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Triumful dinamoviștilor
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Iată o etapă in care 
înaintașii, de atîtea ori 
criticați pentru lipsa 
lor de eficacitate, și-au 
făcut datoria, înscriind 
31 de goluri, dintre ca
re 27 au fost realizate 
de către echipele în
vingătoare și numai 4 
de către formațiile în
vinse. De mult visau 
liniile de atac o ase
menea zi, în care să fie 
„sărbătoare și pe ulița 
lor". Dar așa stînd lu
crurile, ce facem cu a- 
părările ? E rîndul lor 
să cunoască biciul cri
ticii. Poate, însă, că 
vor înțelege acum su
ferințele înaintașilor, 
puși să lupte cu apă
rări aglomerate, cu oa
meni care nu iartă, ca
re nu lasă nimic să 
treacă.

în 3 din cele 8 par
tide ale etapei, nu se 
poate vorbi de echipe 
gazdă și formații aflate 
tn deplasare. Și unele 
și altele au luptat in 
condițiuni egale, la 
București și la Cluj.
Celelalte jocuri. însă,
au demonstrat forța te
renului 
rile lui 
simțite, 
curat la 
tăriilor 
dă.. Cel 
l-a realizat U.T.A., dar 
este greu de spus cit 
de mare e contribuția 
sa și cit a adversarului. 
Rezultatul de la Bel
grad ne obligă, oricum, 
să fim circumspecți.

învinsă la Petroșani, 
la un scor care nu-i dă 
drept de apel, F. <3- 
Argeș a trecut pe pen
ultimul loc, la fel de 
incomod ca și cel pe 
care îl ocupă, fără mari 
speranțe de a-l mai 
schimba, C.F.R. Timi
șoara.

★
In timpul meciului Ba- 

njd — Progresul, Răciu- 
canu, portarul feroviarilor 
și al echipei naționale, a 
suferit un accident țn pri
ma repriză, plonjind la 
picioarele lui Dudu Geor- 
gescu.
” Au fost momente de 
emoție In tribune. mai 
ales că talentatul portar a 
fost scos de pe teren, cu 
targa. Accidentul a fost 
mai puțin grav declt s-a 
crezut în prima cupa. Ra- 
dttcanu are o plagă des
chisă la mîna stingă. Rana 
a fost cusută imediat. Se 
crede că în 7—8 zile el va 
fi din nou apt da joc.

F. C. Argeș—Farul 
Dinamo—U.TA.
C.F.R. Cluj—Politehnica 
Universitatea Craiova—Steaua

Sport Club Bacău—„U" Cluj 
C.F.R. Timișoara—Rapid 
Steagul roșu—Jiul 
Progresul—Petrolul

U.T.A.
POLITEHNICA 
RAPID
PETROLUL
FARUL
UNIV. CRAIOVA 
STEAUA 
STEAGUL ROȘU 
„U" CLUJ

11. JIUL
C.F.R. CLUJ
S. C. BACĂU 
PROGRESUL
F. C. ARGEȘ
C.F.R. TIMIȘOARA
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propriu, : 
nevăzute, 
care au 
obținerea 

echipelor 
mai mare

pute- 
, dar 
con- 

, vic-
gaz- 
scor

După disputarea a opt 
etape, în clasamentul gol- 
geterilor campionatului di
viziei A la fotbal pe primul 
loc se află Adam („U“ 
Cluj) și D. Ene (Sport Club 
Bacău) cu cite cinci goluri, 
fiind urmați de Dudu Geor
gescu (Progresul), Bojin 
(C.F.R. Timișoara), Tătaru 
(Steaua), Pană (Sport Club ! 
Bacău) și Oprea (Farul) — 
cu cite patru goluri.

Dreptul de a visa...
Ieri au fost goluri multe.
Să ne bucurăm Ș
Ar fi o simplă copilărie. Ba mai mult, aș spune că 

acel 6—0 de la Arad e, de fapt, scorul cel mai irist 
al etapei, el demonstrîndu-ne încă o dală că numărul 
echipelor de A are doar menirea de a asigura 30 de 
etape campionatului.

Acel 6—0, însă, nu spune totul. Categoricul 4—0 al 
Metalului în dauna recentei divizionare A din Tg. Mu
reș agravează și mai mult notele controlului de calitate.

Concluziile mi se par clare.
Am jucat opt etape. Opt etape echivalează, în ge

neral, cu încheierea rodajului. (Mulfi specialiști sus
țin că forcing-ul echipelor engleze în cupele europene 
are ca principala sursă plusul de jocuri al Ligii). Și 
totuși, după aceste numai opf etape se constalâ o oa
recare oboseală în rîndurile tinerilor. Ieri, pe „23 Au
gust", Dudu Georgescu sau lordănescu, Beldeanu sau 
Ștefănescu mi s-au părut în afara condiției necesare 
etapei a opta.

Concluziile mi se par, de asemenea, clare.
Tn cuplajul bucureștean, Rapid și Dinamo au obținut, 

ieri, victorii nete. Rapid a învins pentru că vesliții săi 
cărăuși, Năsturescu și Codreanu, și-au regăsit suflul. 
(Acel suflu care a adus feroviarilor titlul, acum cîțiva 
ani). Dinamo a învins peniru că trio-ul mexican Dinu- 
Nunweiller Vl-Dumitrache a jucat cu toată 
drier sale rănite la Liverpool. Acest 
mîndrie rănită e, în fond, dovada unei 
testabile.

Superbe cele două șuturi ale lui Dinu 
VI. Stoperul și mijlocașul au tras de la 
metri.
careul__ , - - - - ■ . .
iectoria de la... complex la simplu.

Duminică se joacă adevăratul DERBY al campionatu
lui : Dinamo—U.T.A. Un derby în care se vor înfilni o 
echipă care visează mereu (Dinamo) cu o echipă care 
are luciditatea de a fi mulțumită cu sine însăși (U.T.A.).

Derby-ul de duminică ne va arăta dacă mai avem 
dreptul de a visa ca Dumitrache sau numai de a zîmbi 
sceptic ca Loli Lereter.

loan CHIRILA

puterea mîn- 
sentiment de 

clase incon-

ți Nunweiller 
peste 20 deperul , .....___ , _ . _ . -

lordânescu, în schimb, continuă să dribleze în 
„de șase". Drumul spre maturitate urmează tra-

în campionatul de hochei BOXERUL I. HODOȘAN,ll
DOUA VICTORII

ÎNAINTE de limită

STEAUA

Dinu a șutat excepțional, de la 30 m, și Suciu este k.o. Di
namo a marcat al 3-lea gol. Triumful a fost asigurat!

Foto; DRAGOȘ NEAGU
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Se spune adeseori că orice 
meci de fotbal are o viață 
a sa imprevizibilă, sigur 
fiind numai scorul (0—0) de 
la care demarează jocul. Sub 
raportul anticipației, partida 
derby a celei de-a 3-a e- 
tape a surprins, credem, pe 
toată lumea, inclusiv pe ju
cătorii celor două echipe, 
care știau prea bine că un 
meci între formațiile lor se 
...încheie, de 
minutul 90, 
final putînd 
„lovituri de 
zdruncine și
parenta soartă a jocului.

regulă,
pînă la
oricînd
teatru*
să schimbe a-

abia în 
fluierul 
surveni 
care să

Ieri — cine ar fl prevăzut 
— MECIUL. ERA JUCAT cu 
cel puțin 20 de minute îna
inte de încheierea lui I 
N-am fi crezut, dar vedeam 
cu ochii noștri cum dinamo- 
viștii SE JUCAU — în acest 
final ptelungit — cu o echi
pă care naviga în derivă, 
fără reacție, fără ambiție, 
înfrîntă pe toate planurile. 
Venit atunci pe stadion, un 
simpatizant al Stelei, ar fi 
rămas, fără îndoială, stupe
fiat de „alura" favoritei sale, 
el însă n-ar fi avut cum să 
știe că...

...DRAMA ECHIPE! STEAUA S-A CONSUMAT 
ÎN NUMAI 3 MINUTE !

Da. așa a fost. început sub 
impresia Liverpool — Eind
hoven, pe terenul și în tri
bunele stadionului „23 Au
gust" puteai ușor discerne o 
filiație psihologică între tris
tele aventuri de miercuri ale

celor două echipe și 
meci, altădată plin de 
tate și temperament, 
cele două combatante 
angajat în întrecere 
vădită prudentă și cu
zervă care nu le caracteri-

acest 
vitali-

Ieri, 
s-au 

cu o 
o re-

zează. Aparent mal stăpîni 
pe sine, jucătorii de la Stea
ua ies, totuși, mai des în 
atac, domînîndu-și adversarii 
la capitolul ocazii de gol 
(lordănescu în min. 16 și 25, 
Sălceanu în min. 26). Atmo
sfera de circumspecție gene
rală stăpînește în continuare 
cele două echipe, uriașa o- 
cazie de gol a Stelei din min. 
40 iscîndu-se — din senin — 
pe un fond de „calm plat" 
plictisitor i cursă Pantea — 
centrare — lordănescu lasă 
mingea să treacă la Tătaru 
care, singur la 8 m de poar
tă, trimite in picioarele lui 
Constantinescu, ieșit Ia... in
spirație, spre micșorarea un
ghiului de șut. N-a fost deci 
gol și poate că la această 
ocazie Tătaru a dat cu pi
ciorul la o mare șansă a e- 
echipei sale! Cu atît mai 
mult cu cit, în numai două 
minute, scorul — în loc să 
fie 1—0 pentru Steaua — a 
ajuns 2—0 pentru Dinamo.

Stadion 23 August ț teren 
bun; timp frumos ; spectatori
— 23 000. Au marcat : SAL- 
CEANU (min. 41), NUNWEIL- 
I.ER (min. 42) și DINU (min. 
67). Raport de cornere s 8—4. 
Suturi Ia poartă : 21—12 (pe 
spațiul porții: 8—3).

DINAMO s Constantinescu 7
— Cberan 7, Stoenescu 7, 
Dinu 9. Delaanu 6, Mustățea 
8. Radu Nunweiller 9. Săl
ceanu 8, Doru Popescu 7, Du
mitrache 8, Lucescu 6.

STEAUA « Suciu 4 (min. 75
— Purcaru) — Cristache 5, 
Sătmfireanu 6, Ciugarln 6. 
Vtgu 6. Dumitrtu IIT 5 (min. 
6o — Naom 8), Ștefănescu 6, 
Pantea 6, Tătaru 3. lordă
nescu 5, Manea 4.

A arbitrat GHEORGHE LI- 
MONA ajutat la
linie de Gh. Vasilescu I și 
Mircea Blcă (toți din Bucu
rești).

„Trofeul Petschowschi* (pen
tru public) : 10.

La tineret-rezerve : Dinamo
— Steaua 1—o (1—0).

Sălceanu, infiltrat insidios în 
apărarea Stelei, l-a executat 
de la 10—11 m pe Suciu 
(min. 41, 1—0), exemplul
său fiind urinat la un inter
val de ordinul zecilor de se
cunde de Radu Nunweiller 
care, ajuns în fața careului

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Victorie de prestigiu obținută in deplasare și aplauze pentru sportivii noștri

I eri seara, pe patinoarul artificial „23 August tn 
fața a peste 2 000 de spectatori — s-au consumat ulti
mele secvențe ale primului act al campionatului națio

nal de hochei pe gheață. Finalul nu a fost atît de dramatic 
după cum ne așteptam, deoarece în partida derby Steaua a 
obținut o victorie comodă, depășind net pe Dinamo și insta- 
lindu-se în fruntea clasamentului.

ROVIGO, 25 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Reprezentativa de rugby a 
României a trăit duminică o 
zi memorabilă, reușind să în
treacă în deplî»are pentru 
prima oară după 36 de ani, 
incomoda echipă a Italiei. 
După meci, antrenorul „azzu- 
rrilor", Sergio Barilari, a 
strînț mîna celor doi colegi 
români. Al. Teofilovici și Pe
tre Cosmănescu, care s-au o- 
cupat de pregătirea „XV“-lui 
nostru, însoțind acest gest de 
cuvintele: „Echipa României 
a obținut o victorie meritată. 
Totuși, sînt mulțumit de jo
cul echipei mele, care a pier
dut in fața unei adversare de 
înaltă clasă". Tar arbitrul

Austry. aflat în apropiere, a 
ținut să confirme această a- 
preciere : „Indiscutabil, rug- 
byștii români au fost supe
riori. Eu nu puteau scăpa vic
toria. Băieții lu Teofilovici și 
Cosmănescu au aliniat o echi
pă tehnică, cu multiple va
lențe, pregătită să termine în 
avantaj"

Ne bucurăm de victorie, de 
aprecierile elogiase ale unor 
tehnicieni obiectivi și compe- 
tenți. Prima repriză însă a 
fost abordată derugbyștii ro
mâni destul de timorat, ita
lienii dîndu-le o replică ne
așteptat de promptă și pe un 
plan tehnic superior celui cu 
cărei erwi creditați. O înainta
re grea și agresivă, o bună

organizare a apărării, iată a- 
tuuri cu care gazdele și-au 
surprins adversarii. Abia 
după prima parte a reprizei 
I, diferența de valoare în
cepe, treptat, să-și spună cu- 
vintul.

La reluare, însă, echipa Ro
mâniei se prezintă cu totul 
altfel i ritm excelent, domi
nare netă în tușe și în gră
mezi. cu cîștig de baloane. 
In această parte a meciului 
este de semnalat faptul că 
sportivii noștri au știut să-și

valorifice mai mult calită
țile tehnice, omogenitatea. Au 
fost veritabile momente de 
virtuozitate, care au cucerit 
competentul public italian și 
care onorează echipa Româ
niei. S-a remarcat întreaga 
echipă și poate cu subiec
tivitatea unor aprecieri indi
viduale am putea menționa 
în mod special pe Țuțuianu, 
cel mai bun de pe teren, 
Dragomirescu. Irimescu, Ma- 
teescu, Rășcanu și Baciu.

Dan GARLEȘTEANU

Primul din cele două der- 
byuri ale întrecerii hocheiș- 
tilor, programat ieri după-

I I.P.G.G. — AVÎNTUL mier- 
I CUREA CIUC 4—4 (2—1, 0-!> 

2-2).

Au arbitrat : Gh. Mureșanu 
șl C. Ștefănescu.

Marcatori: Vlad I (2). Ma
rian, Malehin — I.P.G.G.. 
(2), Baka. Bașa

Penalizări : 
minute
Nuțu),

Jere 
Avîntul. 

I.P.G.G. — 13
(10 minute a avut 

Avîntul minute.

așteptările. Disputîndu-și cu 
o deosebită ardoare șansa de 
a ocupa locul 
după consumarea 
tur al campionatului, 
Avîntul M.
I.P.G.G. au 
neobișnuite, dînd partidei un 
caracter de angajament total 
și oferindu-ne prilejul de a 
asista la o întrecere extrem 
de spectaculoasă.

Studenții bucureșteni au
Călin ANTONESCU

„bronzului' 
primului 

atît
Ciuc, cit și 

făcut eforturi

BELGRAD, 25 (prin tele
fon)» Prima gală a turneului 
internațional organizat de Fe
derația iugoslavă de box a 
avut Ioc în orașul Banja 
Luka. Iată rezultatele obținute 
de pugiliștii români : MO- 
RARU b. p. Guzian (J), MA- 
GERI b. ab. 3 Svindolici (J), 
ANTONIU b. ab. 2 Dervoz 
(J), IIODOȘAN b. ab. 3 Kos- 
pici (J), Jokici (J) b. p. Co
vaci. Apoi, caravana pugilis- 
tică s-a mutat Ia Belgrad : 
Bahtiarevici (J) b. p. Morarul, 
MAGERI b. p. Onerovici (J), 
ANTONIU b. p. Nikolaev 
(U.R.S.S.), HODOȘAN b. ab. 2 
Marianovici (J), Lazici (J) 

p. Covaci.amiază
(Continuare in pag. n 4-a)

artifi- 
deolin

i

VALERIA BUFANU —26,1
Temperatura scăzută de du

minică dimineața (+ 7 grade) 
a constituit un impediment 
pentru Valeria Bufanu in 
tentativa sa de doborîre a re
cordului mondial pe 200 m.g. 
Ea a obținut timpul de 26,1. 
A doua clasată — Niculina

Manea, cu 28,0 — a stabilit 
un nou record de

In cursa de 5 
Iulian Călineață 
realizat un record 
pentru juniori III, 
de 2G : 59,2.

Semicentenarul „Medicinei" bucureștene

~ Ieri dimineață, în marele 
amfiteatru al Institutului de 
medicină și farmacie din Bucu
rești, la o aruncătură de băț 
de panglica Dîmboviței, sub 
pieptul de zid al Cotrocenilor...

Se consumă ultimul act al 
festivităților prilejuite de semi
centenarul clubului sportiv 
„Medicina", ședința festivă, și 
tăcerea — de templu — in 
care s-a cufundat amfiteatrul 
reprezintă o evidentă trădare 
a rumoarei cu care ne obiș
nuiesc ședințele, fie ele cit de 
sărbătorești... Tăcerea amfi
teatrului este unică, sfîșială 
— după un prim moment de 
așteptare — de vocea confe
rențiarului Octav Bănățan, 
șeful catedrei de educație fi
zică a Institutului, care trimite 
peste capetele tuturor cuvinte 
simple, împrietenite cu mân
dria : ....Campionatul intern al
mediciniștilor a ajuns la cea 
de a XXI-a ediție... Cupa „Ca
rol Davila" constituie cel mal 
vechi trofeu ai sportului uni
versitar... Competiția studen
ților de anul I reprezintă o

inițiativă, îmbrățișată astăzi de 
toate facultățile din tară, ple
cată de Ia catedra noastră..."

