, cu multe faze exclu
siv de mijlocul terenului. Dar, In 
min. 56, o fază avea să iasă cu to
tul din anonimat. La un atac ex
trem de simplu, fundașul central 
al echipei oaspete, Strbu, se com
plică Inutil, încearcă să trimită 
'mingea „acasă" peste doi adver
sari dar PELEA interceptează șl... 
2—0 pentru gazde. Bucureștenil 
izbutesc să reducă din handicap 
în min. 78, prin CICU, care a 
transformat Impecabil o lovitură 
de la 20 m șl, poate, ar fi forțat 
șl egalarea dacă același Clcu n-ar 
fi fost eliminat — la un gest 
nesportiv, — de către arbltul 
Cursaru (min. 80).

Totuși conducătorul partidei a 
dovedit o curioasă înțelegere pen
tru jocul „tare" practicat de gaz
de șl, tn special, pentru „cerberul" 
Corobana, căruia nu a socotit 
necesar să-1 acorde, la numeroa
sele Iul Intervenții dure, nici mă
car un avertisment.

D. Graur

DUNĂREA GIURGIU — 
C.FJL PAȘCANI 2—1 (1—0)

Localnicii au avut în perma
nență Inițiativa, dar Leșeanu, 
Crlstache șl Lungu au ratat cî
teva ocazii favorabile. Feroviarii 
s-au apărat supranumerlc șl 
portarul lor, Catrina, a rezolvat 
multe situații critice. Au marcat : 
Lungu (min. 10) șl Țlgănllă 
(min. 86), respectiv Panait (min. 
80 din 11 tn). A condua bine G. 
Mlcloș — București. Arbitrii de 
linie N. Dim a și T. Marin s-au 
prezentat la joc cu o Întârziere 
de 20 de minute șl din această 
cauză meciul a început după ora 
oficială.

Tr. Barbălată—eoresp. 
PORTUL CONSTANȚA — 
METROM BRAȘOV 2—1 (1—0)

Joc frumos. Cdnstănțenll au 
jucat mal ofensiv șl pe lîngă 
cele două goluri înscrise au mai 
avut șl două bare. Autorii golu
rilor ; Blliboacă (min. 38) șl 

Enache (min. 73), respectiv Bă- 
dlțolu (min. 86). Foarte bun 
arbitrajul Iul I. Dancu — Bucu
rești.

L. Bruckner, eoresp.
FLACARA MORENI — PRO
GRESUL BRĂILA 3—2 (2—0)

Gazdele au revenit, în fine, la 
o formă bună. Golurile au fost 
înscrise de Postolache (min. 12 
și 13), Drăgjan (mân. 62), respectiv 
Urmeș (min. 85 din 11 m) șl 
Stănoale (min. 88 din penalty). 
Slab arbitrajul Iul Ad. Macovel 
— Bacău. In min. 80, jucătorii

CAMPIONATUL DIVIZIEI B
Frățllă (Flacăra) șl Gheorghlță 
(Progresul) au fost eliminați pen
tru lovire reciprocă.

Gh. Ilînca, eoresp.
POLITEHNICA GALAȚI — 
Ș.N. OLTENIȚA 1—0 (0—0)

Meciul B-a disputat la Tecuci, 
deoarece terenul Politehnicii este 
suspendat. In prima parte, stu
denții au dominat, dar Lehăduș 
a ratat o mare ocazie (min. 13) 
de a deschide scorul. După 
pauză, gălățenll au continuat 
să domine 51. în min. 72, Tudorle 
a marcat. Apoi, jucătorii de la 
S.N.O. au avut Inițiativa, însă 
n-au putut egala. în min. 82, 
jucătorul Zotlnca (Politehnica) 
a fost eliminat pentru Intenția 
de lovire a adversarului. Satisfă
cător arbitrajul Iul V. Lupu — 
Roman.

V. Doruș, eoresp. 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
OȚELUL GALAȚI 3—1 (1—1)

La capătul unui joc viu dis
putat, Ceahlăul a clștlgat la li
mită. Au marcat î Contardo (min. 
25 din 11 m), Ștefănescu (min. 
50), respectiv Ionlță (min. 14). A 
arbitrat bine E. Păunescu — 
Vaslui.

C. Nemțeann, eoresp.
METALUL BUCUREȘTI — 

POIANA CÎMPINA2—0(1—0)
Partida nu B-a ridicat la un 

nivel mulțumitor. Bucureștenil 
au debutat furtunos, reușind cî
teva acțiuni bine gîndite la poar
ta adversă. Oaspeții nu au 
reușit să-și găsească cadența, au 
greșit copilărește, In special da
torită liniei de apărar^, care 

a fost penetrabllă el a dat posi
bilitatea înaintașilor bucureștenl 
să-șl creeze situații favorabile 
de a marca. Una din acestea a 
adus și primul gol al gazdelor, 
în min. 14, cînd Dumitru Emil 
l-a pasat Iul lancu în marginea 
careului de 16 m. Acesta a mal 
făcut câțiva pași șl apoi a mar
cat. Dn acest moment, meciul a 
căpătat o altă înfățișare. Cîmpi- 
nenll au Ieșit la joc, au pus 
stăplnlre pe mijlocul terenului, 
unde Popa șl Earlon au avut 
o activitate laborioasă, dar tn 
minutele 18, 21, 35 șl 44 Chlru șl 
Strechlan au ratat Bltuațll favo
rabile. In repriza secundă, oas
peții au fost cel care au atacat 
mal mult, dar acțiunile lor sterile 
»-au oprit în marginea careului 

bucureștenllor. Al doilea gol al 
metalurglștilor a căzut în min. 
79, cînd noul Introdus In teren, 
Stan Gabriel, a reluat cu capul 
balonul în plasă, la un corner 
executat de Roman, de pe partea 
stingă. In continuare, aceeași 
dominare a oaspeților, dar... 
numai atît. A arbitrat bine 
Șt. Matațzer — Craiova.

