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Ediția jubiliara, o victorie a crosuluiPESTE 500 DE PARTICIPANT!DIN 68 DE CLUBURISI ASOCIAȚII PREZENTI LA START
• Toțî selecționabilii slnt apți de joc

• Mline, pe Ninian Park, un ultim antrenament,

de acomodare
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Cotul național a părăsit du
minică meleagurile brașove
ne, oprlndu-se pentru o 
noapte la Snagov. Avionul în 
care se vor îmbarca selecțio- 
nabilil va părăsi azi diminea
ța — în jurul orei 9 — aero
portul internațional Otopeni, 
rburînd în direcția Londra, 
(via Frankfurt, Din capitala 
’Angliei, el îți vor continua 
«drumul pînă la Cardiff cu 
autobuzul.

Toți componențil lotului se 
simt bine, sînt sănătoși și apți 
He joc (inclusiv Dumitru și 
Răducanu). Vor efectua de
plasarea I RADUCANU, ADA*

MACHE, SATMAREANU, LU- 
PESCU, DINU, MOCANU, 
HALMAGEANU, VIGU, DU
MITRU, R. NUNWEILLER, 
ANCA, NEAGU, DUMITRA- 
CHE, DOBRIN, FL. DUMI
TRESCU, D. ENE, DOMIDE.

Lotul este însoțit de antre
norii ANGELO NICULESCU 
și TITUS OZON, de medicul 
D. TOMESCU ți masorul 
TUDOSE.

Mîine, pe Ninian Park, Io
tul fotbaliștilor români va 
face un antrenament de aco
modare cu terenul de joc.

Drum bun, tricolori, și 
succes!
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TG. MUREȘ, 8 (prin te
lefon). Vremea deosebit de 
rece și ploaia abătută dimi
neața deasupra orașului (și 
de ce nu, și lipsa unei pro
pagande mai suculente) au 
ținut departe pe toți cei care 
doreau să asiste la finala cro- 
Siștilor, competiție ce cores- 
punde, de altfel, cu prima 
programare a unei finale de 
campionat republican în a- 
cest oraș. Așa că, cea de a 
50-a ediție — jubiliară — 
a campionatelor de cros s-a 
desfășurat din punct de ve
dere al asistenței într-un to
tal și strict anonimat.

Absența publicului nu i-a 
întristat însă pe competitori, 
care s-au angajat cu fer
voare în curse deosebit de 
spectaculoase, onorînd astfel 
jubileul unui sport ignorat 
de către mulți, dar recuno

scut de către toți ca fiind 
piatra unghiulară a tuturor 
celorlalte sporturi.

Din întrecerile juniorilor, 
cea mai palpitantă cursă au 
oferit-o junioarele I, prin 
dialogul dintre Maria Lincă 
(Metalul Buc.) și Rafira Fița 
(Liceul 4 Galați). în cursă 
ele s-au succedat, în repe
tate rînduri astfel că pîhă 
în ultimii 50 de metri nu 
s-a putut indica cîștigătoa- 
rea. Un finiș fulminant al 
Măriei Lincă a adus-o pe 
aceasta prima la linia de 
sosire, spre deziluzia agitatei 
galerii gălățene.

în cursa juniorilor mari

Nușa DEMIAN 
C. ALBU

(Continuart în pap. a 
la rubrici)
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ÎN CAMPIONATUL DE ȘAH

GHEORGHIU Șl CIOCÂLTEA

TREAPTA CARDIFF
>

Pentru că ora tnfrîngerilor — ca și cea a succeselor 
— BATE și frece, iată-ne înaintea unui nou „moment* 
din evoluția fotbalului românesc.

Cardiff.
Un reper geografic, un reper competițional care poate 

însemna două puncte, un punct sau nici un punct în pre
liminariile campionatului european.

Și numai atît ?
„Pesimiștii" sînt gata să argumenteze că nici chiar cele 

două puncte — dorite de „optimiști* — nu ar însemna 
mare lucru, acum, cînd fotbalul nostru este așa cum este 
la baza... fundamentului.

Ne înscriem în replică și — deși nu vedem roz acolo 
unde este cenușiu sau gri — susținem că o victorie (ba, 
poate, chiar și un punct) la Cardiff ar avea semnificația 
unei TREPTE.

— Ce treaptă, dom'le, după 2—17, după două miercuri 
care au înroșit obrajii fotbalului nostru ? — ar putea 
întrebe aproape oricine.

Să facem două specificări de nuanță : 1) o treaptă 
urcare (nu de coborîre) ; 2) o treaptă pe care ar păși 
i-o dorim din toată inima) reprezentativa României.

— Reprezentativa înseamnă... 11 jucători — ar putea 
„preciza" cineva. Iar 11 sînt destui de puțini pentru un 
fotbal — ar putea veni o a doua precizare.

Nimic mai adevărat. Admițînd, însă, că 11 sau 15 (să 
r punem și rezervele) jucători ai reprezentativei ar _urca
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Manta, blochează spectaculos la picioarele lui I. Constantin

DISPUTĂ FINIȘUL
♦ AZI, ULTIMA RUNDĂ
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această treaptă, performanța ar însemna tot un SUCCES 
AL FOTBALULUI ROMÂNESC.

Ce greutate, ce forță, ce efecte ar avea el ?
Admițînd că ar avea numai forța unui simbol și tot 

ar fi mult.
Admițînd că victoria „11*-ului reprezentativ ar 

resursele reale, dar încă nevalorificate ale 
nostru, și tot ar fi o victorie turnată din metal

Și mai e ceva.
Poate nu greșim socotind că moralul fotbalului 

are ACUM (măi mult decît altă dată) nevoie de această 
victorie.

Nu o victorie — somnifer, care „sâ adoarmă și să îm
pace spiritele", ci o victorie care să deschidă toate feres
trele edificiului fotbalului^nostru pentru ca să intre aer...

lată de ce urăm fotbi ' 
ria din orașul cărbunele 
înseamnă aer...

simboliza 
fotbalului 
prejios.

românesc

iqj|U|or români să ne aducă victo- 
ui^bentru că o victorie la Cardiff

Marius POPESCU

Durbac, 
namovist,

sub privirile lui Braga, stopează încă un atac di- 
Foto i Dragoș NEAGU

Căutări-deocamdată fără
rezultat -la „olimpici"

cei doi antrenori 
olimpic (V. Stă- 

V. Stănculescu) 
de data aceasta

Continiuînd căutările pentru 
găsirea unei formule stabile 
de echipă, 
ai lotului 
nesou și 
și-au ales
ca partener formația Progre
sul București. Alegerea s-a 
dovedit inspirată fiindcă ju
cătorii din str. Dr. Staicovici 
nu s-au mulțumit. nici un 
moment cu rolul de sparing- 
partener docil, solicitând la 
maximum pe selecționabili. 
Lotul olimpic ni s-a părut o 
echipă improvizată, cu 11 ju
cători care ar fi evoluat, 
parcă, pentru prima dată 
împreună. Chiar și cuplul 
de înaintași centrali ai Poli
tehnicii Iași (Lupulesou—Cu- 
perman), care joacă de ani 
de zile împreună, n-a reușit 
de loc să-și sincronizeze in-

0-1, ieri, cu Progresul
după minge

Penultima rundă a avut darul 
să limpezească, oarecum apele 
tulburi și agitate ale acestei fi
nale. Practic, titlul și-1 vor dis
puta Gheorghiu și Ciocâltea, 
Ghinda aflîndu-se la o jumătate 
de punct în urma lor.

Ieri, primul a cîștigat Florin 
Gheorghiu, strivind, pur și simplu, 
poziția tenacelui Segal. Mihai 
Ghinda a obținut și el avantaj 
considerabil la Buza dar, într-o 
situație ușor cîștigată, n-a obser
vat o combinație elementară de 
șah etern a adversarului său. 
Prin tradiție, șahiștii nu cîștigă 
niciodată de ziua lor onomas
tică !...

Ciocâltea a luptat din greu cu 
Vaisman, a forțat, a complicat, 
a sacrificat, reușind să găsească 
într-un final de cai și turnuri, 
aparent inferior, un teribil atac 
de mat.

Astfel, pe primul loc se află 
Gheorghiu și Ciocâltea, urmînd 
să rezolve în ultima rundă (sau 
într-un meci de baraj, cdl mai 
probabil) vechea lor rivalitate. 
Marele maestru îl întîlnește astăzi, 
cu negrele, pe Bena, maestrul in
ternațional, cu albele, pe Trata- 
tovici.

Alte rezultate ; Tratatovici— 
Neamțu 1—0, Mozes — Solomono- 
vici 1—0, Pavlov — Bena 1—0, Un- 
gureanu — Ghițescu, 'Reicher — 
Ghizdavu, remize (runda a 18-a), 
Ilijin — Joița 0—1, Mozes — Buza 
0—1 (întrerupte).

