
Astăzi încep semifinalele campionatului national de box
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ '

Campionul european A. DUMITRESCU
1

învingător contestat!
• Hodoșan eliminat de Ene ! • Nu vor fi printre primii patru: Mageri, 
Majai, Badoi, Cojocaru ® Arbitrul England

Meciul Dumitrescu — Lungu ț-a încheiat de cîteva minute. 
Deși a fost declarat Intini, metalurgistul nu uită să dea ad

versarului întiietate, la ieșirea dintre corzi

(M. Britanic) In ring

SEMIFINALELE
Azi șl tnîine, de la orele 

19, se vor disputa semifina
lele iar miercuri boxerii 
se vor odihni înaintea ul
timului șj celui mai greu 
examen, finalele, progra
mate pentru Joi seara în 
sala 
avea Ioc semifinalele la 
cinci categorii de greuta
te, după cum urmează :

Cat. semimuscă : M. Ln- 
mezeanu (Steaua) — P. 
Ganea (Progr. Brăila), V. 
Drăgan (Steaua) — A. 
Mihai (Farul C-ța).

Cat. pană : N. Giju 
(Steaua) — C. Buzuliuc 
(Steaua), O. Amăzăroaie 
(Trotușul Gh. Gheorghlu- 
Dej) — P. Nedelcea 
(C.S.M.

Cat. 
mion
— O. 
ghin), 
Reșița) 
rul C-ța).

Cat. semiipijlocie: V. 
Silberman (Steaua) — C. 
Ghiță (Dinamo Buc.), M. 
Gheorghe (Voința Brăila)
— Gh. Ene (Dinamo Buc.).

Cat. semigrea ! M. Con- 
stantinescu (Dinamo Buc.)
— P. Pîrvu (Farul C-ta), 
A. But (A.S.A. Cluj) — 
P. Ciinpeanu (Metalul 
Buc.).

Floreasca. AZI vor

Reșița.), 
semiușoară : A. Si- 
(Muscelul C-Iung) 
Gorea (Voința Re- 
C. Muscă (C.S.M.
— A. Iliescu (Fa
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• Steaua, Politehnica lași, Petrolul și Rapid — învingătoare in deplasare ♦ J2 goluri 
înscrise de gazde + 12 goluri înscrise de oaspefi — 24 toDinamo conduce în continuare

clasamentul, iar C. F. R. Timișoara pierde mereu teren..)

Vasile Ivan a 
evoluat într-o 
notă calitativă 
ascendentă, 
monstrfnd 
O. Badea

de-
î:i

cucompania constănțeanului 
cită prudență se acumulează punctele ne
cesare victoriei. El a găsit în Badea 
boxer de stil care i-a solicitat nu atît 
zistența, curajul sau forța, cit finețea și 
acuratețea execuțiilor.

Tenacității și vicleniei băcăuanului A. Co- 
;ian — pugilist extrem de periculos — Gi’ț.1- 
iescu i-a opus inteligența, mobilitatea, vi
teza, seriile scurte la corp încheiate regulat 
cu lovitură la figură, precum și un exce
lent pas-pivot, dublat de croșeu de stingă, 
element de întîmpinare ce și-a atins ținta 
de fiecare dată. Chiar dacă evoluția din 
semifinale se pare că nu îi va ridica pro
bleme, datorită minusului de experiență cu 
care se prezintă tînărul clujean — de mare 
perspectivă — M. Popescu, meciul dintre 
ei se anunță ca un spectacol destul de 
atractiv.

La un pas de a oferi o nouă surpriză a 
fost I. Lungu, aplaudat de public la scenă 
deschisă pentru evoluția sa, de o neaștep-

un 
re-

tată incisivitate. în fața campionului euro
pean A. Dumitrescu. La capătul unei par
tide în care campionul continental a fost 
nevoit să acționeze numai din defensivă, 
negăsind modalitatea tactică de a anihila 
cu promptitudine atacul dezlănțuit al me
talurgistului, decizia — contestată de public 
— i-a fost acordată eu 3—2 lui Dumitrescu 
Poate nu lipsit de semnificație este faptul 
că ambele buletine de judecata favorabile 
lui Lungu au fost semnate de arbitrii neu
tri England (Anglia) și Popiolek (Polonia). 
C. Pometcu, deși a muncit ceva mai mult 
pentru victorie, rămîne în continuare cel 
mai autoritar candidat la titlul cocoșilor. Nu 
același lucru se poate spune despre A. Si- 
mion, creditat cu o victorie — decizie: 
3—2 — greu conturată în fata juniorului C 
lioduț.

învingătorul lui Popa din preliminarii, ve
teranul C. Mihai, a fost nevoit să îngenun
cheze în fața lui Silberman, deși a făcut 

în putință spre a oferi o 
A făcut-o, în schimb Ene, 
I. Hodoșan.

tot ce i-a stat 
nouă surpriză. 
învingîndu-1 pe

Gheorghe 1LIUȚA

în campionatul de rugby

GRIVIȚA ROȘIE ÎNVINGĂTOARE

Remarcabilă această eta-! 
I pă a 9-a a campionatului j 
diviziei A etapă care uf ir- >

■ mă și pe terenurile noastre 
un adevăr confirmat în

ț destule campionate euro- • 
1 pene — ji anume acela al

IMPUNERII VALORII și, 
( in jocurile susținute în de- 
: plasare.

Dezicîndu-l pe valorosul! 
nostru internațional Radu 

j Nunweiller, care — în pro- \ 
j nosticurile încredințate ! 
! ziarului Informația Bucu- 
\ reștiului — nu anticipa nici' 

o victorie a oaspeților, e-} 
tapa a 9—a a înregistrat 
nu mai puțin de patru suc
cese ale echipelor vizita
toare, egalitatea de puncte 
fiind întărită de egalitatea 
golaverajului, 12 goluri
marcind echipele gazdă. 
12 oaspetele.

i Alegind o „premiantă" 
între cele patru merituoa
se învingătoare in deplasa
re, vom înclina să consi-

■ derăm succesul Stelei drept 
, cel mai valoros, știută
fiind tradiționala forță de i 
șoc a fotbaliștilor olteni în ; 
fief-ul propriu.

Demne de o subliniere \ 
în plus sînt și victoriile 
Politehnicii Iași (acest an
trenor Mărdărescu a făcut, 
trebuie să recunoaștem, 
minuni cu o echipă acum’1 
un an fără busolă) și ■ 
Petrolului (învingătoare j 
clară la București). Rapid ' 
a repetat la Timișoara per
formanța feroviarilor clu
jeni, așa că succesul ei de \ 
ieri este absolut de 
niul firescului.

O ultimă „hotă" 
Dinamo, care și-a 
luxul să „se joace" 
bâtă cu echipa campioană.

In sflrșit, să... deschidem 
fereastra spre miercurea 
cupelor europene — uri.nd 
reprezentatelor fotbalului 
românesc în primul rînd 
VOINȚA !

i

dome-

pentru 
permis 

sim-

LA PETROȘANI...
„.dar Steaua continuă să fie lider!

A condus : r. Niculescu
Așteptai cu firesc Înte

țea. derby-ul etapei a 
VII-a a beneficiat de toa
te condițiile pentru a de
monstra frumusețea jocu
lui cu balonul oval. Lovi
tura de Începere au avut-o 
gazdele, care s-au șl insta
lat în jumătatea de teren 
adversă. Ele au încercat, 
insă, steril, să depășească 
apărarea bine organizată a 
rugbyștilor bucureșteni. tn

. acțiune care merită ă fi 
menționată este încercarea 
lui Crăciunescu de a trans
forma o lovitură de pe
deapsă de la 30 m.

ȘTLINTA PETROȘANI — 
GRIVIȚA ROȘIE 

3—6 <0—31

PETROȘANI 1 (prin te
lefon de lâ trimisul nostru)

Stadion Jiul — bun, timp 
excelent, spectatori — a- 
proape 1 000.

Au înscris : Batter — în
cerc., Țibuleac (Iov. ped.) 
pentru Grivița Roșie și 
Crăciunescu (încerc.) pen
tru ștlijfa.

■ ȘTIIN'ț-A : Marinescu primele 15 minute singura
î’ălcușanu, Domnlșan, Tru- -  - ••
lă, Crăciuuescu — Bărgău- 
naș, lacob — Barba (Tal
pă), Lornotă, Morometo — 
Moroe, Roșu — Stănculescu 
(Ionescu). Ortelecan, Dinu.

GRIVIȚA ROȘIE : Țîbu- 
leac — Batter, Balcam 
Pavlovid. Leșan — Oble- 
raenco, Minai —■ Șerbu, 
Miclescu, Pop — Galanda, 
Atanasiu — Teodorescu, 
Iatan, Drăgulescu.

Em. FANTANEANU

(Continuare în r>ag a 4-a)

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

Fază din meciul Dinamo — Agronomia 
Cluj, cîștigat de bucureșteni

ta un pas de o mare surpriza...

La spadă, România A—R.S.S. Ucraineană 8-8!
Duminică, în sala Floreasca 

fief-ul scrimei româ- 
spadasinil tării noas- 

cei din R.S.S.
și-au 
de

II, în 
nești 
tre si 
neană 
cerea, 
cili pe.

Meciul 
formației 
crainene . ___
României. Speranțele spadei 
românești au evoluat destul 
de curajos, reușind si cîteva 
victorii de mare rezonanță. 
Astfel Bunea a dispus cu sco
rul de 5—0 (!) de experimen
tatul Bîkov, Cărămidă l-a în
trecut aproape la fel de ca
tegories — cu 5—1 — pe Be- 
Jiciko. al doilea trăgător, ca

continuat 
data aceasta

Ucrai- 
între- 
pe e-

opusinaugural a
prime a R.S.S. U- 

pe cea de tineret a

valoare, din echipa oaspe. Isă- 
ilă a repetat performanta lui 
Cărămidă (coleg de club, la 
Craiova) dispunînd de același 
Beliciko cu 5—3, iar Ștefă- 
nescu, acest trăgător care se 
maturizează aproape cu fie
care asalt, și-a apropriat vic
toria, după o dispută foarte 
interesantă, inteligent condu
să, la Bîkov (5—4). Evident 
că rutina spadasinilor ucrai- 
nieni avea 
tul cină la

Oaspeții 
Vîtebski si 
ori. Beliciko și Bîkov de cite 
două ori.

în continuare. România A a 
tras cu România. B. Excelent 
su evoluat mai ales Dutu, Se

să-și spună cuvin- 
urmă.
au punctat prin 
Anikin de cite 4

peșin și Al. Istrate, care n-au 
pierdut nici un asalt. Cea de-a 
13-a victorie a României A a 
fost adusă de lorgu. De par
tea cealaltă Bărăgan, Podea- 
nu și Cerea au punctat cite 
o dată. Angelescu,: cel de-al 
patrulea spadasin din echipa 
B n-a reușit nici o victorie, 
deși a tras cu multă ardoare 
si cu un bun simț al lamei.

Intr-un alt meci, România 
A a primit o replică neaștep
tat de dîrză din partea e'chi-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

In București

1000 DE PARTICIPANT!

LA DUMINICA SPORTIVA

UNIVERSITARA
pmagiu adus parcă 
o toamnă pastelată

Ca un 
tinereții, 
ți însorită, așa cum am do
ri-o întotdeauna, s-a instalat 
ieri, peste Complexul Sportiv 
Universitar de la lacul Tei. 
patrdnînd cu dezinvoltură 
festivitățile sportive organi
zate cu prilejul aniversării u- 
nui deceniu de existență a 
Institutului Pedagogic din 
București. Aproximativ 1000 
de studenți sportivi, grupați 
sub placardele pe bare se 
puteau citi denumirile tutu
ror facultăților Universității 
și Institutului Pedagogic 
și-au ffout apgriția, defiîfod

in coloană multicoloră pe 
pista stadionului. Apoi, peste 
formațiile compacte, reunite 
pe gazon, au răsunat — sim
bol al juventuții studențești 
■— acordurile vechiului și to
tuși nou, „Gaudeamus"...

A urmat cuvintarea scurtă, 
dar edificatoare asupra cîtor- 
va din realizările și direcți
ile actuale de dezvoltare a 
activității sportive din insti
tut, rostită de profesor doc
tor Zorin Zamfir, prorecto
rul Universității și președin
te al Clubului Sportiv „Uni
versitatea București". Aplau
zele au dezvăluit simpatia

NEAGU
Grozea „jonglează" cu mingea, speriindu-l, parcă, pe V. Popescu

Foto : Dragoș

REZULTATE TEHNICE
Progresul — Petrolul 

Argeș — Farul 
Cluj — Politehnica 

Craiova — Steaua 
club Bacău — „U" Cluj 
Timișoara — Rapid

F. C. 
C.F.R. 
Univ. 
Sport 
C.F.R.
Steagul roșu — Jiul 
Sîmbătă :
Dinamo București — U.T.A. 4—1 (2-0)

ETAPA VIITOARE
(15 noiembrie)

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

Mustul
Cot nari lor...

DE CE A ÎNVINS DINAMO? In primul rînd pentru că a avut 12 
jucători. Cum ? Foarte simplu. Mijlocașul Dinu a jucat cit Domide 
;i Axenfe la un loc, anihilîndu-i... Mulfi visează, pentru Cardiff, o 
linie de mijloc Dumitru — Dinu — Nunweiller VI. în fond, linia de 
mijloc e aproape totul în fotbalul 1970. Curr. să alcătuim această 
linie ? Știu, e foarte greu să tragi a'e pe Dinu tricoul nr. 6. Dar, 
cine știe... Poate ne mai gindim.

DE CE A ÎNVINS PETROLUL ? Pentru că Gruber (nu știu dacă 
ați observai) joacă fără greșeală de aproape un an. Pentru că 
Mocanu se simte foarte bine în postul a'e responsabil cu pro
blemele defensivei. Pentru că luhasz și Grozea liftează ele
gant, ca Tabarcea pe vremuri, și, bineînțeles, pentru că Sandu 
(Mircea + lon) și Dudu sînt niște copii talentați, dar, deocamdată, 
foarte ușor de tras pe sfoară.

DE CE A ÎNVINS STEAUA ? N-am văzut jocul. Am auzit, în 
schimb, că lordănescu a marcat ambele goluri. Ceea ce ar putea 
să fie un început de pledoarie.

Pronunțarea, miercuri...
DE CE A ÎNVINS „POLI*  ? Pentru că „Gil*  e „omul care aduce 

ploaie", adică un zănatec cu iot soiul de mosorele și abțibilduri 
prin buzunare, gata oricînd să te facă să crezi că reprezinți mai 
mult deci! se spune. „Gil*  e, poate, moi mult decît un meseriaș 
crescut la școala aspră o fotbalului. „Gil" e Jucătorul prin exce
lență. Cînd a greșit o dată, visînd să plece în Mexicul pre-Mun- 
dialului, s-a autopea'epsit imediat, coborînd spre lași, dar nu 
fără obsesia Jucătorului sigur că va sparge „banca fotbalului*  
cu o singură fisă în buzunar.

Ieri, cînd Secoșan a anunțat, la 4—1, că „Gil" l-a introdus în 
echipă pe feciorul său, Mircea, am avut din nou revelația Jucă
torului pasionat. A acestui jucător incapabil să întocmească lista 
greșelilor pe care „ar fi bine să le eviți*,  în numele mediocrității 
de aur... Acum o săptămînă, la lași, în pauza jocului cu Craiova, 
„Gil" a oferit fotbalului o premieră mondială, spunînd jucătorilor: 
„Băieți, oți jucat bine. Greșeala am comis-o eu, tactic. Vom re
para totul după pauză". Poale că în această tiradă există și un 
pic de dramatism deliberat la rece, dar în clipa în care mi s-a 
povestit scena, mi-am dat seama că Jucătorul pregătește o lovi
tură de teatru la Cluj.

Mustul Cotnarilor fierbe. Se așteaptă vinul.. <
loan CHIRILA

CLASAMENTUL
1. DINAMO BUC.
2. Politehnica
3. Rapid
4. Petrolul
5. U. T. A.
6. Steaua
7. Farul
8. Steagul roșu 

Univ. Craiova 
Sport club Bacău 
„U" Cluj 
Jiul
F. C, Argeș

9.
10.
11.
12.
13.
14. C.F.R. Cluj '
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

CLASAMENTUL

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
5
4
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
3
2
1

2
2
4
2
1
2
2
2
1
0
1
1
3
1
2
0

18— 8
19—13
9— 4

13— 10
14— 8
15— 13
16— 16

5— 7
6— 10

18—14
11-12
9—11

12-16
11—17
6—11
5—17

14
12
12
12
11
10
io
10
9
8
7
7
7
7
6
2

GOLGETERILOR
După nouă etape, in clasamentul golgeterilor cam

pionatului diviziei A conduc ADAM, PANA, D. ENE 
51 CUPERMAN — Cu cite 5 goluri, tilnd urmați de 
Doru Popescu, Dudu Georgescu, Tătara, lordănescu, 
Oprea. Bojin, Moldoveana și Lupulescu — eu cita 
4 goluri.