Florian Sandu

CLASAMENTUL
1. Bp. studențeso 0 6 11 15- 8 14
2. A.S.A. 9 5 2 2 22- 8 12
3. Dunărea 9 6 0 3 9-10 12
4. Ceahlăul 9 5 1 3 13- 9 11
5. Știința 9 5 1 3 11- 8 11
6. Progresul 9 4 2 3 15- 9 10
7. Metalul Buc. 9 4 2 3 10- 1 10
8. Metalul Ttrg. 9 5 0 4 10-11 10
9. Portul 9 4 1 4 7-11 9

10. Oțelul 9 3 2 4 12-10 8
11. Metrom 9 3 2 4 9-12 8
12. C.F.R. 9 2 3 4 11-14 7
13. S.N.O. 9 2 3 4 8-10 7
14. Poiana 9 2 2 5 6-11 6
15. Flacăra 9 1 3 5 9-19 5
16. Politehnic* 9 2 0 7 5-13 4

ETAPA VIITOARE (18 octom
brie) : Progresul Brăila—Metalul 
Tlrgovlște, Oțelul Galați—Metrom 
Brașov, Sportul studențesc Bucu
rești—Dunărea Giurgiu, Poiana 
Cîmpina—Politehnica Galați, CFR 
Pașcani—Portul Constanța, A. S. 
Armata Tg. Mureș—Știința Ba
cău, Ceahlăul P. Neamț—Metalul 
București, S.N. Oltenița- Flacăra 
Morenl*

seria a ii-a: Gazdele au pierdut doar 
două puncte

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— OLIMPIA SATU mare 

2—0 (0—0)
Doar 53 de minute a rezistat 

echipa oaspete asaltului destul de 
dezlânat al studenților. Pînă în 
acest minut, sătmărenii s-au apă
rat bine șl portarul lor, Pusztay, 
a salvat goluri ca și făcute. Dar, 
timișorenii au forțat jocul șl în 
min. 53, la o fază din Careul ad
vers, Copăceanu a Intervenit șl 

a deschis scorul. în continuare, 
studenții au făcut risipă de ener
gie șl in min. 76 au majorat sco
rul. în acest minut, fundașul Jula 
(Olimpia) a întârziat să intervină 
șl Copăceanu, atent, a preluat ba
lonul, a șutat șl a nimerit bara, 
apoi a reluat șl... 2—0. Pînă la 
sfirșltul partidei, tabela da mar
caj a rămas neschimbată. Bun 
arbitrajul Iul M. Blolan — Tr. Se
verin.

Ion Stan, eoresp.

METALURGISTUL CUGIR— 
C.S.M. REȘIȚA 2—0 (2—0)

Joc plăcut, de bun nivel tehnic. 
Metalurgiștii au avut în majori
tatea timpului Inițiativa. Oaspeții 
au pus accentul pe apărare șl au 
atac sporadic, dar periculos. 
Golurile au fost realizate de 
Șoangher (mân. 8) și lancu (min. 
18). A arbitrat foarte bine P. Ba
dea — Brașov.

P. NSsui, eoresp.

CORVINUL HUNEDOARA—
1 VAGONUL ARAD 0—0

Partida s-a caracterizat prin* 
tr-un joc de uzură. Arădenii s-au 
descurcat foarte bine tn apărare. 
De remarcat faptul că portaml 
Welchelt (Vagonul) a apărat un 
penalty, executat de Plelan, In 
min. 83. P, Sotir — Mediaș a con
dus bine.

S. Albu, eoresp.

MINERUL ANINA — OLIM
PIA ORADEA 1—0 (0—0)
Meciul a plăcut, fiind de un 

bun nivel tehnic. Minerii au ata
cat mai mult, In special după 
pauză, cînd au marcat unicul gol 
al partidei, prin Mathe (min. 60). 
Orădenll au evoluat bine, Iniți
ind contraatacuri periculoase. 
Raport de cornere : 12—1 în fa
voarea Minerului, A arbitrat l. 
Pop — Hunedoara.

P. Lungu, eoresp.

C.F.R. ARAD—GAZ METAN 
MEDIAȘ 3—0 (2—0)

Deși partida a cunoscut șl unele 
perioade de echilibru, victoria 
gazdelor nu a fost pusă nici un 
moment sub semnul îndoielii. Ară
denii au acționat organizat, au 
marcat golurile de care au avut 
nevoie pentru a-și adjudeca victo
ria și apoi s-au dedicat specta
colului. Au marcat : Gligor (min. 
13 și 20) șl Damian (min. 53). De 
remarcat că în min. 35 Coclutian 
(C.F.R.) a ratat un penalty. A 
arbitrat Z. Silaghl — Oradea;

Gh. Nicolăiță. eoresp.

CJSJW. SIBIU — U.M. TI
MIȘOARA 5—2 (3—0)

Siblenll au dominat categoric 
timp de 60 de minute. In această 
parte a jocului el au marcat cele 
cinci goluri. Autori : Mlhal (min. 
9), Ungurolu (min. 18), Stolcescu 
(min. 34 Șl 59) șl Rădot (min. 54). 
După ce și-au văzut victoria asi
gurată. localnicii au cedat Iniția
tiva timișorenilor, care au profi
tat de două greșeli ale apărării 
slblenllor și au redus din handi
cap. Cele două goluri ale oaspe
ților au fost realizate de land 
(min. 66 șl 80). Bun arbitrajul Iul 
Z. Szecsal — Tg. Mureș.

1 I Ionescu, eoresp. principal

GLORIA BISTRIȚA — MI
NERUL BAIA MARE 3—2 

> (2—1)
Ambele formații au prestat un 

joc frumos. Blstrlțenli au irosit 
multe ocazii favorabile de a mări 
diferența de gc’url. Golurile au 
fost marcate de Moldovan (min. 