CLASAMENTUL : Gheorghiu*
Ciocâltea 13, Ghinda 12 l/2, Ghiz
davu 12, Ghițescu 11, Pavlov lă, 
Ungureanu, Reicher 9 Va etc.

V. CH.
tențiile. Goana 
fără nici o concepție de joc, 
greșeli elementare în apărare 
și multă, foarte multă indo
lență, iată ce a caracterizat 
jocul olimpicilor. Singurii 
fotbaliști care au dovedit că 
merită selecționarea au fost 
Sălceanu (cel mai 
teren), Codrea, 
Pescara, Vlad și 
nescu. Ceilalți, pe 
tul că au dovedit din nou 
că nu posedă o pregătire, fi
zică corespunzătoare nici 
măcar pentru 45 de minute, 
au privit partida ca pe o 
obligație formală de care 
voiau să scape cît mai re-

bun de pe 
Măndoiu, 

Constanti- 
lîngă fap-

Dan VLAD

(Continuare în pag. a 3-a)
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ȚINTAȘII BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI
IN FAȚA CELOR DIN SKOPLJE

Intîlnlrea de tir București — 
Skoplje s-a încheiat cu scorul de 
19—11 în favoarea țintașilor bucu- 
reștenl. In ultima zl de concurs 
trăgătorii echipei gazdă au cîștigat 
toate probele desfășurate, atît la 
individual cît și pe echipe.

Rezultatele tehnice : armă stan
dard 3x20 f. seniori: 1. N. Rotaru 
(B) 565 p. ; 2. G. Vlădan (B)
562 p. ; 3. G. Slcorachl (B) 560 p. ; 
4. S. Zganjer (S) 557 p. ; 5. M. 
Marin (B) 555 p. Senioare : 1. Ana 
Goreti (B) 561 p. ; 2. Veronica
Stroe (B) 559 p. ; 3. Aritina Bițică 
(B) 550 p. ; 4. Danica Nedelkova 
(S) 519 p. ; 5. Vera Dlmltrieva (S)

500 p. Juniori : 1. Marina
(B) 563 p. ; 2. Anca Juga 
p. ; 3. Cecilia I.ujeru (B) 
4. A. Piperevska (S) 527 
A. Cicimov (S) 520 p. Pistol li
ber 60 f.,: 1. M. Teodor (B) 534 p. ; 
2. C. Feciorescu (B) 530 p. ; 3. 
D. Marinescu (B) 530 p. ; 4. D. 
Kopanov (S) 528 p. ; 5. F. Sambol 
(S) 522 p.

Ultiinele titluri de campioni ai 
municipiului București au fost 
cîștigate de M. Dumitriu (Steaua) 
la pistol liber. Marina Vasiliu 
(Dinamo) șl N. Rotaru (Metalul) 
la armă standard 3x20 f. și M. 
Tapu (IEFS) la pistol standard.

VasiJiu 
(B) 547 
527 p. ; 
p. ; 5.

FINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"
r

nici o surpriza
IN CAMPIONATUL

DL VOLEI
Etapa a 4-a a campionatului 

diviziei A la volei nu a adus 
revirimentul mult așteptat. 
La feminin, după victoria de 
sîmbătă a Rapidului asupra 
dinamovistelor, Penicilina — 
care a obținut un succes facil 
în partida cu Medicina — a 
trecut în fruntea clasamentu
lui. La masculin, doar o sin
gură partidă a stat sub sem
nul echilibrului : Viitorul Ba
cău — Petrolul Ploiești, în 
rest favoritele au învins fără 
eforturi deosebite.

Citiți amănunte în pagina a 
III-a, la rubrică.

STEAUA
Etapa a IX-a a campionatului de rugby a programat un derby 

de mare interes DINAMO—STEAUA, cîștigat de dinamoviști, 
ceea ce face ca lupta pentru locul întîi să devină și mai inte
resantă. O partidă fiind aminată (Știința Petroșani—Politehni
ca Iași), in țară s-au disputat numai patru jocuri, încheiate 
toate cu victoria favoritelor. Iată cîteva amănunte de la me
ciurile etapei.

Cei ce au venit ieri dimi
neață pe Ghencea, pentru a 
urmări derbyul etapei a IX-a 
a campionatului de rugby, nu 
au avut ce regreta. Dinamo 
avea neapărat nevoie de vic
torie pentru a se păstra în 
lupta pentru primul loc, în 
timp ce Steaua, lideră autori
tară, dorea să-și mărească

avantajul față de periculoase
le ei urmăritoare: Grivița 
Roșie, Știința Petroșani și, 
desigur, Dinamo, deși se pre
zenta pe teren cu două indis
ponibilități t Giugiuc și Bucur, 
accidentați. Dar și în aceste 
condiții un pronostic era greu 
de dat.

încă de Ia Jjjceputul jocului

s-a observat tendința de a se 
practica un joc curat, deschis, 
dar, tn același timp, eficace 
din partea ambelor echipe. 
Dinamoviștii pun stăpînire pe 
joc, se instalează în jumăta
tea de teren adversă, încer- 
cînd străpungerea apărării 
steliste, fie prin acțiuni pe 
trei-sferturi, fie prin lovituri 
de picior. însă pînă în min. 
25 asistăm la o dominare ste-

Emanuel FANTĂNEANU

(Conltnu'i' e tn pag. a 2 a 
ia rubrică)

FLORETISTĂ
VIRTUOASĂ

După sabie și floretă băr
bați,, spada a fost cea de-a 
treia probă în care au fost 
cunoscuți primii clasați în fi
nalele „Cupei României". Câș
tigătorul — Alexandru Istrate 
(Steaua) a reușit să-și spo
rească avansul, în raport cu 
cel obținut în ziua precedentă, 
terminînd detașat pe primul 
loc. cu 14 victorii : trei Ia 5—1, 
patru la 5—2, cinci la 5—3 și 
două cu 5—4. Al. Istrate a fă
cut dovada unei bune pregă
tiri, fizice îndeosebi, atu cu 
care a reușit să păstreze în 
permanență inițiativa în fața . 
principalilor lui rivali, Miro
nov (5—1) și Moldanschi (5—3).

Locul 2 i-a revenit lui A- 
Iexandru Mironov (Electropu- 
tere Craiova) cu 10 victorii. 
Rezultatul confirmă posibili-

Un impetuos atac al Olgăi 
Alexandrov, colegă de club, dar 
sară...

Szabo, în asaltul cu AniUta
— de data aceasta — adver-

De data aceasta, trăgătorul brăilean străpunge blocajul lui Poroșnicu. (Fază din meciul Steaua 
— Unirea Tricolor). Foto i M. THEO

tățile acestui valoros spadasin, 
craiovean, un excelent tacti
cian. Numai o pregătire fizi
că cu mult sub pretențiile u- 
nei asemenea competițiirma- 
raton l-a ținut departe de cîș- 
tigător. La fel au stat lucru
rile și în cazul lui Ștefan Mol
danschi (Steaua), care a re
alizat tot 10 victorii (tuș-ave- 
raj mai slab decît Mironov, 
1,229 față de 1,450). Bună com
portarea lui C. Țintea (Uni
versitatea Buc.) — locul 4 cu 
8 victorii (coeficient 1,137), care 
s-a impus în fața lui Du-, 
mitru Popescu (Electroputere 
Craiova) 8 v. — 1,122 și mai 
ales ;
Anton 
Mureș) 
rămîne 
talent, 
lejul de a se afirma datorită 
unui vâlum mult prea mic de. 
muncă.