Încetul cu încetul, raportul 
conferențiarului Bănățan ajun
ge spre sfirțit la acel capitol 
al sportivilor de renume, pur
tători — de-a lungul anilor — 
ai culorilo, Medicinei. Liniștea 
se fringe, căci la fiecare nume 
— Ponova, Novacek, Csipler, 
Pogorevici sau Biro — sala iz
bucnește intr-o furtuni , 
aplauze.

Aplaudă toată lumea. In rin- 
durile din față, bătrîni cu 
părul nins, a căror tinerețe 
este legată de inceputurile clu
bului, pe vremea cină Medi
cina ființa pe lingă Universi
tate, pe bulevard în sus, In 
umbra statuii lui Mihai Vi
teaza... tn staluri, cu chipuri 
aspre, neasemuit de serioase, 
pe fundalul galben — de cu
loarea mierii — al pupttrelor, 
aplaudă studenții de astăzi, 
fete ți băieți aflați la vlrsta 
ztmbitoare a minijupei sau 
cravatelor-șoc...

junioare, 
km marț.

(14 ani) a 
national 

cu timpul

(Continuare in pag. a 4-a)

Imagine de la ședința festivă, prilejuită de 
rul clubului sportiv „Medicina"

...Rămîne de neșters momen
tul în care președintele Con
siliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, ANGHEL 
ALEXE, înmînă diplome de 
onoare profesorilor GRIGORE 
BENETATO și ȘTEFAN 
MILCU, savanți de renuma 
mondial, secvență în care spor, 
tul și știința aruncă între ele 
o punte de prietenie, în care 
ochii marelui fiziolog Benetato 
— obosiți peste microscop ți 
invățațl cu favorurile celor 
mai prestigioase academii ale 
lumii — caută cu o aviditate 
copilărească «crlltura diplomei 
aceleia, pe undeva alît de 
neînsemnată...

La sflrșit, la ceasul blind

semicentena-
București...
al amiezii, după ce celelalte 
cluburi studențești își trimise
seră salutul lor cordial și după ce 
Farkaș Pali, de la catedra de 
educație fizică a Medicinei 
budapestane, prezentase mesa
jul de prietenie al colegilor 
din susul Dunării, este rîndul 
acelui iscusit mânuitor al bis- 
turlului 
proaspăt'.
sportului, 
nescu — 
cuvinte, 
niuni: 
Dincolo de vîrstă, toți sîntem 
prieteni. Amfiteatrul are parcă 
o singură inimă...*'

l-am numit pe 
jtaestru emerit al 

dr. Octav Troia- 
să adune, în puține 
ideile solemnei reu- 

„Vezi, asta îmi place I

Ovidiu IOANIJOAIA

«I
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divizia

STEAUA PE LOCUL ÎNTÎÎ LA SFÎRȘITUL PRIMULUI TUR
Ieri, in cadrul ultimei etape (desfășurată In aer liber) a 

turului campionatului republican de handbal masculin, a.. 
A. s-nu disputat trei
DINAMO BACAU -
SITATEA BUCUREȘTI

(3-5)

partid*.
UNIVER- 
11-10

! Cer- 
( 3) -

telefon.BACAU 25 (prin 
<le la trimisul nostru). Ega
lul înregistrat în meciul 
Steaua — Dinamo București 
a mărit considerabil miza 
partidei, din două motiva i 
primul, studenții (locul III cu 
11 p), într-o eventuali vie* 

i tone, egalau pe lider, iar «e- 
cundo — gazdele (locui IV 
cu 8 p) cîștigînd, mențineau 
legătura cu plutonul fruntaș. 
Așadar, toate condițiile erau 
îndeplinite pentru o partidă 
pasionantă. Și, într-adevfir, 
am . asistat la un joc aprig 
disputat, cu multă risipă de 
energie de ambele părți, cu 
o răsturnare de scor aproape 

’ incredibilă și cu două evo
luții rWrmrcabile : Avramescu 
(Dinamo) și Chlcsid (,,U“). 
Prima repriză a fost la dis
creția studenților, care au 
avut inițiativa în permanentă 
(min. 13: 2—0, min. 18: 4—1, 
miri. 27r 6—2), și anticipau, 
prin evoluția lor, obținerea 
victoriei. în această parte a 
jocului, Dinamo nn se regă
sea de loc, action» dezordo
nat în apărare, iar Ccrvenca 
(permanent recalcitrant și 
teatral) și Giieorghevici tn- 
frînau cursivitatea jocului. In ’ 
repriza secundă, studenții 
slăbesc ritmul, neașteptat, în 
timp ce gazdele, mult mai 
hotărîte, profită de conjunc
tura ivită și forțează egaia- 
rea (min. 45: 7—7, min. 59: 
10-10), 
așteptam mai puțin, Avra
mescu înscrie golul victoriei. 
Judecind după finalul parti
dei, scorul nu trebuie să sur
prindă, dar, ținînd seama de 
evoluția generală a celor 
două echipe, un rezultat de 

v egalitate ar fi fost mai echi
tabil. Exceptînd cîteva duri
tăți (explicate prin miza în
tâlnirii), meciul s-a desfășu
rat Intr-o notă de sportivita
te care nu poate fi acordată, 
din păcate, publicului.

Iată amănunt» t
Principalii realizatori 
venea (3), Avramescu 
Dinamo, respectiv Chlcsid (5) 
— Universitatea. Foarte bun 
arbitrajul prestat de cuplul 
buzoian C. Căpătînă — Ț. 
Ene.

Gbeorghc RANGU

OINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CLUJ 20-16 

(11-9).
'i. x. >■ .

Brașovenii au fost mai ho- 
tărîți in fazele decisive, și-au 
construit cu mai mul‘ă mi
gală acțiunile ofensive și, în 
ciuda unor oscilații, au ob
ținut o victorie muncită și 
meritată. Studenții ou ripos
tat 'energic, dar nu au putut 
trece." totuși, de. brașoveni, 
care au reușit să obțină cea 
de a doua victorie în acest 
prim tur al campionatului. 
Principalii marcatori : Mes
smer (tî) — Dinamo și 
Schmidt dî) — „li". Au con
dus foarte bine P. Cîrligeanu 
— î. Ibpcșcu (Buc.). (C.
GRUIA —ebresp. principal).

POLITEHNICA GALATI - ȘTI
INȚA LOVR1N 21—12 (9—61.

Ambele echipa au oferit un 
joc de bun nivel tehnic, care 
a saiițfăcut tnarele număr 
de spectatori prezenți. Stu
denții gălățeni, care au avut 
inițiativa pe loată durata 
partidei, au circulat rapid în 
atac, și-au organizat foarte 
bine jocul în apărare, reu
șind să obțină o victorie me- 

lar atunci cînd ne rtțată. Principalii realizatori: 
Menon (6) — Politehnica și 
Șmibeth (4) — Știința. Exce
lent arbitrajul buzotenilor R. 
lamandi și T. Dumitrescu. 
(S. CONSTANTINESCU — 
coresp.).

CLASAMENT
t. Steaua 3 6 1 2 133—102 13
2. Din Hue. 9 6 1 2 128—108 13
3. UnlV. Buc. 9 5 1 3 112— 36 11
4. Din. Be. 9 5 0 4 130—118 10
5. Voința Buc. 9 5 0 4 139—128 10
«. Foii. Tlm. 9 3 2 4 100—100 «
7. Foii. Galați 9 3 2 4 139—133 8
8. Univ. Cluj 1 i 1 5 115—117 7
9. Din Bv. 9 2 1 6 111—150 5

io. Șt. Lovrin 3 3 1L 6 9G—144 5

ETAPA GAZDELOR
Etapa a doua a campionatelor naționale de volei s-a caracte

rizat prin evoluții mai bune ale echipei masculine și nu în- 
' „ ...'...D.iD. Iată cîteva amănunte:deajuns de concludente la fete.

MASCULIN. Rapid — Dina
mo 3—a (12, —11, 6, —S, 14). 
Steaua — Petrolul 3—o (9, ș, 
fi). I.E.F.S. — Tractorul 3—0 
(12, îs. li), Politehnica Tm. — 
Unirea Tricolor »—o (7, 12, 7), 
Politehnica Gl. — Explorări 
n Mare 3—0 (6. o, 8). Viitorul 
— Universitatea Cj. 3—2 (—10, 
S, —18. (4, 13): -------------
Rapid — C.P.B. _ _ -
—12. 2). Dinamo — Ceahlăul 
J—o (2. ii, s). Universitatea 
Tm. — Medicina 3—0 03, 9. 
13). Universitatea C|. — Fa
rul 2^=3 (12. -7, 15, -4, -11), 
Penicilina — C.S.M. Sibiu 
3—0 (9. 2. •>», Universitatea
Cv. — I.E.F.S. 3—1.

pional — nu au obținut 
mult, datorită căderilor 
finalurile seturilor. De la

Rodnic,

mal 
din 

oas-

i

FE.MfNIN :
3—1 (7, 8,

_ FEMININ » Favoritele, 
Vtngătoare fără emofii

în-

Dinamo — ceahlăul 
(3—0). Partida » constituit, un 
simplu joc de antrenament 
pentru bucureștenre. care 
s-au impus fără dificultate. 
Atacul în tortă, blocajul agre
siv și o mai mare atenție în 
linia a Ii-a au constituit prin
cipalele elemente determinante 
ale victoriei. Oaspetele au 
dezamăgit integral. Ele au co
mis greșeli elementare tu 
luare — îngreunlnd, 
aceasta, în peimanentă 
striurea unor acțiuni de 
eficace —, la efectuarea 
cajului — care nu a respins 
decit puține din atacurile ad
verse — precum și în apărare, 
cedînd numeroa.se puncte di
rect, din serviciu. Dacă mai a- 
rătărtl că, mai mult de treisfer- 
turi din meci s-a desfășurat 
cu... încetinitorul, avem o 
imagine destul de fidelă a ca
lității partidei de ieri. Cuplul 
V. Savu—N. Mateescu a oon- 
dus foarte bine. (Em. F.)

(3-1).

pre- 
prin 
con- 
atâc 
bio-

peți s-au remarcat
Banea și Buzescu. Au arbitrat 
bine D. Răduleseu și A. Dinicu 
din București. (A. B.)

VIITORUL - UNIVERSITA
TEA CLUJ (3—2). La capătul 
Unui joc epuizant, 
revenit, cu greu. 
De Altfel, ultimele 
au sfat tot timpul sub semnul 

-MMirtituWW. două din ele ter- 
minindu-se în prelungiri. A 

,arbiiyatK.(j(iplul V. Vrăjescu și 
v. voicu. ambii din București 
(FI. ENFA-'coresp.)

POLITEHNICA GALAȚI - 
EXPLORĂRI B. MARE (3-0). 
Studenții, 
mitrescu 
bună, au 
în numai 

'au jucat
în ultimul set. Partida a fost 
condusă de V. Stoia din BraZ 
șov si Em. Iliescu din Bucu
rești. (S. CONSTANTINESCU- 
coreso. principal)

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
—UNIREA TRICOLOR (3—0). 
Meciul a fost, mai cu seamă 
la începutul și la sfîrșitul său, 
Ia discreția gazdelor, .. supe
rioare în toate compartimen
tele. Doar în setul al doilea 
brăilenil dau o replică mai 
bună adversarilor. Au condus: 
M. Marian diri Oradea 
Moraru din Cluj. (Ion 
coresp.)

victoria a 
localnicilor, 
trei seturi

cu Udlșteanu, Du
și Mânu în formă 
Învins pe buimăreni 
45 minute. Oaspeții 

ceva mai bine doar

și V. 
ENE-

V.

RAPID — C.P.B.
• Rapidistele au atacat variat 

și eficace, oferind acțiuni spec
taculoase și adjudeeîndu-și, re
lativ ușor, primele două seturi. 
Deși se părea că Rapidul îl 
va Cîștiga și pe al III-lea, 

. după o luptă dramatică 
(C.P.B. a condus cu 5—1 și a 
fost condusă cu TI—5) „poli- 
gfafole" au reușit să cîștige. 
la 12. Dușul rece le-a trezit, 
insă, pe feroviare, care își ad
judecă lă scor ultimul set și 
odată cu el victoria finală. Au 
arbitrat bine M. Oancea și N. 
Ionescu. (Hori» ALEXAN- 
DRESCU).

UNIVERSITATEA 
—FARUL (2—3). Joc 
nivel, cu multe greșeli 
bele “ •
cide, 
după 
Gb.
FI.TODOR/AN-eoresp.)

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — MEDICINA
Timișorenccle au învins mai 
ușor decât sperau pe colegele 
lor din București. Gazdele 
și-au Impus în permanență 
jocul, avînd In Doina Costa 
și Maria Dobrogeanu cele mai 
bune jucătoare. Partida a fost 
condusă de V. Moraru din 
Cluj și M. Marian din Ora
dea. (șt. MARTON-coresp.)

CLASAMENTE 
Feminin

1. Dinamo 2 2 0 6:0 4
2. Penicilina 2 2 0 6:2 4
3. Universitatea Cv. 2 2 0 4:3 4
4. I.E.F.S, 2 1 1 4:3 3
5. Rapid 2 1 1 5:4 3
6* Universitatea Tm, 2 1 1 3:3 3
7. C S.M. Sibiu 2 1 1 3:3 3
8. Fa ruj 21 1 J:53
9, Medicina 2 1 1 3:5 3

io. Univ. Cluj 2 0 2 2:6 2
11. Ceahlăul 2 0 2 2:4 2
12. C.P.B. 2 0 2 1:6 £

Masculin
1. Politehnica Gl. 2 2 0 6:0 4
2. Steaua 2 2 0 6:0 4
3, I.E.F.S. 2 2 0 6:0 4
4 Politehnica Tm. 2 2 0 6:1 4
5. Rapid 2 3 0 6:4 4
6. Tractorul 2 1 1 3:4 3
7. Viitorul 2 1 1 3:5 3
8. Universitatea 2 0 2 4:6 2
9. Dinamo 2 0 2 2:6 2

10. Unirea Tricolor 2 0 2 1:6 2
11. Explorări B.M. 2 0 2 1:6 2
12. Petrolul 2 0 3 0:6 2

POLiTEHNlCA BUCUREȘTI A Q2W OEkBYUL MASCULIN
MASCULIN

Deși gazde, baschetbaliștii 
de la Politehnica București 
au susținut încă un meci în 
deplasare, ca urmare a sus
pendării dreptului de orga
nizare a întâlnirilor oficiale în 
Capitală. Așa se face că par
tida lor cu Universitatea Cluj 
a avut loc la Tîrgoviște. Spec
tatorii localnici, dornici de a 
viziona o întrecere de divi
zia A, au urmărit un meci 
de bună calitate, spectaculos, 
la care și-au adus contribuția 
ambele teamuri.

în prima repriză, inițiativa 
a aparținut clujenilor- Cu 
Demian suveran sub panouri 
și cu Ruhrîng în vervă deo
sebită, ei au punctat decisiv 
ori de cîte ori au avut oca
zia. Lor ii s-a alăturat Zdren- 
ghea care, într-o perioadă 
destul de mică, s-a încadrat 
bine în mecanismul de joc 
al Universității. De partea 
cealaltă, bucurcștenii, deși cu 
un lot superior prin prisma 
mediei înălțimii, nu reușeau 
să stăvilească ofensiva adver
sarilor, mai ales că Georgescu 
făcea mai mult figurație. La 
pauză : Universitatea — Poli
tehnica 36—35.

Ultimele trei minute ale 
partidei au fost dramatice. 
Antrenorii au făcut schim
bările tactice cele mai po
trivite, au cerut timpurile de 
odihnii în situații foarte indi
cate. Mai rămăseseră 40 de 
secunde de joc și bucurește- 
nii aveau un punct avans. Ei 
intră în posesia mirigii dar 
reușesc „performanța*1 de a o 
pierde do trei ori la rînd 
Șansa lor a stat în mîna clu
jenilor dar aceștia au ratat 
de fiecare dată și, astfel, în 
ultimele secunde cei ce au 
mal înscris un coș au fost tot 
bucureștenii care au realizat 
atsfel victoria cu : 64—61
(35—36). Au arbitrat foarte 
bine C. Negulcscu și N. Ili
escu.

Pool IOVAN
ÎN ȘAHDINAMO ȚINUTA 

DE RAPID
Da scorul de 18—8 . 

pentru Dinamo se părea că 
această echipă va cîștiga cu 
ușurință în fața Rapidului. 
Dar (și nu este pentru prima 
dată cînd se petrece așa 
ceva), prima formație dina- 
movistă a scăzut brusc ritmul, 
atenția în apărare a devenit 
mai puțin concentrată și, ca 
urmare, rapidiștii. experimen
tați și ambițioși, au refăcut 
repede handicapul, distingîn- 
du-se prin combinațiile tac
tice pe cît de simple pe atît 
de eficace. Egalînd în min. 
10, Rapid a izbutit să și con
ducă (min. 13,34—33). De aici 
disputa a fost deosebit de 
echilibrată și, în ciuda varia
telor formule de echipă, de 
atac și de apărare utilizate 
de antrenorul Dan Niculescu 
(desigur, și în scopul verifică
rii întregului potențial pentru 
apropiatele meciuri dii 
„C.C.E."), campionii nu ai 
mai reușit să se .distanțeze 
Ei au ciștigat țu .88—82 
(51—47), deci la o diferența 
de 6 puncte care onorează, dă* 
fapt, formația Rapidului afla
tă, se pare, în reorganizare. 
Au înscris : Cernea 10, Ilaneș 
8, Chivulescu 4, Săuca 13, 
Albu 17. Diaconescu 18, Viz- 
ner 8, Dragomirescu 8, Ma- 
zilu 2 pentru Dinamo, respec
tiv Ivan 15, Bugariu (o apa
riție plină de promisiuni) 10, 
Lucaci 2, Vintilă 1. Stăneșcu 
13, Popovici 6, Tursugian 
Cr. Popescu 8, Predtilea 
Czell 12. Au arbitrat bine 
Rizea și I. Szabo, (d. st.).
I.C.H.F., VICTORIE LA SCOR

După un început chinuit, 
baschetbaliștii de Ia I.C.H.F 
s-au distanțat treptat și, pu- 
nînd în valoare superiorita
tea tehnică, tactică și fizică, 
au cîstigat la o diferență rută, 
80—65 (42—29) în fața Poli
tehnicii Brașov, echipă tînără, 
combativă, dar încă firavă 
pentru jocurile divizionare 
grele Au înscris : Niculescu 
4, Poleanu 10, Satmari 4, Bu- 
Iaf 3, Mălușel 6, Tiidiissy 12, 
Barău 8, Chiciu 5, Cîmpeanu 
28 pentru I.C.H.F., respectiv 
Dikay 22, Ababei 2, Deaki 21, 
Trășculescu 2, Iliescu 6, Su- 
faru 6. Bădescu 6. Au arbi
trat bine Dan Chiriac și 
P. Marin

ți 22—13

CLUJ 
de slab 
de aro

mai lu- 
vlctoria

părți. Oaspetele, 
și-au asigurat 
cinci seturi. Au arbitrat :

Ionescu din București și 
Borz din Baia Mare. (N.