8), Ogan (min. 15), Ciocan (min. 
73) pentru Gloria, Rednlc (min. 
37) șl Kerteș (min. 89, autogol) 
pentru Minerul. A condus foarte 
bine O. Calugherovlcl — Brașov,

I. Toma, eoresp.

CRIȘUL ORADEA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—2 

(1—2)
Gazdele au lăsat Impresia că 

nu sînt puse la punct cu pre
gătirea fizică șl, în același timp, 
între compartimente nu a exis
tat o bună colaborare. Apărăto
rii Bule, Sătmăreanu II șl Ca- 
tona au greșit de cîteva ori foar
te grav, greșeli de care su pro
fitat craiovenll, Înscriind cele 
două goluri. Craiovenll au evo
luat bine, practicînd un Joc des
chis șl au fost bine organizați 
în apărare. Golurile au fost mar
cate de N. Alexandru (min. 22 
din 11 m), Sătmăreanu II (min. 
76) pentru Crișul, Chesnolu (m1n. 
10 șl 42) pentru Electroputere. 
A arbitrat excelent A. Pop—Cluj

I. Ghișa, eoresp. principal
CLASAMENTUL

1. Politehnic» 9 6 2 1 18- 7 14
2. C.S.M. Sibiu 9 6 12 22- 9 13
3. Min. Anina 9 6 0 3 11- 7 12
4. Crișul 9 4 4 1 14-10 12
5. Corvinul 8 5 13 12- 9 11
6. Olimpia S.M. 9 5 0 4 8- 8 10
7. Minerul B.M. 9 4 2 3 13-13 10
8. Metalurgistul 9 3 3 3 12-13 9
9. Electroputere 9 3 3 3 9-13 9

10. C.F.R. Arad 9 4 0 5 3-11 8
11. Gloria 9 4 0 5 9-17 8
12. Ollmpfa Oradea 9 3 15 8-11 7
13. Gaz metan 9 3 15 11-16 7
14. C.S.M. Reșița 9 2 16 11-10 5
15. U.M.T. 9 2 16 9-15 5
16. Vagonul 9 18 6 3-10 4

ETAPA VIITOARE (18 octom
brie) : C.F.R. Arad—Politehnica 
Timișoara, Olimpia Oradea—O- 
limpia Satu Mare, Electroputere 
Craâova—Minerul Anina. Gaz me
tan Mediaș—Vagonul Arad, U.M. 
Timișoara—Metalurgistul Cuglr,
Gloria Bistrița—Crișul Oradea, 
C.S.M. Reșița—Minerul Baia 
Mare, Corvinul Hunedoara—C.S.M. 
Sibiu.• -
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triplă campioană balcanică
SOFIA, 11 țprin telefon), de la corespondentul nostru).

. întrecerile din cadrul celei de a 7-a ediții a Balcaniadei 
Ide tenis de masă s-au încheiat duminică seara. Sportivii ro
mâni au avut o comportare bună, cîștigînd patru titluri bal
canice dintre cele șapte puse în joc, două finale (simplu femei 
și dublu mixt) disputîndu-se în familie.

AL TREILEA TITLU (DU
PĂ CELE DE LA ECHIPE ȘI 
SIMPLU FEMEI) PENTRU RO
MANIA A FOST CUCERIT DE 
PERECHEA MARIA ALEXAN
DRU—CARMEN CRIȘAN. Ro
mâncele s-au calificat direct in 
semifinale, unde au dispus de 
cuplul Scrîvanu—Luka (Grecia) 
cu 3—0. In cealaltă semifinală : 
Ranghelova, Neikova—Resler. 
SrbQț 3—1. Reprezentantele Ro
mâniei au ieșit învingătoare, 
fără emoții, cu 3—0 (13, 12, 9).

Proba de dublu băieți a dat 
cîștig de cauză cuplului iugo
slav Șufbek, Csordas în dauna 
fraților Peter și Todor Velikov 
(Bulgaria) cu 3—1. Doboși și 
Ovanez au eliminat în sferturi 
pe Terziev—GheorghieV (Bul
garia) cu 3—0, dar au pierdut 
în semifinale la frații Velikov 
cu 3—0, în timp ce Gheorghe 
și Nicolae au ieșit din sferturi, 
în fața lui Șurbek și Csordas 
cu 3—1.

Surpriza Balcaniadei a con
stituit-o proba de dublu mixt 
unde în finală, au ajuns pe
rechile Crișan—Gheorghe și A- 
Icxandru-Doboșl. Primii au în
trecut în semifinale pe Resler— 
Șurbek cu 3—0, iar secunzii pe 
Neikova—P. Velikov, cu ace
lași scor. FINALA, singura des
fășurată în cinei seturi, S-A 
ÎNCHEIAT CU VICTORIA 
MĂRIEI ALEXANDRU ȘI A 
LUI ȘERBAN DOBOȘI : 3—2 
(16, —18, —17, 15, 16).

Maria Alexandru

Tn semifinalele de simplu fe
mei, Maria Alexandru a învins 
lejer pe Neikova (Bulgaria), cu 
3—0, iar Carmen Crișan a eli
mina t-o pe Ranghelova cu 3—1. 
luîndu-și astfel revanșa după 
înfrîngerea din proba pe e- 
chipe. FINALA A REVENIT 
CU UȘURINȚĂ MĂRIEI ALE
XANDRU cu 3—0 (15,5,11).

La simplu bărbați, Gheor
ghe, Doboș! și Nicolae au a- 
juns pînă în sferturi de fina
lă, iar Ovanez s-a oprit în op
timi (învins de Csordas cu 
3—1). Meciurile din sferturi 
s-au încheiat cu rezultatele: 
Șurbek—Gheorghe 3—0, Csor
das—Konev 3—1, P. Velikov— 
Doboși 3—0, Vecko—Nicolae
3—1. 
bek 3—0,
3—0, finala : Csordas (Iugosla
via)—Vecko (Iugoslavia) 3—0 
(8,15,17).

3—0,
Semifinale : Csordas—Sur- 

Vecko—P. Velikov

Toma HRISTOV

Olandezii au egalat printr-o 
lovitură de Ia 11 ml

Olanda—Iugoslavia 1-1 (0-1) in Campionatul
european

ROTTERDAM, 11 (prin te
lefon). Pe' celebrul stadion al 
echipei Feijenoord, în cadrul 
grupei a Vil-a a campionatu
lui european (din care mai 
fac parte R.D. Germană și 
Luxemburgul) echipele O- 
landei și Iugoslaviei au termi
nat nedecis : 1—1. Cei pește 
60 000 de spectatori nu au ur
mărit un spectacol agreabil, 
în schimb au fost compensați 
de dueluri aprige și o dăruire 
totală din partea jucătorilor 
ambelor formații.