ECHIPA ETAPEI
SUCIU

LUPESCU HALMAGEANU CODREA 
DINU (Dinamo) R. NUNWEILLER

SALCEANU TURCAN DUMITRACHE MOLDOVEANU

STOICA

La Timișoara

TIMIȘOARA, 1 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Cocheta sală „Olimpia" din 
localitate a găzduit astăzi 
(n.r. ieri) după amiază parti
dele inaugurale ale primu
lui tur de iarnă din cadrul 
campionatului feminin. de 
handbal. De fapt, s-au dis- 
puțat cele 5 jocuri cuprinse 
în etapa a X-a a acestei în
treceri, jocuri care au satis
făcut, în general, pe cei pes
te 1500 de spectatori. Dar, 
iată succinte cronici ale a- 
cestor partide.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
TEXTILA BUHUȘI 7—8 
(4—3). Rezultatul constituie o 
surpriză. Tocmai de aceea 
este de . aprecăit că forma
ția din Buhuși ar fi meritat 
cel puțin un meci egal, dacă 
nu chiar victoria. Insă inex
plicabil, jiicătoarele acestei 
echipe, mizînd totul pe arma 
contraatacului, nu și-au pu
tut concretiza superioritatea, 
deoarece au ratat 7 aseme-

nea situații. Partida a avut 
o desfășurare palpitantă. La 
început au condus mureșen- 
cele (min. 11 : 3—0, min. 
15 : 4—1), dar Textila a reu
șit să obțină egalarea (min. 

minute 
condu- 
întîlni- 
o feri nd 
specta-

Studenții facultăților Umversit’Ri bueureștene aliniați pentru festivitatea de deschidere a întrecerilor

■ ' ' \

■F ■

și— de ce să n-o spunem ? 
— admirația tuturor celor 
prezenți pentru munca plină 
de eforturi șl abnegație a ca
drelor didactice și a noilor 
generații de profesori de e- 
ducație fizică.

Solemnitatea acestor mo
mente a făcut apoi loc, cum

era de așteptat, dirzeniei cu 
care s-au desfășurat întrece
rile „Cupei anilor I" sau în- 
tilnirile interfacultăți la vo
lei, handbal, fotbal, baschet 
și atletism. Dar, ceea ce a 
contat mat mult, s-a aflat tn 
spatele luptei pentru rezul
tat t s-a simțit fțj, numărul

mare de 
ția care 
mai mult pe studenții bucu- 
reșteni de sport și s-a „citit" 
în nivelul ridicat al întrece
rilor, munca pricepută a pro
fesorilor de specialitate.

„.A fost o duminică fru- 
moflsd de toamnă, plină de

participanți amici- 
leagă din ce In ce

semnificații, în care s-au id- 
geminat respectul solemn al 
muncii și învățăturii cu avîn- 
tul permanent nou al tine
reții ; o duminica definito
rie, într-un fel, pentru spor
tul universitar.

25 : 4—4) și, două 
mai tîrziu, să ia chiar 
cerea: 5—4. Finalul 
rii a fc-st pasionant, 
multe faze de mare 
col. In min,, 33 scorul a de
venit, din nou egal : 6—6, 
formația din Tg. Mureș rea- 
lizînd o nesperată victorie. 
Punctele au fost înscrise de : 
E. Szebeny (3). Szolossi (2), 
Mathe, Cordoș pentru Mure
șul, Seidner (3), Șerban (2), 
Simeria pentru Textila, A 
condus foarte bine cuplul V. 
Pelenghian și P. Cîrligeanu 
— ambii din București.

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — C.S.M. SIBIU 
15—5 (5—4). Doar o singură 
repriză au rezistat handba
listele din Sibiu în fața e- 
chipei campioane. Scorul a 
avut insă în această parte a 
jocului o evoluție puțin obiș
nuită. Din primul minut 
C.S.M. a condus cu 1—0. ti- 
mișorencele reușind egalarea 
abia în min. 10 ! Apoi, pină 
Ia sfîrșitul reprizei, avanta
jul studentelor a fost minim 
(min. 10 : 4—3, min. 25 : 
5—4). în partea a doua aîn- 
tîlnirii, însă, Universitatea 
s-a detașat net și scorul rea
lizat în aceste ultime 25 de 
minute (10—1) ne scutește de 
orice alte comentarii. Au în
scris : Metzenrath (6), Ne
ghină (4), Rigo (3). Seclielî, 
Onofraș pentru „U" și Birt- 
helmer (3), Barbu, Dînsu 
pentru C.S.M. Foarte bun ar
bitrajul cuplului I. Ionescu 
și M. Ionescu — ambii din 
București.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — CONFECȚIA 
BUCUREȘTI 10-7 (5—5).
Partidă de mare luptă cu faze 
dramatice. Din păcate, Con-' 
structorul Timișoara a depă
șit, uneori, limita admisibilă 
a „jocului tare“. Pe fondul so-

Hrislciche NAUM

Eadu Ț1MOFTE

—---------------------------------- 1
(Continuare în pag. a 2 a
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CUPA ROMÂNIEIa.s.a. cluj Învinsă
înaintea primului tur 

al „C.C.E.",

OPTIMISM
LA DINAMO

— Cum apreciați tra
gerea la sorți a echipei 
dv. în primul tur al 
„C.C.E." ? a fostȚ>rima 
întrebare adresata prof. 
Dan Niculescu, antre
norul echipei campioa
ne a României, Dina
mo București.

— Regret, dar nu pot da 
un răspuns cit de cit pre
cis, deoarece adversara. 
Union Firestone Viena, este 
o formație complet necu
noscută nouă. Tocmai de 
aceea am căutat să ne pre
gătim cit mai bine șl să 
ieșim din scăderea de for
mă manifestată in ultima 
vreme.

— Ce ați făcut pen
tru aceasta ?

— Antrenamente și jocu
ri de verificare. In ceea ce 
privește întilnirile de veri
ficare, doresc să menționez 
că am reușit să disputăm 
cinci partide internaționale, 
trei în campionatul națio
nal și in „Cupa municipiu
lui București", toate fiin- 
du-ne de un real ajutor în 
pregătire. Ultimele meciuri 
internaționale le-am sus
ținut la Sofia unde am 
jucat cu Levski-Spartak, 

‘ și cu Spartak.
— Acum sînteți mul

țumit de forma sporti
vilor dv ?

— In urma disputelor de 
la Sofia și de sîtnbătă 
(n.r. î partida cu I.E.F.S,), 
cred că băieții sînt în re
venire și se pot comporta 
bine în întilnirile cu U- 
nion Firestone.

—Știm că absența 
Iui Novac afectează se
rios potențialul lotului 
dinamovlst. Credeți că 
cei ce-1 înlocuiesc vor 
putea face 
simtă lipsa ?

Bineînțeles 
Dar constat că 
Săuca se străduiesc și, tre
buie să mărturisesc, nu 
fără roade.

■ Un singur rezultat surprinză
tor In etapa de ieri a diviziei 
A : echipa feminină A.S.A. Cluj 
a fost din nou întrecută acasă, 
de astă-dată de Crișul Oradea. 
In rest, victorii ale favoritelor.

MASCULIN
Universitatea Cluj — I.C.H.F. 

București 72—66 <35—34). Joc de 
slab nivel tehnic, dar de un an
gajament fizic deosebit. Gazdele, 
cu Rtihring în formă excelentă 
și cu Demian foarte bun în a- 
părare, au izbutit să se detașeze 
în repriza secundă. De la oaspeți 
s-au evidențiat Em. Niculescu și 
Barău. Cele mal multe punete: 
Rilhring 28. Simon 13 perttru 
;.U“, respectiv Barău 21 și Bulat 
12. Au condus slab I. Krasznai 
(Oradea) șl G. Mahler (Satu 
Mare). (M. RADU—coresp.)

Farul Constanța — Politehnica 
Cluj (14—53 (25—23). Constftnțenil
au realizat prima ior victorie în 
actualul campionat in urma unui 
joc de mare luptă, în care pi
votul Popovici a fost în vervă 
deosebită. Cele mai multe puncte: 
Popovici 19. Mlniuș 19, Cincu 17 
pentru Farul, respectiv Roman 17. 
Inegal arbitrajul prestat de A. 
Dănilă și I. Petruțiu (ambii din 
București). (M. ENACHE—coresp.)

Politehnica Brașov — Politeh
nica Galați 88—72 (33—36). O
dispută echilibrată. încheiată cu 
victoria gălățenilor care, în ul
timele Irel minute, au greșit 
mat puțin decit gazdele. Consem
năm o eroare a brașovenilor : in 
ultimele cinci minute ei nu au 
sesizat, și nu au speculat faptul 
că patru din jucătorii de la 
Politehnica Galați aveau cile pa
tru greșeli personale. Cele mal 
multe puncte : Bobancu 26. Di- 
kay 18. Bădescu 14 pentru gazde, 
respectiv Moraru 18. Samson 13, 
Baltag 12. (P. DUMITRESCU — 
coresp.)

T.D.N.A.

să nu

nu.că 
Cernea si

DIN NOU AC AS A!

simțitor potențialul. Cele mal 
multe puncte : Slpoș 10. Bugar 
9 de la A.S.A.» respectiv Vigil 
16 și Boca 9. Au condus bine 
Dan Chiriac (București) și I. 
Mihăescu (Tg. Mureș). (P. RAD- 
V ANI—coresp.)

Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
București 47—64 (22—33). Rapl-
distele au dominat din primele 
minute, acționind mai organizat 
și dovedind multă eficacitate în 
fața zonei aplicată de mureșen- 
ce. Cele mai multe puncte: Iva- 
novicl 17, Racoviță 11, Chiraleu 
11 pentru Rapid, respectiv Bra- 
ssai 17. Eucaci 12. Au arbitrat 
bine M. Aldea (Ploiești) șl V. 
Chioreanu (Cluj). (C. ALBU — 
coresp.)

Sănătatea Satu Mare — Voință 
Brașov 78—65 (35—35). A fost o 
partidă dinamică, cu emoții pen
tru localnice caro au fost con
duse pină in min. 18. In repriza 
secundă, Sănătatea a evoluat mai 
bine Și s-a impus. Cele mai 
bune : Balai, Mihalic. Dobosi de 
la Sănătatea, respectiv Simon, 
Dumitru și Nedelea. Au arbitrat 
bine Gh. Ionescu (Oradea) 
Fr. Took (Cluj). (A- VERBA 
coresp.)

POLITEHNICA CLUJ $E MENTINf IN SERIA I A DIVIZIEI

telefon, 
nostru).

TG. MUREȘ, 1 (prin 
de la corespondentul 
Pe terenurile din parcul „23 
August" și pe o vreme neaș
teptat de frumoasă, sîmbătă și 
duminică s-a disputat returul 
din meciul pentru barajul se
riei I a diviziei de tenis. Dis- 
punind cu 19—5 de mureșeni 
Politehnica Cluj se menține, 
astfel, pe locul 6. Echipa Mu
reșul Tg. Mureș, eonsiderîn- 
du-se dinainte învinsă nu a o- 
pus o rezistență hotărîtă stu
denților clujeni. Dacă echili
brul s-a menținut pînă la sco
rul de 3—3, aceasta se dato- 
rește, în primul rînd, celor 
două puncte cîștigate de ex
perimentatul Ovici în partida 
eu Boldor (6—1, 6—1, 1—6) și 
la dublu (partener fiindu-i Ba
logh), cu Boldor. Komoroczi 
(6—3 6—1). Alte rezultafe :

(Politehnica 
Fodor-Negru 

(Politehnica Cluj) 4—6, 8—6, 
6—2 ; simplu senioare : Vera 
Dudaș—Vera Rado (Politehni
ca Cluj) 0—6, 4—6, Ana Pre
da — Lucia Tănăsescu 3—G. 
3—6, Vera Dudaș— Lucia Tă
năsescu 5—7, 6—4, 3—6, Ana 
Preda — Vera Rado 0—6, 
0—6. dublu senioare : Preda. 
Dudaș — Rado, Tănăsescu 
3—6 abandon clujence ; sim
plu juniori: Miilfay — Sila- 
ghi 3—6, 6—1, 6—1, Tocaci — 
Negru 5—7, 5—7, Miilfay — 
Negru 4—6, 7—5, t—6 ; ju
nioare : Ana Hones — Marie- 
ta Ghercioiu 2—6 0—6, Suza- 
na Grexa — Margareta Faza- 
kaș 1—6, 3—6.

Balogh-Boldor 
Cluj) 4—6, 2—6,

loan PĂUȘ

MASCULIN

CLASAMENTE

1. Steaua 440 334-231 3
2. Dinamo 440 337-275 8
3. „U“ Cluj 4 3 1 257-234 7
4, ,.Polt“ Galați 431 279-268 7
5. „Poli" Buc. 422 248-249 6
6. ..U“ Tini. 422 290-279 6
7. I.C.H.F. 422 284-298 6
8. P.apid 4 1 3 285-325 5
o. I.E.F.S. 413 253-295 5

10. Politehnica Cluj 413 232-279 5
11. Farul C-ța. 413 208-263 5
12. Polit. Brașov 4 0 4 237-266 4

VOINȚA SIBIU Șl RAPID BUCUREȘTI - CAMPIOANE LA JUNIORI

Universitatea Timișoara — Ra
pid București 89—89 (39—31). După 
slabele evoluții precedente. ti
mișorenii au juca). în sfirșit. la 
valoarea lor. Rapidlștil, din rin- 
dul cărora a lipsit Cristian Po
pescu (accidentat), au dat o re
plică dîrză. mai cu seamă în 
prima repriză în care au șl con
dus. O “ '
care a 
lerator11 
versaril 
mai multe puncte : 
Cîmpeanu 21. Czmor 17 
„U". respecilv stfinescu 23. Tur- 
sugian 14. Czell 12. Au arbitrat 
bine G. Dutka (Oradea) și D. 
Crăciun (Brașov). (P. ARCAN — 
coresp. principal)

notă bună pentru ,.U“ 
știut să „apese pe acce- 
in momentul în care ad
erau descumpăniți. Cele 

Viciu 29. 
pentru

FEMININ

1. Folit. BUC. 330 178-132 6
,2. Rapid 3 3 0 138-143 6
3. Constr. Buc. 3 2 1 163-155 5
4. I.E.F.S. 3 2 1 172-153 5
5. Crișul 3 2 1 162-159 5
6. Sănătatea S. M. 3 1 2 194-198 4
7. MurețMl Tg. M. 3 1 2 139-174 4
R. Voința Bv. 3 1 2 168-212 4
o. a.s.a. ciu.i 3 0 3 142-157 .3

10. Voința Buc. 303 136-158 3

ARAD, 1 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). — După 
trei Kile de întreceri, duminică 
au fost desemnate primele echi
pe de judo la juniori mari și 
mici — campioane republicane. 
In sala de sport din localitate 
și-au disputat întâietatea 22 de 
formații (juniori inari) și (ju
niori din care au făcut
parte na mai puțin de 412 spor
tivi. A fost un adevărat maraton 
judoka. Cu toate acestea junio
rii au oferit spectatorilor pre- 
zenti la galele primei ediții a 
competiției, numeroase partide 
dc un apreciabil nivel tehnic. 
Se cuvin a fi menționate echi
pele Voința Sibiu, Vagonul Arad, 
Rapid București șt Trotușul oraș 
Gh. Gheorghiii-Dej. Dintre ju
niori Hm remarcat pe L. Mol-

REZULTAT»

GAZDELE AU CEDAT JUMĂTATE DIN PUNCTE
FEMININ

A.S.A. Cluj — Crișul Oradea 
45—47 (25—28). Un meci echili
brat. cu final pasionant, in care 
oaspetele, mai caline, au repur
tat o victorie muncită. Clujencele 
au suferit un nou eșec pe teren 
propriu, în fața unei formații 
care și-a organizat mat. bine a- 
tacurile. a recuperat majoritatea 
mingilor și a luptat cu deplină 
dăruire. Baschetbalistele de la 
A.S.A. au fost supărător dc im
precise șl, in plus, eliminarea 
jucătoarelor Păcuraru și Tran
dafir (5 gr. p.) diminuat

D. St.

TREI ECHIPE FEMININE VICTORIOASE ÎN DEPLASARE
In cea de a patra etapă a 

campionatului diviziei A 
popice (feminin și masculin) 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

la

GIURGIU

FEMININ

cînd 
Tran da

de Erica 
p.d. (O.

LAROMET BUCUREȘTI — 
VOINȚA TG. MUREȘ 22'99— 
2300 p.d. Surprinzătoarea 
victorie a oaspetelor s-a de
cis în ultimul schimb 
bucureșteanca Elena 
fir a fost întrecută 
Szasz cu 405—391 
Diaconescu, coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — 
DERMAGANT TG. MUREȘ 
2451—2136 p.d. Diferența de 
scor (315 „bețe") oglindește 
fidel decalajul valoric dintre 
cele două echipe. Formația 
mureșeană, proaspăt promo
vată în divizie, are jucătoa
re cu posibilități mai modes
te. De pildă, la acest meci 

mici una dintre ele n-a reușit 
să obțină o cifră bună, sin
gura care s-a apropiat de 
400 pd, a fost Margareta Da
niel, care a și cîștigat la 
Magdalena Petre cu 391— 
356 p.d. De la Voința s-au 
evidențiat Valeria Dumitres
cu (450 
cu (438 
nu (420 
in ța 18,

PETROLUL PLOIEȘTI — 
C.S.M. REȘIȚA 2261—2125 
pd. Ploieștencele au obținut 
o victorie ușoară, avînd în 
«Dumitra (413) și Gavrilă 
(411) cele mai eficace concu
rente. De la oaspete cel mai

mare punctaj l-a obținut Ji- 
jic — 383. (Șt. Ionescu, co
resp.)

CETATEA
RAPID BUCUREȘTI 2353—
2406 pd. Neprofitînd nici în 
această etapă de arena pro
prie (meciul s-a jucat la po- 
picăria Fabricii de zahăr) 
giurgiuvencele au pierdut la 
un scor destul de concludent. 
Cea mai bună jucătoare a 
reuniunii a fost junioara Va- 
silica Pințea (R) care a dobo- 
rît la proba de 100 de lovi
turi mixte 445 de popice. De 
la gazde s-a remarcat Elena 
Rada cu 419 pd. (Tr. Barbă- 
lată. coresp.)

VOINȚA CONSTANTA — 
U. T. ARAD 2377—2189 pd.