3—0.

MASCULIN : Reviriment 
majoritatea echipelor

la

I.E.F.S. — TRACTORUL 
BRAȘOV (3—0). întâlnirea din
tre cele două formații a în
semnat o plăcută surpriză, da
torită jocului bun practicat atât 
de bucurește 1 cît și de Învin
șii lor. Partida a fost dispu
tată și cu faze spectaculoase 
de la primul la ultimul fluier, 
iar greșelile tehnice au fost 
mai rare chiar dedt la derby- 
urile fruntașelor. Victoria stu
denților se datorează In pri
mul rînd pregătirii lor supe
rioare—fizice și tehnico-tacuce 
— și randamentului bun pe 
care l-au 'at tinerii jucători 
cu care c cenorul Șt. Stroe 
abordează, curajos șl nu fără 
satisfacții, divizia A. Alături 
de „bătrînul" Corbcanu, am 
remarcat pe tinerii Pop, Popes
cu, Ionescu. ămbuzov, lancu 
și Stancu. Brașovenii — foarte 
bine pregătiți pentru cam-

•ai apărării echipei gazdă — 
Politehnica Cluj) să obțină la 
pauză un plus de 30 de punc
te. Odată stabilit acest avans, 
Steaua și-a permis să trimită 
în arenă toate rezervele care 
au știut să mențină zestrea 
acumulată. Scor final : 98—61 
(52—22).

Nușa DEMIAN
FINAL DRAMATIC LA 

GALAȚI
Cu 5 minute Înaintea în

cheierii meciului Politehnica 
Galați — Universitatea Timi
șoara, oaspeții conduceau cu 
5 puncte și, după felul în 
care evoluaseră în repriza se
cundă, se părea că nu mai 
pot pierde. O revenire neaș
teptată a gălățenilor, greșelile 
comise în apărare de timișo
reni și eliminarea din rîndul 
acestora a lui Viciu și Czmor, 
5 gr. b-, hu determinat un 
final spectaculos și dramatic, 
favorabil Rpjitchnieii Galați 
cu scorul de fi5—61 (26—21). 
Au arbitrat bine E. Niculescu 
și Fr. Took.

T. SÎRIOPOL — coresp.
Farul Constanța — I.E.F.S- 

50—55 (23—28).
FEMININ 

ORĂDENCELE VICTORI
OASE DE ABIA ÎN FINAL

Pînă în min. 29 (scor 
50—37 pentru Sănătatea Satu 

Mare) jocul a fost la discre
ția oaspetelor care au profitat 
de exasperantele ratări ale 
baschetbalistelor de la Crișul 
Oradea. Vigh ți Balogh au 
luat însă jocul pe cont pro
priu și aii reușit ca în pe
nultimul minut să aducă con
ducerea echipei Crișul 
(62—60) care în final — dra
matic — a câștigat cu 64—61 
(23—32). Au arbitrat slab 
V. Chioreanu și I. Știrbu.

P. LORINCZ — coresp. 
PERFORMERA PRIMEI 
ETAPE ÎNVINSA LA 20 DE 

PUNCTE!
După succesul înregistrat de' 

Mureșul Tg. Mureș în prima 
etapă în fața A.S.A. Cluj, ne 
așteptam să vedem evoluînd 
o echipă bine pusă la punct, 
capabilă să lupte cel puțin de 
la egal cu Constructorul 
București- Dar acest lucru nu 
s-a petrecut decît în primele 
10 minute, cînd ambele for
mații au ratat foarte mult. în 
continuare, Constructorul s-a 
distanțat treptat și sigur,, da
torită în special jocului bun 
prestat de Gugu, și a înregis
trat un scor categoric : 57—37 
(25—14). Au înscris Gugu 20. 
Odobescu 14, Poulief 6, 
Sandu 6. Pruncii 5, Cherciov 
2. Petreann 2, Citirea 2 pen
tru Constructorul, respectiv 
Lucaci IS, Demeter 6, Bras- 
say 6, Borbeiy 4 și Mezel 3. 
Au condus bine I. Petruțiu și 
D. Ganca.

AD. VASILESCU-coresp.
Voința Brasov I.E.F.S. 

41—73 (23—39).

SERIA I: Sportul studențesc și A. S. A. - învinse
METALUL, TIRGOVIȘTE — 
SPORTUL STUDENȚESC 

BUCUREȘTI 2—0 (0—0)

Meciul începe printr-o ac- 
centuată perioadă de domina
re a gazdelor, de aproxima
tiv 15—20 de minute, din ca
re Sportul Studențesc a ie
șit, ca prin urechile acului, 
fără gol. în continuare. însă, 
jocul se echilibrează, și așa 
avea să se mențină pînă a- 
proape de sfîrșitul meciului, 
cînd Mățăoanu (la primul) și 
I. Vasile (la ai doilea gol) 
greșesc decisiv, permițindu-i 
..vulpoiului" Pnvlovici să spe* 
culeze aceste erori și să în
scrie (min. 62 și 79).

Arbitrul S. Mafaîzer (Cra
iova) a condus, în general, 
bine dar a acceptat jocul dur 
al gazdelor. El avea însă să-l 
elimine pe portarul I. Vasile 
(min. 82), pentru injurii, si
tuație în care echipa oaspe 
(care efectuase deja cele două 
schimbări permise) a fost ne
voită să-l treacă pe KraUs... 
în poartă. (Dumitru GRAUR).

C.F.R PAȘCANI—POIANA 
CÎMPINA 3—3 (1—2). în min. 
33. oaspeții conduceau
2—0, ca urmare a unor con
traatacuri fulgerătoare, care 
au prins descoperită apăra
rea feroviară. în min. 51, 
Dănăilă (Poiana) a fost eli
minat pentru injurii aduse 
arbitrului. Au marcat: Măr- 
culescu (min. 37 și 50). Ciupa 
(min. 71) pentru C.F.R., Ba
bbie (min. 1), Chiorcău (min 
33). Străchioiu (min. 86) pen
tru Poiana A condus satis
făcător N. Stăneșcu — Bu
zău (C. Enca, coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI — 
DUNĂREA GIURGIU 1—1 
(0—1). Meciul ș-a disputat la 
Focșani, deoarece terenul Po
litehnicii este suspendat. în 
poarta echipei 
apărut Coman.

Marinescu (min. 86) pentru 
Politehnica, Leșeanu (min. 12) 
pentru Dunărea A condus 
corect N. Cătănoiu — Bucu
rești. (A. Axente. coresp.)

METROM BRAȘOV — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—0 
(0—0). S-a jucat într-un sin
gur sens: spre poarta lui 
Munteanu (Ceahlăul). Unicul 
gol. a fost înscris de Darie 
(min. 62). A arbitrat satisfă
cător F. Coloși — București. 
(V. Secăreanu, coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — Ș. N. 
OLTENIȚA 4—1 (1—1). Vic
torie meritată, însă diferența 
de goluri este prea mare. 
Autorii golurilor : Pelea (min. 
23, 47). Codrcanv (min. 85, 89), 
respectiv loniță (min. 48). La 
îti min. 85 Pelea a fost eli
minat pentru* intenția de lo
vire a adversarului- Slab ar
bitrajul lui I. Radu — Bîr- 
lad. (I. lancu, coresp. prin
cipal)

PROGRESUL BRAILA — 
OȚELUL GALAȚI 2—1 (1—0). 
Joc de slabă factură tehniră.

(min. 8>, 
11 m>-

de timp, au echilibrat jocul 
și au ratat o ocazie, în min. 
50, prin Naghl. în continuare, 
bucureștenii au dominat au
toritar și au mai marcat treî 
goluri. Autorii acestor goluri ! 
Nedelcu (min. 55), Georgescu 
(min. 57) și Căluș (min. 86). 
A arbitrat bine Al> Alexe — 
Rm. Vîlcea. (A. Păpădie) 

flacAra moreni —•
PORTUL CONSTANȚA 1—2 
(0—2). Meciul s-a disputat la 
Plopeni, deoarece terenul 
Flacărei este suspendat. în 
repriza întâi, constănțenii au 
atacat debordant. După pauză, 
jucătorii de la Flacăra ău de
pus mari eforturi, dar n-au 
reușit decît să reducă din 
handicap. Au marcat: Cojo
carii (min. 8), Biliboacă 
(min. 28) pentru Portul, Ha- 
rapu (min. 82) pentru. Fla
căra. A arbitrat C. Ghiță — 
Brașov. (Gh. Ilinca, coresp.)

CLASAMENTUL

CU

Dunărea a 
Au marcat :

Au marcat: lăncii 
Urmeș (min. 83 din 
respectiv hmiță (min. 48> La 
acordarea penalt.vului, gălă- 
țenii au protestat și jocul a 
fost întrerupt 3 minute. La 
stârcitul meciului, jucătorii de 
la Oțelul l-au bruscat pe ar
bitru) r. Gheorghiță — Bucu
rești, care n condus bine. 
(N. Cosi in, coresp. principal)

METALUL BUCUREȘTI — 
A.S-A. TG. MUREȘ 4—0 
(1—(1). După un joc excelent, 
bucurestenii au sur 
fosta divizionară A, 
Armata. La începutul 
lui, oaspeții au inițiat 
acțiuni periculoase, 
metalurgiștii au acționat mai 
bine la mijlocul terenului și 
în min. 37 au deschis scorul 
prin Savu> în partea a doua, 
mureșenii, pentru

l. SPORTUL
STUDENȚESC

1«—10 re11 7 3 >
2. AS A Tff. M.

11 4 2 S 25—13 14
8. Progresul 11 6 3 3 20—11 14
4. Ceahlăul 11 6 1 4 14—10 13
5. știința 11 6 1 4 15—12 13
6. Dunărea 11 6 1 4 10—12 13
7. Met. Buc. 11 5 2 4 14— 8 12
8. Met. Tîrg. 11 6 0 5 13—14 12
9. Portul 11 5 1 5 9—15 11

10. Otelul 11 4 ? S 15-13 10
11. C.F R. 11 3 4 4 17—17 ia
12. Metrom 11 4 2 5 11-14 10

13—14. S.N.O. H 3 3 5 11—15
13—14. Poiana 11 3 3 5 10—14 9

15. Poli. 11 2 1 8 6—15 5
16. Flacăra 11 1 3 7 U—25 5

ETAPA VIITOARE (8 no«

at ne
A. S. 
meciu- 
cîteva
Apoi,

o perioadă

SERIA a ll-a: Oaspeții au marcat
POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — GLORIA BISTRIȚA 
2—0 (1—0). Pînă în min- 75 
victoria studenților a stat sub 
seninul incertitudinii, deoarece 
replica oaspeților a fost de
stul de dîrză. în acest minut, 
Copăceanu a fructificat o 
acțiune a timișorenilor, ridi- 
cînd diferența la două goluri 
în favoarea echipei sale. Pri
mul gol al Politehnicii a fost 
marcat de Petrovici, în min. 
21. De remarcat că în min. 8 
Ciocan (Gloria) a ratat un 
penalty. Bun arbitrajul lui

Caransebeș.

In întrecerile diviziei A

CAMPIOANELE DIN NOU ÎNVINSE !
F.talia a Ill-a a campionatului diviziei A a produs Cîteva surprize, 
special la temei, unde campioana, Voința București, a tost întrecută 
o alta formație bucureșteană. Laromet, iar Rapid București a 

,tercn“ propriu In fața petrolistelor. La bărbați, rezultate
In
de
pierdut pe „teren" propriu I» .... .
scontate — (orinațiile favorite ctștigind pe toata linia.

FEMININ

2
13,
M.

t

PUNCTE PENTRU
REPRIZA!

30 DE 
STEAUA LA

Deși In min- 9 realizase 
diferență confortabilăO

(20—6), Steaua nu a temperat- 
ritmul atacurilor, reușind prin 
aceasta (și cu largul concurs

LAROMET BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 2331—3330 p <1. 
Partida, desfășurată pe noua 
arenă cu patru piste a A.S. La
romet. a fost ciștiuată. după o 
luptă epuizantă, de gazde, fostele 
campioane, care au avut un plus 
de 21 de „bete" față da actuala 
deținătoare a titlului. Înaintea ul
timului schimb. Laromet condu
cea cu numai 3 popice, dar jurtl- 
toarea nr. 6 a învingătoarelor, 
Stela Andrei, a învins-o eu 
416—393 De Cornelia Greceseu, 
mărind astfel diferența. Laro
met putea ciștlga la un scor con
cludent dacă maestra emerită a 
sportului Eiena Trandufir n-ar îl 
fost tntr-o zi proastă. A realizat 
numai 373 p d, cel mai slab re
zultat al ei din ultimii doi ăel- 
Favorila, Voința, a pierdut acest, 
meci din cauza concurentei din 
schimbul I, Constanta Marincea, 
care față de săptămîna trecută 
(479 p d> ' '
de slab.
(T. R.)

RAPID 
TROLUL
O victorie nesperată a ploieșten- 
celor pe arena din Giulești. Sco
rul a fost decis de ultima pe
reche : Vasilica Pintea (R) —
Valentina Pooescu (P) 406—417
pd. Cele mai precise jucătoare 
au fost Alexandrina Navon (R) 
■iț;422 nd Si Maria Dumitru (P) 
— 420 p d. (D. Diaconescu-coresp.)

U.T. ARAD — VOINȚA CLUJ 
2177—2266 P d. Localnicele, cu pa
tru junioare în. formație. n-au 
biltbt cfștiga în fata experimen- 

' tarelor jtlcătoăre clujence. O sin-

acum a evoluat extrem 
obtinînd numai 352 p d.

BUCUREȘTI — PE- 
PLOIESTI 2377—2380 n d.

La finele celui mai disputat turneu

DINAMO BUCUREȘTI CUCEREȘTE AL 14-lea TITLU
Dinamo ți-a adus aminte 

că trebuie să onoreze cît de 
cît cel de al 14-lea titlu con
secutiv de campioană a țării 
și a jucat ca la carte în 
pritoa repriză a meciului cu 
Voința. Purtată în mare vite
ză, mingea a circulat ca pe 
sfoară de la un jucător la 
altul timp de 5 minute, o- 
prindu-se de cinei ori în 
plasa butului advers. A fost, 
dacă vreți, urmarea unei re
laxări firești, întrucît remiza 
obținută de Rapid, cu cîteva 
minute înainte, în fața Ste
lei, alungase și cea din urmă 
emoție de pe chipurile cam
pionilor, aflați în acel mo
ment cu două puncte avans 
și un golaveraj net superior 
în clasament

Clujenii și-au revenit însă 
destul de repede din Ulu
ială, strîngîndu-și rîndurile 
în apărare și încercînd mai 
des poarta apărată de imper
turbabilul Ciszer. Voința a- 
vea de altfel să cîștige Cea 
de a doua repriză și să facă 
joc egal în cea de a treia. 
Dar în ultimele cinci minu
te, căpitanul team-ului dina- 
movist și-a chemat oamenii 
la ordine; Zahan și Zamfi- 
rescu au început din nou sji fața zonei

NAȚIONAL CONSECUTIV
mitralieze poarta adversă, 
înclinînd rezistența acerbă a 
inimoșilor pojoiști clujeni. 
Partida s-a încheiat cu sco
rul de 11—4 (5—0, 0—1,
2— 2, 4—1) în favoarea echi
pei DINAMO. Plusul de m- 
turitate și ambiție, tehnica 
superioară, dar mai ales cal
mul în momentele de sus
pense (care nu au fost puți
ne în acest turneu) au men
ținut și în acest an pe ju
cătorii din Ștefan cel Mare 
la supremația polo-ului ro
mânesc.

Cîteva cuvinte șl despre 
primul meci din programul 
de ieri, încheiat cu un re
zultat pe deplin echitabil 
pentru modul cum au acțio
nat cele două echipe i 3—3 
(1—1, o—O, 1—1, 1—1). Stea
ua, a condus cu 1—0 și 2—1, 
iar Rapid cu 3—2 în ultima 
repriză. La acest scor, aflați 
în inferioritate numerică, 
feroviarii puteau totuși mări 
avantajul, dar Miu — în po
ziție excelentă — a tras în 
bară. Apoi, de la situația de
3— 3, fiecare dintre comba
tante a avut pe rînd „om . 
în plus“, dar nici una nu a țării, 
reușit să se mai deSCufce în

adverse. Autorii

celor 6 goluri: Dinu Popescu 
(3 ori) pentru Steaua, res
pectiv C. Rusu, Miu și Bă- 
jenaru pentru Rapid. Și a- 
cest nou rezultat egal reali
zat de elevii antrenorului C. . 
Vasiliu în decurs de 24 de 
ore în fața celor două frun
tașe ale clasamentului ne fa
ce să regretăm, o dată în 
plus, programarea inechita
bilă a meciurilor echipei Ra
pid (în tur și retur) cu Di
namo și 
jocuri, de 
ceeași zi 
numai 8

ambele 
dată, in a- 
interval de

Steaua 
fiecare 
la un 
ore !