Prima repriză aparține oas
peților care prin Dușan Baje
vici și Geaici atacă dezlăn
țuit. La un asemenea atac în 
min. 24 Geaici nu poate fi 
oprit decît prin fault la 
18 m. Execută tot el, la pă
ianjen și... 1—0. Repriza a 
doua începe cu atacuri dez
lănțuite ale gazdelor, iar în 
min. 50 la o învălmășeală 
arbitrul acordă, spre surprin
derea generală, 11 m pentru 
gazde ! Israel transformă pe- 
naltiul (1—1). Apoi ambele

RECORD MONDIAL LA HALTERE

echipe atacă disperat, dar 
apărările, atente, rezolvă to
tul.

Au jucat formațiile : OLAN
DA : Van Beverens — Strik, 
Lasseroms, Israel, Van Dui- 
venbode, Jansen, Hinders 
(Wery), Kylian, Van Hangem, 
Van der Kulen, Venstrom. 
IUGOSLAVIA : Ciurkovjci — 
Teșan, Paunovici, Holțer, Ste- 
panovici, Pavlovici (Acimo- 
vici), Jerkovici (Oblac), Petko- 
vici, Bajevici, Musemici, Gea- 
ici.

S-au remarcat : Teșan, Ste- 
panovici, Petkovici și Geaici 
de la iugoslavi și Israel, Wery 
de la olandezi. A arbitrat cu 
scăpări brigada de arbitri sco
țieni condusă de Mullan.

® în cadrul aceleiași com
petiții, echipa de tineret a 
Olandei a învins la Eindho- 
wen echipa Iugoslaviei cu 5—2 
(3-0).

In grupa a treia a campio
natului european o surpriză ‘ 
Malta—Grecia 1—1 (0—0) în 
meciul disputat la La Valetta. 
Au marcat Vasalo (min. 69) 
pentru gazde și Kritikopoulos, 
cu 10 minute înaintea fluieru
lui final, a egalat.

lată-l pe Geaici (în centru), cu miinile ridicate, jubilind 
după înscrierea golului Iugoslaviei, cu care a deschis scorul 
în meciul de la Rotterdam. Tolcfztc : A.P. /—oP„ Ro__Telefoto : A.P.-AGERPRES

Pe pistele

de atletism
A început turneul atleților 

vest-germani în America de 
Sud. în cadrul unui concurs, 
desfășurat la Valparaiso (Chi
le), Uwe Beyer a aruncat 
ciocanul la 72,24 m, Heide 
Rosendahl a sărit 6,68 m la 
lungime, iar Wolfmann a să
rit 5,10 m la prăjină.

★
La Grenoble, tânăra Veronî- 
re Grandrieux a cîștigat 

proba de 100 m în 11,6 (per
formanță care egalează recor
dul de junioare al Franței) 
și cursa de 200 m în 24,3. 
In același concurs, Yvas Le
roy a totalizat 7 003 puncte 
la decatlon, rezultat care re
prezintă un nou 
juniori al Franței.

★
într-un concurs 

la Bruxelles, Emil 
a parcurs distanța 
în 7:54,4 — a doua perfor
manță belgiană din toate 
timpurile.

★
La Bonn : Nickel 20,8 — 

200 m ; Zacharias 2,15 m — 
înălțime; Freese 53,0 — 400 
m (f) și Mickler 7,70 m — 
lungime (m).

★

record da

desfășurat 
Puttemans 
de 3 000 m

Cu prilejul unui concurs 
care a avut loc la Weinheim, 
(R.F.G.), Neu a cîștigat arun
carea discului cu 63,14 m, iar 
Metz s-a clasat pe primul loc 
în cursa de 100 m cu timpul 
de 10,3. Proba de triplusalt 
s-a încheiat cu victoria lui 
Sauer cu 16,18 m. In proba 
de 110 mg, Berkes l-a învins 
pe Nickel, ambii fiind crono
metrați cu 13,9.

In cadrul unui concurs de 
haltere desfășurat la Tokio, 
halterofilul japonez HORIKI- 
SHI a stabilit un nou record 
mondial Ia categoria muscă,

stilul împins: 100,5 kg. Per
formanța depășește cu jumă
tate de kilogram vechiul re
cord mondial care aparținea 
compatriotului său Koji Miki.

CAMPIONATE NAȚIONALE DE FOTBAL ÎN EUROPA

Esența unei victorii• • Sa încheiat
„(upa Universitatea"

(Urmare din pag. 1)
erau parcă invitați să pă
trundă.
» Golul întâi al partidei a 
fost, dacă vreți, un model 
de artă si de... viclenie, șar- 
ija lui Dobrin spre stânga 
frontului de atac atrăgînd 
5—6 oameni înspre el și di
recția lui de pătrundere, pasa 
piteșteanului în zona rămasă 
liberă fiind un splendid 
cadou re care puncheurul 
(Dumitrache l-a transformat 
cu o siguranță de maestru. 
Spontaneitatea reacției tutu
ror jucătorilor români, care 
s-au dus imediat să-l îmbră
țișeze pe Dobrin, a fost un 
gest de recunoaștere a prin
cipalului autor, un gest de 
recunoaștere Si de recunoș
tință.
< De-a lungul partidei, feri
cita inspirație de a-i „lega" 
pe acești doi jucători de 
clasă care se numesc Dobrin 
și Dumitrache și-a dovedit 
în repetate situații potențele. 
Ieri a fost clar pentru toată 
lumea că un asemenea tan
dem JUCĂTOR CREATOR- 
FTNALIZATOR nu trebuie 
să fie nicicînd sfărîmat. în
clinăm chiar să credem că 
multi antrenori din străină
tate sî-ar dori o asemenea 
pereche de excepție,
i Spre satisfacția spectato
rilor, în jocul echipei Româ
niei și-a făcut ieri o „irup
ție" nebănuit de viguroasă 
debutantul arădean Florian 
Dumitrescu, posesorul unui

fuleu și autorul unor centrări 
care-1 amintesc pe greu e- 
galabilul Tătaru I. Ieri, „e- 
roul de la Rotterdam" a fost 
coautor la golul doi semnat 
de aceiași Dumitrache, care 
a exploatat 
portarului finlandez de 
stăpîni centrarea 
a lui Dumitrescu.
■ Cîștigat. practic, 
repriză, meciul a 
doua sa parte o singură pro
blemă jucătorilor români: 
cum se poate sparge „ca
zemata" unei zone clădită 
de 8—9 adversari ?