VOINȚA CLUJ — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2339— 
2385 pd.

pd), Cornelia Greces- 
pd) și Maria Armea- 
pd). Bile goale-: Vo- 
Dermagant 44. (T. R.)

MASCULIN
C.F.R. TIMIȘOARA — PE

TROLISTUL CÎMPINA 4893 
—4731 pd. Ceferiștii au jucat 
mult mai bine decît oaspe
ții și au avut în Holtz (345 
pd) 
Pd) 
De 
cat 
(821

197Z
Ctntriil 

științifice 
Consiliul 
educație fizică și sport, in 
colaborare cu..............
tea populară 
organizează 
„PREFAȚA 
LE OLIMPICE 
MUNCHEN — 
ținută de prof. Ioan Mu- 
reșanu, in sala Dalles, as
tăzi incepind de la ora 
ÎS,30. Va urma un film 
artistic.

ele cercetări 
al C.N.E.F.S. și 
muncipal pentru

LA

UniversUa- 
București, 
expunerea 
JOCURI- 
DE LA 

1972“, sus-

și juniorul Străuț (818 
cel mal preciși popicari, 
la cîmpinenl s-a remar- 
un singur om — Pascu 
pd). (C. Crețu, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
GLORIA BUCUREȘTI 5184— 
4741. Medieșenii și-au surcla
sat adversarii la o diferență 
rar întîlnită — 443 pd. Per
formerul reuniunii a fostme- 
dleșeanul Tonei, care a dobo
ri t 947 de popice. De la Gaz 
metan s-a mai remarcat un 
junior de 18 ani, V. Bologea 
(728 pd). (Z. Rîșnoveanu, co- 
reso.)

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 5361—5157 pd. 
Reșițenii, avînd o formație 
omogenă, au cîștigat comod. 
Cei mai buni : Tismănaru — 
923, Ciocîrlân — 919 de la 
învingători, respectiv, Seres 
— 913. (D. Plăvițu, coresp.)

PETROLUL 
RAFINĂRIA 
5100—4895 pd

FLACĂRA 
VOINȚA BUCUREȘTI 5115— 
5128 p d. Cîmpinenii au jucat 
foarte slab și au fost întrecuți 
la limită de către bucureșteni. 
Cel mai bun jucător al întîl
nirii a fost Blăgăilă (V) — 920 
p d. (E. Stroe-cores.)

RAPID BUCUREȘTI — 
OLIMPIA REȘIȚA 5089—4830 
p. d.

PLOIEȘTI — 
TELEAJEN

C1MPINA

(Urinare din pag. 1)
Studenții domină insistent, dar 

fără efect datorită încetinelii 
ritmului in fazele de finalizare, 
dsir șl ca urmare a unor greșeli 
de tehnică individuală. In ace
eași perioadă Grlvița Roșie nu 
trece decit de 4—5 ori de mijlo
cul terenului. Studenții ratează 
două „drop‘'-uri. prin lacob. în 
min. 32 la o acțiune a înaintării 
echipei oaspe, balonul ajunge la 
Batter, care înscrie o încercare. 
Fină la pauză studenții mal ra
tează două încercări aproape fă
cute și o lovitură de pedeapsă — 
autor, Crăciunescu — mingea lo
vind barn I

In repriza a doua ne așteptam 
la o accelerare de ritm în jocul 
echipei gazdă. Ea, însă, s-a com
plăcut In a sta ia mijlocul tere
nului jucindu-se eu... greșelile și 
ocaziile. în min. 55. Țlbuleac exe
cută o lovitură de pedeapsă de la 
40 de metil și înscrie, Nici acum, 
cînd nu mal aveau ce pierde, stu
denții nu renunță la jocul lor lent. 
Ei au posibilitatea prin lacob să 
reducă din handicap, la o lovi
tură de pedeapsă din „22“ și 
dintr-o poziție favorabilă. Mingea 
trece pe lîngă bară.

Din min. 65 evoluția gazdelor 
cunoaște o linie ascendentă, con
cretizată prin încercarea lui Cră-

ciunescu, realizată in min.
urina unei frumoase acțiuni a în
tregii înaintări. Eforturile gaz
delor de a egala rămîn, însă, fără 
succes. Calmul și tehnica indivi
duală superioară au fost factorii 
determinanțl ai victoriei echipei 
campioane, care, cu această vic
torie reintră in lupta pentru pri
mul loc.

DINAMO — AGRONOMIA 
CLUJ 20—3 (9—0)

Stadionul Ghencea — foarte bun, 
timp — excelent, spectatori — 
circa 1 000

Realizatori : Fugigi — cîte o în
cerc. și o ttansf., Florescu — cîte 
o 1. p., un drop și o încerc., Ba
ciu și Roman — cîte o încerc., 
resp. Balînt — 1.

DIN AMO : Bacfu, Iorguîescu, 
Târlea (Stoica) —• Tuțuianu, Da
raban — Roman Iftimie, Fugigi 
Florescu. Nicolescu — Constantin, 
Nica. Hulă. Istudor — Dăiciuiescu.

AGRONOMIA CLUJ : Deac,
Bucur, Pop — Chlhaia. Moișeanu 
— Pascal, Cotuțiu, Cosma — Mă- 
țăoanu, Balint — lanusevici, Cor- 
doș Ti. Baba, Colcer, Constanti- 
nescu.

A condus : dr. G. Eftimescu
STEAUA — RULMENTUL 

BIRLAD 43—3 (14—3)
Au marcat: Durbac (13), Telca- 

șă și Braga — cîte 9, Ionescu și

,p.

Etapa a treia a diviziei A nu a însemnat, așa cum se spera, 
un reviriment în jocul celor 24 de echipe. Steaua, Politehnica 
Galați și Rapid (la băieți), Dinamo și Penicilina (la fete) con
tinuă să domine campionatele, 
peții și-au împărțit... frățește 
la intilniri.

în această etapă gazdele și oas- 
victoriile. Cîteva amănunte de

FEMININ

RAPID — UNIVERSlTAr 
TEA CRAIOVA (3—1). Absen
ța a două dintre titulare 
(Rebac și Szekely) — bolnave 
— și forma slabă a Marianei 
Baga au scăzut considerabil 
potențialul în joc al forma
ției rapidiste. Lipsite de expe
riență, tinerele înlocuitoare 
(Stoica, Florescu, Mateș, 01- 
teanu) au făcut ca victoria 
gazdelor să stea tot timpul sub 
semnul îndoielii. Craiovencele 
s-au comportat în general 
bine, însă n-au fost întotdea
una insistente în joc. Ele pu
teau obține, în situația în 
care s-a pfezentat Rapidul, 
un rezultat mai bun. Poate 
chiar victoria. De altfel, stu
dentele au condus la începu
tul seturilor I și IV (pier
dute) cu 7—1, 9—4 și res
pectiv 6—0, 14—13.

Jocul nu a depășit nivelul 
mediu, fiind presărat cu mul
te greșeli tehnice în special 
de partea giuleștencelor, care 
au cedat și numeroase punc
te din serviciu. Arbitraj 
tisfăcător s V. Voicu — 
Găleșanu ((București).

FARUL CONSTANȚA 
PENICILINA IAȘI 0—3 (—11.

5). în ciuda scorului

final, partida a fost foarte 
viu disputată și nu exagerăm 
cînd spunem că, cu un plus 
de concentrare și cu o orien
tare mai bună în teren a ju
cătoarelor constănțene, rezul
tatul ar fi fost altul.
GOLDENBERG-Coresp.).

C.S.M. SIBIU — C.
CREȘTI 1—3 (—12, 9, 
—6). Un joc lipsit de 

faze frumoase, din cauza
eleinen- 

gazde.

BUCUREȘTI 1—3 
-13, -

(CH.

P.
9,

în
special a greșelilor 
tare ale jucătoarelor 
Oaspetele au cîștigat pe merit, 
ela avînd un atac mai bun și 
un blocaj eficient. (I. IO- 
NESCU-coresp. principal)..

MASCULIN

sa-
N.

PETRpLUL PLOIEȘTI 
RAPID (0—3). Deși nu au 
cat la valoarea lor, rapidiștil 
au obținut victoria în mai pu
țin de 45 de minute. Gazdele 
nu au făcut față decît în se
tul trei, cînd au reușit să 
egaleze la 12. In rest, evolu
ția lor a fost ștearsă. (A. 
VLĂSCEANU, coresp- princi
pal).

UNIREA TRICOLOR BRĂI
LA — POLITEHNICA GA
LAȚI (1—3). Infrîngerea, în 
fața unei echipei care totuși 
nu a strălucit, se datorează

ju-

(Urmare din pag. 1)
nor asigurat de un public 
pentru care n-a contat altceva 
decît victoria cu orice preț a 
formației timișorene, meciul 
a cunoscut faze de duritate. 
Constructorul a condus cu 
5—2 în prima repriză dar 
Confecția a găsit resursele ne-, 
cesare pentru a egala. In par
tea a doua a întîlnirii, timi- 
șorencele au preluat din nou 
conducerea, transformînd 
două lovituri de la 7 metri. 
Confecția s-a apropiat la un 
punct, însă, în min. 36 ar
bitrii întîlnirii 
I. Dumitrescu 
în general, au 
le-au oferit 
gazde un 7 m 
final mai impetuos Construc
torul a cîștigat meritat. Au 
înscris : Bratie (3), Ștcf (2), 
Sauer (2), Bain (2) și Kaspari 

respec-
Papa 
Con-

R. Iamandi și 
(Buzău) care, 
condus bine, 
handbalistelor 

gratuit. Cu un

(1) — Constructorul, 
tiv Ilic (3), Matache (2), 
(1) și Zamfirache (1) — 
fecția.

VOINȚA ODORHEI 
I.E.F.S. BUCUREȘTI 10—9 
(5—3). Teoretic — o surpriză. 
Practic — un rezultat normal. 
Aceasta pentru că Voința 
Odorhei este o echipă în timp 
ce I.E.F.S. contează — în atac 
— doar pe Băicoianu și are un 
sistem defensiv ușor deregla- 
bil. Voința Odorhei a meritat

din plin victoria deoarece și-a 
dominat adversarele și a avut 
un final entuziasmant: golul 
victoriei a fost înscris în ul
timele secunde de joc. Au 
marcat i Micloș (3), Teglas
(3) , Maghiari (2), Markoș (1) 
și Hohr (1) — Voința, respec
tiv Băicoianu (8), Mohanu (1)
— I.E.F.S. Au arbitrat bine C. 
Șenchea și P. Cobilici (Plo
iești).

Luni după-amiază, începînd 
de la ora 15, se dispută urmă
toarele meciuri : C.S.M. Si
biu — I.E.F.S. București, Vo
ința Odorhei — Textila Bu- 
huși. Constructorul Timișoara
— Universitatea Timișoara, 
Mureșul Tg. Mureș — Uni
versitatea București și Rul
mentul Brașov — Confecția 
București.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — RULMENTUL 
BRAȘOV 25—16 (9—8). Bucu- 
reștencele au dominat net în 
repriza a doua cînd atacul 
lor a funcționat excelent. Au 
marcat: Arghir (8), Schramko 
(5), Dobîrceanu (4), Scorțescu
(4) , Tair (2) și Furcoi (2) pen
tru Universitatea București, 
Allies (5), Naco (6), Șerb (2), 
Oancea (2) și Bojte (1) pentru 
Rulmentul. Au arbitrat foarte 
bine Alexandru Codreanu și 
Robert Fliegel (Timișoara).

MateeseuPostolache — cita 3 și 
(6), rasp. Bucoș (3).

STEAUA : Enăchescu. 
cea, Ciornei (Pievu) — 
Postolache — Achim. T_____,
Băltărețu — Mateeseu. Giugiuc (R. 
Ionescu) — Teleașă, Budicâ, Ghi- 
ță, Braga, Durbac.

A arbitrat : Ing. Teodor Nasta 
Cuplajul de ,pe „Ghencea". des

fășurat in condiții meteorologice 
neașteptat de propice, a satisfă
cut doar în parte. Fiindcă prea a 
fost mare diferență de valoare 
între cele patru competitoare : 
de o parte formațiile gazdă (Di
namo șl Steaua), iar pe de altă 
parte (Agronomia Cluj și Rul
mentul Bîrlad).

Deși în mare vervă, totuși, Di
namo a fost nevoită să forțeze 
progresiv ritmul în partida cu 
studenții clujeni, care, după ma
niera în cari abordaseră partida, 
se părea că nu sînt dispuși să 
piardă prea ușor. Oaspeții au 
avut Unele momente, pe înaintare 
îndeosebi, in care s-au făcut re
marcați prin forța de împingere și 
printr-o bună legătură Cu trei- 
sferturile. Aproape jumătate din 
prima repriză, clujenii au reușit 
să facă un joc egal, în eîmp, 
cu redutabilii lor adversari. Ir. 
cele din urmă, însă. pregătirea 
fizică a oaspeților și-a evidențiat 
fisurile, mal ales că dlnamovlștil. 
reușind să-și impună inițiativa, 
au început să-i bârțuiască pe 
toate compartimentele. Practic,

Gh. Mir-
• Plutea, 
Șerban,

din min. 22, Dinamo n-a mai 
avut în Aață o adversară care să-i 
creeze probleme...

Steaua a stabilit scorul etapei, 
întîlnlnd in Rulmentul un adver
sar dificil datorită tenacității do
vedite. dar care a acționat des
tul de confuz și dezlînat. mai 
ales în partea a doua a întîlnirii,

T. BRADEȚEANU
Rezultatele celorlalte meciuri : 

Farul C-ța. — Rapid 14—12 (9—1'1), 
C.S.M. sibiu — U. Timișoara 0—0, 
Politehnica lași — Constructorul 
Buc. 15—3 (3—0). Amănunte de la 
aceste meciuri, în ziarul nostru de 
marți.

Clasamentul general după etapa
a VIT-a :
1. Steaua 7 7 0 0 163: 28 21
2. Grivița Roșie 7 5 0 2 80: 35 17
3. știința petr. 7 5 0 2 73: 50 17
4. Agronomia Cj. 7 4 0 3 48: 63 15
5. Dinamo Buc. 6 4 0 2 146: 25 14
6. Univ. Tmș. 6 3X2 50: 53 13
7 Rulmentul Bd. 7 3 0 4 44:105 13
8. Poli. lași 7 2 14 57: 68 12
9. Farul C-ța. 6 2 13 29: 65 11 '

10. Rapid 7 2 0 5 54: 84 11 i11. C.S.M. Sibiu 7 115 12: 94 10
12. Constr. Buc. 6 0 0 6 31:117 6 t

Etapa a VHI-a (4 noiembrie) :
Grivifa Roșie,

Politehnica iași,
Constructorul —
C.S.M. Sibiu — Routenmca iași, 
Agronomia Cluj — U Timișoara, 
Rulmentul Birlad — Dinamo Bile., 
Rapid — Steaua și Farul Con
stanța — știința Petroșani.

In „Cupa României' 
(32-imile), Punctul de 
competiție au intrat divizionarele B. Bilanțul partidelor dis
putate nu este prea favorabil participantelor în. campionatul 
diviziei secunde, deoarece 17 dintre ele au părăsit întrecerea. 
Printre cele eliminate se află Sportul studențesc București, 
A. S. Armata Tg. Mureș, Minerul Anina, Ceahlăul P. Neamț, 
Metalul Tîrgoviște, echipe cu experiență competițională și cu 
pretenții Ia șefiile celor două serii. Alte două echipe divizio
nare B, Progresul Brăila și Corvinul Hunedoara, au reușit 
să se califice datorită unei clauze a regulamentului competi
ției, care prevede că în caz de egalitate, după prelungiri for
mația ce a evoluat în deplasare promovează în etapa urmă
toare. După cum se vede, ieri „Cupa" 
mi rea de „competiție K.O.“.

Iată scurte relatări de la meciurile

s-a consumat ieri o nouă etapă 
atracție l-a constituit faptul că în

nu și-a dezmințit denu-

disputat*  ■

dovan și Al. Toth (Voința Sibiu); 
C. Mihalca (Vagonul), C. Roman 
(Rapid) și fi. Marian (Șc. sp. a 
Buc.).

lată rezultatela partidelor fi
nale : juniori mari (pentru locu
rile I—JI): Voința Sibiu — Vago
nul 3—1 șl pentru locurile III— 
IV — Sănătatea Miercurea Cluc
— Șe. sp. 2 Buc. 3—2. Clasament:
1. VOINȚA SIBIU — —----‘-----*
republicană pe 1970.
Arad, 8. Sănătatea Miercurea 
Cluc : juniori mici : Rapid Buc.
— Trotușul 2—2 și șc. sp. 1 Buc.
— Sănătatea Miercurea Ciuc 2—2.
Clasament : 1. RAPID BUCU
REȘTI — campioană republicană 
pe 1970, 2. Trotușul oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej, 3. Școala sportivă 
nr. 1 București.

Ștefan IACOB

campioană
2. Vagonul

FEMININ : I.E.F.S. — Dina
mo 0—3 (-8, -7, -14), Rapid — 
Universitatea Craiova 3—1 (i2, 
-6. 8. 14) Medicina București
— universitatea Cluj 3—0 (9, 
3. 13). C.SM. Sibiu — C. P. 
București 1—3 (-12, 8. -13, -6). 
Ceahlăul P. Neamț — Univer
sitatea Timișoara 3—0 (li, *10,  
10). Farul — Penicilina laș) 
0—(î (-11, -10, -5).