★
La festivitatea

re, care a tras cortina după 
cei de al 25-lea campionat 
național, învingătorii au pri
mit tricourile de campioni 
precum și diplome frumoase. 
Au lipsit însă obișnuitele me
dalii care recompensează și 
ele eforturile primelor trei 
clasate. în schimb, cei pre- 
zenți au putut aprecia ges
tul frumos al jucătorilor de 
la Rapid care au oferit bu
chete de flori celor mal pu- 
țernici adversari, campionii

de închide-

Ad. VASILIU

iembrie) : Portul Constanța — 
Metalul București, Metalul 
Tîrgoviște — Știința Bacău, 
S.N. Oltenița — Metrom 
Brașov, Oțelul Galați — 
C.F.R, Pașcani, Sportul stu
dențesc București — Ceahlăul 
P. Neamț, Poiana Cîmpina 
— Progresul Brăila, A.S.A- 
Tg. Mureș — Politehnica Ga
lați, Dunărea Giurgiu — Fla
căra Moretii.

numai un goS!

^ură concurenta cu peste 400 p d, 
șl anume. Edith Nagy (Vi — 
417 p d. (Gh. Nlcoiaită-coreso.)

VOINȚA TG. MUREȘ — VOIN
ȚA CONSTANȚA 2388—2299 p d. 
Constiuțencele. la prima lor în- 
frîngere. Cele mai precise : Mar
gareta Szemanyi — 449 p d. șl 
Maria Todua - 417 pd de la 
muresence. (I. Pduș-coresp. prin
cipal)

HIDROMECANICA BRAȘOV — 
CETATEA GIURGIU 3530—2484
p d. Reuhlune interesantă. cu 
multe meciuri viu disputate, în
cheiate cu 
gazdelor. De 
componentele 
doborit peste 
Gruia-corcsp

C.S.M. REȘIȚA — DERMA- 
GANT TG. MUREȘ 2485-2241
pd. Localnicele, ia prima victo
rie in acest campionat, au avut 
în Maria Stanca cea_maj 
jucătoare 
marcat 
<R) cu 
resp.)

victoria meritată a 
remarcat, că toate 
echipei locale au 
*00 de popice. (C. 
principali

REȘIȚA -
MUREȘ

bună
436 p d._S-a mai re- 

junioara Eugenia Holesob 
421 p d. (D. Plăvițu-co-

MASCULIN

PLO- 
5605—

RAFXNARIA TELEAJEN 
IEȘTI — C.S.M. REȘIȚA 
5322 p d. Performerul întîlniril a 
fost ploieșteanul Gh. Silvestru, 
notat pe foile de arbitraj cu un 
punctaj deosebit de valoros — 
997 pd, cu zero, bile goale (!). 
(Șt. Ionescu-coreSD.'

GLORIA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 47417—4321 p d. 
Gloria, revenita după o absență 
do un an In divizie, n-a rezistat 
Volutei care a cîștigat la o dife
rență de 74 de „bețe". Cei mai 
buni : C, Voicu (343), Păgidean 
(3(2) de la Voința, respectiv. 
Popa (817). (O. Guțu-coresD.)

OLIMPIA REȘIȚA — PETRO
LUL PLOIEȘTI 4833—4936. Gaz
dele au pierdut datorită absenței 
a doi titulari In echipă — Băiaș 
șl Mlcoroiu. De semnalat că rc- 
șlteanul Cadar l-a învins pe 
multiplul campion, C. Vînătoru 
cu 850—S33 p rt, (I. Flăvl(u-co- 
resp.)

PETROLISTUL CÎMPINA 
RAPID BUCUREȘTI 4872—5009 
d. Noua promovată în divizia 
n-a.rezistat Rapidului și a cedat 
la un scor categoric. Cel mal 
preciși : I. Ivancîu (Rț 896 p d și 
A. Șucatu (P) 881 P d. (C. virjo- 
gteie-coresp.)

VOINȚA TG. MUREȘ — GAZ 
METAN MEDIAȘ 5536—5(80 p d. 
O victorie de zile mart realizată 
de o echipă in mare vervă de 
joc : Martina 96o p d. Szeles 940 
p d șl Soos 935. (I. Păuș-coresp. 
principal)

la un scor categoric. Cei

p 
A

M. Nicolaescu — 
(I. Stan, coresp.)

MINERUL BAIA MARE — 
CORVINUL HUNEDOARA 
2—0 (1—0). Minerii au domi
nat copios, în special în partea 
a doua. Hunedorenii au pus 
accentul pe apărare, acționînd 
în «tnc doar prin înaintașul 
Cergo. Golurile au fost mar
cate de Condruc (min. 26) și 
Rednic (min. 86). A arbitrat 
foarte bine A. Pop — Oradea. 
(T. Tohătan, coresp. principal)

METALURGISTUL CUGIR 
— OLIMPIA ORADEA 2—0 
(0—0). în prima repriză, me
talurgiștii au jucat nervos, 
apoi, după pauză, au evoluat 
Ia un bun nivel. Au înscris : 
Țamaș (rhin. 50) și Smadea 
(min. 54). A condus foarte 
bine Tr. Moarcăș — Brașov. 
(M. Vîlceanu, coresp.)

CRIȘUL ORADEA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 4—0 (3—0). 
Orădenii au prestșt un joc 
de calitate, în special în 
prima repriză. După pauză, 
oaspeții s-au apărat mai bine 
și au oprit multe acțiuni ofen
sive ale jucătorilor de la Cri
șul. Autorii golurilor : SuciU 
(min. 2), Cefan (min. 7 și 22) 
și N. Alexandru (mm. 69 din 
11 m). Excelent arbitrajul lui 
O. Anderco — Satu Mare. 
(I. Ghișa. coresp. principal)

VAGONUL ARAD — U. M. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0), Joc 
modest. Vagonul a dominat în 
cea mai mare parte a timpu
lui, dar a ratat multe ocazii. 
Unicul gol a fost realizat de 
Schweillinger, în min. 88. A 
condus autoritar Ț. Andrei — 
Sibiu. (Gh. Nicolăiță, coresp.)

C.S.M. SIBIU — C.S.M. RE
ȘIȚA 4—0 (2—0). Peste 4000 
de spectatori au asistat la un. 
joc frumos prestat de sibieni. 
Oaspeții au jucat dur. Au 
marcat: Schwartz (min. 23, 
42, 76) și Unguroiu (min. 83).

V. Buiculescu — Caracal a 
condus slab (G. Topîrceanu. 
coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — C.F.R. ARAD 1—1 
(0—6). Deși au dominat în 
majoritatea timpului, craiove- 
nii au trebuit să se mulțu
mească cu un rezultat de 
egalitate. Au înscris : Popescu 
imin. <0) pentru Electropu- 
tere, Mihoe (min. 80) pentru 
C.F.R. A arbitrat foarte bine 
A. Bentu —- București. (T. 
Cosfin. coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — 
MINERUL ANINA 3—0 
(3—0). .Sătmărenii jiu acționat 
foarte bine în prima parte, 
cînd au și marcat cele trei 
goluri- Autori t Borota (min. 
23), Safar (min. 39) și Peta 
(min. 44). A condus corect 
și autoritar V. Topan — Cluj. 
(A. Verba, coresp.)

CLASAMENTUn

1. POLITEHNICA
11 7 ! 2 20~ 8 1»

2. C.S.M, Sibhi 11 7 1 3 27—14 15
3. Crișul 11 5 4 2 18—U 14
4. Corvinul 11 6 1 l 17—12 13
5. Olimpia S.M. n 6 1 4 11— 8 13
6. Min. Anina li « 1 4 12—11 137. Minerul B.M. 11 5 2 4 15—14 12
8. Metalurgistul 11 4 4 3 14—13 12
9. C.F.R. Arad 11 S 1 5 11-12 11

10. EJeetroptitcro 11 3 5 3 H- 15 lt
11. Gloria 11 5 0 ii 10—19 1012. Gaz metan 11 4 1 6 14—20 913. Olimpia 

Oradea 11 3 2 6 8-13 914. C.S.M. Reși(a 11 3 1 7 12—14 115. U.M.T. 11 2 2 7 9 -16 616. Vagonul ll 2 2 7 4—13 6

(8 no-ETAPA VIITOARE .........
iembrie) i Olimpia Oradea — 
C.S.M. Reșița, Minerul Anina
— C.F.R. Arad, Corvinul 
Hunedoara — Crișul Oradea, 
Vagonul Arad — Gloria Bis
trița, Gaz metan Mediaș — 
Politehnica Timișoara- U. M. 
Timișoara — filed roruiteve 
Craiova, Metalurgistul Cugir
— Minerul Baia Mare, Olim
pia Sa tu Mare — C. S M 
Sibiu-

I

REȘIȚA (prin tgl.efon). — 
De dou’ă săp'tămîni. boxe" ' 
re.șițeni I. Arighelescn. P. Pî 
delcea, C. Muscă și N, Păti:- 
leanu se pregătesc intens, sub 
îndrumarea antrenorului Au
rel Gherghina, pentru ultimul 
act al campionatelor naționale.

De două ori pe zi, „căi 4“ 
participă la antrenamente pe 
stadion, pentru îmbunătățirea 
pregătirii fizice, iar după a- 
iniaza. la sală, unde exersea
ză procedee tehnice si tacti
ce de luptă. O mare ambi
ție manifestă Pavel Nedelcea, 
care este hotărit să cucereas
că pentru prima dată titlul 
de campion al țării la cate
goria 
lentul 
acesta 
ment. 
Iar în 
Țelul

pană. De altfel, exce- 
pugilist n*a lipsit anul 
de Ia nici un antrena- 
dorind să devină titu- 
echipa reprezentantivă.

lui Nedelcea poate

în curînd, realizai Antreno
rul său îi acordă o încredere 
nelimitată.

Ceilalți' reprezentanți ai bo
xului reșițean, fără să posede 
cine știe ce cărți de vizită, 
vor luuta totuși cu mare elan 
pentru afirmare. Participarea 
lor la cea mai imnort.Tntă 
competiție a boxului nostru 
onorează sportul eu mănuși 
din acest vechi centru pugi
listic al țării. Sîmbătă selec
ționata județului Caraș Seve
rin. din cme fac parte si cei 
patru finaliști reșițeni< a sus
ținui. un meci de verilLare 
la Otelul Roșu.

Mirr-ea RIȚIU, coresp.

NOII CAMPIONI JUNIORI
Poligonul Tunari a găzduit 

timp de două zile (sîmbătă șl 
duminică) campionatele repu
blicane de talere și skeet 
pentru juniori și femei. Re
zultate, skeet, juniori, indivi
dual (după 150 t): 1. L. Co- 
jocaru (Steaua, antrenor Gri- 
gore loanide) 136 t — cam
pion al țării, 2. R. Mareș (Șc. 
sp. 1) 134 t, 3. E. Abramov 
(Șc. sp. 1) 121 t; talere arun
cate din șanț, juniori, indivi
dual (150 t) : 1. P. Stanca
(Steaua, antrenor Grigore loa
nide) 115 t — campion al țâ
rii, 2. V. Ardentei (Steaua)

LA SKEET Șl TALERE
107 t, 3. R. Petr&che (Școla
rul) 103 t, echipe: 1. Steaua 
190 t — campioană a țării, 2 
Școlarul 171 t, 3. Olmpia 
98 t, femei: 1. Reli Vezeanu 
(Școlarul.
Mișca), 2. 
(Școlarul) 
Ștefăaescu

S-ar evidențiat în mod de
osebii L. Cojocaru șl R. Ma
res la skeet și P. Stanca și 
V. Ardenel la talere aruncate 
din șanț. Campioana țării, 
Reli Vezeanu a concurat sub 
valoarea posibilităților.

antrenor Augustin 
Doina Marinescu 
82 t, 3. Adrian» 
(Școlarul) 43 t.

Sîmbătă seara, în sala 
sporturilor din Brăila Iotul 
de tineret la box a susținut 
o ultimă verificare publică 
înaintea plecării la C.E. de 
la Miskolcs (Ungaria). RE
ZULTATE TEHNICE : S. MI- 
halcea bp Z. Stroe, C. Cu- 
țov bp M. Toni, Șt Boboc 
bp C. Eremia, D. Con durat 
bp Marinei Gheorghe, N. 
Cordoș pp S. Moroianu, D. 
Moraru meci nul cu I. Vlad, 
Șt. Florea înv. ab. II D. 
Staicu, Gh. Ciochină bp N. 
Caranfil, I. Crețu meci nul 
"U C. Dumitrescu, S. Tîrîlă 
înv. ab. I. B. Mocan. (N. 
COSTIN și Gh, RIZU - co
resp.).

t
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I IPSMMWm x(i) DOUĂ EXTREME

VIJELIOASEo STEAGUL WPROGRESUL
fi
II

A,u8u,5t” 5 teren «xcelent (preiau l-a protejat tn 
aceste zile ploioase); timp frumo» (In ultimul moment); spectatori 
— circa 25 000. A Înscris Codreanu (in mln. 13 țl 56).

Raport de cornere : 14—0. Șuturi Ia poartă t 13—4 (6—2 pe spa
țiul porții).

RAPID : Răducanu 8 (din mln. 24 Rămureanu 7ț — Pop 8, Lu- 
pescu 7, C. Dan o, ștefan 6, Dinu 9, Dumitru 8, Năsturescu 9, Marin 
Stelian 7, Neagu 7, Codreanu 9.

PROGRESUL : Gherghel 4 — Marinescu 5 (din min. 35 Tănă- 
sescu 7), Măndolu 7, Grama 6, Dumbravă 6, Dinu Iordan 7 Bel- 
deanu 7, R. lonescu 5. Raksy 3 (din mln. 75 Matei), Dddu Geor
gescu 6, Sandu Mircea 5.

A arbitrat C. PETREA (care l-a Înlocuit în ultimul moment pe 
N. Petriceanu, bolnav) ajutat la linie de I. Hrisafi și
M. Nița.

„Trofeul Petschowschl" (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : Rapid — ~ . ... .Progresul 3—0 (2—0).

cm

V/CTOR/E COMODA
POLITEHNICA 2(0)

KBEgEmMIo
SPRINT IREZISTIBIL

• ••

Partida de Ieri nu ne-a rea
mintit aproape de loc acel 
meci de mare luptă, Rapid— 
Progresul, din trecutele cuplaje 
bucurețtene. Dacă, în anumite 
momente, in terenul de joc nu 
s-ar fi produs cîteva faulturi, 
nm fi asistat la un meci cit 
se poate de liniștit, în care o 
echipă părea mulțumită că 
n-are probleme, iar cealaltă nu 
depășea limitele unui sparring- 
partener, venit doar să dea 
replica. A fost o diferență prea 
mare intre Rapid și Progre
sul, in jocul de teri, diferență 
care și-a spus cuvintul pe 
toate planurile, tncepind cu 
cel tehnic și sfîrșind cu forța 
angajamentului fizic (neînțe- 
Icgind, insă, prin aceasta ■ șl 
atacurile dure ale lui Dan și 
Dumitru).

Feroviarii au avut 4 oameni 
care au creat tot jocul. La 
mijlocul terenului, Dinu, în 
primul rînd, dar și Dumitru, 
atunci cind nu s-a năpustit 
asupra adversarului direct, au 
constituit 
sare care 
pile, în 
oportune, 
tul pistolului într-o 
pe 100 de metri, Năsturescu șl 
Codreanu și-au semănat adver
sarii pe drum, trimlțtnd în 
centru mingi „de gol", făcînd 
în repetate rînduri șah-mat 
anărarea Progresului, surprinsă 
de rapiditatea acțiunilor. Năs- 
threscu, cu deosebire, a fost 
jucătorul dc luptă al Rapidului, 
cel care a insistat pentru 
fiecare minge, punîndu-și în 
valoare atit viteza cit și drib
lingul. Centrarea lui impeca
bilă, din min. 13. avea să-i 
ofere lui Codreanu posibilita
tea de a deschide scorul, iar 
echipei sale încrederea în vi
itoarele acțiuni. Activi au fost 
și cei doi Înaintași centrali, 
Marin Stelian șl Neagu, dar 
de multe ori ei nu și-au asu
mat riscul de a șuta din prima 
fază, geea ce a făcut ca min
gile expediate cu putere de el 
să se onrească în blocajele 
apărute între timp.

Progresul a evoluat timid, 
ca și cum ar fi susținut un 
antrenament de mică intensi
tate. și nu un meci. Echipa s-a 
bizuit prea mult pe liniile 
defensive, pe forța lor fizică, 
în atac. însă, orice acțiune era 
pierdută dinainte, datorită lip
sei de explozie a jucătorilor 
de la înaintare, paselor late
rale, incapacității jucătorilor 
din prima linie de a păstra 
mingea. Talentat, Dudu Geor
gescu nu și-a slujit prea mult 
echipa, din cauza încetinelii 
In momentele decisive, a unui 
joc care pare să fie sortit mai 
degrabă teoriei decît practicii.