Folosind cu precădere șu
tul de la distanță, fotbaliștii 
români au găsit un antidot 
potrivit - 
urmă si‘ 
sul gol al 
Ier fiind 
„bombă" 
20 m.

Este adevărat. în condiții
le apărării aglomerate a oas
peților, desfășurarea jocului 
pe extreme ar fi adus un 
spor de periculozitate la 
poarta oaspeților, dar "trebuie 
să recunoaștem 
„teme practice" 
fost date pînă 
liștilor noștri, 
jocuri si de adversari să cul
tive aproape exclusiv con
traatacul. Nu-i mai puțin a- 
devărat și faptul că la 2—0 
îți ceri mai puțin ție însuți. 
> în sinteză, o victorie care 
ne
o 
dă

VOLEIBALISTELE

TIMIȘORENCE

»5 STATU 0U0
(Urmare din pag. 1)

aruncare de la 7 m) și că 
arbitrajul lui C. Căpățînă și 
ff. Ene — ambii din Buzău 
,— a fost, de asemenea, co
rect. Au înscfis: Băicoianu 
.(4), (ostandanche 
Secheli 
nofraș, 
sitaitea.

I.E.F.S.,
(2), Metzenrath, O- 

Mureșan — Univer-

Călin ANTONESCU

RULMENTUL BRAȘOV — 
15—12 
de la 

să
repriza 

cu suc-

se

TEXTILA BUHUȘI 
(7—7). Handbalistele 
(Rulmentul au reușit 
distanțeze doar în 
secundă, «tilizîntd
ces contraatacurile și șutu
rile de la semidistanță. Prin
cipalele realizatoare : Prun- 
daru (5) — Rulmentul, Șer- 
iban (6) — Textila. Au arbi
trat bine T. Curelea și 
(Racoveanu (București). 
Popovici — cOTesp.
i MUREȘUL TG. MUREȘ 
VOINȚA ODORHEI 7—9 
(4—5). Oaspetele au meritat 
(victoria fiind «nai decise în 
fazele de finalizare. Cele mai 
eficiente jucătoare : Cordoș 
(4) — Mureșul, Maghiari (4) 
— Voința. Au condus I. Do- 
tore si I. Boschner (Brașov). 
A. Szabo — coresp.

i CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 7—12 (5—6).

I După un început promiță
tor, cînd gazdele conduceau 
cu 5—2 (min. 12), cîteva gre
șeli ale portarului Benkij au 
făcut ca rezultatul să se mo
difice, inițiativa aparținând 
apoi, în întregime, studente
lor. care au cîștigat pe me
rit. Cele mai multe goluri: 
Stef (3) — Constructorul, 
Arghir (8) — Universitatea. 
Au condus bine A. Barabaș 
(Reșița), P. Radvani (Cluj). 
C. Cretu — coresp.

C.S.M. SIBIU — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 13—13 
(6-10)

D. 
V.

imposibilitatea 
a 

impecabilă

in prima 
pus în a

- dovedit pînă la 
eficace, spectaculo- 
lui Radu Nunweil- 
realizat printr-o 

de la aproximativ

că asemenea 
nu prea le-au 
acum fotba- 
obligați • de

bucură, o victorie pe care 
așteptam, o victorie care 
încredere.

CAMPIONATELE
MASCULIN

POLITEHNICA GALAȚI— 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

10—13 (5—9).
GALAȚI, 11 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Derby-ul 
etapei și-a meritat din plin 
numele, deoarece, aci, în o- 
rașul de pe malul Dunării, cei 
peste 3 000 de spectatori au a- 
sistat la un joc deosebit de 
spectaculos. După cîteva mo
mente de tatonare, gazdele au 
deschis scorul în primul minut 
și au păstrat inițiativa pînă 
in min. 18 cînd tabela de mar
caj arăta 3—2 pentru gălâ- 
țeni. în acest moment, bucu- 
reștenii au egalat și au pre
luat Conducerea pe care au 
păstmt-o pînă in final. Cu 
un conducător de joc subtil 
și inspirat (Bădău), cu un 
,.tunar" de temut (Chicidt) și 
cu un portar în formă exce
lentă (Orban), care a apărat 

' și 2 aruncări de la 7 m — 
oaspeții au avut jocul la dis
creție, perforînd sistematic și 
spectaculos apărarea adversă. 
De altfel, spre final, ei au con
dus chiar la o diferență de 6 
goluri (13—7), permițîndu-și în 
această 'situație să slăbească 
ritmul pe care îl impuseseră 
și facilitând gazdelor posibili
tatea de a reduce din scor. 
Politehnica, susținută de o ga
lerie „forte", a făcut tot ce a 
fost în puterile jucătorilor săi 
să obțină victoria, dar — in 
cele din urmă — nu a reușit 
decît să piardă onorabil. Este 
de subliniat faptul că Politeh
nica a beneficiat de 8 arun
cări de la 7 m, dintre care 
a ratat 3 ! Au înscris : Dumi
trescu (3), Pădure (3), Văduva
(2) , Micheti Eftimie — Politeh
nica ; Chicidt (4), Schumann
(3) , Voinea (2), Paraschiv (2), 
Bădău, Costache II — Univer
sitatea. Au arbitrat : D. Purică 
(excelent) și V. Erhan (slab) — 
ambii din Ploiești.