MASCULIN : Petrolul — Pa
rtid 0—3 (-4 -2. -12), Dinamo
— Viitorul Bacău 3—0 (9. lt, 
7). Unirea Tricolor Brăila — 
Politehnica Galați 1—3 (11, -10. 
-10. -6). Universitatea Cluj — 
I.E.F.S. 8—1 (-10. 7. -6, 14. 7), 
Explorări Baia Mare — Steaua 
0—3 (-7. -7. *5).  Tractorul Bra
șov — Universitatea Timișoara 
3—1 (12, 12, -10, 13).

lotului restrîns și subțiat va
loric de care dispune acum 
Unirea Tricolor. De la învin
gători am remarcat pe tinerii 
R. Dumitrescu și C. Păduraru, 
în timp ce Udișteanu a evo
luat slab, exceptînd finalul 
meciului. A condus bine cu
plul constănțean C. Mușat — 
1. Ionescu. (N. COSTIN - 
coresp. principal).

TRACTORUL BRAȘOV — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(3—1). Prima evoluție a bra
șovenilor pe teren propriu (în 
acest campionat) a coincis cu 
o victorie în dauna studenți
lor timișoreni. Meciul nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic de
osebit. Brașovenii au fost su
periori la blocaj și mai liotă- 
rîți în atac. Am remarcat pe 
Rednic, Bănea și Dumitru (T), 
Rouă, Armion și Tănăsescu 
(P). Foarte bun arbitrajul 
prestat de C- Pitaru și N. Ro
taru, ambii din Sibiu. (C. 
GRUIA — coresp. principal).

„U“ CLUJ — I.E.F.S. BUCU
REȘTI (3—2). Partidă de mare 
spectacol în care tinerii com
ponent ai celor două forma
ții au' făcut multă risipă de 
energie. S-au remarcat Balaș 
și Bînda (Universitatea), Po
pescu. și Ionescu (I.E.F.S.) Au 
arbitrat bine I. Amărășteanu 
din Craiova și V. Szakacs din 
Baia Mare- (M. RADU — co
resp.)

CLASAMENTE 
IEMININ

1. DINAMO
2. Penicilina
3. Rapid
4. T.B.F.S.
5. Medicina
6. Ceahlăul
7. C.S.M. Sibiu

8-9. Farul.
8-9. Univ. Craiova
10. C.P.B.
11. Univ. Tm.
12. „U“ Cluj

MASCULIN

1. STEAUA
2. Politehnica Gl.
3. Rapid
4. I.E.F.S.
5. Politehnica Tm.
6. Tractorul
7. ,.U“ Cluj
8. Dinamo
9. Viitorul

10. Unirea Tricolor
11. Explorări
12. Petrolul

3
3
3
3
3

0 
0
1
1
1

3
3
22
2

3 1 2 5:6
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 0

2

2
2
2
3

6
6
9
5
5
4

4
4 
4
4
4
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
2
2
1
1
1
o 
o
o

0 9 
0 9 
0 9
1 8
1
1
2
2 
S
3
3
3

1
0

6
6
6
5
5
5
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4
4
3
3
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CURSE DE CAI
O spendidă zi de toamnă a 

marcat ieri intrarea stagiunii 
hipice „pe linia dreaptă", in 
luna in car» se vor disputa ul
timele reuniuni ale anului. 
PregramuL foarte dificil, a e- 
xercitat atracția majoră a pu
blicului prin prisma '
14 și mai puțin prin 
tehnică, deși datorită condiții
lor atmosferice excelente, 
concurenții și-au etalat 
nitatca maximă. Din 
cire insă, înșiși driverii 
lăsat conduși de o atare influ
ență și in locul unor rezultate 
normale aa apărut fisuri fla
grante de manevrări. Mai fu
til — destul dc modest — tre
buie să remareăm că Furiș și 
Enigma au furnizat curse com- 

Primul a 
dar cea

materia- 
latura

toți 
capa- 

neferi- 
s-au

plet contradictorii, 
scăpat nesancționat, 
de a doua a oferit publicului 
satisfacția platonică că lui Oa- 
nâ i s-a luat licența. De altfel 
— Oană — care nu este un 
antrenor oarecare — a cîștigat 
și cu Rusălcuța tot pc bază de 
interese materiale, iar datori
tă felului dezordonat cum în
țelege să conducă într-o aler
gare cînd vrea neapărat să 
cîștîge, s-a prăbușit pur și 
simplu pe pistă cu Rigola. A- 
cest profesionist ar trebui să 
înțeleagă anumite legi ale 
cuiselor de cai înainte de a se 
aventura nechibzuit !

Conducerea hipodromului 
obișnuise pînă acum cu 
rea unor măsuri de natură să 
stăvilească contactul pistă-spec- 
tatori sau spectatori-grajduri. 
Se pare că asemenea măsuri 
au obosit pe cei 1n drept și ca

ne 
lua-

OLTUL SF. GHEORGHE — 
A. S. ARMATA TG. MUREȘ 
2-1 (0-0). Joc interesant, 
terminat cu victoria gazde
lor, care în partea a doua 
au pus la grea încercare pe 
portarul oaspeților, Soliom. 
Au marcat: Rakosi (min. 65) 
Goga (min. 72), respectiv 
Caniaro (min. 80 din 11 m). 
A arbitrat foarte bine D. 
Isăcescu — București. (G. 
Briotă, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — 
C.S.M. SIBIU 1—2 (0—1). Re
zultatul nedreptățește echipa 
brașoveană. în final, jucăto
rii de la Tractorul au domi
nat, dar n-au reușit să ega
leze. Au înscris : Rădoi (min. 
28), Stoicescu (min. 60) pen
tru C.S.M., Kerestes (min. 70) 
pentru Tractorul. A condus 
slab V. Roșu — București. 
(V. Secăreanu, coresp.)

C. P. BUCUREȘTI — FLA
CĂRA MORENI 1—3 (1—2). 
în. primele 20 de minute jo
cul a fost echilibrat, apoi 
Flacăra a avut inițiativa. 
După pauză, Flacăra, mulțu
mită de rezultat, s-a dedicat 
spectacolului și n-a mai in
sistat în fazele de finalizare. 
Golurile au fost realizate de 
Harapu (min. 10) Postolache 
(min. 21 din 11 m), Nicules- 
cu (min, 50) pentru Flacăra, 
Andreescu (min. 21) pentru 
C.P.B. Foarte bun arbitra
jul lui I. Chilibar — Pitești. 
(Ionel Ferne)

LUCEAFĂRUL FOCȘANI
— METALUL BUCUREȘTI 
0—3 (0—1). Golurile bucureș- 
tenilor au fost marcate de 
Georgescu (min. 5), Iancu 
(min. 55) și Roman (min. 87). 
A condus bine I. Țifrea — 
Galați. (V. Manoliu, coresp.)

MARINA MANGALIA — 
PORTUL CONSTANȚA 1—3 
(1—1, 1—1). Au înscris Fătu 
(min. 34), 
și 117), 
(min. 35). 
resp.)

TEXTILA CISNĂDIE — 
C.F.R. ARAD 0—2 (0—1). Joc 
frumos, în care feroviarii au 
fost mai buni. Autorii golu
rilor : Mihoc (min. 8) și 
Beșcuca (min. 80). (I. Andrei, 
coresp.)

PETROLISTUL BOLDEȘTI
— POIANA CIMPINA 0—1 
(0—0). După pauză, petroliș
tii au dominat mai mult, 
fără rezultat pe tabela 
marcaj. Unicul gol a 
realizat de Giorcău (min. 
(N. Dincă, coresp.).

C.I.L. GHERLA — CRIȘUL 
ORADEA 2—3 (2—1). Meciul 
a fost frumos, disputat în 
limitele sportivității. Autorii 
golurilor: N. Alexandru (min. 
10), Arnoțki (min._ 67), Suciu 
(min. 
(min. 
(min. 
Sabo,

FULGERUL DOROHOI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—0 
(2—0). Au marcat : Matei 
(min. 6). Macanasu (min. 38 
din 11 m) și Halbe (min. 70). 
(T. Ungureanu, coresp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
CORVINUL ----
1—1 (0—1,

au fost înscrise de Hristos 
(min. 4 din 11 m) pentru Cor
vinul, Făgaș (min. 
m). S-a calificat 
fiindcă a jucat în 
(S. Băloi, coresp.)

UNIREA DEJ — 
ORADEA 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost marcat de Pop, 
în min. 69. (T. Prodan, co
resp.)

MINERUL COMĂNEȘTI — 
OȚELUL GALAȚI 3—2 (1—1, 
2—2).

MINERUL TELIUC — VA
GONUL ARAD. Meciul nu s-a 
disputat deoarece echipa Va
gonul nu 
toate că a 
ore.

GLORIA
LECTROPUTERE CRAIOVA 
1—2 (0—1).

CHIMIA SUCEAVA — 
ȘTIINȚA BACĂU 1—0 (0—0). 
Golul sucevenilor a fost rea-

de Goran, în min. 68,

Girip (min. 109 
respectiv Bodoga 

(I. Cioboaiă, co

dar 
de 

fost 
G5).

68) pentru Crișul, Bule
26. autogol), Căpîlnaș
33) pentru C.I.L. (A. 
coresp.)

HUNEDOARA
1—1). Golurile

89 din 11 
Corvinul, 

deplasare.

OLIMPIA

s-a prezentat, cu 
fost așteptată două

SLATINA E-

să 
a-

ȘI NU PREA!.
atare, ieri ne-am permis 
observăm, foarte atent, un
tare subiect. Pe viitor nu vrem 
să ne Încărcăm cu o asemenea 
atribuție, ci o semnalăm celor 
in drept pentru luarea măsu
rilor necesare. Specificăm doar 
amănuntul că — acești nedo
riți curieri — sînt elevi de 
școală !

Șl o 
carca 
sirile 
vorba 
pentru 
absolut 
te — 
azi — există un control filmat 
al întregii curse. Ea noi, se 
pretinde măcar fotografia so
sirii. Se pare că dacă problema 
câștigătorului ar fi normală, 
clasificarea următorilor concu- 
renți — mai ales că există pa
riuri de ordine triplă — se face 
oarecum poetic. Poezia este a- 
preciată intr-adevăr, dar nu în 
materie de sosiri în alergările 
de cal, unde mii de oameni 
angajează pariuri...

REZULTATE TEHNICE : 
Rnsălcuța (I. O a n ă), 
clld, Orizont 38,6, 2. !
(V. Gheorghe). Sil vin, 
siu 34,2, 3. Hiparlon
vram), Floreta, Orășan 32, 
Garou (S. Teofl), Săraca, 
misa 32,2 5. Furiș (S. Onache), 
Simpatia, Lavena 27,3, 6.
da (I. Toderaș), Fănișor, 
najer 26,5, 7. ’— —
gore), Raport, 
Enigma (Ion 
Ocean 41,6.

ultimă remarcă : publi- 
fotograflilor pentru so- 

Bt rinse, chiar dacă este 
de clasificarea cailor 
locurile 2 sau 3, este 
necesară. In străinăta- 

în complexul tehnicii de

lizat 
cînd a transformat o lovitură 
de pedeapsă. (C. Alexa, co
resp. principal)

I.R.A. CÎMPINA — ME- 
TROM BRAȘOV 1—0 (0—0), 
Cîmpinenii au întrecut la li
mită pe divizionara B — Me- 
trom Brașov. Autorul golu
lui : Petrovici, în min. 47. A 
condus foarte bine I. Drăghici, 
București. (C. Vîrjoghie, co
resp.)

RULMENTUL BÎRLAD — 
POLITEHNICA GALAȚI 0—1 
(0—1). Deși gălățenti au fost 
dominați, ei au cîștigat ps 
merit deoarece au contraata
cat periculos. A marcat: Lc- 
hăduș (min. 12). Bur arbi
trajul Iul C. Buburuz ~ 
cău. (E. Solomon, core&p.)

CHIMISTUL BAIA MARE
— OLIMPIA SATU MARE 
2—1 (0—0, 1—1). în prelun
giri, băimăreniî au forțat și 
au terminat învingători. Go
lurile au fost înscrise de Mi- 
hăilescu (min. 52 și 110) 
pentru Chimistul, Naghi (min. 
75) pentru Olimpia. Jucăto
rul Naghi (Olimpia) a foste- 
liminat pentru proteste la 
deciziile arbitrului. A condus 
bine I. Rus 
(T. Tohătan, 
pal)

VICTORIA 
METALUL 
2—1 (0—1).

UNIREA ALBA IULIA — 
GLORIA BISTRIȚA 3—1 
2—1). Autorii golurilor ț Moț 
2, Mărgineanu pentru Unirea, 
Ciocan pentru Gloria. (I. Fi- 
lipescu, coresp.)

S.U.T. GALAȚI — PRO
GRESUL BRĂILA 1—1 (0—0, 
1—1). Gazdele 
mai mult, iar 
apărat bine. 
Zimmer (min.
S.U.T., Traian (min. 86) pen
tru Progresul. Echipa Pro
gresul s-a calificat pentru e- 
tapa următoare, deoarece a 
jucat în deplasare. (Gli. Ar- 
senie, coresp.)

STEAGUL ROȘU PLENL 
ȚA — MINERUL ANINA 
1—0 (1—li). în prima parte, 
localnicii au avut inițiativa 
și au înscris unicul gol prin. 
Dogaru (min. 31). După pau
ză, jocul a fost echilibrat și 
s-au ratat multe ocazii. Foar
te bun arbitrajul 
Micu — Tg. Jiu. 
coresp.)

METALUL TR.
— C.S.M. REȘIȚA 2—0 (2—0). 
Gazdele au evoluat Ia un bun 
nivel, în special, 
parte, 
două goluri, 
lor :
Jimboreanu (min. 43). (Gh. 
Manafu, coresp.)

AURORA URZICENI — 
Ș. N. OLTENIȚA 3—1 (2—1). 
Joc frumos. Golurile au fost 
înscrise de Mihai, Dolganiov, 
Ruga pentru Aurora, Vasilescu 
pentru Ș.N.O. (M. Tabarcea, 
coresp.).

UNIREA TOMNATIC — 
U.M. TIMIȘOARA 3—2 (2—2). 
Au înscris : Iatan (min. 22), 
Stoica (min. 30 și 70), respec
tiv Popescu (min. 10) și Laza 
(min. 27). (P. Iatan, coresp.)

VICTORIA ROMAN — 
C.F.R. PAȘCANI 0—3 (0—0).

METALUL BOCȘA — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 
1-4 (1—1).

I.M.U. MEDGIDIA —SPOR
TUL STUDEN1ESC BUCU
REȘTI 2—1(2—0). Desigur că 
rezultatul cu care s-a încheiat 
partida constituie o surpriză, 
în prima parte gazdele au fost 
mai periculoase și au luat un 
avans hotărîtor în ceea ce pri
vește soarta meciului. Golu
rile au fost realizate de Ni- 
colae Dumitru (min. 28, auto
gol), Zamfir (min. 35) pentru 
I.M.U. Medgidia, Bujor (min. 
58) pentru Sportul studențesc. 
(R. Avram, coresp.)

CHIMIA FĂGĂRAȘ — 
METALURGISTUL CUGIR 
4—3 (0—1), Făgărășenii au do
minat mai mult. Au marcat» 
Loncear (min. 49. 65), Ciutac 
(min. 64), Feher (min. 69) pen
tru Chimia, Iancu (min. 67 
și 81), Colnic (min. 42) pen
tru Metalurgistul. (B. Stoiciu, 
coresp.)

LACUL URSU SOVATA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 6—0 
(2-0).

PETROLUL VIDELE — DU
NĂREA GIURGIU 1—0 (0—0). 
Unicul gol a 
M. Iordan.

RECOLTA 
MINERUL 
0—5 (0—0).

Ba

— Tg. Mureș 
coresp. princi-

MORENI —
TÎRGOVIȘTB

au dominat 
brăilenîi s-au 
Au marcat:

47) pentru

lui Gh.
(I, Ciurc,

SEVERIN

în prima 
cînd au marcat cele 

Autorii goluri- 
Căprioru (min. 34) și

fost marcat do

URZICENI —
BAIA MARL)

DE LA I.E.A.B.S.

I

1

Niddy

1.
, Hera- 
Suvelcuța 

Horten- 
(G. A-

4. 
Ta-

Dio-
___ Me-

Merlșan (G. Gri- 
Nepoțel 30,8, 8.
Nic), Roman,

DUMITRESCU
fc.

17—19 
orele

orele

Patinoarul acoperit .,23 
August" este pus la dis
poziția publicului în zilele 
de :

Joi, de la orele
Sînibătă de la 

17—19
Duminică de Ia 

10—12 și 16—18.
La patinoar se pot în

chiria ghete cu patine.
De asemenea, aci func

ționează și un atelier pen
tru montat și ascuțit pa
tine.

Informaiii Ia telefon 
21 21 63.

X
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24 DE GOLURI IN ETAPA A 9-a
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2(1) NU I SUFICIENT O

SĂ ȚI DOMINI
PETROLUL 1(0)

ADVERSARUL.
DRIDEA!
SUB ZODIA LUI

rr
2(0)2(0)

1(0)1(0)

DRUM GREU
SPRE VICTORIE...

CRAIOVA, 1 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Prevă
zând dificultățile prin care a- 
vea să treacă echipa lor în 
partida de azi, antrenorii 
Covaci și Onisie au luat mă
surile corespunzătoare, întă
rind liniile dinapoi. Astfel, ei 
su renunțat la una din ex
treme, încredințînd tricoul cu 
nr. 11 lui Naom, care a jucat 
pe postul său obișnuit de 
mijlocaș, iar tn linia de fund 
l-a introdus pe Mirăuță, ca 
fundaș lateral dreapta, trimi- 
lîndu-1 pe Sătmăreanu fun
daș central, alături de Hăl- 
măgeanu, pentru a păzi mai 
bine pe Oblemenco, cel mai 
periculos înaintaș al craio
venilor.