Cam la fel trebuie aprecia
tă și evoluția lui Iosif Sepeșiu 
(Steaua) — 6 v. (1,057), un 
spadasin în care specialiștii 
au văzut un mare trăgător.

doar o 
celui de 
fost ega-

asupra experimentatului 
Pongraț. (Medicina Tg. 
8 v. — 1,000. Pongraț 
în continuare un mare 
dar care ratează pri-

Acum Sepeșiu este 
palidă imagine a 
acum 3—4 ani. El a

Tiberiu STAMA

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

MANȘA A ll-A A CAMPIONATULUI DE HOCHEI

COLURI MULTE, SPECTATORI PUTINI
GALAȚI, 8 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). La 
ora începerii primei în
tâlniri, hocheiștii de la 
Steaua și I.P.G.G. se aflau 
doar între... prieteni. Poate 
și din acest motiv jocul a a- 
vut mai mult aspectul unei' 
partide de antrenament, plă
cută, cu faze inteligent 
concepute, și spectaculos lu
crate. Victoria a revenit, în 
mod scontat, hocheiștilor de 
la Steja.ua j 9—1 (4—0, 3—1,

2—0), care s-au detașat net 
în prima repriză depășindu-și 
adversarii, mai ales, prin vi
teză și tehnică. Combinațiile 
lor rapide, care, așa cum 
spuneam mai înainte, au dat 
culoare jocului s-au ' încheiat 
cu goluri frumoase, în spe
cial în prima parte. După a- 
cest veritabil galop de 
sănătate, studenții bucu- 
reșteni avînd, probabil, 
în față și perspectiva 
unei înîringeri severe, de loc

onorabilă pentru palmaresul 
lor, au devenit mai activi, 
mai bătăioși. Din păcate, re- 
vitalizarea observată în evo
luția lor nu s-a concretizat 
pe foaia de arbitraj prin 
goluri, ci prin multe elimi
nări, ceea ce a făcut ca as
pectul partidei să fie mai în- 
dîrjit dar mai puțin specta
culos. Punctele au fost în
scrise de : Gheorghiu (3), Ste
fanov (2), Calamar (2), Her
ghelegiu și Varga pențru

Steaua, respectiv Vlad L 
în cel de-al doilea meci, 

Dinamo București, deși a în
vins cu 6—1 (2—0, 0—1, 4—0) 
pe Avîntul Miercurea Ciuc, a 
obținut totuși victoria mai 
greu decît o arată scorul. 
Succesul bucureștenilor s-a 
conturat abia în ultimele 10 
minute. Au marcat : Moiș, 
Tureanu, Boldescu, Huțanu, 
Costea, Mihăiiescu. respectiv, 
Ballo.

Călin ANTONESCU

Steja.ua


psg. 8 z-a sportul  - - - - - - - - - - - - - - - rin—a m wm?
„U" TIMIȘOARA $1 SĂNĂTATEA SATU MARE 

LA UN PAS DE SURPRIZE
Excepțional de echilibrată a fost etapa d« sîmbătă și duminică a diviziei A de baschet. 

Din XI meciuri de băieți șl fete, doar trei s-au încheiat la diferente mari, în rest inregistrîn- 
du-se scoruri foarte strînse. In plus, duminică „U“ Timișoara și Sănătatea Satu Mare au fost 
Ia un pas de a obține mari surprize și doar plusul de rutină al dinamoviștilor și al studen
telor de la Politehnica au împiedicat formațiile din provincie să plece cu cite două puncte.

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA- 

; HA 83—80 (28—39, 73—73).
, .După surpriza de sîmbătă 
seara, campionatul masculin 

: de baschet era să ne ofere 
ieri dimineață, la Floreasca, 
o și mai mare senzație. Aflată 
40 de minute în dificultate, 
Dinamo a salvat miraculos 
partida cu Universitatea Ti
mișoara.

Campioana țării a făcut în 
acest meci greșeli cît pentru 
o jumătate de sezon : pase la 
adversar (și aproape toate au 
fost urmate de contraatacuri 
în care timișorenii au punctat), 
ratări spectaculoase de sub 
coș (iar baloanele au revenit 
de regulă lui Czmor și Cîm
peanu, care au dominat cu 
un cap lupta la panou) și o 
apărare „șvaițer", prin care 
Viciu s-a strecurat cum a 
vrut, mareînd 39 de puncte. 
Toate acestea au înlesnit oas
peților să acumuleze un avan
taj consistent și să conducă 
în permanență, fără emoții. 
Timișorenii au comis, însă, 
marea greșeală că în ultimele 
10 minute — poate prea si
guri de victorie — să scurte
ze durata atacurilor, aruneînd 
cu insistență (și fără succes) 
de Ia semidistanță. Atît le-a

trebuit dinamoviștilor; M. 
Albu, acest vulpoi al bas
chetului nostru, a tras literal
mente toată echipa după el, 
anulînd diferența. în ultimele 
secunde a dat lovitura de 
grație adversarilor, smulgind 
egalarea in extremis. In pre
lungiri, Universitatea, fără 
Cîmpeanu, Leonte și Ionescu, 
nu a mai rezistat, pierzînd 
un meci ca și cîștigat. Ar
bitrii C. Negulescu ~ 
rești) și Fr. Took (Cluj) 
condus bine cu 
în aprecierea

(Bucu- 
au 

mici greșeli 
faulturilor.

(A. V.)
GALAȚI —POLITEHNICA 

UNIVERSITATEA CLUJ 75 — 
73 (35—30). întrecerea a fost 
echilibrată, de un nivel teh
nic satisfăcător. Rezultatul 
final a stat sub semnul între
bării pînă în ultima secundă, 
cînd gălățeanul Baltag a a- 
runcat la coș (după o acțiune 
personală) și a adus victoria 
Politehnicii care, în general, 
a manifestat superioritate în 
prima repriză. în cea de a 
doua, clujenii au avut iniția
tiva și conducerea pînă a- 
proape de final. Cele mai 
multe puncte : Moraru 29, 
Baltag 16 de Ia Poli, Ruhring 
22, Demian 20 de la „U*. Au 
arbitrat bine V. Radar (Tg. 
Mureș) și D. Crăciun (Brașov).

(T. SIRlOPOL — coresp.)

POLITEHNICA CLUJ — 
I.E.F.S. 64—66 (35—29). Meci 
de factură tehnică foarte mo
destă. Gazdele au început 
partida cu atacuri în trombă, 
conducînd în min. 9 cu 13—6 
și în min. 20 cu 35—29. Re
priza secundă a fost domina
tă, însă, de oaspeți care și-au 
adjudecat meritat victoria. 
Cele mai multe puncte : Io- 
neci 21, Moisin 14 de la în
vingători, respectiv Antal 26 
Au arbitrat bine; G. Dutka 
(Oradea) și M. Aldea (Plo
iești). (Mircea RADU — co
resp.)

POLITEHNICA BUCUREȘTI

GH NEGOESCU (Steaua) ■
LA CICLOCROS

LOCUL I

Ieri dimineață, pe un tra
seu amenajat la baza spor
tivă Metalul din Capitală, 
s-au disputat întrecerile de 
ciclocros contînd pentru cam
pionatul municipiului Bucu
rești.

Cele cinci curse disputate 
(turism 2 km, semicurse 4 
km, juniori mici 8 km, ju
niori mari 12 km, seniori 
16 km), au oferit întreceri 
deosebit de disputate, mult 
gustate de public.

La juniori mari, 
celor 17 cicliști a 
start puternic și a pedalat 
în bloc primul tu.r, -

lea a preluat 
„ostilităților" L 
frunte. In turul 4, însă. Teo
dor Drăgan (Voința), îl de
pășește pe Ferfelea și obți
ne un avans de circa 200 m. 
Urmărit de neșansă, el are o 
defecțiune și este nevoit să 
se oprească. Ferfelea nu 
scapă prilejul și țîșneștc îna
inte. făcînd inutile toate _e- 
forturile adversarului 
(care se va mulțumi 
locul II).

La seniori, încă din 
care, cei trei favoriți — Stan
ca, Negoescu și Selejan im
pun un ritm infernal, dis- 
tanțindu-se. După primele

12 km, seniori

plutonul 
luat un

‘ . după
stelistul Marin Ferfe- 

conducerea 
instalîndu-se în

său 
cu

ple-

două ture cunoaștem, deja, 
primii clasați, rămînînd să 
mai aflăm doar ordinea. Se
lejan conduce timp de 5 
ture, avînd chiar un avans 
de 300 m, dar Negoescu se 
lansează pe urmele fugaru
lui. îl prinde și-l depășește. 
Am asistat la această apri
gă dispută, pînă în ultimul 
tur cînd Selejan atacă și ia 
conducerea, obținînd un a- 
vans de 7—8 metri. Dar, cu 
20 m înaiqte de finiș, Ne
goescu găsește resurse să re
vină, lupta pe ultimii metri 
prilejuind un furibund 
sprint final din care stelistul 
iese învingător cu o jumă
tate de roată! Clasamente: 
turism — A. Miliță (Voința), 
T. Postolache (Șc. sp. 3), R. 
Simion (Șc. sp. I) : semicurse 
— M. Romașcan (Dinamo), I 
Enciu (Dinamo), N. Tănăse- 
scu (Dinamo). ; juniori miei 
N. Voican (Șc. sp. 3), Șt. 
Ionescu (Steaua). S. Criszil 
(Șc. sp. 2); juniori im ari — 
M. Ferfelea (Steaua), Th. 
Drăgan (Voința), V. Muri- 
neanu (Șc. sp. 3); seniori — 
Gh. Negoescu (Steaua), V. 
Selejan (Dinamo), I. Stanca 
(Voința).