După deschiderea scorului, în 
condițiile arătate (Ia care am. 
edăuga însă amănuntul, de loc 
lipsit de importanță, că Gher
ghel a fost 
Progresul a 
singura, dar 
acest meci.
In picior, și-a așteptat, ca de 
obicei, adversarul, balonul fi- 
indu-i luat apoi de Dudu Geor-

două rampe de lan- 
au pus In 
momentele
Plecați ca

cursă ati
cele mai 
la pocne- 

alergare

simplu spectator), 
avut, în min 24, 
marca ocazie în 
Dan, cu mingea

4(1)

1(0)
PETROȘANI, 25 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
într-o mohorîtă duminică 

de toamnă, cînd frigul pă
trundea pînă în măduva oa
selor, jucătorii Jiului au ținut 
să dea un strălucit examen 
de voință și maturitate teh
nică în fața fostului lor maes
tru. Titus Ozon, aflat de 
astă dată pe banca echipei 
rivale, argeșene. Minerii si-au 
dominat cu aplomb adversa
rul. silindu-1 să se apere din 
primul minut, uneori în 8—9 
oameni, dar poate această re
vărsare de ambiție și îndîr- 
jire n-ar fi dat rezultate atît 
de eficiente dacă antrenorii 
Jiului Bălănescu și Tîlmaciu 
n-ar fi avut ideea de a-1 a- 
runca în foc pe Țurcan, fos
tul echipier al Argeșului... 
Umbra amenințătoare a aces
tui masiv jucător, dat o vre
me rebut, a planat mai tot 
timpul asupra porții piteștene, 
șarjele și .șuturile sale fiind 
necruțătoarei și în ultimă ins
tanță decisive. Țurcan a fost 
cel care a dat. lovitura de 
grație fostei sale echipe. De 
altfel, singurul gol al primei 
reprize a pornit tot din pi
cioarele lui. El a șutat nă- 
praznic în min. 19. de la 25 
de metri, balonul s-a lovit de 
Vlad și a ricoșat în colțul 
porții argeșene.

în repriza secundă, partida 
a sporit în îndîrjire și dra-
ț,vs-.- • -1 w «wv,;

ASA ARATA O VARIANTA
CU' 13 REZULTATE EXACTE 

LI CONCURSUL PRONOSPORT 
NIL 43, ETAPA DIN 25 OCTOM

BRIE 1970
I. Din. Buc.—Steaua 

ti. Rapid—Progresul 
ni. Poli. Iași—„U“ CV. 
IV. C.F.R. Cluj— U“ Cluj 
V. Petrolul—Steagul roșu 

VI. Jiul—F.C. Argeș
VII. Farul—Dinamo Bacău 

VIII. U.T. Arad—C.F.R. Hm.
IX. Juventus—Milan
X. Internazlonalc—Cagllari

XT. Florentina—Napoli
XII. Lanerosst—Torino

XIII. Varese—Roma
Fond , de premii : lei 322 253
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
tn Capitală îrcepînd de la 30 

octombrie pînă la 10 decembrie 
1970 inclusiv.

It< țară de la 3 nolen Orie ptnă 
la ’' decembrie 1970 inclusiv.

S'Sl’

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
X 
X

gescu. Centrul atacant al Pro
gresului, singur spre poartă, 
greșește la rîndul lui, „prelun- 
gindu-și" mingea. Răducanu 
joacă, in această clipă, cartea 
cea mare, plonjindu-i temerar 
la picioare. El îșl salvează e- 
chipa, dar se accidentează 
(plagă deschisă la mina stingă, 
dar numai atît, din fericire), 
locul său in poartă fiind luat 
de Rămureanu.

Repriza a doua 
mai animată, și 
torită Rapidului, __  ___ _
în atac, pentru a evita orice 
surpriză. Și, după o suită de 
cornere care il țin in alertă pe 
Gherghel, Pop, intercalat in 
atac (avea să facă acest lucru 
de mai multe ori pe parcursul 
partidei), trimite o minge în 
fața careului, pe care Codreanu 
o fructifică printr-un voleu 
ce pătrunde in poarta Progre
sului, printre picioarele apă
rătorilor, mingea fiind atinsă, 
poate, și de unul dintre ele. 
Dacă aripa stingă a Rapidului 
este cea care realizează golu
rile, aripa dreaptă este aceea 
care creează fazele cele mai 
periculoase. Notăm, astfel, 
incursiunea lui Năsturescu din 
min. 84, pe care Grama nu o 
poate opri decît cu un placaj 
prelungit, printr-o tragere dis
perată de tricou, care părea 
că vrea să verifice rezistența 
echipamentului... O scenă care 
mai mult a amuzai, decît a 
supărat. Tabela de marcaj 
arăta atunci 2—0 pentru Ra
pid... ’

este ceva 
aceasta da- 
care insistă

Jack BERARIU

A

PLOIEȘTI, 25 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Cu două asalturi simetrice, 
scurte dar puternice, pene
trante șl eficace, Petrolul și-s» 
asigurat o victorie comodă în 
primele 7—8 minute ale fie
căreia dintre reprize. Ceea ce 
nu înseamnă că nu a luptat 
si in restul timpului, dar ori
cum eu mai puțină claritate 
si uneori chiar cu tn-» puțină 
ardoare. Cu do’ fundi d Iste - 
rail ofensivi (dintre w? N. 
Ionescu s-a d:stins cu deose
bire). eu'o echipă gata să se 
nrf'toito în atac, orbește, pe
troliștii nu avut sansr» de a be
nefici'» d» înțelepciunea, tac
tică ș; calmul creator al mii- 
loea'ului Juhasz și al celor do 
înaintași centrali (Dride'» si 
Dincuță). cnlilfițî absolut ne
cesare în asemenea împreju
rări. Pur,s în^enutul furibund, 
în mimie-n n-o^rie emd toacă 
acasă, petroll’tîi șutează doar 
de două ori la poartă în Pri
mele șaote minute ale ionu
lui și obțin nici mai mult nici 
mai ni’i-'n der'f 2—o. In min. 
2. centrarea lsii prtrut este 
prehinai'ă dx Dmcvtă Ic Gro-r 
zea, care sutecr.ă sec jos la 
colț. Peste 5 minute, la o lo
vitură liberă executată de 
Gruber, Dridea prelungeste.cn 
capul spre Dincuță. care, în
tr-o poziție laterală fără 
grabă, înscrie la colțul scurt. 
In această repriză, stegarii 
trag primul și de altfel 
singurul lor șut la po.'»~ta 
lui M. Ionescu abia în min.
31.

După 
min. 47 
Juhasz,
chipa petroliști in atac, fun
dașul N. Ibnescu înscrie cu 
capul pe 
ieșit
așa cum va face la majori
tatea intervențiilor sale în a- 
cest meci. Peste alte 6 minute.

Dincuță șutează puternic de 
la distanță un balon care în- 
tilnește bara, din care rico
șează. lateral și este reluat di
rect in plasă de Juhasz. Me
ciul era jucat. Steagul roșu, 
fără orizont tactic, cu o for
mație fragilă și îngrășată, 
destul de diletantistă în marile 
sale intenții, a prestat un joc 
extrem de slab. Numărul in
fim de cornere atestă victo
ria lipsită de opoziție fermă 
a petroliștilor într-un meci, de 
altfel, curat, plăcut, corect. 
Petrolul s-a impus stăpînind 
terenul prin buna sa pregătire 
fizică și prin forțe» voinței 
sale care a dezarmat de la- 
început, dar și pe urmă; de-a 
lungul celor 90 de minute de 
joc, un advesrar prea puțin 
preparat a face față și șocu
lui golurilor repede primite, 
.și superiorității indiscutabile 
din față.

Stadion Petrolul ; timp fru-1 
mos ; teren moale, alunecos ■; R 
spectatori — 11.000. Au mar-1 
Cat : GROZEA (mln. 2). DIN-a 
CUȚA (min. 7). N. TONESCUg 
..(mln. 47) și JUHASZ (min.g
53). Raport de cornere : 3—î.S 
Șuturi la poartă t 25—4 (pe 3 
spațiul porții : 11—1).

PETROLUL : M. Ionescu g 
(fără notă, neflind solicitat) a 
— Gruber 8. Crîngașu G. Mo- I 
canu 7, N. Ionescu 8. Juhâsz^ 
8. Moraru 6 (pentru desele j 
sale faulturi), Petrvț 8, Din
cuță 7 (din min. 72 Demeter, 
o nouă achiziție, c’e la Fla
mura roșie Rm. Sărat), Drl- 
dea B. Grozea 7

STEAG UD ROȘU : 
mache 5 — Ivăncescu 8. 
5. Olteanu fii, Rusp 4.

6. .Kadar 6,

4

la

la înăl- 
de care 
rînduri, 

ardoarea

Victor BĂNCIULESCU

Ada- 
Jenei 
Pes

carii 6 Radar 6. Necula 5, 
Cherghell' 4 (din m(n. 74 Ba
llot 6), Diimitrftl II 5 (din 
min. 46 Floremu 4). Gvflrfl 7.

A arbitrat M. BÂDULESCU, 
ajutat la linie de

I. ErdBs st St. Patkos (toți 
din Oradea).

„Trofeul Petschowschi" (pen
tru public) : 10.

La tineret-rezerve : Petrolul 
— Steagul roșu 2—1 (1—0).

Fm—r7 ii 11 iMiămro—mit

A BĂCĂUANILOR
Stadion 1 Mai : timp neașteptat

reluarea jocului, tn 
la o centrare a lui 
care găsește toată e-

lingă Adamache. 
nelnspirat din poartă,

K.O. IN 3 MINUTE!
(Urmare din pag I)

advers — unde 
s-a hotărît să-1 
șutat senzațional 
porții lui Suciu, 
rijindu-se „împușcată" direct 
în bara de fier. In numai 3 
minute, una din combatante 
arăta ca un boxer „grpggy", 
iar cealaltă se profila ca o 
virtuală învingătoare. .

Este adevărat, după pauză, 
destui se așteptau la o reac
ție voluntară a Stelei, victi
ma. unui dublu... fulger. Sf-a 
fost așa. Steaua, echipă tînă- 
ră, de moral, a resimțit ho- 
tărîtor „croșeurile" receptate 
în plin în prima repriză și 
a evoluat în continuare ea un 
„11" psihologic învins.

In a doua repriză, viciile 
de joc ale Stelei s-au profilat 
mai evident, defectele au a- 
părut mai îngroșate. în vre
me ce virtuțile evoluției te- 
am-ului dinamovist se creio
nau cu o progresivă limpe
zime. Astfel, jocul static al 
majorității fotbaliștilor de la 
Steaua, tendința de a acțio
na cu precădere individualist 
(pînă și Sătmăreanu a plecat

nimeni nil 
atace — a 
în colțul 

mingea di-

în repetate rînduri în incursi
uni ofensive fără orizont, pe
riculoase mai ales pentru 
propria-i echipă, amenințată 
de contraatacuri care prin
deau o apărare cu un om în 
minus), lipsa de legătură în
tre linii, precum și naivitatea 
unei înaintări care mai mult 
mima atacurile — au apărut 
cu un relfcf pc care ochii 
nu pot să nu-T
cum misă'ârea continuă a di- 
namovîștilor, cu dese schim
bări de poziție, cu accelerări 
de ritm, cu angajări simple 
și mereu periculoase — 
putea să scape chiar si 
mai înfocat simpatizant 
Stelei.

Golul trei. înscris de
printr-un șut excepțional, de 
la 30 m (in min. 67), a pus 
ultima semnătură pe o victo
rie categorică, care putea să 
aibă proporții și mai severe 
dacă loviturile lui Dumitra- 
che (min. 44) si Cristache 
(min. 88 — la cîțiva centi
metri de un autogol) n-ar fi 
fost oprite de bară.

Este adevărat, Steaua poate 
acuza „blestemul" fazei lui 
Tătarii din min. 40. dar aces
ta este fotbalul. Neîndurător...

nu 
celui 

al

Dinu

Si TU... BRUTUS?!
matism. După ce Peronescu a 
reluat pe lîngă bară de la 
numai 5 m, min. 53 a ur
mat o fază care a aprins fo
cul pe teren și în tribune: 
Libardi a reluat cu capul spre 
poarta părăsită de Niculescu, 
iar Ivan 
cu mina, 
cuzind in 
comis de 
Olteanu. n-a acordat sancțiu
nea. Spectatorii- a-u- reacționat 
vehement și, în 
bi.trul s-a grăbit 
în compensație, 
careu la o fază 
ciocnit Țurcan 
Portarul Stan a 
penaltiul, șutul 
respins de către 
geșean. Dar neobositul Tur- 
can abia își începuse opera 
de distrugere a apărării pi
teștene. în min. 63. el trage 
în bară, dar nu trec nici 7 
minute, și Libardi, cu un șut 
necruțător, sporește zestrea de ' 
goluri a echipei sale: 2—0. 
Jiul insistă în atac cu lesur- 
se nebănuite și spre stupefac
ția lui Ozon care se perpeleș
te pe bancă: „Niciodată 
n-am văzut atacul lor atît 
de dezlănțuit”. Urmează trei 
minute fatale portarilor, dar 
mai ales celui al oaspeților. 
în min. 75, la nouă șarjă a 
minerilor. Sandu pasează la 
Libardi, acesta dinamitează 
apărarea argeșeană și trimite

II a atins balonul 
Arbitrul Comșa, a- 
prealabil im fault 
Țurcan asupra lui

min. 60. ar
să acorde, 
un fault in 

în care s-au 
și Ivan II. 
ratat însă 
său fiind 

portarul ar-

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL
NAL DIN

EXCEPȚIO- 
2a OCTOMBRIE 
1970

Extragerea
19 9 3 4 12

Extragerea
20 8 13 6 2

Extragerea

a II-a
42 3 r

_______ _ ___  . ... . ____  . ... de frumos ; teren bun,; spec
tatori aproximativ 7 060. Au marcat, în ordine : TUFAN (min 4), 
OPREA (miri. 37). BADEA (min. 48). ENE DANIEL (min. 50), 
OLOGU (min. 51) și ENE DANIEL (min. 55). Raport de șuturi : 
15—2 (8—5 pe spațiul porții); raport de cornere : 1«—4.

FARUL : Ștelănescu 6 (din mln. 61 Popa 7> — Stoica 7, Anto
nescu 7, Mareș 7, PleȘa 6, Tfinase 8. Badea 9, Ologu a, Tufan 7 (din 
min. 84 I. Constantinescu), Oprea 8, Kallo 9.

S. C. BACAU : Ghiță 5 — Kiss 5, Nedelcu 4, Velicu 
nescu 4, Vătafu 4, Hrlțcu 6, Sorin Avram 7, Pana 5, Ene 
Florea 6 (din mln. 03 Băluță 5).

A arbitrat EM. VLAlCULESCU (Ploiești) * 
linie de M. Vasiliu (Ploiești) și G. Pop (Brașov).

..Trofeul Petschowschi“ (pentru public) • "
La tineret-rezerve : Farul - .

3, Comă- 
Daniel 7

ajutat la

S.C. Bacău
9.
î—o (0—0).

CONSTANȚA, 25 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Ultima întilnire de la Con
stanța dintre cele două for
mații s-a terminat cu scorul 
de 4—0 pentru Farul. Si de da
ta aceasta, băcăuanii au pără
sit terenul învinși, acum însă, 
la diferență doar de două go
luri. Farul, cu mai multă in
sistență, r»- fi putut concreti
za încă două din ocaziile de 
gol pe care le-a avut (mai 
ales dacă ar fi jucat și Ca- 
raman). Meciul a plăcut, pen
tru că s-a juci»t în ritm vioi, 
grație înaintașilor, .care au de
pășit cu destulă ușurință li
niile defensive. S-au marcat

constănțene, 
de cîteva ori

oaspeții 
pericu- 
min. 12 
Avram) 
Avram.

minării 
au ieșit 
los pe contraatac (în 
Pană și min. 18 S. 
remareîndu-se Sorin
autor ai unor excelente cen
trări. dintre care Ene Daniel 
a fructificat două (min. 50 și 
55). Dar. după cum spu
neam, rezultatul l-au stabilit 
în mare măsură cărările, e- 
vident depășite. îndeosebi cea 
băcăuană. Oaspeții au arătat 
din nou că atunci cînd ies 
din perimetrul orașului mol
dovean apar ca o echipă mo
destă, departe de cerințele di
viziei în care :»'tivează. Nu 
știm dacă viața îl va fi ușoa- 

‘ră cu ceea ce agonisește doarșase goluri. Nu trebuie, însă, ,, „ . . r
omis faptul că la ăcest.'piocent^ 
de eficacitate au contribuit, 
în mare măsură și apărătorii, 
în special cei din Bacău, care 
azi. cu mici excepții, au făcut 
Simula figurație:’ Pe tinii din 
ei i-am remarcat cel mult 
cînd comiteau durități (^ ca
zul lui Velicu) sr«u vociferau 
(Vătafu și Nedelcu).

In această situație, 
și-a văzut de treabă, 
minat mai bine de 70 
nute. a marcat goluri spec
taculoase (îndeosebi lovi
tura de cap a lui Oprea — 
min. 37. și ristul de kinogramă 
al lui Badea, care de la 20 
m a trimis mingea aproape 
de vinciu). Edificator r.tupra 
aspectului acestui joc. a su
periorității atacului constăn- 
țean, este șl raportul de cor
nere. de 16—4. Pe fondul do-

Farul 
a do- 

de mi-

C. ALEXE

Stadion Jiul ; tet-en umed ; timp foarte răcoros : spectatori — 
3 000.

Au marcat VLAD (autogol — mln. 19), LIBARDI (mln. 70), ION 
CONSTANTIN (mln. 75). TANC1J (mln. 76) și ȚURCAN (min. 77).

Șuturi la poartă : .33—5 (pe spațiul porții : 15—3). Raport de 
cornere : 6—0.

JIUL : Stan 7 — Georgescu 9. Georgevlci 8. Stocker 8, Popescu 
7. Remus Popa 9, Sandu 8, Peronescu 8, Țurcan 9, Libardi 9, Ion 
Constantin 3.

F.C. ARGEȘ : Niculescu 8 (din mln. 72 — Vintilă 5) — Pigulea 
6, Olteanu 8. Vlad 6. Ivan II 7, Prepurgel 6. Roșu 6, Radu 5 (din 
mln. S3 Iancu 7). Ștefan 6, Frățilă 5, Jercan 5.

A arbitrat OCT. COMȘA (Craiova) ajutat bine la linie
de A. Pop șl Gheorghc Vereș (din Cluj).