In contradicție însă cu des
fășurarea ulterioară a „ostili
tăților", începutul partidei a 
fost net favorabil echipei 
bucureștene. care e reușit să 
deschidă Scorul la numai 3 
minute după primul fluier al 
arbitrului. La un atac pe 
partea dreaptă, Tătaru a con
dus inteligent mingea spre 
careul gazdelor, atrăgînd a- 
supra sa 2—3 adversari, după 
care i-a pasat lui Iordănescu 
— rămas complet singur — 
acesta nemaiavînd altceva de 
făcut decît să șuteze plasat 
in colțul porții lui Oprea. 
Craiovenii au reacționat 
prompt și — în maî puțin de 
un minut — Suciu a fost ne
voit să se arunce la picioa
rele lui Oblemenco, pentru a 
salva o situație critică, ge
nerată de greșeala lui Vigu, 
care a trimis balonul prea 
încet „acasă". în continuare, 
însă, tot bucureștenii au fost 
mai aproape de gol. Ei eu o 
ocazie rarissimă de a-și mări 
avantajul în min. 8, cînd o 
splendidă pasă în adîncime 

,a lui Dumitriu III l-a lansat 
în cursă de unul singur pe 
Iordănescu 
în careu,1 
biibîit ca un începător, tri- 
niițînd balonul, în cele din 
urmă, pe lîngă poartă. După 
această incredibilă ratare, 
care ar fi pecetluit — pro
babil — încă de atunci soar
ta meciului, localnicii au în
ceput săzși impună din ce în 
ce mai evident jocul. Ei au 
atacat cu insistență, în forță, 
foiosindu-1 pentru aceasta 
chiar și pe Deselnicu, care a 
venit mereu în careul ad
vers. Masivul fundaș craio- 
vean a reușit (în min. 25) 
să introducă mingea în plasă, 
dar arbitrul a observat că el 
făcuse acest lucru cu mîna, 
dictînd — în ciuda vehemen
telor, dar nejustificatelor pro
teste ale publicului — lovi
tură liberă de pe locul in
fracțiunii comise.

IJupă pauză, antrenorii cra- 
iovenl îl trec ne Bălan în 
centru, alături de Oblemenco, 
pentru a încerca să străpun
gă apărarea bucureștenilor. 
Această măsură nu dă, to
tuși, roadele scontate, fiind
că înaltul înaintaș craiovean 
se dovedește neinspirat și lip
sit de explozia necesară în 
fazele de finalizare, fiind în 
cele din urmă înlocuit. Jocul 
are în aproape toată această 
repriză secundă un singur 
sens; spre poarta lui Suciu. 
Dar, pe de o parte, atacurile 
gazdelor sînt pripite, dezor
donate, fără orizont, iar pe 
de alta — Sătmăreanu 
Hălmăgeanu luptă (uneori 
lături de întreaga echipă) 
deosebită ardoare și precizie, 
reușind că anihileze atacurile 
în valuri dezlănțuite de gaz
de. Astfel, minute în șir ba
lonul se află în careul Stelei, 
fără ca el să poată fi in
trodus în poarta lui Suciu,

Stadion Central : 
splendid ; teren bun ; 
tatori
A marcat :
(min. 3 șl 89). Șuturi la poar
ta : 14—10 (dintre care pe 
spațiul porții : 5—4). Raport 
de cornere : 14—0.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Oprea 7 — Niculescu 6, De
selnicu 8. BItlan 4, Lepădatu 
5. Strimbeanu 7, Ivan 7, Mar- 
tlnovlci 6, Donose 6. Oble
menco 7, Bălan 4 (mln. 70. 
Dașcu 5).

STEAUA : Suciu 9 — ML 
răuță B, Sătmăreanu 9. Hăl
măgeanu 9. Vigu 7, Dumitriu 
III 7, Șlefănescu 7 (mln. 72. 
Ciugarin 7). Pantea 6. Tătaru 
Ș, Iordănescu 8, Naom 7.

A arbitrat GR. BlRSAN 
•4 4-4-4-. ajutat la linie 
de V. Liga și G. Ștefănescu 
(toți din Galați).

Trofeul Petschovschl (pen
tru pnblic) : 7.

La tineret-rezerve : Uni
versitatea Craiova — Steaua 
2—3 (1—3).

timp 
spec- 

aproximatlv 20.000. 
IORDĂNESCU

care — în ultimă instanță — 
respinge sau retine tot.

Spre finalul meciului, gaz
dele par demoralizate de a- 
ceastă ofensivă sterilă și 
greșesc mai frecvent, dind 
posibilitate bucureștenilor să 
contraatace destul de peri
culos. La o asemenea acțiune, 
același Iordănescu, cu numai 
un minut înainte de final — 
prîntr-un șut plasat din a- 
propiere a spulberat ultimele 
speranțe ale craiovenilor. Și 
astfel, Steaua cucerește o vic
torie meritată, care îi răsplă
tește luciditatea și organiza
rea superioară a jocului său.

Constantin FIRANESCU

Așa cum începuse partida 
cu atacuri decise, încheiate cu 
șuturi periculoase ale forma
ției gazdă — se părea că Pro
gresul își va depăși azi pro
pria condiție, aceea de echipă 
aflată undeva la periferia cla
samentului, pentru a fructi
fica cu luciditate, avantajul 
terenului.

Dar, vai ne înșelasem 1 Des
tul <je repede (jocul nu-și în
cheiase bine primul său 
„sfert"), evoluția „bancarilor" 
a început să semene cu... pre
cedentele. Tonul jocului con
fuz, negîndit — în tabăra 
bucureștenilor — l-a dat, după 
părerea noastră, Beldeanu 
(pare-se unul dintre... coordo
natorii echipei) care, „cărînd" 
baloane după baloane, a des
compus acțiunile formației 
sale, devenind astfel, mai u- 
til adversarului, căruia îi o- 
ferea posibilități mai mari 
pentru regrupare. Ce-i drept, 
nici „talentatul copil*  din a- 
tacul Progresului, Dudu Geor
gescu, nu s-a arătat de astă 
dată prea inspirat 
mai de fiecare dată 
purtate în careu cu 
Mocanu și Bădin.

Atentă mai mult Ia dejuca- 
rea unor planuri, decît la 
construcția jocului său, echipa 
Petrolul nu ne-a oferit nici 
ea, în această repriză, mare 
lucru în replică, predilecția 
unora dintre ploieștenl (Gro- 
zea, Ms Ionescu, Dincuță) pen-

Stadionul Republicii, timp 
frumos, teren bun, spectatori 
aproximativ 10 000. A marcat: 
DRTDEA (min. 59). Șuturi 
la poartă : 15—7 (pe spațiul 
porții : 5—3); Cornere : 9—3.

PROGRESUL : Manta 6 
V. Popescu 5. Măndoiu 
Grama 5, Constantinescu 
Dinu Ibrdan 6, Beldeanu 
I. Sandu 6 (min. 80 R. lones- 
cu), M. Sandu ‘ 
cu 6, Matei 6 
Popescu).

PETROLUL : —. ______  .
— Gruber 7, Bădin 7, (mln. 44. 
Crîngașu 7), Mocanu 7, 
N. Ionescu 6. luhasz 6, 
Moraru 6, Petruț 7, Din
cuță 6 (mln. 85 stroe), Dri- 
dea 7, Grozea 6.

A arbitrat C. NIȚESCU 
(Sibiu) ++ + , ajutat la li
nie de T. Andrei (Sibiu) și 
V. Cioc (Mediaș).

Trofeul Pelschovschi 
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : 
greșul — Petrolul 0—1

7,
6.
6.

8, D. Georges- 
(min. 80 D.

M. Ionescu 7

(pen

Pro- 
(0—0).

î : l * i ’ dată ajuns 
înairirlțiil stelist s-a

Și 
a- 
cu

pierzînd 
duelurile 
„vulpoii"

tru rezolvări individuale, u- 
cigînd, din fașă, bunele inten
ții. Și, ca un reflex logio, în 
toată prima ] 
formația^ oaspe 
cît două șuturi 
41) spre poarta 
acelea anemice.

Reluînd jocul 
făcute, Progresul a atacat vreo 
10 minute fără întrerupere în 
dorința de a forța deschiderea 
scorului. Au fost momente de 
reală panică în careul Petro
lului, la una din faze Mihai 
Ionescu „rezolvînd*  neregula-

parte a jocului 
■ n-a reușit de-

(min. 35 și 
lui Manta, și

cil forțele re-

mentar (min. 51, l-a îmbrîn- 
cit în văzul tuturor pe Dudu 
Georgescu), dar arbitrul C. 
Nițescu n-a acordat 
nalty-ul. așteptînd, 
ca gazdele sg înscrie 
acțiune. N-a trecut, 
mult și... lovitură de 
tru î )a una din rarele incur
siuni petroliste, apărarea Pro
gresului a gafat i Grama a în- 
tîrziat cu batonul la picior, 

.. Petruț, atent, bătăios, i-a su
flat mingea, trimițînd-o, rapid 
și precis, lui DR1DEA, aflat 
in careu, in poziție bună; un 
șut plasat, în colțul lung al 
porții părăsită de Manta și 
cele două puncte ale Petrolu
lui. imprevizibile vină atunci, 
erau ca și acontate. Abia a- 
cum, după gol, ploieștenii, de
conectați dezinvolți, ne-au o- 
ferit ceva fotbal (în min. 61, 
Dridea a încheiat cu un șut 
alături, o acțiune „șnur"), dar 
pînă la sfîrșit, „marea oca
zie", se va petrece la poarta 
oaspeților: scăpat pe aripa 
dreaptă, Dudu Georgescu a 
centrat pe jos, în careu, lui 
Sandu Mircea — care, venind 
în viteză, a reluat, aproxima
tiv de 
poarta 
nescu.
ceastă
Progresului ne aflam în minu
tul 76 și... soarta meciului și 
a formației gazdă fusese pece
tluită.

pe- 
poate 

din 
însă, 
țea-

la 7—8 metri, cu toată 
în față, în... Mihai Io- 
@înd se consuma și a- 
ultimă mare ocazie a

G. NICOLAESCU

Presiune la poarta oaspeților. Balonul reluat cu capul, de Mircea Sandu, va trece pe lingă poartă

1(1) ADAMACHE-MIRACULOSSTEAGUL ROȘU

.-Z;. •yi'

PITEȘTI, 1 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Greu, 
foarte greu, a cucerit F. C- 
Argeș cele două puncte atît 
de importante pentru echipa 
piteșteană, în acest moment 
de cumpănă. în repriza întîi, 
cel puțin, victoria părea un 
țel greu de atins, mai ales 
după ce Frățilă a ratat două 
mari ocazii, reluînd peste 
bară, de Ia cîțiva metri, cen
trarea lui Radu (min. 7) și

Stadion „1 Mai“ ; timp 
splendid : teren bun ; spee.- 
latori circa 7 000. Au înscris, 
în ordine, ROȘU (min. 61). 
FRĂȚILĂ (mln. 65) și TĂNA- 
SE (min. 77). Raportul șutu
rilor la poartă : 19—13 (pe 
spațiul porții 11—6). Raport 
de cornere : 8—8.

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8 
— Pigulea 7. Olteanu 7, Vlad
8, Ivan II 8. Prepurgel 7, 
Radu 7 (min. 75 Ștefan), Ro
șu 7, M. Popescu 5 (mln. 46 
Iancu 8), Frățilă 7, Jercan 7.

FARUL : Popa 9 — Stoica
9, Antonescu 6. Mareș 7. Pie
sa 6, Tănase 9. Badea 8 (mln. 
48 I. Constantinescu 5). O- 
logu 6 (min. 64 N. Constan
tinescu 6), Tufan 7, Oprea 
6. Caraman 7.

A arbitrat AUREL BENTU 
4r st -A--ir . aiutat bine la 
linie de Fr. Coloși șl Al. Pa- 
raschlv (toți din București).

Trofeul Petschovschl (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : F. C. 
Argeș — Farul 2—1 (2—0).

încheind, trei minute mai tîr- 
ziu, cu un șut pe care Popa 
avea să-l apere, o pătrundere 
în careu ce părea decisivă. 
Era minutul 10 și tabela de 
marcaj de la stadionul din 
Pitești ar fi trebuit să arate 
2—0 pentru gazde, liniștind în 
felul acesta jocul și pe cei 
7 000 de spectatori, sugrumați 
de emoție.

Aceste ratări aveau să con
stituie un puternic șoc pentru 
moralul gazdelor. Și iată-le, de 
altfel, din acest moment, ce- 
dînd inițiativa constănțenilor. 
care controlează mijlocul tere
nului, prin Badea și, mai ales, 
prin Tănase, inepuizabil 
apărgre și în 
ca șuter.

Farul joacă 
teren propriu, 
în atac
Tufan — împlîntate în apăra
rea adversă/pe care o pun 
mereu în alertă. In min. 35, 
se părea că „bomba" Iui Tă
nase se va opri în plasă, dar 
piciorul unui apărător 
pare al lui Olteanu), s-a inter
pus în traiectoria mingii de- 
viind-o în corner.

Cinci minute mai tîrziu, 
Caraman a șutat puternic, 
dar Niculescu a reușit să res
pingă balonul. Repriza a doua 
avea să aibă alt aspect, o 
dată cu introducerea lui Iancu 
în linia de atac, căreia i-a 
dat forță și decizie, în timp 
ce apărătorii constănțeni au 
întărit marcajul în jurul lui,

slăbindu-1, în schimb, în jurul 
celorlalți 
delor. I
multă 
min. 47, 
treia mare ocazie. 
Ionul peste poartă.
domină insistent și Popa sal
vează in extremis o lovitură 
de cap a lui Iancu, care se 
ducea în plasă. în min- 54, 
Popa respinge în corner o 
altă lovitură de cap a acelu
iași Iancu. Sînt momente de 
mare tensiune la poarta oas
peților, care culminează cu 
faza din min. 57, cînd nici 
unul din înaintașii piteșteni 
nu reușise să trimită balonul 
în poarta abandonată pentru 
o clipă pe Popa. Farul se apă
ră din ce în ce mai greu, tre
buind, în ultimă instanță, să 
oprească atacurile adverse, 
prin faulturi la marginea ca
reului. Minutul 61 avea să 
constituie sfîrșitul acestui ase
diu prelungit al „cetății" con- 
slănțene : primind o minge de 
Ia Iancu. ROȘI) s-a infiltrat 
în careu realizinil golul atît 
<le mult așteptat și meritat 
prin prisma acestui început 
furtunos <le repriză. în minu
tul următor, o centrare a lui 
Ologu trece prin fata porții 
lui Niculescu, fără ca nimeni 
s-o atingă Emoțiile localnici
lor dispar o dată cu cel dc-al 
doilea gol înscris de FRAȚILA, 
în min. 65, prmtr-un șut de 
la 14 metri. A fost. însă, o 
scurtă iluzie căci, pe de o 
parte, piteștenii nu s-au mai 
concentrat în joc, iar pe 
de altă parte, Farul a trecut 
la atac, realizînd prin TA
NAS E un got care a redeschis 
lupta. De altfel, în finalul me
ciului, Stoica, fundașul lateral 
dreapta al oaspeților, după o 
cursă pe aripă, are perspec
tiva de a înscrie, dar Nicu
lescu își salvează echipa.

A fost un meci de luptă, 
dinamic în repriza a doua, 
pe care F. G. Argeș a meri
tat să-1 cîștige la această di
ferență minimă.

Jack BERARIU

i ataca n ți
Piteștenii 
vigoare, 
Frățilă

gaz- 
cu 
în

ai 
atacă 
dar, 
pierde a

săltind ba- 
Gazdele

în
atac, periculos

ofensiv, ca pe 
cu trei vîrfuri 

Caraman, Oprea și

(se

U.T.A. Șl DINAMO 
ȘI-AU ÎNCEPUT 

PREGĂTIRILE
După meciul-derby de sîm- 

bălă, alit fotbaliștii arădani 
cit și dinanioviștii nu și au 
permis nici un moment de 
răgaz, intrucit manșa a Il-a 
a meciurilor cu Steaua roșie 
Belgrad și, respectiv, cu F. G. 
Liverpool bat la ușă. Re
trași Ia Snagov, jucătorii 
bucureșteni vor efectua azi 
un program ușor de menținere 
a condiției fizice, a „apetitului'*  
pentru minge. La rindul lor, 
elevii lui N. Dumitrescu fac 
azi un antrenament intens de 
6’0 de minute.

PRONOSPORT
BRAȘOV 1 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — 
Două echipe foarte ambițioa
se s-au luptat crîncen, jucînd 
și una și alta deseori dur. 
Partida a fost de la început 
animată, ureînd gradat ca 
tensiune pînă în final. în pri
mele minute a fost un per
fect echilibru și gazdele și 
oaspeții reușind să pătrundă 
amenințător în careuri. Jiul e 
totuși echipa ce sugerează mai 
multă abilitate tactică. Achim 
și Peronescu, lîngă Remus 
Popa și Sandu, domină zona 
mediană a terenului, acești 
patru jucători formînd un

grup de manevră bine utilizat 
cînd în apărare, cînd în a- 
tac. Brașovenii fac eforturi 
să ajungă la starea de elan 
proprie unei echipe aflată la 
ea acasă și încep să reușească 
după o jumătate de oră. Niki 
Dumitrii! (după o nouă absen-

Wllim »o'FRATE. FRATE,

Stadion C.F.R.) timp frumos, teren bun, spectatori : aproxima
tiv 6 000. Au marcat: CODREANU (min. 23), NEAGU (mln. 37), M. 
STELIAN (min. 73) pentru Rapid Și PANICI (min. 38) pentru C.F.R. 
Raport da șuturi la poartă : 15—13 (5—6). Raport de cornere : 9—2.