— FARUL CONSTANȚA
1 12—65 (57—27). Tntîlnirea a 
fost la discreția studenților 
care, avînd un adversar slab 
pregătit tehnic și tactic, au 
izbutit să stabilească scorul 
etapei. Bucureștenii, folosind 
majoritatea timpului presin
gul, i-au determinat pe con- 
stănțeni să paseze greșit la 
inițierea atacurilor. în plus, 
aceștia au ratat foarte mult, 
excepție făcînd Minius, deo
sebit de eficace în aruncările 
de la semidistanță. Au în
scris.: Popa 17, Georgescu. 20, 
Troacă 14, Rusu 12, Stănică 
12, Vescan 11, Pîrșu 12, Du- 
descu 7, Andreițu 5, Rotaru
2 pentru Poli, respectiv Mi
nius 23, I-Iiropedi 14, Jarnea 
12, Ivascenco 11, Ioan 3, Cin- 
cu 2. Au arbitrat bine Em. 
Niculescu și A. Atanasescu.
(Ad. VASILESCU).

FEMININ
POLITEHNICA BUCU

REȘTI — sAnAtatea SA
TU MARE 70—68 (35—35). O 
surpriză extrem de plăcută 
ne-a oferit tînăra formație 
Sănătatea Satu Marc, promo
vată în acest an în divizia A. 
Cu un joc curat, combativ și 
eficace, fără a se lăsa impre
sionate de faima adversarelor 
lor, baschetbalistele din Satu 
Mare au ținut în permanență 
în șah o echipă evident mai 
experimentată și cu o talie 
superioară. Mai mult chiar, 
elevele inimoasei antrenoare 
Gabriela Both au și condus, 
avînd la un moment dat un 
avans de 11 (!) puncte (min. 
14 : 31—20). Studentele și-au 
amintit, însă, că sînt cam
pioane ale țării, și-au organi
zat mai bine acțiunile și trep
tat au refăcut, egalînd 
sfîrșitul primei reprize, 
continuare, echipele au mers 
cap la cap și, spre cinstea 
lor, jucătoarele de la Sănă
tatea nu au cedat în nici un 
moment, pierzînd doar la li
mită. Despre Politehnica tre; 
bule spus că a evoluat de
parte de nivelul pretins unei 
campioane naționale, aflată și 
în plină participare în „C.C.E". 
Au înscris : Diaconescu 18, 
Gugiu 2, Szabados 10, Deme- 
trescu 20, Taflan 12, Ciocan

la
In

8 pentru Poli, respectiv Miha- 
lik 12, Wagner-Pocsai 12, Ba- 
lai 12, Seres-Anderco 11, To- 
dosciuc 13, Dobosi 6, Horvath 
2. Au arbitrat bine S. Filoti 
și D. Ganea (D. ST.).

CRIȘUL ORADEA — MU
REȘUL TG. MUREȘ 50—46 
(28—24). Derbyul provinciei 
a revenit pe merit gazdelor 
care, datorită unei mai bune 
circulații a balonului și pre
ciziei superioare în aruncări
le la coș, au învins pe merit. 
Au. înscris : Ghiță 15, Vigh 15, 
Horvath 8, Balogh 4, Czege 4, 
Boca 2, Bodor 2 pentru Cri- 
șul, respectiv Demeter 20, 
Brassay 14, Borbely 4, Totvizi 
4, Mezei 2 și Lbrincz 2. Com
petent arb.trajul prestat de 
G. Mahler (Satu Mare) și St. 
Grecu (Tg. Mureș). (I. BOI- 
TOȘ — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — A.S.A. 
CLUJ 78—72 (34—35). Meci 
frumos, atractiv, cu o intere
santă evoluție a scorului, în
cheiat cu victoria meritată a 
gazdelor. Cele mai bune : Ne- 
delea 24, Simon 20, Dumitru 
16 de la Voința, respectiv 
Păcuraru 23, Trandafir 18, 
Sipoș 15. Au condus bine M. 
Vodă (Galați) și G. Berek- 
mery (Tg. Mureș). (C. GRUIA 
— coresp.).

(Urmare din pag. 1)

Horia ALEXANDRESCU

Ton Baciu (Voința Cluj) a 
cbndus detașat cea mai mare 
parte a traseului. Pe ultimii 
300 de m Florea Șandru 
(Metalul Buc.) 
adversarul — cu 
o distantă umăr 
și îl depășește 
confirmînd cea de 
torie a sportivilor metalur
gist! în această ediție a na
ționalelor de cros.

La startul cursei de 10 000 
de m s-au prezentat nume 
sonore ca Nicolae Mustață, 
Ion Rusnac, Ilie Cioca și 
alții. După 4 000 de m, Rus
nac, Mustață și Cioca se 
profilează în alergători soli
tari, mult depărtați de res
tul plutonului. Aceeași ierar
hie se menține și după 8 000 
de m, apoi RJustață sprin- 
tează și termină victorios 
cursa.

Și acum medaliații ediției 
jubiliare de cros din suita 
celor 528 de participant! : 
JUNIORI II, 2 000 m: 1. Gh. 
Ghimpu (Metalul Buc.) cam
pion național pe anul 1970, 
2. loan Jebeleanu (Politeh
nica Timișoara), 3. Nicolae 
Onescu (Electroputere Cra
iova) ; JUNIOARE II, 1000 
n> : 1- Liliana Leau (Lie. 2 
Rm. Vîlcea) — campioană 

pe anul 1970, 
Holub

Tudorița Nedelea 
Buc.): JUNIORI I, 
1. Florea 
Buc). — 
pe anul

Șandru 
■își ajunge 
care merge 
la umăr — 
pe potou, 
a șasea vic-

2.
(Metalul

națională
Cornelia
Buc.), 3.
(Metalul
4 000 m:
(Metalul 
național
Ioan Baciu (Voința
Andrei Dinescu (Șc. 
stanța); JUNIOARE I, 1500 
m; I. Maria Lincă (Metalul

Șandru 
campion 
1970, 2. 

Cluj), 3. 
sp. Con

Buc.) campioană națio
nală pe anul 1970, 2. Rafira 
Fița (Lie. 4 Galați), 3. Gher
ghina Iordache 
Buc-) : TINERET.
1. Doru Michiu 
Buc.) — campion național pe 
anul 1970, 2. Dumitru Nico
lae (Dinamo Buc.), 3. Her
man Mathe (C.A.U. Buc.); 
SENIOARE, 2 000 m : 1. Eli- 
sabeta Baciu (C.A.U. Buc.)
— campioană națională pe 
anul 1970, 2. Elisabeta Bucur 
(Constructorul Buc.), 3- Ele
na Arășanu (Steaua Buc.); 
SENIORI, 10 000 m : I. Ni
colae Mustață (Dinamo Buc.)
— campion național pe anul 
1970, 2 Ion Rusnac (Steaua 
Buc.), 3. Ilie Cioca (Dinamo 
Buc.). Clasament pe echipe : 
JUNIORI II 1. — Șc. sp. 
atletism Buc.-25 p — cam
pioană națională pe anul 
1970, 2. Politehnica Timi
soara 58 p, 3. Metalul Buc. 
60 p : JUNIOARE II: 1 Me
talul Buc. 21 p — campioană 
națională 
Liceul 2
3. C.S.M.I 
NIORI I : 
36 p — 
nală pe anul 1970, 2. Lie. 4 
Galați 15 p, 3. Dinamo Buc. 
40 p ; TINERET: 1. C.A U. 
București 12 p — campioa
nă națională pe anul 1970,
2. Universitatea Cluj 32 p,
3. AS.A. Sibiu 34 p; SE
NIOARE : 1. C.A.U. Buc.
11 p — campioană națională 
pe anul 1970, 2. Constructo
rul Bue. 12 p, 3. A. S. Bum
bacul Cisnădia 22 p ; SENI
ORI : I- Dinamo Buc. 16 p
— campioană națională pe 
anul 1970, 2. Steaua Buc. 
38 p, 3. Rapid Buc. 68 p.

(Metalul
6 000 m : 

(Steaua

pe anul 1970, 2.
Rm. Vîlcea 30 p,
Cluj 33 p; JU-
1. Metalul Buc. 

campioană națio-

Timp mohorît, dar destul 
de călduț, o asistentă nume
roasă și asta a însemnat 
popularea deosebită a incin
telor hipodromului ploieștean. 
Din cauza unui blestemat de 
pariu austriac, ridicat ia 
103.000 lei. în incintele hipo
dromului. ca și pe pistă, a 
fost o tensiune maximă...

In acest context, nu ne-a 
fost greu să descoperim că 
ieri s-a „mers” —- generalizat 
— pe principiul „cine știe cî$- 
tigă“. Adică, mulți concurenți 
care au știut să circule mai 
bine pe pistă au izbutit să 
cîștige, după cum unii 
au avut aceeași ii/enție 
lovit de „incidentele de 
curs" și ca atare nu
mai valorificat intențiile!... 
Rămînem Ha impresia că 
„multi chemați, puțini aleși” 
si cu asta ne declarăm sat'is- 
făcuți că legăturile tribună- 
nistă n-au mai funcționat ca 
■în trecut!... Din ansamblul 
rezultatelor;. subJinjțijjs-flS tru-

care 
s-au 
par- 

si-au

ION BOBÎLNEANU (VOINȚĂ -»

CAMPION NAȚIONAL LA DIRT-TRACK
Etapa finală a campionatului 

național de dirt-track, desfă
șurată ieri dimineața pe pista 
complexului sportiv Metalul 
din Capitală, a prilejuit nume
roșilor iubitori ai sportului cu 
motor clipe de reală satisfac
ție. La capătul unor curse 
foarte frumoase, victoria a re
venit — la limită — sibianului 
I. Bobîlneanu.