„Trofeul Pctsehowschi" (pentru
La tineret-rezerve : Jiul — F.C.

rupt în mln. 82).

public) : 3.
Argeș 1—2 (meciul a fost între-

balonul ideal- la. Ion Cons
tantin. care semnează al trei
lea gol al minerilor. La ur
mătoarea fază, însă,' replica 
piteștCnilaf nu” întîrzie. Fră- 
țilă si Iancu găsesc apărarea 
pe picior greșit, iar Iancu re
duce din handicap cu un șut 
suprinzător : 3—1. Nu trec 
nici 60 de secunde și delirul 
cuprinde iarăși tribunele : 
Remus Popa șutează puternic, 
Vintilă respinge în picioarele 
lui Țurcan și acesta, ca și 
cum ar vrea să se achite de 
ultimele „polițe" față de fosta 
sa echipă, reia cu sete în pla
să : 4—1. Și... culmea. Iureșul

Peronescu și 
de puțin tin- 
Sandu izbește
trei minute

pe

tiarului, exclamă cu o um
bră de amărăciune :

„Și tu... Brutus ?“.
George MIHALACHE

ARAD, 25 (prin telefon, 
la trimisul nostru).

U.T.A. a realizat azi (n.r. 
ieri) unul din cele mai bune 
meciuri din acest campionat. 
Dar nu trebuie trecută 
vederea 
sarului 
replică 
meci, a 
a fost 
diviziei 
reușit să păstreze echilibrul 
decît în primele 30 de minu
te. adică exact atît cît, i-a ți
nui condiția fizică. Și dacă 
arădenii nu au reușit să se 
desprindă de adversari încă 
din prima repriză, acest lucru 
s-a datorat jocului neinspirat 
al lui Ofto Dembrovschi. care 
mai mult și-a încurcat co
echipierii decît i-a ajutat.. în 
plus, Florian Dumitrescu — 
„omul de șoc" al echipei lui 
N. Dumitrescu — a jucat ac
cidentat, neputind da randa
mentul 
a >avut, 
cași în 
XENTE 
au 
tate

cu 
nici replica adver- 

— dacă se poate numi 
evoluția din acest 

timișorenilor — care 
cu mult sub nivelul 
A. Ceferiștii nu au

său obișnuit. U.T.A., 
în schimb, doi mijlo- 
mare formă — A- 
și DOMIDE — care 

controlat cu autori- 
zona de la mijlo-

continuă. Dar 
Libardi greșesc 
ta. în min. 85, 
bara, iar peste
Frățilă îl accidentează 
Georgescu, care e scos de pe 
teren. Meciul e jucat. Titus 
O„on îl felicită pe Ion Bă- 
lănescu : cei mai buni au în
vins. Apoi, privind spre ex- 
argeșeariul Turcan. care plin 
de noroi coboară scările ves-

l
I

Extragerea
11 20 10 24

Extragerea
ÎS 21 31 37

ft
3

IV-a :
28 6 9

a
14 12 19 43

V-a :

' ond de premii provizoriu :
1474 000 lei

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel ; în 
Capitală de la 3 noiembrie 
pînă la 9 decembrie a.c.; în 
țară de la 6 noiembrie pînă 
la 9 decembrie a.c.

LĂ CLUJ: „HAIDE ft

Stadion Municipal ; teren alunecos ; timp bun de 
teri — aproximativ 5 000. Au înscris ADAM (mln. 13) 
PETRESCU (mln. 36) șl IONESCU (mln. 85) pentru C.F.R.

Raport de cornere 5—7. Șuturi la poartă : 9—11 (pe spațiul 
porțl : 5—6).

A arbitrat ȘT. BIRĂESCU ■sF4r-ETfe-'4r. ajutat la linie de Iosif 
Ritter și Blau Gabriel (toți din Timișoara).

C.F.R. CLUJ : Mărculescu 8 — Lupu 7, Soos 7, Fanea 7, Roman 
7, M. Bretan 7, Cojocaru 7, S. Bretan (din mln. 15 Țegean 6), Soo 
7, Oct. Ionescu 8, Petrescu 7.

UNIVERSITATEA CLUJ : Ștefan 7 — Crețu 6, Pexa 7, Solomon 
6, Cîmpeanu 6, Anca 7. Stîncel 7, Bungău 6 (din mln. 46 Munteanu 
6), Utfăleanu 5 (din mln. 74 Ardeleanu), Adam 7, Barbu 6.

„Trofeul Petschowschi“ (pentru public) : 10.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj — „U" Cluj 1—2 (1—1).

joc ; specta- 
pentru „U“,

CLUJ, 25 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Jocul s-a desfășurat 
mult 
locul 
de 
străduiau să găsească soluții 
favorabile pentru echipele lor, 
dar, așa cum se întîmplă întot
deauna în atari situații, so
luțiile nu aveau de unde să 
răsară. Jocul s-a desfășurat 
sub această cupolă a incerti
tudinii pentru că printr-o pă
dure de picioare, prln.tr-un 
defileu de oameni era foarte 
greu ca cineva să găsească 
o soluție care să dea acura
tețe jocului. Demne de remar
cat în această, ambianță ră- 
min oricum două lucruri : an
gajamentul fizic al jucători
lor și spiritul evident de fair- 
play in care și-au duputat

în zona 
terenului, 

20 de

mai
de la mij- 
acolo un- 

jucători se

echipe punctele 
A învins C.F.R.
de bine să în-

cele două 
puse în joc. 
Pute-a 
vingă

Este 
ului ? 
spune 
nu. dar da ă lucrurile s-ar L 
petrecut altfel, același răs
puns s-ar fi dat Această a- 
pa’eciere asupra 
este determinată 
medul în care s-aiu desfășu
rat ostilitățile pe teren. 
Atunci cînd a dominat C.F.R.- 
ul în — repriza întiii — sco
rul a fost paradoxal, egal : 
1—1, prin golurile înscrise de 
cele două echipe, astfel : în 
min. 13 Pexa. lansează pe 
Adam, care, țrecînd pe lîngă 
Soos și Fanea, apare singur 
cu Ștefan și înscrie ; 1—0
pentru „U“; și în min. 36

la fel
Universitatea.
meritată victoria C.F.R.-

Nimeni n-ar putea 
cu mîna pe inimă cf

rezultatului 
tocmai de

IAȘI, 25 (prin telefon, de 
trimisul nostru).
. Zi ., frumoasă, de toamnă 
tîrzie, cp spare călduț și frun
ze ruginii. Un adevărat exod 
de teșeni spre stadionul din 
Dealul Copoului, doritori să-și 
vadă echipa la lucru, după 
cele pătimii,țș cu ,ppt zije în 
urmă la București.

Fără să se sltrfeze 
țimea... ambianței.
vorbeam prunele 
meciul a plăcut prin
și fair-p.la.vrul. cu. .care și-au 
apărat șansa cele două echi
pe, prin ,,suspens“-ul prezent 
pe 'taiielătpînfi; <n 'min. .-.72 ai 
partidei. Ce. griji, ce emoții 
pe Gil Mărdărescu, care, pe 
banca lui. ,.șitda“ țigară de 
țigară- Băieții lui. atît de te
ribili în deplasare (vbzi îndeo
sebi meciurile cu pinaino și 
Steaua), se. descurcau tare 
greu în prima hepriză, peri
oadă de timp în care — din 
■cauza acțiunilor precipitate, 
înghesuite în finalizare — 
n-au reușit să obțină decît o 
platopUiă superiprțtato.. ț^țto- 
rială/ Am fi. rti'dreBti. însă, 
dacă. explică d'ztiljfrtșî.
Tie nină la pauză și prin vir
tuțile oaspeților, mai, ales de 
ordin tațtic. îțlt/^Kteyăiț pon- 
șt:en<: de forța de atac a tar- 
mațici ieșene, p« tdren'il a- 
cesteia. cralovehi! si-hi) luet 
măsurile necesare în fazele dc 
apărare, retrăgînd mijlo
caș (de regulă, re- imbrn- 
nu) în fata fundașilor centrali, 
și aennerlnd.
cători, căile 
versorului 
Oprea.

Prudentă 
fensive. Universitatea Craio
va s-a „desfășurat" destul de 
bine în .momentele în care 
s-a aflat în posesia mingii, 
inițiind — în special prin 
Donose. cer mai bun om al e- 
chipei Iui Stefan Coidum — 
cîteva contraatacuri periculoa
se. La o asemenea, acțiiine-sur- 
priză nentru apărarea ieșea
nă, Băhiin. v'rftil de lance al 
oaspeților, :n ofensivă, a avut, 
în min. 66, golul în vîrful 
bocancului, dar — deși sin
gur în careu și în poziție 
ideală de șut — s-a precipi
tat si a trimis în... Cizic, ie
șit pentru a-i micșora un
ghiul.

Pe fondul superiorității for
mației gazdă — mai accentu
ată si mai clară după relua
re — o eventuală reușită a 
lui Bălan ar fi fost, poate, o 
in justețe, (în min. 47. Goleac 
ratase incredibil, de la 2—3 
metri, reluînd din vote peste

bară, la o minge respinsă de 
Oprea).

Și decizia — totuși — o va 
aduce finalul de joc, un final 
în care Politehnica Iași (adu- 
cindu-și poate aminte și de 
punctul pierdut, acasă cu Ra
pid) a demarat cu o forță de 
nebănuit, desprinzîndu-se 
adversar în'.r-o manieră. 
ziși ibilă.

Mai întîi a fost golul 
Moldoveana* acela din min. 
72 : lanul a „urcat" în atac, 
a scos din luptă 3*—4 adver
sari si apoi i-a pasat pe ari
pa stingă lui Lupulescu : îna- 
inta«u| ieșean a trecut ușor 
de Niculescu si, ajuns in a- 
propierea liniei de fund, a

de
1 re

lui

Stadion C.S.M. - Copoii : 
timp frumos : teren denivelat 
sncctatorl — aproximat 
12 009 Au marcat: M’OT.DO- 
VF.ANU (min. 72) st BTTLAN 
(mln. 86 — autogol).

Raport tie șuturi la poart:) 
15—8 (no șpaltul porții : 6—2> 
raport de cornere : 6—4.

POLITEHNICA : Clzlc 8 -

6
7,

nomilă G tacul 8. Alecu 7.
Pali 6. Goleac 7. Martca 7.
J.ncze IV 6, Cu^erman 8.
Lupulescu 9. Moldoveanu 7.

UNIVERSITATEA^: Oprea
— Niculescu 
Bțtlnn 7, 
beanu 7.
6 Donose 8.
6 (dtn min

A arbitrat C. GHEMTGEAN 
afulat la linie <le 

Alex. Grigorescit și C. lofciu 
(toți din București).

„Trofeul Petschowschl" (pen
tru public) : 7

La tineret-rezerve •• 
nica — Universitatea 
6—9.

5. Deselnlcu
Lepâdatu 7. Strtm- 
Tvan 7. MartlnovlȚ 

Bălan 6. Neam, 
81 — Dașcu).

cu a’ti 4—5 
de acces ale 

spre poarta

în situațiile

,1'i- 
od- 
lui

de-

Pollteh- 
Cralova

centrat înalt deasupra careu
lui mic. de unde Moldoveanu 
a reluat din plonjon cu ca
pul, plasînd balonul în stingă 
lui Oprea, jos lingă bară: 
1—0. în min. 86, Lupulescu, 
servit tot pe aripa stingă, a 
trecut cu ușurință de același 
Niculescu, după care a cen
trat în fața porții lui Oprea ; 
vrînd să degajeze balonul, 
Bîtian l-a lovit defectuos, tri- 
mtțîndu-1, imparabil în pro
pria- i poartă, spre stupefac
ția întregii sale echipe ; 2—0, 
scor cu care partida va lua 
sfirșit.

A fost un ultim sfert de 
oră, acesta furnizat de Poli
tehnica Iași, care ne-a rea
mintit de proverbialul „sfert" 
al celebrei Ripensia I .....

G. NICOLAESCU

Cind n-ai, practic, adversar...
terenului, reușind prin 

spectaculoase ruperi de ritm 
să dezechilibreze șubreda a- 
părare a timișorenilor. După 
pauză, cind SIMA a luat lo
cui lui Dembrovschi, domi
narea insistentă a gazdelor 
(edificator e faptul că în re
priza secundă 
expediat nici 
pe poartă) a 
facă simțită și 
marcaj.

Iată acum un scurt film 
al partidei. In min. 4, A- 
xente l-a găsit pe Dumbreanu 
complet liber în interiorul 
careului, dar șutul acestuia a 
trecut de. puțin, pe lingă bara 
porții lui Corec. Pesfe cinci 
minute, un șut' al -lui Cioro- 
parti a fost blocat în ultimă 
instanță de Gornea, Avea să 
fie singurul șut. po poartă al 
timișorenilor:.-.. Florian - Du- 
mitresep. după o cursă spec
taculoasă, de la numai 7 me
tri de poartă a tras în Co- 
rec (min. 15) La-un atac a- 
rădean care nu prevestea ni
mic; Hergan i-a faultat fără 
rost pe Itomide, 4a circă 30 
dc metri de poartă. Lovitura

oaspeții nu au 
măcar un șut 
început să se 
pe... tabela de

executată de Florian Dumi
trescu l-a găsit nemarcat pe 
Petescu, în marginea careu
lui mic. iar acesta, cu o lo
vitură de cap, a expediat 
mingea în colțul de sus al 
porții ceferiștilor : 1—0 pen
tru U.T.A. Pînă la sfîrșit.ul 
reprizei, textiliștil au mai ra
tat trei mari ocazii de a ma
jora scorul prin Axente (min. 
28 și 31) și O. Dembrovschi 
(min. 42) — acesta din ur
mă, singur la numai 4 m de 
poartă, a ezitat să șuteze. în 
toată această perioadă, oas
peții — care în cimp au evo
luat destul de bine — s-au 
mulțumit să încerce vigilența 
lui Gornea prin șuturi de la 
distanță, dar, cum am mai 
spus, numai unul singur și-a 
atins ținta. La reluare, pe

U“, HAIDE C F.R.“!
cînd Pttresou, plecat pe con
traatac de la centru, parali
zează îirjț) 'driblinguri apăra
rea' sfiîâerțtljqr^și egalează.

Cind însă in repriza a doua 
au. dominat, șogte mai auto- 

...riiar..sțjdenții. au înscris ce
feriștii. Oct Idnesctt, profită 
de o dublă greșeală a lui So
lomon în min. 85, înscriind 
imparabil de la 6 metri : 
2—1. Consternare îrr... aula 
studenților. Obsedați de spai
ma eșecului, studenții se a- 
runcă în atac. Totul, insă, nu 
apare decît ca niște lovituri 
de. săbii în vînt.

Desfășurarea jocului a scos 
, |n evidență și alte momente 

demne de remarcat, cum ar 
fi ratările din min. 30 și 50 
ale lui Aclam, ca și șutul din 
min. 88, în bară, al lui Anca. 
Dar acestea țin 
ezia jocului Ce 
este scorul cu 
partida. Și astfel
1 publicul 
,.Haide .,U“, haide C.F.R,". în 
mln. 90 aplauzele se îndrep- 

iu mai mult către feroviari.
Dar erau încă 'uficiente voci 
care strigau. Halde „U“... 
Cronicarul notează, însă., în 
încheiere : a cîștigat C.F.R.-ul 
nu datorită iinei.^Superiarități 
tehnico-tactice. ci ca urmare 
a unui mai mare curaj opu= 
unui măi mic efort.

Dragoj COJOCARU

Stadion U.T.A. : timp rfico- 
ros : teren bun : spectatori
— aproximativ 4 000. Au 
scris: PEȚESCD (mln. 
AXENTE (mln 49 și 
DUMBREANU (min. 57 șl 
și SIMA

Raport 
Șuturi la 
tre.,care.

U.T.A. : Gornea (fără notă)
— Callnin 7, Lereter 7. Po- 
Jonl 8, Broșovscnl 8. Petescu 
8. Axente 9. Dumbreanu 8. 
O. Dembrovschi 5 (din
66 Sima 7), Domtde 8, 
rlan Dumitrescu 7 
80 Șchlopu).

C.F.R. : Corec 4
67 Gaboraș 6) —
Mehedinți 5 Plrvu 4, Sperlosu
4, Hergan 5, Chlminc 7. Cto- 
roparu 5 (din mln. 52 Mano- 
lache 5), Bojin 6. Nestorovld
5, panici 6

A arbitrat ALEXANDRU 
PtRVU ajutat la
linte de C. Niculescu șl I. 
Dancu (toți din București).

„Trofeul Petschowschl"
(pentru public) : 9.

La tineret-rezerve î U.T.A
— C.F.R. Timișoara 1—o (0—i)).

în- 
23). 
64).
731

(min 71'.
de cornere : 8—1. 

poarta : 30—11 (din’ 
pe poartă 17—1).

(din

mln 
FIO- 
min

min.(din 
Donca 4.

ioar de po
rcinii ne, însă, 
care ia sfirșit 
dacă în min. 

striga imparțial

I 
i

fondul unei căderi fizice to
tale a timișorenilor, jucătorii 
din Arad își impun cu auto
ritate jocul, beneficiind acum 
și de un vîrf de atac mai 
bun decît O. Dembrovschi — 
tînărul Sima. In min. 49, A- 
xente a reușit cel de-al doilea 
goj după un splendid „un doi" 
cu Florian Dumitrescu, dar 
și cu largul concurs al por
tarului Corec. care, după ce 
a prins balonul, l-a scăpat 
în poartă. La o centrare a 
lui Axente (mln. 57). Corec 
gafează din nou și Dumbrea
nu ridică scorul la 3—0. A- 
poi Axente a luat o acțiune 
Pe cont propriu, a driblat tot 
ce i-a ieșit în cale și a în
scris de la circa 12 m (tnin. 
34). Ultimele două goluri au 
fost opera laborioșilor Sima

Dumbreanu 
au profitat de 
ceferiste, pe- 
final la 6 0.