C.F.R. TIMIȘOARA : Gaboraș 4 — Donca 5, Mehedințu 5, Ră- 
ceiescu 5, Speriosu 5, Floare? 5 (min. 46 Cioroparu 6), Chimiuc 5, 
Nestorovlci 5, Bojlri 5, Seceleanu 5, Panici 7.

RAPED e Kămureanu 7 — Pop 8, Lupescu 9, Dan 9, Codrea 8. 
Dinu 7, Dumitru 7, Năsturescu 6 (min. 65 Angelescu 7), Marin Ste- 
llan 8, Neagu 6, Codreanu 6.

A arbitrat p. SOTIR (Mediaș) +4-4’48-4-, ajutat la tușă de 
S. Matalzer și N. Mogoroașe (Craiova).

Trofeul Petschovschl (pentru public) s 8.
La tineret-rezerve : C.F.R, Timișoara — Rapid 1—1 (0—1).

Stadionul Tineretului, teren 
bun, timp excelent, spec
tatori aproximativ 4 000. A 
marcat STOCKER (autogol 
— mln. 41). Raport de șuturi 
la poartă : 17—8 (pe spațiul 
porții : 5—4). Raport de cor
nere : 6—1.

STEAGUL ROȘU : Adama
che 9 — Ivăncescu 7, Jenei 
8, Olteanu 7, Rusu 7, Pesearu
7. Balint 8, Necula 6, Gher- 
ghell 8 (min. 71 Kadar), Du
mitriu 9, Gyilrfi 8.

JIUL : Stan 8 — Georgescu 
7 (min. 55 — Caramalis 7), 
Georgevicl 8. Stocker 7, M. 
Popescu 7, Remus Popa 7, 
Sandu 7. Peronescu 7, Țur
can 9, Achim 7 (m!n. 63 — 
Cotormanl 8). Ion Constantin
8.

A arbitrat V. DUMITRESCU 
ajutat la linie de 

C. Manușaride șl D. Ghețu 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 5.

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

TIMIȘOARA, 1 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru). 
Chintesența jocului de la Ti
mișoara t victoria lucidității 
esupra hazardului. Timișore
nii au atacat cea mai mare 
parte din joc aruneînd ba
loane înalte în careul Rapi
dului. Dan Coe și Lupescu 
au pus însă de fiecare dată 
pe baloanele trimise ștampi
la „retur". Temperînd jocul 
la mijlocul terenului, rapi- 
diștji s-au lansat în contra
atacuri fulgerătoare ori de 
cite ori aveau posibilitatea. 
După 23 de minute de incer
titudine, perioadă de timp 
în care se practică — cu 
rare excepții — un joc care 
ar fi încăput într-un... ibric 
(spații mici, înghesuială), 
corner la poarta C.F.R.-ului. 
Marin Stelian trimite lui Co- 
dreanu care șutează din col
țul careului de 16 m. Pare-se 
că Gaboraș trimitea bezele 
în tribune, pentru că altfel 
nu se explică întârzierea și 
nesiguranța cu care a plon
jat, și astfel i 1—0 pentru 
Rapid. Ceferiștii, deși zdrun
cinați de gol, pleacă la atac, 
haotic însă, fără șanse, mai 
ales că peste un sfert de oră 
Marin Stelian insistă la o 
jiringe, i-o pasează apoi lui 

mșjojrează sco-

ță de o lună£ dă drumul pa
selor acelea care te ung cu 
mir dacă ești coechipier și 
fac din tine, pentru cîteva 
clipe, zeul careului advers, 
în min. 31, Pesearu trage în 
bară și mingea revine la 
Ghergheli, care va relua pes
te. După 3 minute, Dumitriu 
face ca Necula să rămînă sin
gur cu mingea în apropierea 
careului mic, dar extrema

brașoveană îl așteaptă parcă 
pe Stoker să respingă. Stea
gul roșu înscrie în min. 41. 
Pescarii Iasă să treacă pe lîn
gă el o minge venită de Ia 
Rusu, Gyorfi se lansează cu 
ea, șutează puternic în colțul 
lung (Stan era pe traiectoria 
balonului), dar mingea se lo
vește de bocancul nefericitu
lui Stoker, capătă altă direc
ție și intră în poartă: 1—0. 
Gazdele vor mai fi dezlănțuite 
și puțin timp după pauză, dar 
Jiul va fi echipa care va rea
liza un joc bun în repriza se
cundă, dominînd permanent. 
Omul ei de șoc (l-am numit 
pe Țurcan) a chinuit toți fun
dașii adverși prin admirabilul 
Iui plasament, prin perseve
rența și capacitatea lui de 
luptă. In min. 70, Caramalis 
aruncă mingea în careu, fun
dașul Jenei e depășit, iar 
Turcan reia ireproșabil, trimi- 
țînd balonul puternic și pla
sat jos la colț. Totuși n-avea 
să fie gol. N-a fost gol fiindcă 
Adamache a avut unul din re
flexele acelea uluitoare care 
dorm înăuntrul acestui por
tar, controversat și totuși 
mare. Brașovenii vor mai ieși 
o dală basma curată, cînd tot 
Turcan va șuta violent în 
bara transversală. Azi (n.r. 
ieri), Jiul, care era compăti
mită mai săptămînile trecute 
de către mulți, a arătat o 
față nouă, de echipă con
struită cu înțelepciune și mi
gală. Și asta, cu toată absen
ța lui Libardi (bolnav) și a 
valorii categoric modeste a 
unora dintre jucători.

Duminică, Ia Brașov a fost 
o vreme superbă, bună să 
ungi chipul fetelor frumoase 
cu lumina, cu dulceața și 
căldura ei. Cu toate acestea, 
spectatori foarte puțini. Iar, 
pe deasupra, foarte subiectivi 
$1 cam răi. De ce ?

așa ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT Nit. 
«, ETAPA DIN 1 NOIEMBRIE 

1970.

Romulus BALABAN

I. F. C. Argeș — Farul
It. C.F.R. Cluj — Poli. Iași 

III. S. C. Bacău — „U" Clui 
*'■ C.F.R. Timișoara — Rapid 

Steagul roșu — Jiul 
Progresul — Petrolul 
Bresc’a — Atalanta 
Catanzaro — Palermo

IV.
v. 

VI. 
VII. 

VIII.

1
2
1
2
1

x
1

SPORT CLUB BACAU 2(0)

BACAU, 1 (prin- telefon, de 
la trimisul nostru), 
deosebit — dar 
mic I — nu s-a 
intervalul primei 
pe gazonul din 
care veniseră să 
cru 
lor 
ții de pînă duminică. < 
le înscrisese 10 goluri, 
a primi vreunul 1 —
avut parte decît de un... 
mar. Surprins mereu în 
tre-pied de o linie de 
loc anchilozată. atacul 
căuan n-a reușit să creeze în 
primele 45 de minute NICI 
O FAZA de fotbal autentic, 
complăcîndu-se într-un joc 
stereotip — . centrări aeriene 
spre frunțile lui Pexa și So
lomon 
într-o plictiseală adesea 
cină
prinzător de apatici și nciti- 
șpirați 
tafu,

Nimic 
absolut ni- 
intîmplat în 
reprize, ieri. 
Bacău... Cei 
vadă 

„furiosul" atac al 
— nemilos cu toți

la lu- 
gazde- 
oaspe- 
cărora 

fără 
n-au 
coș- 
con- 
mij- 
bă-

cu

■, cufundind tribuna 
ve- 

exasperarea... Sur-

— Ene, Fierea și Vă- 
pe care toate eforturile

centrea- 
Pop „în 
un voie

rul 1 2—0 pentru Rapid. La 
numai un minut însă, înre
gistrăm cea mai spectaculoa
să fază a jocului. C.F.R.-ul 
în atac. Nestorovici 
ză. Panici vine cu 
circă" și reușește
de kinogramă. Balonul zgu
duie ca la o mișcare seismi
că bara, apoi sare în brațul 
iui Rămureanu și intră în 
gol : 2—1. Meciul se îndîr- 
jește, dominarea localnicilor 
este sterilă. în partea a doua 
a jocului, ceferiștii atacă mai 
hotărîți. Bojin, în min. 56, 
are ocazia să aducă lumină 
în citadela sa. Bîlbîie însă o 
minge la numai 7 metri de 
Rămureanu. Atacurile C.F.R.- 
ului îi fac pe neavizați să 
creadă că golul egalizator 
trebuie să vină. în condițiile 
amintite însă, nu se putea, 
în min. 75, Marin Stelian ia 
o acțiune pe cont propriu și 
— cu „complicitatea" lui Ră- 
celescu, nesigur în interven
ție — șutează, iar Gaboraș 
scapă balonul în poartă : 
3—1. „Conturile" sînt înche
iate. Voci din public invocă... 
grația fratelui mai mare.

Greavu, de lingă mine i 
frate, frate...

Dragoț C_OJO£ARU

2(1)1

4(1)

deCLUJ 1 {prin telefon, 
la trimisul nostru). După ce 
au gustat de două ori conse
cutiv din cupa victoriei, ce
feriștii clujeni au primit as
tăzi „lovitura" fatală, din 
care Politehnica se pare că 
și-a făcut o adevărată specia
litate în jocurile din depla
sare. „Vijelia" s-a stîrnit încă 
de la prima acțiune a oaspe
ților. Abia pornit de la cen
tru, balonul a și poposit in 
poarta clujenilor. Incze IV 
virează de pe dreapta direct 
pe centru șt intră ca o fur
tună in careu. Tinărul Lupu 
nu îl mai poate opri decît 
prin fault la 3 metri în in
teriorul careului. Cuperman 
transformă fără șovăială pe- 
nalty-ul, iar ieșenii conduc cu 
1—0, după circa 40 de secun
de de joc. Clujenii acuză vi
zibil această lovitură neaștep
tată, dar nu disperă. Ei de
plasează imediat centrul de

INCA 0 „VICTIMA" 
A POLII EHNICII IAȘI
greutate al jocului spre ca
reul Politehnicii, iar după 
trei 
egalarea : 
tan reia 
Cizic și 
tru spre 
tură de 
și trage < 
metri, 
scutură 
ducînd 
marcaj. 
reprize, 
nism mult mai 
își fac simțită 
fața porții lui 
șutul lui Cuperman întîlnește 
bara in min. 42.

Echipele revin 
else să 
în bătălie, 
o tensiune 
ridicată și 
de faulturi 
jocaru și Alecu iși 
rolurile principale;

Politehnicii, 
asalturi vijelioase obțin 

: in min. 4. M. Bre- 
un balon respins de 
îl dirijează pe cen- 
$oo. Acesta se scu- 
doi apărători ieșeni 

cu năduf de la 20 de 
Un șut puternic care 

! plasa lui Cizic, rea- 
egalarea pe tabela de 

. Spre sfîrșitul primei 
, oaspeții, cu un meca- 
mult bine sudat, 

prezența în 
Lengel, dar

în teren de- 
toate forțele 
e reluat la 

foarte 
o serie

arunce
Jocul 

nervoasă 
urmează 

în care Incze, Co- 
împart 

lattul

3 
1 •> 
i
1

IX. Livorno —
Mentova — 
Massese — ___
Modena — Novara 
Monza — Taranto

Fond de preml! : 271128 lei 
Flata premiilor se va tace astt J t

In Capitală, tnceptnd cu data 
de 6 XI 1970, pînă la 16 XII 1970 
Inclusiv ;

In țară, tnceplnd aproximativ 
din 10 XI 1970, pînă la 1J XII 
1970, inclusiv.

X, 
XL 

XII. 
XIII.

Perugla 
Reggioa 
Pisa

IZBlNDĂ LEGATĂ
DE NUMELE LUI PANĂ...

Stadlon 23 August, timp mohortt, teren bun. Spectatori 8 300. 
Au marcat: PANA (mln. 60)> BAtUȚA (min. 85). Raport de su
turi s 8—10 (pe spațiul porții 8—4). Raport de cornere : 10—2.

S. C. BACAU t Ghlță 8 — Kiss 7, Nedelcu 8, Velicu 7, Comănes- 
cu 7, Vătafu 5, Hrițcu 5, Avram 7, Pană 8, Ene Daniel 5, Florea 5 
(min. 60 Băluță 7).

»U“ CLUJ t Ștefan 5 — Crețu 8. Pexa 7, Solomon T, Ctmpeanu 
7, Stîncel 8, Anca 5, Uifăleanu 3, Ardeleanu 7, Adam 5, Munteanu 6.

A arbitrat V. PADUREANU -*•  4-*•*-*-,  ajutat ia linie da Gh. 
Retezan șl K. Buzdun (toti din București).

Trofeul Pctschovsch) (pentru public) : 7.
La tineret-rezerve : S. C. Bacău — Universitatea Cluj 2—3 (0—2).

năbădăiosului Sorin Avram, 
singurul capabil să „sufle" 
ceva viață peste un joc oste
nit, n-au reușit să-i scoată 
dintr-un ritm de melc...

In cealaltă jumătate de te
ren, universitarii — veniți,. pro
babil, pe malurile Bistriței cu 
gîndul (nemărturlst) al unui 
„egal” — ne-au părut mal lu
cizi și, în orice caz, mai raft-

Siaclion Municipal ; timp frumos ; teren bun ; spectatori 6 000. 
șuturi la poartă : 19—23 (pe spațiul porții 12—13). Au marcat : CU- 
PF.RMAN (min. I, din penalty, șl mln. 67), LUPULESCU (min. 62), 
MOLDOVEANU (min. 68). respectiv SOO (min. 4), OCT. IONESCU 
(min. 84).

C.F.R. CLUJ : Lengel 4 — Lupu 4, Soos 5, Fanea Lazăr 6, Ro- - -- - - - - ■ - - - - - ■ — 5), sooman 7, M. Bretan 6, Cojocaru 7, S. Bretan 5 (mln. 26 Matei 
6 (min. 68 Țegean), Oct. Ionescu 7, Petrescu 7.

POLITEHNICA IAȘI : Cizic 8, Romijă 8. lanul 9, Alecu 
8, Goleac 6 (mln. 46 Lupea 7), Marlca 7. Incze IV 7 (mln. 72 
rescu), Cuperman 8, Lupulescu 8. Moldoveanu 7.
( A arbitrat C. BARBULESCU -ir-*--*--*-,  ajutat la tușă de 

zăr și R. Stîncan (toți din București)
Trofeul Petschovschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj — Politehnica Iași

sparge „zidul*  clujean în 
min. 62, avansează cu balo
nul, centrează pe sus șl Lu- 
pulescu reia cu capul. în. pla
să de la ~ 
portarul 
spectator. Feroviarii sînt _ de- 
busolați, io, 
punctul nevralgic al apărării 
clujene pe dreapta („bulevar
dul" Lupu-Soos-M. Bretan) iși 
concentrează toată atenția a- 
coio. în min 68, Cuperman se 
strecoară printre 1..
Soos șt marchează dezinvolt: 
3—1. In minutul 
Moldoveanu repetă

12 metri, făcînd din 
Lengel un simplu

iar oaspeții sesizînd

Lupu ?l
următor,

_________ „figura", 
tc debarasează de opoziția Iui

8, Pali 
Mărdă-
Șt. La-

0—3 (0—2).

Soos, iar Lengel 
scoată pentru a 
balonul din plasă:

încearcă

e nevoit să 
patra oară 

1—4.
Gazdele încearcă o ultimă 

și disperată tentativă de a e- 
chilibra jocul, 
80 Ionescu șl 
curcă reciproc 
lui Cizic Șl _
Peste 4 minute însă, Roman 
șutează spre poarta Politeh
nicii, balonul se lovește de 
un apărător ieșean și e pre
luat de Oct. Ionescu, care-l 
trimite tn plasă reducînd 
handicapul i 2—4.

Georoo MIHALACHE

dar în min. 
Matei se in- 

în fata porții 
golul e ratat.

nați, mai deciși în atingerea 
prezumtivului scop...

Din sărăcăciosul bilanț al 
primei reprize, desfășurate în
deobște în zona centrală, o 
singură „minge" mai drama
tică : șut violent — Adam, 
Ghită boxează șl Ardeleanu 
reia peste bară din interiorul 
careului mare (min. 30).

In rest — minute in șir de 
plictiseală...

Repriza secundă cunoaște 
încă din debut un alt fundal : 
atacul gazdelor se dezlănțuie 
brusc, semănind panică în fața 
buturilor Iui Ștefan, in timp 
cc coloana vertebrală a echi
pei studențești, susținută mai 
ales de Stîncel, se fringe... 
Este un sfert do oră fatal 
pentru oaspeți ! După o mare 
ocazie irosită de Ene. PANA 
reia cu capul o centrare a Iul 
Nedelcu, la rădăcina stilpului 
din stingă lui Ștefan, portarul 
clu jean ezită și... 1—0 !

Din acest moment, Jocul re
devine echilibrat, se mută Ia 
„mijloc”, studenții sînt la un 
pas de egalare, dar o „bombă" 
a lui Adam (min. 68) este de
viată in extremis... Finalul 
este furtunos : Anca marchea
ză un gol, anulat — cu jus
tețe — pentru poziție de of
said (min. 83), Iar BALUȚA pe
cetluiește scorul partidei re
luînd în fundul plasei o cen- 
trare-gol semnată Pană...

In rezumat, un meci modest, 
salvat, sub aspect spectacular, 
de repriza secundă, o victorie 
datorată mai degrabă insisten
ței șl suflului, decît vreunor 
„găselnițe" de ordin tactic..,

•- pvidiu lOANITpAIA



Ia gimnastică modernă

SUB EGIDA EMOȚIILOR,
UNSPECEACOL MEDIOCRU

Finala șahista promite un finiș paîpîtant î

CIOC ALTE A 9, GHEORGHIU Șl GHINDA 8 * * p

1—6, 7—5 în fața compatrioa
tei sale Ann Haydon Jones.