Deși se părea că ultima e- 
tapă va fi un „galop de să
nătate" pentru liderul clasa
mentului, Bobilneanu a avut, 
totuși, de făcut față unei re
plici viguroase din partea me
talurgistului I. Marinescu, aflat 
într-o tardivă revenire de 
formă. Tn alergarea a 12-a, el 
a reeditat isprava de la Sibiu, 
întrecîndu-1 de puțin pe Bo
bîlneanu. Cele 14 manșe aler
gate au fost cîștigate de 
Bobilneanu 5, I. Marinescu 
I. Ioniță 3. C. Voiculescu 
Gh. Sora cite una.

Bobilneanu ne-a dovedit 
de această dată că este 
mai constant alergător și 
bună dreptate a îmbrăcat, 
încheierea etapei finale, tricoul 
de campion național. El a ter
minat toate cele 6 alergări cu 
timpi foarte buni : 1=1:18,5 : 
II = 1:21 ,B; III - 1:20,l; IV-1:20,2; 
V= 1:20,8 VI =1:20,7, dintre care 
primul ii asigură o notă de maes
tru al sportului. O bună impresie 
au produs evoluțiile tinerilor 
I. Marinescu, I. Ioniță și I. 
Țichindelean care se anunță 
ca îndreptățiți pretendenți la 
un loc pe podium și în vi
itorul sezorț. dacă bineînțeles 
ee vor pregăti la fel de con
știincios. C. Voiculescu, neres
tabilit complet în urma unui 
accident suferit cu puțin îna
intea campionatului, a concu
rat sub posibilități.

Clasamentul etapei : 1. I.
Bobîlneanu (Voința Sibiu) _ 17 
P. 16 
14
Și 
6. 
biu) 7 p.

Clasament final
BOBÎLNEANU 35

2. I. Marinescu (Metalul) 
p, 3. I. Ioniță (Steaua) 

p, 4—5. R. Jurcă (Metalul) 
C. Voiculeseu (Steaua) 11 p, 
I. Țichindelean (Voința Si-

: ION
p cam

pion național pe anul 1970, 2.

Pe podium : Sibianul Ion Bobîlneanu, campionul national 
de dirt-track, încadrat de secunzii săi, stelistul Ion lonită 

1 Marinescu (dreapta).
lean 12 p, 8. Al. Pis (Vo
ința Sibiu) 3 p.

(stinga) și metalurgistul Ion
I. Ioniță 30 p, 3. I, Marines
cu 25 p, 4. C. Voiculescu 24 p, 
5. R. Jurcă 20 p, 6. Gh. Sora 
(Metalul) 14 p, 7. I. Țichinde- I. DUMITRESCU

ȘTEFAN CHIȚU (Steaua) — VIRTUAL CAMPION LA MOTOCROS
CÎMPINA, 8 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Prie
teni credincioși ai reuniunilor 
de motocros, cîmpinenii

venit duminică pe dealul Mus
celului pentru a asista la 
etapa a III-a a campionatului 
național. >■

întrecerile i~au triat pe mo- 
tocrosiști după valoarea lor 
tehnică și fizică și după pre
gătirea mașinilor. Deși a pilo
tat o motocicletă cu o capa
citate redusă (250 cmc), Ște
fan Chițu a condus cu auto
ritate în ambele manșe, fapt 
care il situează într-o cate
gorie valorică superioară ce
lorlalți adversari. De altfel, 
elevul antrenorului Gh. Ioniță 
este virtual campion al țării 
la clasa 250 cmc întrunit a 
cîștigat 3 din cele 4 etape ale 
competiției, atît cît este ne
cesar pentru a cuceri invi
diatul titlu. La clasa 500 cmc, 
după episodul de duminică, 
socotelile s-au cam încurcat. 
Cristian Dovids. cu primele 
două etape ..adjudecate, a fost . 
nevoit să se recunoască învins 
aici la Cîmpina în fața ste- 
listului Aurel Ionescu, revenit 
astfel în cursa pentru tricoul 
de campion- In caz de succes 
și în actul final al campio
natului, programat duminica 
viitoare la București, Ionescu 
se va afla la egalitate de vic
torii cu Dovids, primul loc 
stabilindu-se în funcție de 
numărul turelor și timpii re
alizați în etapele anterioare. 
Deci, incertitudine 
cincisutiștilor.

'Reuniunea de la 
poate fi apreciată 
etapă a accidentelor, care au 
afectat pe principalii preten- 
denți la locurile fruntașe. Plo-

ieșteanul Florian Ștefan, care 
îl urma pe Dovids în clasa
mentul general, poate fi con
siderat marele ghinionist, «fi
ind angrenat într-o buseulz|ă. 
Adam Crisbai. Mihai Banu și 
alții au înregistrat și ei 
fecțiuni.

Iată acum rezultatele : 
250 cmc — manșa 1:1. 
Chițu (Steaua), 2. M. Banu 
(Steaua), 3. A. Crisbai (St. 
Brașov); manșa a II-a : 
Șt. Chițu, 2. Fr- Szinte (St. r. 
Brașov), 3. C. Marin (Poiana 
Cîmpina) ; clasamentul eta
pei : 1. Șt. Chițu 15 p, 2. Fr. 
Szinte 12 p, 3. C. Marin .10 p : 
clasament general după trei 
etape : 1. Șt. Chițu 45 p, 2. 
A. Crisbai 31 p, 3—4. M. Banu 
Șl1 Fr. Szinte 24 p ; 500 cmc 
— ' manșa I : 1- A. Ionescu 
(Steaua), ’2. P. Paxino (Meta
lul), 3Ț'<^‘Doyids (Metalul); 
manșa a II-a : 1. A Ionescu, 
2. O. Stephani (St. i 
șov), 3. Cr. Doyids ;
mentul etapei : 1. A. Ionescu 
15 p, 2. Gr. Dovids 12 p, 3. 
P. Paxino 10 p ; clasament 
general după trei etape: !• 
Cr. Dovids 42 p, 2. A. Ionescu 
27 p, 3. P. Paxino 23 p. i

La clasa tineret — clasa
mentul etapei a III-a : 1. P. 
Popescu (Metalul) 15 p, 2. Gh.

4yoieu (St r. Brașov) 12 p, 
I' M. Ispas (Poiana Cîmpina) 

"10 p. După trei etape în cla
samentul general conduce P. 
Popescu cu 40 p.

(Urmare din pag. 1)
lat la victorii de Valeriu Oar- 
ză (Politehnica Iași) — coefi
cient mai slab : 0,945, un tră
gător conștiincios, cu certe po
sibilități pentru spadă (gaba
rit, gindire tactică).

In fine, la floretă femei, o 
ciștigătoare scontată — Olga 
Szabo (Steaua). Este foarte a- 
devărat - că., reprezentanta Ste- 
le.i a avut o misiune ceva mai 
ușoară, prin absența Ilenei 
Drifnbâ .................

.ma. »iS:
care s-a desprins în învingă
toare in asalturile cu Ecate
rina Stahl (4—1), Suzana Ar
deleanu și Maria Vicol- (4-2), 
principalele ei rivale, succe
sul din „Cupa României" apa
re absolut firesc. Olga Szabo 
rămîne o floretistă cu o mare 
capacitate de efort și — mai 
ales — de... ambiție, reușind 
și de data aceasta să depă
șească cu brio „coaliția" spor
tivelor de la Progresul șl U- 
niversitatea. Este foarte ade
vărat că arbitrul Gh. Isopes- 
cu (Ploiești) n-a fost prea 
inspirat în asaltul Szabo-Chi-

■ ’ kî" ra^1 îor_ burtă țr de .țuțwrința cu

încheiat cu infringerea la 
limită a ultimei floretistc, dar 
oricum reprezentanta clubului 
Steaua, presupunind că ar fi 
pierdut acest asalt, tot ar fi 
realizat 11 victorii, cu una 
mai mult decit următoarea 
clasată... De altfel, cu excepția 
acestui asalt cîștigat la 4—3, 
în toate celelalte Olga Szabo 
a avut un avantaj net : o 
dată cu 4—0, de două ori cu 
4—1 și de patru ori cu 4—2.