(min. 71) și 
(min. 73), care 
deruta apărării 
cetluind scorul

Dan vLAD

prelungeste.cn


MfClUL CASSIUS CLAY-JERRY QUARRY
LA CÎTEVA ORE ÎNAINTEA PRIMULUI GEING

Astă seară, la Atlanta 
(S.U.A.), la ore ce corespund 
pentru țara noastră cu ivi
rea zorilor dimineții de 
marți, Cassius Clay, „regele* 
greilor mondiali rămas fără 
coroană, își încearcă mult 
așteptatul come-back. După 
o inactivitate forțată de mai 
bine de trei ani, ultima sa 
apariție în ring fiind la 22 
martie 1967 cînd l-a făcut 
K.O. pe Zora Folley în re
priza a 7-a, Clay reia dru
mul spre titlul mondial, 
care a fost deposedat 
„masa verde", 
ssius Clay va
dovedească dacă, la 28 
ani ai săi, el mai poate 
pira la supremație.

Adversar îi este Jerry 
Quarry, un boxer Californian

Acum 
trebui

de 
la 

Ca
să 
de 

as-

mai tînăr cu patru ani, care 
speră și el, în caz de victorie, 
că va putea încrucișa mănu
șile cu Joe Frazier, campio
nul mondial „en titre". A- 
cesta a declarat reprezentan
ților presei — cu vădită iro
nie — că nu se va număra 
printre spectatorii din sala 
„Auditorium" din Atlanta, 

întîlnirea este programată 
pe distanța a 15 reprize de 
cîte 3 minute, îhcă un han
dicap pentru Clay, care are 
în picioare numai 6 săptă- 
mîni de antrenament 
trebuit să slăbească 
pentru a 
sa ideală

și a
6 kg 

ajunge la greutatea 
(96 kg).

• Din 
fus orar, 
Cassius Clay — Jerry Quarry 
va apare în numărul de 
miercuri al ziarului nostru.

cauza diferenței de 
rezultatul meciului

BOX: Iugoslavia-Franța 12-8
La Bethune (Franța) s-a 

disputat întîlnirea internațio
nală de box dintre selecțio
natele Franței și Iugoslaviei, 
eîștigată de pugiliștii iugos
lavi cu 12—8. La categoria 
cocoș, francezul Cosentino l-a 
învins la puncte pe Mirkovici,

iar la categoria grea, iugosla
vul Matejici a cîștigat prin 
abandon dictat de arbitru în 
repriza a 3-a în fata lui Vic
tor. în limitele cat. semigrea, 
Obradovici a terminat la e- 
galitate cu Moreau:

MONDIALELE DE TIR

O FEMEIE CAMPIOANĂ
CLASAMENTUL 

„CUPEI DEWAR
I. Țiriac pe locul 2

✓/

LA... BARBATI
Frumoasa comportare a

La Phoenix-Arizdnâ au că
zut alte două recorduri mon
diale, iar unul a fost egalat. 
Este vorba de rezultatele în
scrise la probele de skeet 
(femei) : Larisa Garcinskaia 
(U.R.S.S.) a cîștigat cu 147 t 
(v.r. 145 t), armă liberă cali
bru mare 40 f poziția in ge
nunchi, unde echipa .JJIveției 
s-a situat pe locul I cu 1 561 
p (v.r. 1 554 p), iar la skeet- 
echipe masculine, U.R.S.S. a 
intrat în posesia medaliei de 
aur cu 587 t — egalînd cifra 
maximă obținută pînă acum 
în lume.

Una dintre probele 
armă liberă calibru
cea de la poziția în picioare 
(40 focuri) a revenit ame
ricancei Margaret Murdock 
cu 375 p, cu un punct mai 
puțin decît recordul mondial.

trăgătorului român. Petre Șandor

de la 
mare,

sovie- 
urmat 
148 t, 
t.
mare,

în urma 
gistrate în 
de la Edinburg și Stalybrid- 
ge, în clasamentul masculin 
pentru „Cupa Dewar" con
duce jucătorul american Tom 
Gorman cu 6 puncte, urmaț 
de românul Ion Tiriac — 5 
p și australianul John Ale
xander — 4 p. La femei con
duce Virginia Wade (Anglia) 
cu 6 p, urmată de Ann Jo- 
ness (Anglia) și Sharon 
Walsh (SUA) cu cîte 5 o.

în ultimele două finale dis
putate la Stalybridge s-au în
registrat rezultatele : dublu
bărbați — Howe (Australia), 
Zahr (Suedia) — Alexander 
(Australia), Gorman 
6—4, 1—6, 6—4 ; dublu 
Ann Jones, Virginia 
(Anglia) — Francoise
(Franța), Hogan (SUA) 4—6, 
fi—1. (i—1.

rezultatelor înre- 
turneele de tenis

(SUA), 
jemet:
Wade
Durr

Gimnastele românce pe locul V
LJUBLJANA, 25 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial).

într-un ritm care nu îngă
duie nici o clipă de răgaz, 
participanților, oficialilor, 
organizatorilor și, bineînțe
les, celor peste 300 de ziariști 
și comentatori radio și tele, 
prezenți aici, C.M. de gim
nastică își continuă desfășu
rarea, nivelul valoric și de 
măiestrie crescînd cu fiecare 
zi. După ce am urmărit, timp 
de două zile, pe toți par.tici- 
panții cu exercițiile impuse, 
duminică, gimnastele s-au 
prezentat, primele, la marele 
examen al liber-aleselor, cel 
care probează, în mai bună 
măsură, măiestria și tehnici
tatea. Echipele au intrat în 
concurs pe baza rezultatelor 
de la impuse, cele mai bine 
clasate evoluînd în cursul 
după amiezii în grupe (se 
zice) stabilite de sorți. Ce
lorlalte fiindu-Ie rezervat 
programul de dimineață. 
„Matineul" a relevat, odată 
în plus, calitățile remarcabile 
ale reprezentativei Canadei, 
care s=o detașat de o manie
ră categorică de celelalte opt 
adversare ale sale, canadien- 
cele demonstrînd, nu numai 
o bună pregătire tehnică, dar 
și execuții de ridicată 
iestrie. Echipa Franței, 
prinzător, a trebuit să 
mulțumească cu locul 
doilea în acest „turneu de 
consolare*. Din prima grupă 
a programului de după amia
ză au făcut parte selecționa
tele României, Ungariei, 
S.U.A. (în dispută directă 
pentru locurile 4—5 ale cam
pionatului) și cea a Bulga
riei. In întreceri au intrat 
apoi Suedia, Polonia, R.F. a 
Germaniei și Cehoslovacia 
(grupa a II-a), iar, în înche
ierea programului, echipele 
U.R.S.S., R. D. Germane, Ja
poniei și Iugoslaviei.

O comportare foarte bună 
au avut gimnastele romance. 
Luînd un start excelent la 
bîrnă, aparat la care doar

mă- 
sur- 

se 
al

Rodica Apăteanu a avut o 
cădere, celelalte fete evolu- 
înd remarcabil, cu exerciții 
dificile (a căror compoziție 
și interpretare au fost dese
ori răsplătite cu aplauze), 
echipa noastră s-a distanțat 
treptat de cea maghiară, ca
re lupta din răsputeri 
treacă în frunte.

Solul ne-a adus 
facții, atît pentru 
rea de ansamblu, 
cît și, mai ales, pentru mo
dul în care a evoluat Lia 
Ceampelea. Ea a lucrat im
pecabil, cu mișcări grațioase 
de o rară interiorizare, fiind 
notată cu 9,55, una din cele 
mai bune note ale după a- 
tniezii. Săriturile, însă, ne-au 
produs dureri de cap: toate 
gimnastele n-au reușit să 
aterizeze corect, echipa rea- 
lizînd un punctaj slab la a- 
ceastă probă. La paralele, în 
schimb, din nou o evoluție 
la înălțime, a întregii echi
pe, exercițiile Olgăf Ștefan și 
Elenei Ceampelea fiind pri
mite cu ropote de aplauze, 
în affigt f£l, echipa României, 
la noua ei apariție în com
petițiile de, mare anvergură, 
a produs o frumoasă impre
sie, iar locul V pe care l-a 
ocupat în ierarhia mondială 
este cu totul remarcabil '.

în ultima grupă, sala Ti
voli, plină pînă Ia refuz, a 
urmșrit într-o r 
ximă, titanica 
selecționatele 
R.D.G. pentru 
tluri mondiale 
pînindu-și mai

să

noi satis- 
comporta- 
a echipei,

încordare ma- 
luptă dintre 
U.R.S.S. și 

cele două ti- 
ale zilei. Stă- 

bine nervii.

concurînd mai constant, cu 
exerciții de o mai mare fru
musețe artistică și de un mai 
ridicat nivel tehnic, gimnas
tele sovietice au cîștigat mai 
ușor decît se așteptau titlul 
de campioane mondiale pe 
echipe.

La individual compus, însă, 
avantajul a fost pînă la ante- 
penultimul schimb de par
tea sovieticei Turisceva, dar, 
cu 9,80 la paralele Karin 
Janz a trecut în frunte, ur- 
mînd ca titlul de campioană 
mondială să fie decis la ul
timele schimburi. Karln Janz 
a evoluat la bîrnă, iar Tu
risceva la sol. încă înainte 
de a-și începe Turisceva exe
cuția, Janz a căzut de la 
bîrnă în finalul exercițiului 
pierzînd orice șansă. Astfel, 
că Turisceva a cîștigat fără 
emoții titlul la individual 
compus.

CLASAMENTE. Echipe : 
U.R S.S. 380,65 — campioană 
mondială, R.D.G. 377,75, 
Cehoslovacia 371,90. Japonia 
371,75, România 364,50. Un
garia 362,80 Individual 
compus : LUDMILA TU
RISCEVA (U.R.S.S.) ' 77,65 
— campioană mondială, “ & 
rika Zuchold (R.D.G.) 76,45, 
Zinaida Voronina (U.R.S.S.) 
76,15; Karin Janz 76,00; Liu
bov Burda 75,85; Larisa Pe- 
trik 75,80... 17) Elena Ceam
pelea 74,30; 24) Paula Ioan 
72,95; 30) Elisabeta Turcu 
72.45; 31) Alina Goreac 72,20; 
36) Olga Ștefan 71,70; 41) Ro
dica Apăteanu 71,25.

O prevedere regulamentară 
permite trăgătoarelor să con
cureze și chiar să facă parte 
din formațiile reprezentative 
și în întrecerile masculine 
dacă nu există probă sepa
rată pentru femei.

Rezultate, skect, femei (150 
t) : 1. Larisa Garcinskaia
(U.R.S.S.) 147 t, 2. Nuria Or
tiz (Mexic) 140 t, 3. Karrin 
Linden (Norvegia) 135 t, 
echipe masculine (150 t) : 
1. U.R.S.S. 587 t, 2. S.U.A. 
584 t, 3. Franța 574 ț. In cla
samentul individual, tot după 
150 de talere, conduce 
ticul Petrov cu 150 t, 
de Turanov (U.R.S.S.) 
Morrison (S.U.A.) 147

Armă liberă calibru
40 f poziția in picioare : 1. 
Margaret Murdock (S.U.A.) 
375 p, 2. Foster (S.U.A.) 367 p, 
3. Writer (S.U.A.) 367 p, echi
pe : 1.
U.R.S.S. 
slovacia 
culcat *
395 p, ’2. Wigger (S.U.A.) 394 
p. 3. Ninkinen (Finlanda) 394 
p, 4. ȘANDOR (ROMÂNIA) 
393 p, echipe : 1. Elveția 1 561 
p, 2. U.R.S.S. 1 556 p, 3. Fin
landa 1 551 p, 40 f poziția în 
genunchi : 1. Tatt (Ungaria) 
384 p, 2. Parhimovici (U.R.S.S.) 
383 p, 3. Pojer (Cehoslovacia) 
383 p... 5. ȘANDOR (ROMÂ
NIA) 381 p, echipe : 1. Elve
ția 1 561 p, 2. U.R.S.S. 1 556 

Finlanda 1551 p. 3x40 
: 1. Kornev (U.R.S.S.)

2. Foster (S.U.A.)
3. Writer (S.U.A.)

4. Parhimovici

S.U.A. 1 474 p. 2.
1451 p, 3. Ceho-

1 434 p, 40 f poziția
1. Ditzler (Elveția)

P, 3. 
focuri
1 139
1 139
1 135
(U.R.S.S.) 1134 p, 5. Tatt (Un
garia) 1133 p, 6. ȘANDOR 
(ROMÂNIA) 1 132 p, echipe: 
1. S.U.A. 4 531 p, 2. U.R.S.S.
4 526 p,
P-

Luni, 
dialelor, 
bele de 
calibru 
bru redus-femei.

P,
P-
P.

3. Cehoslovacia 4 473

în ulima zi a mou
se vor disputa pro- 
armă militară, pistol 
mare și pistol cali-

Constantin MACOVE1

Din culise
• Doi dintre sportivii par

ticipant sînt urmăriți cu 
simpatie de spectatori pentru 
vîrsta lor records Maia Bla- 
goieva, din echipa Bulgariei 
este cea mai tînără concu
rentă (14 ani), în timp ce 
Gheorghe Tohăneanu, vetera
nul reprezentativei noastre, 
este și cel mai vîrstnic din
tre gimnaști (34 ani).

• Presa iugoslavă a rela
tat pe larg despre cazurile 
de indisciplină din lotul fe
minin al țării gazdă. Pentru 
faptul că, înaintea startului 
mondialelor, au efectuat o 
plimbare nocturnă, fără „bi
let de voie" pînă la Trieste, 
Olga Rodiei și Ema Nalici, 
au fost excluse din lotul re
prezentativ.

Santana l-a învins
pe Laver

spaniolTenismanul
Santana a reputat un 
cabil succes, cîătigînd 
„open"

Manuel 
remar- 
turneul 

de la Barcelona. în 
finală. Santana La învins cu 
6—4, 6—3, 6—4 pe celebrul
jucător australian Rod Laver. 
Acesta se întrebuințase la 
maximum în semifinale, pen
tru a-1 învinge cu 6—1. 4—6, 
2-—6, 7—5, 6—2 pe spaniolul 
Juan Gisbert, în timp ce San
tana dispunea cu 7—5, 4—6, 

6—1 de iugoslavul Ze-6—4,
lico Franulovici. în semifina
lele de dublu:. Santana. Iload- 
Rosewall, Drysdale 3—6, 6—3, 
6—1, 4—6, 7—5.

în localitatea Merseburg 
(R.D. Germană) s-a disputat 
cea de a VIII-a ediție a tur
neului internațional de po
pice „Cupa Werner Seelen- 
binder", la care au participat 
sportivi din cinci țări. Cei

ROMÂNIA-ITALIA 14-3
(Urmare din pag. 1)

In primul minut, italienii 
au obținut o lovitură de pe
deapsă la un ofsaid în tușe 
comis de Șerban. Pacifici rr«- 
teazâ, însă. Este primul mo
ment greu pentru echipa 
noastră. In min. 6 Irimescu 
a ratat și el o lovitură ase
mănătoare din colțul supra
feței de „22“. Echipa Româ
niei va pierde alte două o-

Stadionul Alfieri — foarte 
bun ; timp — excelent ; spec
tatori — peste 8 000.

Realizatori : Irimescu (min. 
63) — drop, Dragomirescu
(min. 65) — drop, Irimescu 
(min. 67) — încercare, Drago
mirescu (min. 63) — încercare 
transformată de 
respectiv Bollezan (min. 75)
— încercare.

ITALIA: Morizoni 
Cinni — Bernabo, Ouaglio — 
Valier, Cianni (min. 63. Boc- 
caletto), Bollezan — Cechin, 
Caluzzi — Ambron, Finacchl, 
Pacifici (min. 46, Michelen), 
Vizentin — Modonesi.

ROMANIA : Baciu, Iorgu- 
lescu, Dinu — Șerban, Atana- 
siu — Rășcanu, Țuțuianu, Pop
— Mateescu, Irimescu — Su- 
ciu, Nica. Dragomirescu, Bra
ga — Durbac.

A condus foarte bine Roger 
Austry (Franța).

Irimescii.

I, Aviatti,

căzii bune, în min. 8 și 10, 
dar ea va începe totușj, să 
iasă în evidență, să-și arate 
treptat personalitatea. In min. 
18 Nica nu a’ respectat dis
tanta Ia o tușe. Lovitură de 
pedeapsă, dar Pacifici va 
rata de la 30 m. Este depășit 
și acest moment. In min. 30, 
o acțiune de mare spectacol 
eu toată linia de 
a fost stopată în 
stanță.
te 
de 
ză

treisferturi 
ultimă in- 
au 
dar 

replica 
a

Românii 
alțe ocazii, 
o parte 
în apărare 

lienilor, iar pe de altă parte 
precipitarea 
tri în atac fac ca tabela de 
marcaj să

Imediat
45) a fost 
partea, lui
nii vor rata. In min. 47, lo
vitură de pedeapsă pentru i- 
talieni. Michelen ratează de 
la 45 m. In min. 50. o fază

mul- 
pe 

dîr- 
ita-

jucătorilor noș-

rămînă albă, 
după pauză (min. 
inițiat un atac pe 
Braga, dr«r româ-

excepțională în atac pornită 
de la Țuțuianu. Ea va fi,- 
însă, stopată de apărarea ad
versă. Apoi cîte o lovitură 
de pedeapsă de ambele părți. 
Irimescu și Michelen vor 
rata și ei. începe o perioa
dă de dominare copioasă a 
echipei noastre, care avea să 
anunțe deschiderea scorului. 
In min. 62. o grămadă la 25 
m de centru. Introduc italie
nii și scoate Mateescu, care 
îl deschide pe Irimescu și... 
drop : 3—0 pentru România. 
Un minut mal tîrziu, Țuțu- 
ianu va 
neacordată 
A fost singura 
arbitraj din tot meciul. In. 
min. 65 rugbyștii români be
neficiază de o lovitură de pe
deapsă de pe linia de centru, 
încearcă Irimescu, dar un 
apărător italian caută să re
tină balonul, îl scapă, îl in
terceptează Dragomirescu, 
care urmărise faza, și după 
2—3 fente el înscrie tot prin- 
tr-un drop : 6—0 pentru Ro
mânia.