★
Tn continuare, tenismanii ro

mâni participă Ia o nouă com
petiție „indoor", reunind pe 
cei mai proeminenți ași ai ra
chetei, campionatele internațio
nale de tenis pe teren acope
rit ale Angliei, care se vor 
desfășura în sala Wembley — 
de Ia 9 noiembrie. Urmează 
apoi campionatele Franței, în 
sala „Pierre de Coubertin" din 
Paris. Și-au mai anunțat pre
zența la aceste întreceri, au
stralienii Laver și Rosewall 
americanii Ashe, Smith, Ri
chey și Gonzales, Okker (Olan
da). Gimeno (Spania), Pilici 
(Iugoslavia) etc.

■
O

Sala Tineretului din Capi
tală a găzduit ieri faza pe 
municipiu a campionatului 
republican de gimnastică 
modernă. în reuniunea de 
dimineață s-au întrecut spor
tivele categoriilor a Il-a și I, 
concursul fiind presărat cu 
ratări și execuții mediocre 
care au adus, firesc, note 
miei. Din numărul mare al 
echipelor și sportivelor parti
cipante la întrecere s-au de
tașat însă net, gimnastele 
clubului Viitorul care, după, 
ce au cîștigat primul loc la 
categoria a II-a (individual 
compus) prin Adriana Hoppe, 
și-au adjudecat și titlul de 
campioane pe echipe Ia ca
tegoria I întrecînd redutabi
lele formații ale Școlii spor
tive 2 și I.E.F.S. Evoluții no
tabile au avut pe lîngă Mioa
ra Cozia și Cristina .Iipa 
(cat. a II-a), Virgina Tbrok 
și Elisabeta Sterca (cat. I) și 
debutantele Ileana Vovcenco 
(C.S.S.), Elena Pătru (Loco
motiva).

Concursul de după-amiază 
ne-a prilejuit o multă aștep
tată reîntâlnire cu maestrele, 
care ne-au dezamăgit, însă, 
datorită stadiului mediu de 
pregătire în care s-au aflat 
concurentele. în absența 
Victoriei Vilcu (accidentată) 
lupta pentru primele locuri 
s-a dat între Cristina Hure- 
zeanu, Sabina Șerbănescu și 
Maria Preda.

în final, victoria a revenit 
Sabinei Șerbănescu, care, mai 
calmă și mai sigură, a reușit 
să evite ratările 1 Alături de 
primele trei clasate am mai 
remarcat și revenirea înre
gistrată, spre sfîrșitul con
cursului, de gimnastele Ma
riana Jinga? Marilena Pegu- 
Iescu, Carmen Bucaeiuc și 
Mihaela Nicolaescu. CLASA
MENTE, individual compus : 
Categ. a II-a, h Adriana 
Hoppe 27,55, 2. Mioara Cozia 
27,00, 3. Elena Robu 26,55 ; 
cat. 1: 1. Anca Ilie 26,<30, 2. 
Doina Păltineănu 25,85, 3. 
Virgina Torok 25,60 ; cat. 
maestre: 1. S. Șerbănescu
37,05, 2. C. Hurezeanu 36.40, 
3. M. Preda 36,40, 4. C. Btl- 
'caciuc 35,85, 5. M. Pegulescu 
34,95, 6. M. Jinga 34,20.

DUPĂ 12 RUNDE!
Campionatul național de șah 

se ascute, făgăduindu-ne un 
final dramatic, contraindicat 
persoanelor cu inima slabă 
sau cu tensiunea ridicată. 
Dar, cum prescripțiile medi
cale sînt, cel mai des, sortite 
sertarelor, Aula Bibliotecii 
centrale universitare este, pe 
zi ce trece, tot mai plină.

Amatorii de șah au acum 
un nou adorat, în persoana 
tânărului MIHAI GHINDA, 
urmărindu-i jocul, caracteri
zat de o desăvîrșită acuratețe 
și de un foarte stabil posta
ment teoretic. Aseară, fostul 
campion de juniori îl depășea

(eu negrele) pe Joița încă din 
deschidere, cîștigînd apoi — 
forțat — o piesă și, bineînțe
les, partida.

Florin Gheorghiu a sufocat, 
pur și simplu, poziția Iui 
lomonovici cu o forță de 
tentic mare maestru.

în acest timp Ciocîltea 
miza cu Pavlov, iar la 
proșul pe care i l-a făcut 
admirator, a răspuns î

— Eu joc pentru mine, 
pentru adversarii mei!...

Al patrulea candidat (teo
retic) la titlu, Teodor Ghițes
cu, a întrerupt într-un final

So- 
au-

re- 
re- 
un

nu

inferior de turnuri ți pioni 
cu Neamțu.

Alte rezultate: Ungureanu 
— Buza 1—0, Segal — Geor
gescu 1—0, Bena — Ilijin 
1—0, Tratatovici — Reicher și 
Kertesz — Mozes — remize.

în clasament: CIOCÎLTEA 
9, GHEORGHIU și 
8>/s, Ghițescu 7 (1), 
și Segal 6>/e (1), 
Pavloc 67s etc.

Astăzi dimineața, 
te; după amiază, runda a 13-a, 
cu partidele CIOCÎLTEA — 
GHIȚESCU, Ilijin — Gheor
ghiu, Ghinda — Kertesz.

GHINDA 
Ghizdavu 
Ilijin și

între rup-

V. CH.

La spadă, România A—R.S.S. Ucraineană 8-8!
(Urmare din pag. 1)

BERLIN 1 (Agerpres). — La 
Berlin s-a disputat meciul in
ternațional de hochei pe 
gheață între reprezenta
tivele R. D. Germane și 
Poloniei. La capătul unui 

echilibrat, scorul

fost egal: 3—3 (0—2 2—1, 
1—0). Golurile gazdelor au 
fost marcate de Karrenbauer, 
Novy și Prusa. Pentru forma
ția poloneză au înscris Bîaly- 
nicld (2) șl Kacik.

Handbalistele sovietice
Invinse la Budapesta

La Budapesta, numeroși 
spectatori au urmărit întîl- 
nirea internațională amicală 
de handbal dintre selecționa
tele feminine ale Ungariei și 
U.R.S.S. Victoria a revenit 
handbalistelor maghiare etf 
scorul de 18—16 (8—11)

DRON Șl MARCU 
EVOLUEAZĂ LA BUDAPESTA

La Budapesta au început în- 
tîlniriie amicale, opunind pe 
tenismanii biicureșteni Sever 
Dron și Viorel Marcu rnern- 
brilor reprezentativei maghia
re. Gazdele au obținut victo
rii, la capătul unor meciuri 
spectaculoase < Baranyi — 
Marcu 6—1, 4—6, 6—2 ; Szo- 
ke — Dron 6-—4, 6—1 ; Bara
nyi, Machan — Dron, Marcu 
6—3. 8—6.

pei de tineret' a țării. Dova
dă si scorul : 9—6 pentru se
niori (o dublă înfrîngere). 
Este foarte adevărat că antre
norul principal al lotului. C. 
Stelian, a utilizat, în cazul 
primei echipe, o formulă ceva 
mai îndrăzneață, cu Octavian 
Zidaru. dar acest foarte tînăr 
trăgător a justificat intr-o a- 
preciabilă măsură încrederea 
ce i s-a acordat, obținînd 
două puțin probabile victorii
— 1a 
Bunea. 
zul lui 
trebui 
tot atât de îndrăzneț. Surpri
za din această partidă a con
stituit-o prezența ștearsă a lui 
.Sepeșiu: în afara dublei în- 
frîngeri la Bunea, el a pier
dut în serie cu 3—5 la Isăilă. 
cu același scor la Cărămidă 
si cu 0—0 la Szabo. Cel mai 
activ din echipa României A 
a fost Duțu, învingător 
toată linia. L-a secundat 
gu cu 3 victorii și. cum 
arătat. Zidaru cu două 
torii. Pentru echipa de tine
ret au punctat Isăilă, Szabo 
si Cărămidă de cîte două ori.

Așteptat cu un legitim in
teres. meciul dintre echipele 
R.S.S. Ucrainene și României 
B s-a încheiat cu 
strîns. 8—6, două 
cheindu-se prin 
duble înfrîngeri, 
Fodeanu și Bîkov
— Vîtebski.

Meciul a avut
extrem de interesantă. Româ
nii au condus după primul 
asalt pe care Pongraț a reu
șit să-l cîștige la Bîkov 
(5—4). Cerea însă n-a avut su
ficient calm și n-a putut tre
ce de rutinatul Vîtebski (2—5). 
astfel că scorul a devenit e-

Szabo, cu 5—3 si la 
cu 5—1 1 Ca si în ca- 
Angelescu. Zidaru va 

încercat într-un mod

pe 
for
am 

vic-

un rezultat 
asalturi în- 
t'ot atîtea 
cele dintre 
și Bărăgan

o evoluție

Bărăgan se va. lă- 
în finalul asaltului 
(4—5), îneît oaspe- 
conducerea. Dar în 
care s-a încheiat

gal. Apoi, 
sa depășit 
cu Anikin 
tii preiau 
asaltul cu 
prima manșă, Podeanu a cîș
tigat nesperat la Belîciko și 
din nou egalitate: 2—2 în 
manșa I.

Manșa a II-a debutează cu 
o victorie românească. Cerea 
întrecîndu-1 pe Bîkov (5—3), 
dar Pongraț om de bază în 
echipă, va pierde Ia Anikin 
(1—5). După aceea Podeanu 
va repeta rezultatul Iui Pon- 
graț, în fața lui Vîtebski, ast
fel că sîntem din nou con
duși, 
aduce 
șei a 
culos 
4—4 !

în manșa a III-a, poate cea 
mai dramatică. Cerea pierde 
Ia Anikin dar imediat Podea
nu face dublă înfrîngere cu 
Bîkov. Cu asaltul Pongraț — 
Belîciko (5—3) intervine ia
răși egalitatea la victorii 
(5—5), scor care se va 
menține și după „duelul" din
tre Bărăgan și Vîtebski (d.d.). 
Greu de prevăzut finalul a- 
cestui meci, chiar și dupăin- 
frîngerea lui Podeanu la Ani
kin (1—5). Fiindcă Cerea a 
avut în mină asaltul cu Beli- 
ciko, pe care însă l-a pier
dut (3—5) ratînd astfel prile
jul de a egala. Oaspeții con
duc cu 7—5, apoi cu 8—5 
(Bărăgan — Bîkov 3—2), In
cit nu mai rămîne decît sa
tisfacția unei victorii a lui 
Pongraț la Vîtebski, cu 5—1...

Meciul decisiv, cel dintre 
echipele România A și RS.S. 
Ucraineană, s-a încheiat la 
egalitate, 8—8 (1—3, 4—4, 
6—6), dar spadasinii oaspeți 
au avut o situație mai bună 
la tușe: 64—69. Asaltul-cheie

Iată însă că Bărăgan 
egalarea la finele man- 
II-a reușind un specta- 
5—3 la Belîciko. Deci

a fost cel dintre Duțu și 
Vîtebski, ambii neînvinși. 
Trăgătorul nostru n-a mai a- 

clarviziunea 
drept

necesară 
de apel,

vut 
pierzînd fără 
cu 5—2.

Realizatori: 
șiu și lorgu 
Istrate, respectiv Vitebsk! 4, 
Anikin 2, Bîkov și Belîciko 
cîte o victorie.

într-un alt meci, 'reprezen
tativa de tineret a țării a 
dispus — surprinzător, dar 
meritat — de România B cu 
scorul de 9—6 1

Duțu 
cîte

3, Sepe-
2 și Al.

Telefotoi A.P.-AGERPRESLuigi Riva transportat pe targd la aeroportul din Viena

Riva grav accidentat!

Steaua Roșie Belgrad

Novkovici, 
la Steaua

extremă dreaptă 
roșie, centrează.

două puncte de lider
BELGRAD, 1 (prin telefon). 

Deși a avut un start foarte 
slab în acest sezon, echipa 
campioană a Iugoslaviei, Stea
ua roșie Belgrad, și-a revenit 
în ultimele șase etape, obți- 
nînd 9 puncte. în etapa a 
12-a, Steaua roșie a învins la 
Belgrad pe F. C. Bor cu 1—0. 
Rezultatul foarte strîns nu re
flectă situația de pe teren, 
belgrădenii atacînd în perma
nență, dar ineficacitatea liniei 
de atac ca și forma excepțio
nală a portarului Vukicevici 
au salvat pe Bor de la o în
frîngere la scor. Singurul 
punct al partidei a fost rea
lizat de Filipovici în min. 78. 
Steaua roșie Belgrad a aliniat 
următorul 11 : Duikovici — 
Giorici. Dojcinovski, Boghice- 
vici, Krivocucea, Antonievici, 
Acimovici, Novkovici, Ostoici, 
FiJipovicî, Geaicî.

Antrenorul Milan Milianici

a declarat la sfîrșitul partidei 
' că. este mulțumit de jocul 
echipei sale și consideră că 
miercuri, în meciul revanșă, 

' cu U.T.A., echipa sa poate ob
ține cel puțin un rezultat egal 
și, deci, calificarea în sfertu
rile de finală ale C.C.E.

Caravana clubului Steaua 
roșie pleacă cu autocarele 
spre Arad luni după amiază.

Alte rezultate din campio
natul iugoslav i Dinamo — 
Crvenka 1—0. O.F.K. — Mari- 
bor 1—0, Sloboda — Sara
jevo 2—2, Radnicki (KR) — 
Celik 0—1, Velej — Partizan 
1—0, Boraț — Hajduk 1—!
Primele clasate i

7
2. Hajduk 12 6

7

I. Partizan 12

•2.

3.
4.

5.

VeleJ
Steaua roșie

12 5
Sarajevo 12 5

12

3
5
2

2
1
3

17— 4
23—10
18— 11

17
17
16

5
4

15—102
3 21—18

15
14

Duțon POPIN

Italia a învins sîmbătă la 
Viena selecționata Austriei în 
cadrul campionatului european, 
dar pentru „tifosi" peninsulari 
bucuria victoriei este urmată 
de gravul accident suferit de 
celebrul Luigi Riva. Cel mai 
bun fotbalist european al anu
lui și-a fracturat piciorul drept, 
în urma unei busculade cu 
fundașul austriac Hof. Radio
grafiile au constatat o fractură' 
la gleznă, accident grav, caro 
— după cum a declarat medi
cul lotului italian dr. Fino 
Fini — îl va obliga pe Riva 
să poarte un bandaj de gips 
cel puțin 6 săptămîni. Ziarele 
5taliene. duminică, se
întreabă da'dKrdupă acest răs
timp, „Gigi“ Riya va mai 
fi aceeași stea care a strălu
cit în fotbalul mondial.

După meci, Hof i-a cerut în 
public scuze lui Riva, Ia care 
sportivul italian i-a răspuns : 
„Știu că lovitura a fost nein
tenționată. Noi, fotbaliștii, sîn
tem supuși unor asemenea ac
cidente, care pot oricînil si 
însemne sfîrșitul carierei..."

Imediat după jocul de la 
Viena, echipa Italiei, împreuna

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

Sita campionatelor a în
ceput să cearnă, înaintea se
mifinalelor, cu mai multă e- 
xigență. Aceasta ne-a demon
strat-o și reuniunea de asea
ră cind spre faza superioară 
a competiției au promovat, 
normal, cei mai buni spor
tivi. La categoria ușoară, C. 
Cuțov a pășit spre semifina
le — unde, după N. Păpălău, 
va întâlni un alt coleg de 
sală, pe Antoniu Vaslle, ca
lificat prin neprezentarea ad
versarului — fără să întâm
pine o rezistență serioasă din 
partea tânărului N. Streași
nă. Augustin Iacob și Gheor- 
ghe Bădoi s-au bătut (acesta 
este cuvîntul potrivit) pentru 
victorie fără menajamente. 
După ce excelentul arbitru, 
care este Constantin Chiriac, 
i-a avertizat pe amîndoi pen
tru neregularități, judecăto
rii au acordat victoria in u- 
nanimitate lui Iacob. Și pro
movarea lui Paul Dobrescu 
a fost foarte grea în confrun
tarea cu merituosul Teofil
Mihai.

La mijlocie mică I. Covaci 
a încheiat foarte rapid so-

O repriză cu...

— Din ' păcate, de da
ta aceasta ați urmărit 
finalele din tribună. Cre
deți că la categoria se
migrea au apărut ele
mente de valoare ?

— Stat mihnit ci nu 
pot să-ml apăr titlul. La 
categoriile superioare de 
greutate e greu să gă
sești boxeri cu calități 
certe. Drept să spun, n-am 
văzut asemenea pugiliști 
care să dovedească o 
pregătire tehnică bună 
și cura}. Cimpeanu are 
„inimă", ca și Constanti- 
nescu, dar forța nedublată 
de o tehnică corespunză
toare nu poate da loc 
unui spectacol de cali
tate. Avem prea multă 
„umplutură" la semigrea 
și tocmai de aceea me
ciurile nu m-au satisfăcut. 
Federația a vrut să or
ganizeze aceste finale in 
genul europenelor, cu 
mttlfi candidați la fie
care categorie. Dar la 
C.E. participă oare atit 
de numeroși pugiliști de 
mina a doua ? (R.C.).

cotelile cu fragilul I. Stoica. 
Au urcat apoi treptele rin
gului V. Bute și P. Tănase. 
Ambii boxeri, fără noțiuni e- 
îementare de tehnică, au ofe
rit spectatorilor o parodie 
pugilistică în care „succesul" 
a fost de partea lui Bute. 
Pornit mare favorit, Gh. Că
lin a primit din partea tână
rului AL Tîrboi o replică cu
rajoasă care a făcut ca a- 
nunțarea deciziei să fie aș
teptată cu multă curiozitate 
de asistență. Verdictul de 
4—1 pentru Călin a făcut din 
acesta, deocamdată, purtăto
rul medaliei de bronz la ac
tuala ediție a campionatelor. Paul IOVAN

• Organizatorii s-au revanșat oferind de cîteva zile con
deierilor boxului condiții optime de lucru și mai ales de in
formare. Se prezintă la microfon numele oficialilor cu deci
ziile respective, s-a editat un buletin și in sfirșit se transmite 
mesei presei cu operativitate programul de a doua zi.