Horia ALEXANDRESCU
STEAUA—UNIVERSITATEA 

CLUJ 
chipei 
destul 
emoții .
în ultimele 15 minute de joc. 
Pînă atunci, scorul a fost tot

17—12 (8—7). Victoria e- 
campioane s-a conturat 
de greu, după multe 

și a fost evidentă doar

ÎNVINGĂTOARE
Timișoara, 11 (prin telefon) 
Cea de a doua ediție a 

turneului internațional feminin 
de volei, „Cupa Universitatea", 
găzduită de sala Olimpia din 
localitate, a luat sfîrșit cu vic
toria formației Universitatea Ti
mișoara. De-a lungul celor trei 
zile de întreceri, echipa antre
nată de prof. Doru Jitaru._ s-a 
dovedit cea mai bine pregătită 
și, ca urmare, a terminat ne
învinsă competiția. Simbătă 
seara, în etapa a patra, C.S.M. 
Sibiu a dispus de Steaua Ro
șie Belgrad cu 3—1, iar Uni
versitatea Timișoara de Slavia 
Praga cu 3—0.

în cea de a cinoea etapă 
(ultima), desfășurată duminică 
dimineața, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : C.S.M. Si
biu—Universitatea Cluj 3—0, 
Slavia Praga—Partizan Rijeka 
3—1. Deși inițial a fost consi
derată partidă cheie a turneu
lui, întilnirea dintre Universi
tatea Timișoara și Steaua Ro
șie Belgrad a fost o simplă 
formalitate pentru gazde, care 
au cîștigat cu 3—0. Clasament 
final : 1. Universitatea Timișoa
ra, 2. C.S.M. Sibiu, 3. Slavia 
Praga, 4. Steaua Roșie Belgrad, 
5. Universitatea 
tizan Rijeka.

Acest turneu, 
devină tradițional, a fost util, 
echipele participante manlfes- 
tîndu-|l dorința de 
și în viitor pe lista

ITALIA. — Nici una dintre 
echipele fruntașe nu au reușit 
în etapa a treia a campiona
tului italian o victorie, deși 
ele au susținut meciuri pe 
teren propriu în compania 
unor formații proaspăt pro
movate în prima divizie. Ca
gliari a terminat la egalitate 
cu Varese, ca și Napoli cu 
Foggia. Dar, spre deosebire 
de celelalte etape, cea de ieri 
a fost mai bogată îrf goluri: 
în cele 8 jocuri s-au înscris 
17 goluri, primul record al 
campionatului !

Iată rezultatele și autorii 
golurilor : la Bologna : Bo
logna — Inter 2—2 (Savoldi 
2, respectiv Facchetti și Frus- 
talupi); la Cagliari : Cagliari
— Varese 1—1 (Bonetti pen
tru Varese și Nicolai pentru 
gazde); la Catania : Catania
— Fiorentina 0—0 ; Ta Milano

Milan — Sampdoria 3—1 (Villa
Salvi);
Foggia
— La- 
(Ama-

Cordova,

2, Benetti, respectiv 
la Napoli : Napoli — 
0—0 ; la Roma : Roma 
nerossi Vicenza 4—1 
rildo 2, Zigoni și
respectiv Maraschi din penal
ty) ; la Torino : Torino — La
zio 1—1 (Dolso pentru Lazio 
și Puia pentru gazde) ; la Ve
rona : Verona — Juventus 
0—0.

In clasament conduc Ca
gliari și Napoli cu cîte 5 p, 
urmate de Bologna, Fioren
tina, Internazionale, Juventus 
și Milan cu 4 p.

In clasamentul golgeterilor 
conduce 
marcate.

Savoldi cu 4 goluri

Cesare TRENTINI

A GERMANIEI.R. F.
Sîmbătă, etapa a Xl-a, nu a 
furnizat surprize, dar a înre-

Turul Lombardiei...

gistrat numeroase scoruri e- 
gale. Cel mai valoros. rezul
tat l-a obținut formația din 
Gelsenkirchen, 
care a dispus în 
cu 3—0 de noua promovată 
Arminia Bielefeld. Campioana 
țării, Borussia Monchenglad- 
bach a obținut o nouă vic
torie (3—1 cu Eintracht 
Braunschweig) și își păstrea
ză poziția de lider. Fosta 
fruntașă a clasamentului, Ba
yern Muncherf, nu a reușit 
decît un scor alb (0—0) pe te
ren propriu cu cîștigătoarea 
cupei, Kickers Offenbach. 
Herta B.S.C., care a avut un 
start foarte bun la începutul 
campionatului, a fost învinsă 
cu 3—1 de Borussia Dort
mund. Echipa lui Overath, 
dar care lipsește în momentul 
de față din formația sa, F. C. 
Kdln, a pierdut cu 2—0 par
tida cu Hannover 96. Iată ce
lelalte rezultate : Rotweiss
Essen — V.f.B. Stuttgart 1—1, 
F. C. Kaiserslautern — Rot
weiss Oberhausen 4—1, Ein
tracht Frankfurt — M.S.V 
Duisburg 0—0, Hamburger
S.V. — Werder Bremen 1—1. 
Primele clasate I
1. Borussia Monchengladbach

16

Schalke 04,
deplasare

11 5 6 0 24—7
2. Bayern Miinchen

11 5 5 1 19—9
Herta, Braunschweig 

Schalke 04 au cîte 13 p.

15
Și

Cluj, 6. Par

care tinde să

a se afla 
invitatelor.