Pe locul secund s-a clasat 
Ecaterina Stahl (Steaua) cu 
10 victorii.- Este o performan
tă care nu poate decit să ne 
bucure. Stahl, care a făcut 
eforturi excepționale pentru 
a-și reveni la forma ei cea 
mai bună (după mai bine de 
un an de Întrerupere a acti
vității competiționale) găsește 
permanent resurse pentru a 
se situa, în toate marile con
cursuri. în preajma fruntașe
lor. Sînt de apreciat pentru 
acurateță mai ales asalturile 
ei cu Suzana Ardeleanu (4-0) 
și Maria Vicol (4—1). Pe lo
cul 3, Suzana Ardeleanu (Stea
ua) cu 9 victorii ; o compor
tare frumoasă a campioanei 
naționale pe în ■ curs,

prezentă și la această compe
tiție — a doua ca importanță 
pe plan autohton — pe po
dium. Marla Vieol (Progresul) 

locul 4 cu 8s-a situat pe 
victorii.

Foarte bună
Măriei Salai,

Buc.). Cu 7 victorii (1,286) ea 
s-a clasat pe locul 5. Poate 
mai mult decit poziția 
o ocupă fosta elevă 
Gh. Ghiulafalvi din 
interesează faptul că 
remarcat și printr-un 
vitalitate și printr-o 
ție tactică mult
Dacă miine s-ar alcătui o re
prezentativă secundă, Salai s-ar 

în orice caz între cele 
Foarte activă 

fi și Manuela

comportarea 
(Universitatea

pe care 
a prof.
Oradea 
ea s-a 

plus de 
concep- 

maturizată.

afla 
patru titulare, 
s-a arătat a 
Chira, colega ei de club — 
7 victorii (1,226). In continuare 
S-au clasat Adriana Moroșan 
(Progresul) cu 6 v.
Ostafi .. .......... ‘
Ani ut a
v. — 
(Farul 
în Tlocul 6, Cristian Costescu (U- 
nivensitatea
(1,079).

Mariana
(Viitorul) 5 v. — 0,911. 
Alexandrov (Steaua) 5 
0,868 și Ana Halchui 
Cța) 4 v. O modificare 

ierarhia floretiștilor : pe

•1

la clasa

de-

cl. 
Șt.

r.
1.

r. Bra- 
; clasa-

Cîrhpină 
și ca o

Traian IOANITESCU

Cluj cu 
Dunărea 

Tomistex

aceste reuniuni 
Unio Satu Mare, 

Constanta, Rapid 
— la libere, Pes- 
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sala 
Bra- 
din 

gre-

(Urmare din pag. 1)
Alexandru Istrate (in stin

gă), pregătind un nou atac, 
in asaltul cu Gheorghe Bu- 
dahaziu de la Universitatea 
București.

Foto : THEO MACARSCHT

rilă a rugbyștilor de la Dina
mo, care nu reușesc să con
cretizeze nimic, deși au clte- 
va ocazii bune prin Nicules- 
cu, care ratează două dropuri 
din situații favorabile, ți Nica

0 REUNIUNE CU REZULTATE PLĂCUTE
moașă victorie a iepei Dioda, 
învingătoare asupra lui Sece
riș, Talaz și Talion. Chestiu
nea a necesitat o dezbatere 
a arbitrilor de sosire, dar re
zultatul nu-1 punem la îndo
ială. Totuși, menționăm că 
„trioletul de aur“ al genera
ției de 4 ani, recte Seceriș, 
(23,3), Talaz (23,7) si Talion 
(24,8), a mers excepțional. Ți- 
nînd seamă de situația clima
terică de ieri, recordurile sînt 
foarte bune. Nicicînd cursele 
noastre de trap n-au mai a- 
vut asemenea elemente. Dar 
lor ii s-a pretins un handicap 
excesiv care a depășit, totuși, 
valoarea Celor mai buni cai.

Rezultate tehnice t 1. Didon 
(M. Ștefunescu), Hanon, Pan- 
delaș 38,9, 2. Mirel (Șt. Teo- 
fil), Colina, Osiris 35, 3. Hriș
că (Gr. Nica), Novator. Hipa- 
rion 33,4, 4. Sadea (M. Ște- 
fănescu). Obstacol. Telega 
39.3. 5. Valența (Gh. Tănase), 
Olănița, Jit» 30,9, §.

(Gh. Avram), RoSalin, Hibrid 
30,5, 7. Silva (N. Sandu). Fu
riș. Răzuș 30,2, 8. Dioda (I. 
Toderaș), Seceriș, Talaz 25,6.

P.S. N-am înțeles de ce cei 
mai buni cai au fost siliți să 
alerge într-o cursă, ultima 
din program. Dacă acest lu
cru era motivat prin prismă 
materială, nu trebuia să fi
gureze în pariul austriac ; se 
putea menționa doar 
gram și alergarea să se des
fășoare. de pildă, în cursa a 
cincea. Așa cum s-a 
mat, pentru toată lumea, 
fost o surpriză 
Niciodată, pe nici un hipo
drom din lume, cei mai buni 
cai nu aleargă în ultima 
cursă.

Noi avem zoofehniști 
valoare, care 
le hinismului, 
oameni care 
de cai.

pe pro-

progra- 
a 

neplăcută.

de 
conduc destine- 
dar nu avem 

cunosc cursele

Niddy DUMITRESCU

MECIURI RESTANTE IN DIVIZIA A
Vineri, 

nică s-au desfășurat în 
de sport de la Poiana 
șov meciuri restante 
campionatul diviziei A, 
oo-romane si libere. Partidele 
au fost, în general, viu dis
putate și o serie de luptă
tori au reușit meciuri de bun 
nivel tehnic. Bine s-au com
portat la 
formațiile 
Tomistex 
București, 
c&rușul Tulcea 
București — la greco-romane. 
Au lipsit de la întreceri e- 
ichipele Nicolina Iași (li
bere) și Electroputere Cra
iova (greco-romane).

Iată rezultatele partidelor) 
tn ordinea disputării lor:

LIBERE: C.S.M. 
Steaua 15—25, cu 
Galați 13—27. cu 
Constanța 14—18; Unio Satu 
Mare cu Progresul București 
18‘/a—13'71, cu Progresul Bră
ila 17—15, cu C.F.R. Timi
șoara 22—14; Mureșul Tg. 
Mureș cu Rapid București 
15—25, cu A.S.M. Lugoj 18-13, 
cu Nicolina Iași 40—0 (nepre- 
zentare). GRECO—ROM ANE: 
Unio Satu Mare cu C.S. Pi
tești 18—14, cu Metalul Bucu
rești 5—31. cu Electroputere 
Craiova 40—0 (neprezentare)j 

. Mureșul Tg. Mureș cu 
namo București 5—27,
C.S.M. Reșița 29—11, cu 
cărușul Tulcea ll-s-25

DINAMO—STEAUA 3—0 (3—0)
TEREN GHENCEA : bun : 

timp : rece ; spectatori : .1 000.
A ÎNSCRIS : Fugigi (min. 

25), lovitură de pedeapsă, 
pentru Dinamo.

DINAMO : Baciu, iorgules
eu, Țurlea, Dărăban — 'Țuțu- 
ianu, Fugigi, Iftimie — Ca- 
raiman, Florescu—Dragomires- 
cu, Nica, Nicolescu — Istu- 
cl o r. Con s tantin—Dăici u I es cu,

STEAUA : Ciornei, Gheor- 
ghe, Enăcescu, Postolache — 
Pintea, Achim, Șerban — Băl
tăreți» (min. 79, Pirvu), Ma- 
teescu — Ionescu. Ghiță, Bu
rtică — Braga, Telcașă—Dur- 
bac.

A ARBITRAT : P. NlculCS- 
cu — foarte bun.

o lovitură de pedeapsă. In 
min. 25, arbitrul dictează o 
lovitură de pedeapsă în defa
voarea Stelei. Fugigi execută 
cu precizie 
transformă.
tru Dinamo.

Rugbyștii 
pun de la 
viștii domină însă lupta la

de la 30 m și 
Scor ! 3—0 pen-

de la Steaua re- 
centru, dinamo-

tușă și la grămadă, inițiază 
atac după atac, dar scorul 
rămîne neschimbat.