• Directorul de ring P. Malițki a dat primul avertisment 
oficial „colțului" de ring unde se afla cuplu! de antrenori I. 
Stoianovicî — E. Dinu (meciul Moraru — Manole). Sperăm 
să nu fie ultimul. Deci, atenție antrenori, nu vă agitați și 
nu gesticulați prea mult în timpul partidelor. Veți primi aver
tisment fără să... boxați I
• Fostul boxer N. Eabetin, astăzi un valoros arbitru, l-a 

avertizat just pe I. Giocoi care lovește cu mănușa deschisă. 
Spectatorii trebuiau să aplaude această hotărire și nici de 
cum să o respingă zgomotos. Boxul este scrimă cu pumni și 
nu cu „palme". In schimb, ne-a decepționat total arbitrul Gh. 
Mihai care a condus sub orice critică meciul luga — Badea.

• Cunoscutul actor Kiki Brezeanu, de la teatrul Nottara, 
este un nelipsit spectator al campionatelor. Seară de seară 
el poate fi văzut în „fotoliu de ring" plasat în spatele mesei 
presei. Kiki Brezeanu ne-a spus i „Mi-a plăcut cum a atacat 
in special luga. Rapid în riposte, variat in lovituri, gălățeanul 
merita victoria pe care unii, nu știu din ce motive, i-au de
clinat-o".

• A sosit cunoscutul arbitru britanic Jock England unul 
dintre cei mai valoroși oficiali care au evoluat in cadrul cam
pionatelor europene de la București. Domnia sa a răspuns 
afirmativ invitației federației noastre de a fl oaspetele cam
pionatelor naționale. în legătură cu această invitație, dl. En
gland ne-a declarat: „Mă bucur că revăd frumoasa dumnea
voastră țară și competentul public sportiv românesc. Am ac
ceptat cu satisfacție invitația, apreciind faptul ca de fiecare 
dată am fost primit excelent în România",

Paul OCHIALBI

Rezultate tehnice
Cala a IX~a

CAT. MUSCA : V. Ivan (Dinamo Buc.) b.p. O. 
Badea (Farul Constanța), V. Rădulescu (Metalul 
Plopenl) b.p. Gh. Badlu (Oțelul Galați). M. Po
pescu (A.S.a. Cluj) b.p. I. Nicolau (Nicollna Iași). 
C. Gruieseu (Steaua) b.p. A. Cojan (S. C. Ba
cău). CAT. COCOȘ : A. Dumitrescu (Steaua) b.p. 
I. Lungu (Met. Buc.). Ad. Moraru (Met. Buc.) 
b.p. V. Ivanovtcl <S. C. Bacău), M. Grigore (U.M. 
Timișoara) b.p. I. Ciocoi (A.S.A. Cluj). G. Pomctcu 
(Voința Buc.) b.p. 1. Angelescu (C.S.M. Reșița). 
CAT. SEMIUȘOARA : A. Simion (Mușcelul C-lung) 
b.p. C. Hoduț (OUmpia Buc.), Ov. Gorea (Voința 
Reghin) fără adversar, C. Muscă (C.S.M. Reșița) 
b.p. T. Purtan (Vagonul Arad), A. Iliescu (Farul 
Constanta) b.p. I. Mageri (Rapid Buc.). CAT. 
SF.MIMMt.OCIE : V. Silberman (Steaua) b.p. C. 
Mihai (Met. Plopenl), C. Ghi(ă (Dinamo Buc.) 
b.p. A. Majal (C.S.M. Cluj), M. Gheorgbe (Voința 
Brăila) înv. dese. 2 T. Popescu (Electroputere 
Craiova). Gh. Ene (Dinamo Buc.) b.p. I. Hodo- 
șan (Met. Buc.). CAT. SEMIGREA : M. Constanti- 
uescu (Dlnamo Buc) Inv. ab. 1 V. Rață (Metalul 
Suceava), P. Pirvu (Farul Constanța) înv. k.o. 2 
Gh. Dumitrescu (Met. Plopenl), P. Cimpeanu (Met. 
Buc.) fără adversar. Al. But (A.S.A. Cluj) b.p. 
P. Cojocaru (Rapid Buc.).

Cala a X-a
CAT. UȘOARA : C. Cuțov (Dlnamo Buc.) b.p. 

N. Streașină (Tract. Ev.), A. Vasile (Dlnamo Buc.) 
câștigă fără adversar, P. Dobrescu (Dinamo Buc.) 
b.p. T. Mlhal (Voința Buc.), A. Iacob (Voința Buc.) 
b.p. Gh. Bădoi (Rapid). CAT. MIJLOCIE MICA : 
I. Covaci (Dlnamo Buc.) înv. k.o. 1 I. stoica (Di
namo Ev.), V. Bute (Oțelul Galați) b.p. P. Tăna
se (Nicollna Iași), GU. Călin (Nicollna Iași) b.p. 
Al. Tîrboi (A.S.A. Cluj). E, Conslantinescu (Elec- 
trop. Cv.) b.p. D, Mlhalcca (Dinamo Buc.) CAT. 
MIJLOCIE: H. Stump (Met Buc.) b.p. I. Petrea 
(Dlnamo 8v.)( L Tecuceanu (Rapid) b.p. N. Moț 
(Motorul Arad), Al. Năstac (Steaua) b.p. N. Manița 
(Oțelul Galați). L Olteanu dștigă fără adversar. 
CAT. GREA : L Alexo (Dlnamo Buc.) b.p. G. 
Schubert (U. M. Timișoara), I. Dascălu (Dlnamo 
Buc.) b.p. I. Sănătescu (Oțelul Galați). Al. Probor 
(C.S.M. Sibiu) b.ab. 3 L. GavriJă (OUmpia Buc.), 
A. Iancu (Muscelul C-lung) b.ab. 1 A. Cambur 
(Voința Brăila).

Ermil Constantlnescu și-a fă
cut o specialitate din a eli
mina din competiție pe re
prezentanții clubului Dinamo 
București. După ce sîmbătă 
seara l-a învins pe campio
nul categoriei I. Gydrffy, a- 
seară olteanul a înregistrat o 
nouă performanță învingînd 
un alt dinamovist, pe D. Mi- 
halcea.

Mijlociul H. Stump a avut 
în brașoveanul I. Petrea un 
adversar deosebit de dur, dar 
rudimentar, astfel că meta
lurgistul, mai tehnic, a ob
ținut decizia.

ADIO, MATINEE
Duminică tn matineu, In ulti

mul matineu al acestui festi
val pugilistic, soarele a fă
cut concurență tn sală reflec
toarelor din plafon. Pentru 
o clăti, la Imboldul Indirect 
al televiziunii, fotbalul s-a 
consumat „în deschidere", 
permițtrul publicului să faci 
un salt grăbit din Cotroceni 
tn Floreasca.

Acum ciad am apucai a- 
junul semifinalelor, misiunea 
campionilor, a vedetelor sau 
a favoriților devine din ce 
tn ce mai dificilă. Se afirmi 
tot mal multi contracandidațt, 
care nu se mat sperie de nu
mele oponentului și doresc 
din toată inima, cu orice risc, 
să-și înscria in foile carne
tului de licență o victorie, 
pentru ei mal prețioasă de
cît orice medalie (la care de 
fapt nici nu îndrăznesc sa 
se glndească). Dincolo de 
surpriza Infrtngerit lui Hodo- 
șan, așa au ajuns ieri să aibă 
viața grea șl Ivan, șl Grules- 
cu, și Pometcu, și Simian, șl 
Iliescu, și Sllberman, dar mai 
ales campionul Europei, Aurel 
Dumitrescu, zveltul șl aspec- 
tuosul cocoș, care s-a găsit, 
prea curînd, tn trista situație 
de a tremura pentru victorie 
în timp ce arbitrul îl ține 
strîns încheietura pumnului 
și favorurile publicului înclini 
spre prea puțin vestitul lă
cătuș bucureșiean Iulian Lun- 
gu, care a acumulat fără în
doială mai multe puncte de- 
cît (azi nemeritat) cele
brul său adversar. Împo
triva coaliției străine En
gland — Poplolek, cei trei 
■oficiali români s-au lăsat im
presionați de titlul lui Du
mitrescu, de stilul său, de 
calitățile sale necontestate, 
dar de astă dată nedemons
trate, Nu puțină lume ar ți 
dorit ca Dumitrescu să fie 
Infrlnt, pentru ca această 
împrejurare să-l servească 
drept lecție, acum cină cir
culă tot mal multe zvonuri 
despre lipsa lui de seriozitate 
In pregătire și tn . viață în 
general. Prea multe fapte 
confirmă aceste presupuneri. 
Un mare campion, cum se 

. pretinde Dumitrescu (și cum 
ar putea fi), are datorii față 
de cel ce-l prețuiesc, el tre
buie si fie conform cu ima
ginea care-i place si circule 
despre el prin oraș.

Victor BANCIULESCU

Liverpool performera etapeiF. C.
Performera etapei de sîm

bătă (a 15-a) din campionatul 
Angliei a fost F. C. Liver
pool, învingătoare cu 2—0 în 
deplasare. Adversarii de 
miercuri ai echipei Dihamo 
București, în Cupa europeană 
a târgurilor, au întrecut pe 
Wolverhampton Wanderers, 
care pierde astfel primul joc 
pe teren propriu din actualul 
campionat. După etapa de 
sîmbătă, F. C. Liverpool ocu
pă locul opt în clasament, to
talized 17 puncte din cele 14 
meciuri susținute.

Iată celelalte rezultate: 
Arsenal — Derby 2—0, Burn
ley — Crystal Palace 2—1, 
Chelsea — Southampton 2—2, 
Leeds — Coventry 2—0, Man
chester City — Ipswich 2—0, 
Nottingham — Tottenham 
0—1, Stoke City — Hudders
field 3—1, West Bromwich —

INTILN1REA DE TENIS FRANȚA — IUGOSLAVIA, 
disputată la Bayonne, s-a încheiat cu scorul de 4—1 în 
favoarea gazdelor. în ultimele două partide de simplu, 
Franulovici a dispus cu 4—6, 10—8, 6—3 de Chanfreau, iar 
Goven l-a întrecut cu 8—6, 6—2 pe Spear. La dublu: 
Chanfreau, N. Godrella — Franulovici, Jovanovicî 6—3, 
9—7.

Concursul Internațional de călărie 
de Ia Amsterdam a programat o 
nouă probă de obstacole în care 
victoria a revenit campionului 
mondial David Broome (Anglia), 
învingătorul, care a concurat pe 
calul „Softee", a parcurs traseul 
cu 14 obstacole în 60 sec., fiind 
urmat de G. Maathuls (Olanda) 
pe ,,Sleglinde‘'. G. MÎanclnelll 
(Italia) pe „Talisman" și A. Schoc- 
kemoehle (R.F.G.) pe „Askan".

Coutinuîndu-și turneul tn R.F.G., 
echipele de tenis de masă ale Ja
poniei au susținut la Dillingen o 
nouă întîlnire cu două selecțio
nate ale țării gazdă.. Din nou -vic
toria a revenit sportivilor niponi : 
La masculin cu 5—0, Tar la femi-

HOCHEIȘTI ROMÂNI 
LA SOFIA

SOFIA 1 (Agerpres). — E- 
chipa de hochei pe gheață 
Avîntul Miercurea Ciuo și-a 
început turneul in Bulgaria,, 
jucînd la Sofia în compania 
selecționatei de juniori a ță
rii gazdă. La capătul unui 
meci echilibrat cele două e- 
chipe au terminat la egali
tate: 5—5 (0—1, 2—2, 3—2). 
în următoarea partidă, ho- 
cheiștii români întâlnesc for
mația ȚSKA Septembrislco 
Znarne.

Sandro Mazzinghi 
învingător prin k.o.

Cu prilejul unei gale pugi- 
listice, desfășurate în „Palatul 
Sporturilor**  din Bologna, bo
xerul italian Sandro Mazzin
ghi (cat. mijlocie) l-a învins 
prin k.o. iu repriza a 8-a pe 
americanul de culoare Willie 
Werren. Partida fusese prevă
zută pentru 10 reprize.

Everton 3—0, West Ham — 
Blackpool 2—1, Newcastle — 
Manchester United 1—0.
1. Leeds United

15 10 4 1 24— 9 24
2. Arsenal 15 9 4 2 32—14 22
3. Tottenham

15 8 5 2 21— 8 21
4. Manchester City

14 7 5 2 19—11 19

Două fruntașe in campionatul vest-german
Rezultatele etapei a 13-a i 

F- C. Kaiserslautern — F. C. 
Koln 1—0, Borussia Monchen- 
gladbach — V. f. B. Stutt
gart 4—1, Bayern-Milnchcn 
— Schalke 04 3—0, Rotweiss 
Essen — Borussia Dortmunl 
0—1, Rotweiss Oberhausen — 
Kickers Offenbach 2—2, Ein
tracht Frankfurt — Herta 
B.S.C. 1—3, Arminia Biele
feld — Werder Bremen 3—0, 
Hamburger S.V. — M.S.V.

Telex • Telex q Telex

nln cu 3—5. iată rezul
tatele individuale. masculin ■; 
Itoh — Jansen 21—13, 13—21, 
21—13 ; Imano — Ness 21—10, 22— 
20 ; Kasaka — Ness 21—10, 21—18; 
Kasaka — Schmlttlnger 21—12, 
23—21 ; imano- - Jansen 17—21, 
21—15. 21—13 ; feminin : Yukie 
Ohzekl — Brigitte Scharmacher 
21—19, 21—16 ; Toshîko Kowada — 
Odlth Wetzel 21—11, 21—6 ; Ohzekl, 
Kowada — Scharmacher, Wetzel 
21—9, 21-12

. ■
Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Varșovia, atletele polo
neze au stabilit, două noi recor
duri naționale. In proba de 400 m 
lîrynlewicka a fost cronometrată 
cu timpul de 53,9, iar în cursa de 
1 500 m Wlerzbowska a terminat 
învingătoare cu performanța do 
4:20,0.

In Cursa cidistă de 6 zile, care 
se desfășoară în iprezent pe velo
dromul acoperit din Frankfurt pe 
Main, conduce cuplul vest-german

In finala de dublu a „cupei dewar"
INSUCCES Al TENISMANILOR NOȘTRI

CARDIFF, 1 (Agerpres). — 
Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului international 
de tenis de la Aberavon (Țara 
Galilor), ultimul din seria de 
concursuri contând pentru „Cu
pa Dewar", a fost cîștigată de 
jucătorul englez Gerald Bat
trick, care în finală a dispus 
cu 6—1. 3—6, 6—1 de cehoslo
vacul Vladimir Zednik.

In finala probei de dublu 
masculin, perechea engleză 
John Cliftou-Pa.ul Hutchins a 
învins cu 13—11, 7—5 cuplul 
român Ilie Năstase — Ion Ti
riac. Turneul feminin n reve
nit tenismanei engleze Virgi
nia Wade, învingătoare cu 6—3, 

cu Riva s-a înapoiat la Roma. 
Pe aeroportul Fiumioio, mil de 
suporteri au făcut o mani
festație de simpatie marelui 
fotbalist.

• M Varese, întâlnirea in
ternațională dintre echipele 
de tineret ale Italiei și Aus
triei a fost cîștigată de gazde 
cu scorul de 3—1 (l—1).

Duisburg 2—0, Ilanovra 96 — 
Eintracht Braunschweig 1—0.

Primele clasate i
1. Borussia Monchengladbach

13 6 7 0 29— 8 19
2. Bayern MOnchen

13 e 2 2 24— 9 19
3. Schalke 04

13 7 3 3 21-12 17
4. Eintr, Braunschweig

13 7 Ii Ț 22—12 15
5. Hertha 13 7 2 4 20—14 16

Renz-Tschan. 11 urmează la un 
tur perechile Schulze-Peffgen 
(R. F. a Germaniei). Sercu-Seeuws 
(Bdgla) șl Altig-Frltz (R. F. a 
Germaniei).

In meciul de șah dintre echipele 
orașelor Sofia și Budapesta scorul 
este favorabil șahiștilor maghiari, 
cu 12—9 puncte, trei partide fiind 
întrerupte. Iată cîteva dintre re
zultatele din turul II : Kolarov ■— 
Portisch 0—1 ; Mlnev — Tompa 
0—1 ; Boboțov — Honfi */a —‘/a î 
Pqpov — Adorjan */j —Va ; Geor- 
gieva — Veroczi 0—1.

La Budapesta, in meci 
retur pentru „Cupa cam
pionilor europeni” Ia hand
bal masculin, echipa loca
lă Elektromos a învins ou 
scorul de 17—13 formația 
suedeză Hellas. Handbaiiș- 
tii suedezi, care au cîști
gat prima partidă cu 15—9. 
s-au calificat pentru turui 
următor al competiției.

Echipa franceză U. S. 
Ivry a întrecut pe teren 
propriu cu 24—16 (12—î) 
formația islandeză Fram 
Reikjavik. Handbaliștii
francezi (învinși cu 16—15 
în primul joc) s-au califi
cat pentru optimile de fi
nală.
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