P. ARCAN-ooresp. principal

DE HANDBAL
timpul apropiat, de multe ori 
egal, iar în primele minute 
chiar în avantajul oaspeților 
(4—2 în min. 8 și 5—4 în min. 
14). Studenții clujeni,„ de a- 
ceastă dată cu garnitura com
pletă, au dat o replică ne
așteptat de bună, nu atât din 
punct de vedere al angaja
mentului fizic, cît mai ales 
din punct de vedere tehnic și 
tactic. Abia spre sfîrșitul jo
cului, formația bucureșteană 
s-a putut în sfîrșit detașa, ob- 
ținînd o muncită și la un mo
ment dat compromisă victorie. 
Curajos și corect arbitrajul cu
plului Gh. Mateescu și Al. Po
pescu din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Au înscris : Gruia (5), 
Birtolom (4), Cristian 
(2), Gațu, Goran, 
Steaua, Schmidt (3), 
Schobel (2), Pan(îru 
sie (2), Petri—„U“,

DINAMO BUCUREȘTI—ȘTI
INȚA LOVRIN 17—10 (8—2).
Deși lipsiți de aportul a 3 ti
tulari, dinamoviștii au domi
nat cu autoritate de-a lungul 
întregii partide, oonducînd la 
un moment dat și cu 8 goluri 
diferență (min. 33 : 10—2 ; min. 
35:12—4). Principalii realiza
tori : Dan Marin (5), — Dina
mo, Zamfirache (4) — Știința. 
Au arbitrat corect I. Tămășan 
și Gh. Ivanoiu — ambii din 
Galați. Gh. Ranga.

DINAMO BACAU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 12—8 
(8—5). Gazdele au obținut o 
victorie pe deplin meritată. 
Principalii realizatori : Cer- 
venca (4), Avrameseu (2), Os- 
taehe (2), Chelaru (2) — Di
namo ; Cîrlan (2) — Politeh
nica. Excelent arbitrajul pres
tat de Gh. Popescu și M. Pe
trescu — București.

V, Neniță-coresp.

(3), Speck 
Popescu— 
Roth (2), 

(2), Tudo-

DINAMO BRAȘOV — VO
INȚA BUCUREȘTI 14—9 (8-6). 
Joc deosebit de disputat — u- 
neori prea... disputat — înche
iat cu victoria brașovenilor, 
care au înregistrat prima vic
torie în actualul campionat. Ce
le mai multe goluri : Messmer 
(4), Radu (3) — Dinamo ; Fa
bian (2), Mureșan (2), Anghel 
(2) Voința. Au condus cu scă
pări C. Senchea, P. Cobilici — 
Ploiești :
C. Gruia — ooresp. principal

Deci, Merckx n-a putut clștiga 
tografia de mai sus, îl vedem pe asul belgian (stingă), încer- 
cînd zadarnic să-și adjudece victoria în ultima etapă, dar 
italianul Gianni Motta (în dreapta) va fi mai rapid.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

In jo-

DEN DERTOG (OLANDA) ÎNVINGĂTOR
1N „TURUL CICLIST AL BULOARIH"

SOFIA, 11 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru Toma 
Hristov).

Simbătă a luat sfîrșit la So
fia cea de a XX-a ediție a 
„Turului Bulgariei". Ultima e- 
tapâ, disputată între Blagoev- 
grad și Sofia (162 km), a fost 

. cîștigată de Gonsehorek (R.D. 
Germană) în 4 h 31:06.

Victoria finală a revenit a- 
lergătorului olandez DEN HER- 
TOG — fost campion olimpic 
și mondial — care a parcurs 
cei 1 448 km (împărțiți in 13 
etape) în 34 h. 25:00. El a fost 
urmat de Gonsehorek (R.D.G.) 
la 2:46, Mickein 
2:53, De Koning 
3:29, Kovalczuk 
5:14 ț.a. Cicliștii 
au avut o comportare slabă, 
s-au clasat pe locurile : 26. Ni- 
colae Ciumeti la 19:46 de în
vingător ; 28. Vasile Teodor la

(R.D.G.) la 
(Olanda) la 
(Polonia) la 
români, care

20:20 ; 44. C. Ciocan la 31:06. 
Vasile Selejan și St. Suciu au 
abandonat, iar Alex. Sofronie 
a fost exclus din competiție.

Pe echipe, clasamentul ge
neral final arată astfel : 1. O- 
LANDA 104 h 29:02; 2. Bul
garia la 17:32 ; 3. R. D. Ger
mană la 17:38 ; 4. Danemarca 
la 20:18 ; 5. Italia la 26:44 ; 6. 
Polonia la 33:55 ; 7. Franța la 
45:19; 8. Cehoslovacia la 48:55; 
9. România la 58:17 ; 10 Bul
garia II la 1 h. 35:07 ; 11. El
veția la 1 h. 55:28 ; 12. 
slavia la 3 h. 04:27.

La competiție au luat 
78 de concurenți din 11 
dintre care au terminat

;e-

Iugo-
parte 
țări, 

60.

V. HORT CONTINUĂ SĂ

JANSSEN

A PĂRĂSIT SPITALUL

Ciclistul olandez Jan Jans
sen a părăsit spitalul în care 
a fost internat timp de două 
săptămîni. Medicii i-au inter
zis, însă, să mai concureze 
pînă la sfîrșitul anului și, 
totodată, să facă eforturi de
osebite.

BELGRAD, 11 (Agerpres). 
în turneul internațional mas
culin de șah da la Vinkovci 
(Iugoslavia) s-au disputat par
tidele întrerupte din rundele 
anterioare. Larsen l-a învins 
pe Bertok, iar Velimirovici 
a cîștigat la Quinteros. Par
tidele Petrosian-Velimirovici 
și Larsen-Marici s-au înche
iat remiză.

în clasament, după 5 runde, 
pe primul loc se află marele 
maestru cehoslovac Vlastimil

4—1, Szombathely — Salgo- 
tarjan 1—2, Videoton — 
Komlo 0—3. Clasament: Uj
pesti Dozsa și Vasas cîte 20 
p, M.T.K. 17 p, Honved și 
Ferencvaros cîte 15 p. etc.