Echipa țării noastre începe 
să joace la mînă, 
impună superioritatea, să cu
leagă aplauze. In min. 67. o 
grămadă în apropieera butu
rilor italiene pe linia de 22. 
Introduc gazdele, scoate Ma
teescu, care îl lansează pe 
Iirmescu. O acțiune personală 
pe margine și după o splen
didă cursă el realizează o în
cercare : 9—0 pentru Româ
nia (Durbac va rata trans
formarea). In min. 68 Drago
mirescu interceptează un ba
lon, scapă singur și după o 
cursă-sprint de 40 de metri 
așează mingea intre buturi. 
O nouă încercare, deci, și 

■12—0 pentru România, dar 
numai pentru 15 secunde, 
deoarece Irimescu va trans
forma : 14—0 pentru Româ
nia. In min. 75 linia noastră 
r’e treisferturi este surprinsă 

apărare de un atac al 
..dz.zurrilor" fructificat de Bol
lezan printr-o încercareJ 
14—3 pentru România.

realiza o încercare, 
însă de arbitru, 

eroare de

să-și

doi reprezentanți ai noștri, 
P. PURJE și FLORICA NE- 
GUȚOIU s-au clasat pe lo
cul 3. respectiv, 10. Purie a 
realizat 1728 p d la 2x200, 
iar Neguțoiu 785 pd la 2x100 
lovituri mixte.

HALTEROFILII DE LA RAPID 
ÎNVINȘI LA FLORENȚA
BOLOGNA 25

Sîmbătâ seara 
rat la Florența întîlnirea in
ternațională de haltere între 
echipa Rapid București și 
formația grupului pompierilor 
din Florența. Victoria a re
venit gazdelor cu 2484 kg la 
2365 kg.

(prin telex), 
s-a desfășu-

FOTBAL —MERIDIANE

din
TM6TO0 : A." P. AGERPRES

Deși an atacat mai mult, jucătorii lui Ajar Amsterdam 
(in echipament deschis) au pierdut meciul cu Twente, 
campionatul olandez (0—1).

IUGOSLAVIA Partizan 
Belgrad la prima 

înfrîngere

Partida din etapa a Vil-a 
Hajduk — O.F.K. întreruptă 
la rezultatul 2—2 a fost omo
logată cu 
teren. în

rezultatul 
clasament i

1. Partizan
2. Hajduk
3. Velej
4. Steaua roșie
5. Sarajevo

117 3
11 5 5

ITALIA: Trei favorite îrt-

de pa

Urmează Dinamo Zagreb,’ 
Zeleznicear, Radnicki (K) cu 
13 p etc.

• Miercuri în meci amical, 
la Moscova, Iugoslavia întîl- 
nește echipa Uniunii Sovietice.

OLANDA : P.S.V. la a 
doua victorie

campionatul Olandei 
conduce echipa ADO cu 17 p ■ 
urmată de Sparta — 15 
Feijenoord și PSV Eindhoven 
cu cîte 14 p. în etapa de du
minică, PSV Eindhoven a 
învins cu scorul de 3—0 for
mația Holland Sport. F.C. 
Twente a întrecut cu 1—0 pe 
Ajax, iar Telstar a cîștigat cu 
1—0 jocul cu Feijenoord.
ADO a învins cu 4—0, pe 
MW.

ANGLIA : Fruntașele din 
nou învingătoare

<

ȘAH 

RUNDĂ

DE RESPIRAȚIE

' în ciuda imobilității fizice, 
-șahul se supune, totuși, legi
lor aspre ale jocurilor de miș
care. Și cere momente de re
laxare. de respiro. absolut 
indispensabile pe parcursul 
unui turneu care durează trei 
săptămîni, iar uneori chiar 
mai mult.

O asemenea rundă s-a ju
cat aseară. După patru ore 
se consemnaseră cinci egali
tăți : Ciocâltea-Ghizdavu. Ghi- 
țescu-Reicher, Segal-Ghinda, 
Neamțu-Buza și Bena-Mozes. 
Campionul, Ciocâltea, înregis
trează a treia egalitate conse
cutivă în fața unor adversari 
ia care, în mod normal, tre
buia să-și propună victorii. 
Să fie. oare, o chestiune de 
tactică ?

Florin Gheorghiu, după nau
fragiul suferit în partida cu 
Joita, și-a dat seama cît de 
periculoși sînt acești candi
dați de maestru dornici de 
afirmare. Cu Kertesz, așadar, 
a jucat mai prudent și a în
trerupt cu avantaj. Solomono- 
vici l-a atras pe Georgescu 
într-un taifun de combinații, 
unde se simte totdeauna ex
celent. Și a înscris prima sa 
victorie în turneu. Vaisman a 
cîștigat la Tratatovici, Joița 
deține avantaj la Ungureanu, 
iar Pavlov un pion în plus 
la Ilijin, probabil nefructifi- 
cabil. Dar, finalurile de tur
nuri pot furniza oricînd sur
prize.

tn clasament: Ciocâltea 4‘/2', 
Ghinda 4, Ghizdavu si Segal 
3‘/j, Gheorghiu 3 (2) etc.

Astăzi dimineața se joacă 
întreruptele ; după amiaza — 
runda a 7-a.

V. CH.

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

început jocul mai bine, ma- 
nifestînd chiar din primele 
minute o ușoară superiorita
te.

Și ceea ce se întrezărea,s-a 
și întîmplat i în minutul 10, 
I.P.G.G. a înscris două* go
luri, ambele însă pe fondul,-... 
unor grave erori de apărare 
ale adversarilor. La scorul 
de 2—0 se părea că vom a- 
sista la o victorie facilă a 
studenților, cu atît mai mult 
cu cît ei și în continuare au 
avut inițiativa. Dar, așa cum 
se întîmplă mereu la hochei, 
un contraatac al jucătorilor 
din M. Ciuc a determinat

reducerea handicapului și 
prima repriză s-a încheiat cu 
un avantaj minim pentru 
I.P.G.G. în partea a doua 
a întîlnirii am urmărit însă 
un puternic reviriment în 
tabăra hocheiștilor de la A- 
vîntul. Atacînd, tot timpul, 
dezlănțuit, ei ău SiilpuS'pe 
bucureșteni la un - presing 
prelungit și în min., 31 au 
reușit egalarea (culmea 1) 
printr-un autogol (Nuțu) al 
studenților. Cea de a III-a 
repriză a fost poate cea mai 
frumoasă, nu atît pentru că 
nici una din formații nu a 
slăbit ritmul, dar mai ales 
pentru că scorul a evoluat, 
am zice, spectaculos. Bucu-

reștenii au luat avantajul 
(3—2), Avîntul a egalat din 
nou și iarăși I.P.G.G. a avut 
victoria în... buzunar (4—3), 
dar, și de această dată, 
bucuria studenților a fost de 
scurtă durată, deoarece ho- 
cheiștii din M. Ciuc au rea
lizat egalarea.

STEAUA — DINAMO 3-1 
(2-0, 3—6, 0—1)

Au arbitrat : C. Sgîncă șl 
FI. Gubernu.

Marcatori : Herghelegiu (2), 
Varga. Iordan, Ștefanov — 
Steaua, Pană — Dinamo.

Penalizări : Steaua — 2 mi
nute, Dinamo — 4 minute.

MOMENTE EMOȚIONANTE
9

LA SEMICENTENARUL POLITEHNICII
TIMIȘOARA, 25 (prin telefon), 

tn această toamnă, timișorenii 
sărbătoresc 50 de ani de cînd a 
luat ființă primul institut de în- 
vățâmînt superior — ȘCOALA 
POLITEHNICA, tn cadrul festi
vităților ce au loc cu această 
ocazie la Institutul Politehnic 
..Traian Vuia”, un ioc important 
îl ocupă și manifestările sportive. 
Prima dintre ele a fost sesiunea 
Jubiliară de comunicări științifice 
a cadrelor didactice și a antreno
rilor, la cara s-au prezentat 42 
de lucrări, axate pe două teme : 
„Probleme alo educației fizice In 
învățămîntul superior” șl „Preo
cupări pentru obținerea marilor 
performanțe sportive tn cluburile 
universitare”.

In după-amlaza zilei de 24 oc
tombrie o emoționantă adunare 
a veteranilor sportivi.

După ce prof. dr. ing. Ion D. 
Sabata, prorector al Institutului, 
a făcut o scurtă istorie a activi
tății de pînă acum, cel prezenți 
au primit salutul altor centre 
politehnice din țară — Cluj, Bra
șov, București. O deosebită im
presie a produs cuvîntul prof, 
emerit Ion Zăgănescu, fost stu
dent ia acest institut, chiar de 
la înființare, sportiv activ și pri
mul vicepreședinta «al asociației 
sportive Politehnica Tirnlșpșra. 
De asemanea, 'atu IWai luat' cuvîn- 
tul prof. dr. docent Pius Btln-

zeu, rectorul Institutului de me
dicină Timișoara, prof. Cornel 
Iovănescu, decanul facultății de 
educație fizică din Timișoara, 
prof. Adrian Tamșa. vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S. Timiș. Din 
partea actualei generații au 
transmis cuvinte de admirație 
pentru predecesori, ca și dorința 
de a le duce faima 'mai departe, 
cel mai tînăr sportiv al clubului.

1 Ladislau Curundi. A urmat en- 
. tuziasmanta festivitate de înmî- 

nare a insignelor și brevetelor de 
veteran. Rind pe rînd, au trecut 
prin fața asistenței fotbaliștii 
Drăghici, Negru, Vesa, Cibianu, 
Craiciovicl, Franclscovici, Cor- 
buș, Cojereanu, Marcu, Andrees- 
cu, Mioc, Păcuraru, Nicolin, Dee, 
Dinuleseu, Boroș, Girleanu, hand- 
ballștii Lache, Jude, Guneș, Za- 
vadskl, Vlad, Vlșoiu, rugbyștii 
Nlchifo.-, Argintaru, Dușan, atle
tul E. Lupșa, handbalista Cecilia 
Dee șl mulți alții...

Duminică, pe stadionul „1 Mal”, 
a avut loc o defilare a sportivi
lor, demonstrații de gimnastică, 
un Joc de handbal și partida de 
fotbal dintre două selecționate
pe... decenii : „4940—50“ contra 
„1950—60". Ultimele manifestări'"
șl întreceri sportive sjnt_jțgag£*i.

' mate, in cadrul acestei ahiver- 
;.:.sărl, la 15 și îa.-nolembrte.. •

P. ARCAN-eoresp. prihcibâl

Meciul mult așteptat, ace
la în care urmau să se în
crunte Sțeaua și Dinamo, a- 
dică tot ce ’ are mai bun 
hocheiul nostru la ora actua
lă, a furnizat o mare sur
priză. Hocheiștii de la Stea
ua, antrenați de Z. Csaka 
și N. Zografî, au " evoluat 
peste valoarea lor cunoscută, 
imprimînd jocului un ritm 
viu, organizînd mereu com
binații spectaculoase și apă- 
rîndu-se cu exactitate. Sur
priza (dezagreabilă I) a con
stituit-o palida replică dată 
de dinamoviști.

învingătorii, repetăm, de
oarece o merită, au lăsat o 
excelentă impresie prin omo
genitatea valorică a jocului 
prestat de-a lungul celor 60 
de minute ale partidei. Com
binațiile lor au avut precizie 
și siguranță, determînînd rea
lizarea frecventă a unor faze 
frumoase, dintre care doar 
unele s-au încheiat cu goluri,

CLASAMENTUL
1. steaua 5 5 o o 42— 6 10
2 -DiriaW 5 4 0 1 44—12 8

.^I.P.G.G. -• 5 2 1 2 19—20 5
4, Avtntul M. Ciuc 5 2 1 2 26—31 5 

■ •'«. Agronomia Cluj 5 10 4 18—41 2 
6. Avîntul

Gheorghlenl 5 0 0 5 12—51 o

vinse pe teren propriu

în etapa a IV-a a campio
natului italian, trei favorite — 
Fiorentina, Inter și Juventus— 
au pierdut meciurile susținute 
pe teren propriu- Iată rezul
tatele și autorii golurilor : la 
Florența, Napoli — Fiorentina
1— 0 (Sormani) ; la Milano : 
Cagliari—Internazionale 3—1 
(Riva 2. și Domenghini, res
pectiv Mazzola); la Torino : 
Milan — Juventus 2—0 (Villa

«5J Prati) ; la Foggia : Foggia
— Bologna 1—1 (Fedele a 
deschis scorul pentru oaspeți, 
apoi Carzelli a egalat) ; la 
Vicenza : Lanerossi Vicenza
— Torino 1—1 (Cinesinho, 
respectiv Fossachi); la Roma : 
Lazio — Verona 1—1 (Facco, 
respectiv Moschino) ; la Ge
nova : Sampdoria — Catania
2— 0 (Cristin și Salvi) ; la 
Varese : Varese — Roma 0—0. 
în clasament :

Etapa a Xl-a a campionatu
lui iugoslav a consemnat 
prima înfrîngere (și încă pe 
teren propriu) a echipei Par
tizan Belgrad. Performera este 
Zeleznicear Sarajevo, echipa 
lui Bukal, care a jucat excep
țional și a cîștigat jocul cu 
2—1. Celelalte rezultate i Bor 
— Boraț 3—2, Hajduk—Ve
lej 3—0, Olimpia — Radnicki 
K 0—0, Celik — Sloboda 
2—0. Sarajevo — O.F.K. 4—3, 
Maribor-Dinamo 1—1, Crven- 
ka—Radnicki N 0—0.

Sîmbătă, Steaua roșie Bel
grad a învins Vojvodina cu 
2—0. Campionii au aliniat 
formația : Duikovici — Glo
riei, Djcinovski, Boghicevici, 
Krivocucea, Antonievicî, Aci- 
movici, Novkovici, Ostoici, 
Filipovici, Geaici.

Rezultate din etapa a 14-a:
Blackpool — Chelsea 3—4 ; 

Coventry City — Arsenal 
1—3 ; Crystal Palace — West 
Ham United 1—1 ; Derby 
County — Leeds United 0—2 ; 
Everton — Newcastle United 
3—1 ; Huddersfield — Nottin
gham Forest 0—0 ; Manches
ter United — West Bromwich 
Albion 2—1 ; Southampton 
— Burnley 2—0 ; Tottenham 
Hotspur — Stoke City 3—0 ; 
Wolverhampton Wanderers— 
Manchester City 3—0; în 
clasament conduce Leeds 
United cu 22 p., urmată de 
Arsenal 20 p., Tottenham Hot
spur — 19 p. F. C. Liverpool 
(învinsă în deplasare cu 1—0 
de Ipswich Town) ocupă lo
cul opt cu 15 p din 13 
jocuri).

Telex Telex 0 Telex
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1. Cagliari
2. Napoli
3. Milan

4 3 10 10—5 7
4 3 1 0 3—0 7
4 2 2 0 7—3 6

în clasamentul golgeterilor 
în frunte se află Savoldi (Bo
logna) și Riva (Cagliari) cu 
cîte 4 goluri.

Aseară, In meci amical ia Praga

CLHBSLOVACIA- POLONIA 
2-2 (0-2)

PRAGA, 25 (prin telex). 
Aseară, la Praga, s-a desfă
șurat intîlnirea internațională 
amicală dintre primele re
prezentative de fotbal ale 
Cehoslovaciei șl Poloniei. Me
ciul s-a Încheiat la egalitate: 
2—2, după ce la pauză po
lonezii conduceau cu 2—0. Au 
marcat KOZIERSKI și BLA- 
UT pentru oaspeți, respectiv 
STRUNC (2).

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Soli
hull, sportivul englez Payne a 
stabilit un nou record al țării 
sale în proba de aruncarea 
ciocanului cu performanța 
de 69,24 m.

■
Au început întrecerile pentru 
competiția de tenis „indoor" 
rezervată echipelor europene. 
La Zurich, selecționata Elve
ției conduce, după prima zi, 
cu scorul de 2—0 în întîlnirea 
cu echipa Olandei. La Hel
sinki, formațiile Finlandei și 
Austriei se află la egalitate i 
1-1-■
în cursa ciclistă de șase zile, 
care se desfășoară în prezent 
pe velodromul acoperit din 
Dortmund, pe primul loc a 
trecut cuplul vest-german 
Altig — Fritz cu 132 puncte, 
îi urmează perechile Post — 
Pijnen (Olanda) și Sercu — 
Seeuws (Belgia).

■
în campionatul de hochei pe 
gheață al Cehoslovaciei pe 
primul loc se află Slovan

Bratislava cu 13 puncte. în 
etapa de duminică, Sonp 
Kladno a dispus cu 2—0 de 
Dukla Jihlava, iar Slovan 
Bratislava a terminat la ega
litate 1—1 cu Motor Ceske 
Budejovice.

■
Campionatul unional de 
hochei pe gheață a progra
mat o nouă partidă derbi. 
S-au întîlnit formațiile .Di
namo Moscova și Spartak 
Moscova. Victoria a revenit 
cu scorul de 7—2 (2—0, 1—1, 
4—1) echipei dinamoviste. în 
urma acestui rezultat, în cla
sament continuă să conducă 
Dinamo Moscova cu 20 p., 
urmată de Ț.S.K.A. Moscova 
16 p.

■
în cadrul primului tur al 
„Cupei campionilor europeni" 
la handbal feminin s-au în
tîlnit, la Sofia, echipa locală 
a Institutului de cultură 
fizică și formația elvețiană 
Bruhl St. Gali. Handbalistele 
bulgare au obținut victoria cu 
scorul de 23—8 (11—3).
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