După pauză ne-am așteptat 
să vedem o replică mai hotă- 
rîtă a elevilor lui P. Cosmă- 
nescu, însă aceștia continuă 
să se apere, făcind rare 
incursiuni spre buturile dina- 
moviste. Primul sfert de oră 
nu se deosebește prea mult 
de cel din repriza intîi. Dina
mo atacă. Steaua se apără, 
în min. 55 o acțiune pe trei- 
sferturi a Stelei, în apropie
rea liniei de 22, care părea 
că va restabili egalitatea, este 
ratată în ultimă instanță da
torită, unei greșeli în circula
ția balonului. După cinci mi
nute Ionescu întîrzie cu de
gajarea mingii în tușă și, du
pă repunerea de la margine, 
Florescu — grăbindu-se — nu 
poate transforma dropul, deși 
poziția era foarte bună. In 
următoarele 10 minute Dur- 
bac are posibilitatea, din nou, 
să refacă terenul pierdut, 
dar cele două lovituri de pe
deapsă sînt ratate. Din acest 
moment Steaua urcă în atac, 
este mai incisivă, mai bătă
ioasă, dar totul se lovește de

zidul calm al apărării dina- 
moviste. Totuși, în min. 75 
rugbyștii Stelei au o ocazie ex
celentă de a înscrie, înainta
rea însă se bîlbîie dînd po
sibilitate dinamoviștilor să se 
replieze și să oprească atacul. 
Și, din nou, Durbac mai ra
tează o lovitură de pedeapsă 
și cu aceasta ocazia de a ega
la, meciul terminîndu-se cu 
victoria echipei Dinamo. Me
rită a fi subliniată, de ase
menea, nota de sportivitate a 
ambelor formații, ce și-au 
adus și prin aceasta, contri
buția la reușita spectacolului.

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — FARUL CON
STANȚA 12—6 (9—3). Stu
denții au dominat majorita
tea timpului,- adjudecindu-și 
o victorie prețioasă, în urma 
unei partide viu disputate, în 
care oaspeții au dat o replică 
viguroasă. A arbitrat T. Wit
ting din București. (P. Arcan 
— coresp. principal).

RULMENTUL BÎRLAD — 
C.S.M. SIBIU 17—6 (11—3). 
Meci spectaculos, cu multe 
faze pe trei-sferturi, încheiat 
cu victoria bîrlădenilor, care 
au realizat cel mai bun joc 

Ajcon-

dus St. Constantinescu, din. 
București. (E. Solomon — coJ 
resp. principal).

AGRONOMIA CLUJ — 
GRIVIȚA ROȘIE 0—8 (0—0). 
După o primă repriză echi
librată, oaspeții obțin victo
ria ca urmare a două greșeli 
elementare comise de Mățăoa- 
nă. Au înscris i Țibuleac 
(1 p., transf.), Drăgulescu 
(încerc.). Arbitru — V. Cișmaș 
din București. (V. Morea — 
coresp. principal).

CONSTRUCTORUL — RA
PID 6-0 (3—0) Rugbyștii de 
la Constructorul obțin prima 
victorie în actualul campib- 
nat. dar poziția lor în. clasa
ment rămîne aceeași: ultimul 
loc. Rapidiștii au mai cedat 
un joc, aflîndu-se în aceeași 
zonă de la subsol.

CLASAMENT
X. Steaua
2. Gi-ivița
3. Dinamo
4. Știința
6. Universitatea
6. Agronomia
7. Rulmentul
8. Farul
9. Rapid

10. Politehnica
11. C.8.M. Sibiu

s o
1 2
4 1
4 0
2 1

74: 
«5: 
31:

23
20
20
18
18
17
13

13
25
50
62
84

61:111 
35: 80 
57:122 13 
57: 68 12 

------  ---------19:111 11
12. Constructorul 8 1 0 7. 45:117 10
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AU FOST DESEMNAȚI FINALIȘTH Seria I: ETAPA GAZDELOR

etapei l(pe centrejîn CUPA SPORTUL
SPORTUL STUDENȚESC 

BUCUREȘTI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 4—1 

(3-0)

METALUL T1RGOVIȘTE — 
ȘTIINȚA BACĂU 1—0 (0-0)

4400 de loviri (I), realizate de Mircea Foamete (F. C. ArgeșJ
In ultimele zile s-a desfă

șurat etapa pe „centre’ a 
concursului de Jonglerie cu 
mingea dotat cu „Cupa Spor
tul". CSștâgătorii Întrecerilor 
vor lua parte duminică 15 no
iembrie la faza finală, pro
gramată la București.

București. (V, Morea-coresp. 
principal).

DECEBAL CÎMPEANU (STEA
GUL-ROȘU BRAȘOV) — NOU 

RECORD PERSONAL

realizat și el un record per
sonal : 1 004 loviri. Pînă du
minică ci nd va fi prezent la 
faza finală, elevul antrenorului 
N. Opriș se va antrena zil
nic.

i 
f i 
t

SEPTIMIU CÎMPEANU... 
ÎNTRERUPT IN TIMPUL

> DEMONSTRAȚIEI
! începută pe gazon, în pau- 
ea jocului C.F.R.—Sudostroi- 
tah, „demonstrația" principa
lului concurent al lui „U” 
Cluj, SEPTIMIU CÎMPEANU 
(13 ani), rudă cu Remus Cîm- 
peanu, a continuat pe pista 
de atletism... în aplauzele pu
blicului, atent! și la joc și la 
tânărul demonstrant. In mo
mentul în care Septimiu Cîm
peanu lovea balonul pentru 
a 710-a oară, mingea venită 
din teren l-a lovit și l-a dez
echilibrat. Oricum, depășind 
cu mult rezultatul celui de-al 
doilea clasat (Sziics), Septimiu 
Cîmpeanu a câștigat dreptul 
de a concura în finala de la

Așa cum era de așteptat, 
dintre cei 60 de copii (im- 
părțiți in cinci grupe) ai cen
trului Steagul roșu Brașov, 
cea mai bună comportare a 
avut-o DECEBAL ClMPEA- 
NU. Evoluînd din nou, de 
astă dată oficial, in pauza 
meciului Lotul național — 
Steagul roșu, Decebal Cîm
peanu, elev In clasa a IX-a 
a Liceului nr, 4, a reușit să 
mențină balonul in aer lo- 
vindu-1 de 1300 de ori — nou 
record personaj.

LICA MARCEL (UNIVERSI
TATEA CRAIOVA) :

LOVIRI
1 004

La concursul desfășurat ieri 
la ’ Craiova, LICA MARCEL, 
component al Centrului de co
pii și juniori Universitatea, a

ROMEO MOROGAN, REPRE
ZENTANTUL CENTRULUI 

FARUL CONSTANȚA
Pentru desemnarea finalis- 

tului „Centrului Farul Constan- 
ța“ s-au întrecut patru con- 
curenți. Cea mai bună evoluție 
a avut-o ROMEO MOROGAN 
(15 ani), cu 487 loviri.

Derby-ul seriei I a prilejuit 
o dispută interesantă, termi
nată cu victoria meritată, 
chiar la acest scor sever, a 
studenților. Ieri, înaintașii 
bucureșteni, mai rapizi decît 
apărătorii Ceahlăului, au în
clinat balanța victoriei în 
favoarea echipei lor în pri
mele 45 de minute. Căderea 
celui de al patrulea gol, ime
diat după reluarea jocului, a 
avut darul să creeze 
de automultumire în 
rile bucureșteniior. Ei 
dat treptat inițiativa 
rilor de la Ceahlăul și astfel, 
pinâ la fluierul final, jocul 
s-a desfășurat sub semnul e- 
chîlibrului, iar oaspeții

o stare 
rîndu- 
au ce- 
jucăto-

Metalurgiștii au avut de 
înfruntat o echipă bună, ru- 

■ tinată, cu un lot valoros, cu 
o apărare ermetică Și cu a- 
tacanți periculoși. Oaspeții 
s-au comportat bine, făcînd 
totul pentru realizarea unui 
meci egal. Apărătorii au lup
tat mult, portarul Lungu 
fiind excepțional. Prima re
priză a fost echilibrată, am
bele atacuri ratînd multe o- 
cazii de gol. Tn repriza se
cundă, jocul a fost de un ni
vel tehnic bun, amândouă 
mațiile inițiind frumoase 
țiuni ofensive. Dintre ele, 
talurgiștii au concretizat 
singură, în min. 51, prin fun
dașul Stanciu. în continuare, 
gazdele au inițiativa, domi
nă, dar ratează exasperant.

giuvenii au dominat, au res
tabilit egalitatea înscriind 
prin Sandu (min. 34) și au 
luat conducerea prin golul 
marcat de Manei u (min. 40). 
în repriza secundă, jocul s-a 
desfășurat intr-un singur 
sens, spre poarta echipei Fla
căra. în această parte a me
ciului, înaintașii Dunării au 
mai marcat un gol — prin 
același Manciu (min 60) 
și au ratat multe ocazii.

A arbitrat foarte bine 
Ghemigean — București.

Tr. Barbăiată — coresp.

(min. 32) și Manta (min. 70), 
A arbitrat slab D. Isăcescu 
— București.

S. Constantinescu — coresp- 
principal 

clasament

c.

45 DE MINUTE BALONUL 
IN AER...

...Performer MIRCEA FOA
METE, component al Centru
lui de copii și juniori F.C. 
Argeș Pitești, elev al antre
norului Leonte Ianovschi. La 
sfirșitul celor 45 de minute, 
micul jongler totalizase, spre 
satisfacția celor care-1 urmă
riseră, 4 400 de loviri. Cine-1 
va putea întrece duminică ?