R. D. GERMANA : Etapa a 
8-a a campionatului a con
firmat din nou forma exce
lentă a echipelor Dynamo 
Dresda și F. C. Carl Zeiss 
Jena, care de altfel s-au re
marcat și în primul tur al 
cupelor europene. în două 
partide s-au consemnat rezul
tate interesante prin numă
rul mare de goluri marcate 
și prin evoluția scorurilori 
Sachsenring Zwickau a dispus 
cu 5—4 de Rotweiss Erfurt, 
iar Chemie Leipzig a dispus 
în deplasare de Stahl Riesa 
cu 4—3. Celelalte rezultate t 
Vorwărts Berlin — Chemia 
Halle 2—2, F. C. Magdeburg 
— Union Berlin 2—3, Lo
komotive Leipzig — Dynamo 
Berlin 1—0, F. C. Carl Zeiss 
Jena — Hansa Rostock 2—1, 
Dynamo Dresda — Wismut 
Aue 5—0. In clasament con
duce Dynamo Dresda cu 11 
p, urmată de F. C. Carl 
Zeiss Jena tot cu 11 p, Union 
Berlin și F. C. Magdeburg 
cîte 9 p etc.

UNGARIA. — în etapa a 
8-a s-au înregistrat numeroase 
surprize. Ujpesti Dozsa a su
ferit prima înfrîngere în cam
pionat, Ferencvaros a fost în
vinsă de M.T.K., la Pecs Hon- 
ved nu a reușit decît un scor 
egal, iar Komlo și Salgotar- 
jan au cîștigat în deplasare. 
Iată rezultatele i Vasas — 
Dunaujvaros 6—1, Csepel — 
Diosgyor 1—1, GySr — Ujpesti 
Dozsa 2—1, Pecs — Honved 
0—0, Ferencvaros — M.T.K. 
0—1, Tatabanya — Szeged

Scandal in fotbalul englez...
Recenta declarație a lui 

Jackie Charlton făcută la un 
post englez de televiziune a 
stîrnit un adevărat scandal la 
Londra. Cunoscutul interna
țional a declarat că se va 
retrage din fotbal numai după 
ce „va pune la punct pe doi 
dintre adversarii săi", pe 
care însă nu i-a numit, Fe
derația 
prompt, 
sa din 
ționale.

engleză a reacționat 
dictînd suspendarea 

rîndurile echipei na-

Brazilia nu va mai juca pînă in 1972 ?
O știre din Rio de Janeiro 

anunță o surprinzătoare hotă- 
rîre a lui Joao Havelange, 
președintele confederației bra
ziliene de sport. Acesta a a- 
nunțat că echipa națională 
de fotbal a Braziliei nu va 
mai susține nici o partidă 
pînă în 1972, cînd se va des
fășura — în cinstea celei de 
a 150-a aniversări a Indepen
denței statului — mica «CU
PA MONDIALA", la care vor 
participa echipele Uruguayu- 
luâ, Argentinei, Angliei, Por
tugaliei, Spaniei, Mexicului, 
U.R.S.S., Iugoslaviei, Chile, 
Peru, R. F. a Germaniei, Pa-

raguayului, Italiei, Belgiei, 
Braziliei, precum și o forma
ție din Africa.

Hotărîrea a stîrnit o via 
reacție în cercurile fotbalisti
ce. Havelange a motivat-o în
să prin dorința de a oferi, în 
toată această perioadă, o po
sibilitate echipelor de club de 
a susține cît mai multe 
jocuri amicale.

FIE LIDER LA VINKOVCI
Hort cu 4 puncte, urmat de 
Minici (Iugoslavia) SVa p, 
Taimanov (U.R.S.S.) — 3 (1) 
p, Petrosian, Bronstein (am
bii U.R.S.S.) — Măriei (Iu
goslavia) 3 p etc.

Marele maestru cehoslovac 
Vlastimil Hort își apără cu 
succes primul loc în turneul 
de la Vinkovci (Iugoslavia). H U ?; '■

TELEX ® TELEX 9 TELEX © TELEX 9 TELEX ®» TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX » TELEX
Manuel Orantes a cîștigat ti
tlul de campion la tenis al 
Spaniei, în finala întrecerilor 
de la Madrid el l-a învins cu 
scorul de 7—5, 6—2, 6—3 pe 
Juan Gisbert. La feminin vic
toria a revenit Măriei 
Carmen Coronado.

del

La Sulzbach, s-a disputat în
tâlnirea internațională de gim
nastică dintre echipa secundă 
a R, F. a Germaniei și selec
ționata Turciei, 
vest-germani au 
toria cu scorul 
188,25 puncte.

Gimnaștii 
obținut vic- 
de 271,20—

TQKIO, 11 (Agerpres). — 
S-a stabilit ca întrecerile vii
toarelor campionate mondiale 
de „karate" să se desfășoare 
în 1971 la Paris. Datele nu au 
fost încă fixate. Această ho- 
tărîre a fost luată în cadrul 
lucrărilor congresului Federa
ției internaționale de karate 
de la Tokio.

■
Campionatul mondial de box 
la cat. semimijlocie (clasa ju
niori) se va desfășura la 30 
octombrie la Roma. Cu acest 
prilej campionul lumii, italia
nul Bruno Arcari, își va pune 
centura în joc în fața brazi
lianului Raimundo Dias.

Federația 
Norvegiei 
vor face 
pionatele 
mate între 22 și 27 octombrie 
la Ljubljana. Din lotul mas
culin fac parte Aage Stor- 
haug, Tore Lie, Trygve Gjer- 
stad, Helge Nilsen, Eddie Pe
dersen și Thorbjoem Ingvald- 
sen. Echipa feminină cuprin
de pe Unni Holmen, Wenche 
Sjong, Kristin Gurholt, Bente 
Hansen și Trine Andresen.

de gimnastică a 
a stabilit loturile ce 
deplasarea la cam- 
mondiale, progra-

Intr-un meci contînd pentru 
campionatul de hochei pe 
gheață al U.R.S.S., echipa Di
namo Moscova a învins cu

scorul de 3—2 (3—1, 0—0,
0—1), formația Aripile Sovie
telor Moscova.

în cadrul turneului interna
țional masculin de baschet de 
la Lublin, echipa poloneză 
Liublinianka a obținut o sur
prinzătoare victorie cu sco
rul de 67—63 (30—26) în fața 
formației sovietice Jalghiris 
Kaunas.

La Sydney s-a desfășurat în
tâlnirea internațională amicală 
de judo dintre reprezentativa 
Australiei și o selecționată 
vest-germană. Oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 
22—20 puncte.
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