CĂUTĂRI-DEOCAMDATĂ FĂRĂ REZULTAT
(Urmare din pag. 1)

pede. Progresul; în schimb, 
s-a angajat încă din primele 
minute dîrz în întrecere; ca 
și cum de această partidă 
depindea soarta echipei în... 
divizia A (ce păcat că acești ti
neri talentați nu abordează în 
aceeași manieră și partidele 
din campionat). Subliniem 
debutul (la Progresul) al unui 
nou jucător provenit de la 
Școala sportivă II. fundașul 
central Micloș, care, alături de 
Marian Matei, a constituit un 
adevărat zid inexpugnabil 
pentru cei doi înaintași cen
trali ai lotului olimpic.

Partida s-a desfășurat cea 
mai mare parte din timp la 
mijlocul terenului, silindu-i 
rareori pe portari să inter
vină. Revăzînd carnetul de 
notițe, abia am putut remar
ca patru-cinci faze mai im
portante. Iată-le: în min. 23, 
Cuperman primește o pasă de 
la Sălceanu și, deși Ion Con
stantin se afla liber la cîți- 
va metri de el, a preferat 
cîteva driblinguri prelungite, 
șutind în cele din urm.ă peste 
bară. O centrare în diago
nală a 
32) l-a 
stantin 
advers 
blocat, 
la picioare. Peste 5 minute, 
faza s-a repetat, dar șutul 
din void al lui Ion Constan
tin a fost reținut miraculos 
de același Manta. După pau
ză, ambele echipe efectuează 
mai multe schimbări. Jocul de
vine mai animat datorită ju
cătorilor de la Progresul, sus
ținuți puternic de public. La 
10 minute de la reluare, Vlad 
îl faultează la mijlocul tere
nului pe Dudu Georgescu, 
care rămîne totuși în posesia 
balonului. Arbitrul M. Sado- 
veanu fluieră, iar apoi... re
vine și lasă avantaj. Dudu 
Georgescu combină inteligent 
cu M. SANDU (cel mai bun 
jucător de la Progresul), Ol
teana este „eliminat" printr-un 
„un-doi" reușit, și Sandu 

șutează puternic, pe jos, fn 
colțul drept al porții lui 
Gornea, căruia nu-i mai ră-

mine altceva de făcut decît 
să scoată mingea din plasă: 
t—0 pentru Progresul! Nici 
după acest duș rece olimpicii 
nu-și revin, practicind fn 
continuare același joc fără o- 
rizont. tn aceste condiții, ju
cătorilor de la Progresul nil 
le-a fost de loc greu să men
țin' rezultatul, mai ales că, 
uneori, au abuzat, de un joc 
prea forte de intrări dure, cum 
a fost acțiunea lui Beldeanu, 
din min. 75, care l-a scos 
din joc pe Sălceanu. Lipsiți 
de cea mai valoroasă piesă, 
olimpicii au cedat complet 
lupta.

După meci, V. Stănescu — 
nemulțumit de comportarea 
elevilor săi și mai ales de 
nivelul necorespunzător de 
pregătire cu care au venit 
de la cluburi — ne-a decla
rat câ a folosit aproape toți 
jucătorii pentru a se putea 
edifica asupra potențelor fie
căruia. „Selecția rămine in 
continuare primul nostru o- 
biectiv — ne-a spus el. Pri-

Cou- 
Che- 
(Ol- 
Săl-

ma reintîlnire, marți, la 
Tirgoviște, cu Metalul. Cind 
ti vom avea pe Dumitriu II, 
Năsturescu și alți cîțiva fot
baliști pe care ti avem in 
vedere, lucrurile vor merge, 
sper, altfel. Formarea unei e- 
chipe cere timp îndelungat" 
— ne-a spus, în încheiere, 
antrenorul brașovean.

LOTUL OLIMPIC: 
stantinescu (Gornea) — 
ran (Stoica). Măndoiu 
teanu), Vlad, Codrea,
ceanu, Pescaru (Axente), Ui- 
făleanu (Grozea), Cuperman 
(Dincuță), Lupulescu (Kallo), 
I. Constantin.

PROGRESUL: Manta (Gher
ghef) — Tănăsescu (V. Po
pescu), M. Matei, Micloș 
(Tănăsescu), Ad. Constanti- 
nescu, Dinu (Rotaru), Bel- 
deanu. I. Sandu (Aurel). D. 
Georgescu, M. Sandu, Fili- 
pescu (R. Ionescu).

A arbitrat M. Sadoveanu, 
ajutat la tușă de G. Manta 
și I. Măndescu.

for-
ac- 

me- 
una

OTELUL GALAȚI — C.F.R. 
PAȘCANI 2—0 (1—0)

în repriza Intîi s-a jucat 
mai mult la poarta ferovia
rilor. După ce au ratat ma.i 
multe situații favorabile, gălă- 
tenii au fructificat douj oca
zii. Pășcănenii au dat o re
plică mal dîrză după pauză, 
cind au echilibrat, de altfel, 
jocul. Au marcat : Adam

etapa viitoare 
brie) : Știința Bacău

t SPORTUL
STUDENȚESCU 12 8 2 2 20-11 M

2. A.S'Au 12 7 11 27-12 18
3. Dunărea 12 7 1 4 13-13 15
4. Progresul 12 6 2 < 20’12 M
5. Metalul Tîrg, U 1 0 5 11-11 14
b. Știința 12 6 1 5 15-13 13
7. Ceahlăul 12 8 1 5 15-14 13
8» Portul 12 S 1 8 10-15 13
y. MetaJuJ Buc. 12 S 2 5 14- y 12

10. Oțelul 12 5 2 5 12*13 DU
11—12. O.N.U. i<e 4 4 t> 13-lb 11
11-12. Poiana 12 4 3 3 11*14 11
13. C.F.R. 12 3 4 5 17-iy 10
14. Metrom 12 i 2 6 12-16 10
15. Poll tehnica 12 2 1 3 6-17 ă;
16. Flacăra 12 1 3 8 12’28 fi

<15 nolem- 
___ . ,____________ — Dunărea 

Giurgiu, A.S. Aramala Tg.' Mu
reș — Progresul Brăila, Metalul 
Buc. — Metalul Tirgoviște, Ceah
lăul P. Neamț — Poiana Clnipina, 
S. N. Oltenița — <)(elul Galați, 
Metrom Brașov — riacăra MOrenl, 
C.F.R. pașcani — Sportul ștuUen- 
țesc. Politehnica Galați — Portul 
Constanta.

(SportulArgeșeanu studențesc) a plonjat, dar balonul șutat de Mustață (Ceahlăul) s-a oprit în plasă.
Foto: N. DRAGOȘ j-

handi- 
faptul

Studenții încearcă i -stabili
rea echilibrului prin contra
atacuri, dar nu reușesc să fi
nalizeze. A arbitrat foarte 
bine C. Dinulescu — Bucu
rești.

Mișu Avanu — coresp. 
principal

lui Sălceanu (min. 
găsit pe Ion Con- 
singur cu portarul 
în față. Manta l-a 
însă, curajos balonul

MECIURI AMICALE
C. F. R SUDOSTROITELI 2-1 (0-1)
La Cluj a avut ieri loc, pe 

stadionul Municipal, partida 
internațională de fotbal din
tre C.F.R. și Sudostroiteli Ni
kolaev (U.R.S.S.), o partidă 
dinamică, cu multe faze de 
fotbal autentic. Oaspeții au 
deschis scorul în minutul 43 
prin Dereveaga, 
cursului jocului, 
minutele ce se 
clujenii au ratat 
ocazii. în repriza 
mină clujenii, dar, surprin
zător, cei care au ocazii mari 
de a înscrie sînt • oaspeții. 
Mingea șutată de Sataev 
(min. 82) a izbit, însă, bara. 
In min. 86, clujenii egalează 
prin Iordache (împrumutat, 
pentru acest meci, de la 
„U"), iar în min. 90 Tegean 
înscrie punctul victoriei. Ar-

bitrul Petre Sotir (Mediaș). a 
anulat In min. 88, un gol va
labil înscris de Petrov, la o 
minge revenită din bară, 
după un șut al lui Sataev.

Victor MOREA
— coresp. principal

împotriva 
deoarece în 

scurseseră 
o suită de 

secundă do-

F.C. ARGEȘ — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 1—6 (0—4)

Piteștenii lipsiți de aportul 
Iui Dobrin si Vlad, au jucat 
foarte slab și au cedat la 
scor. Studenții craiovenî au 
jucat bine atit în apărare 
cit sl în atac. Au marcat: 
Donose (min. 11, 17 și 65), 
Martinovici (mi.n. 25), Obie- 
menco (min. 30) și Boșoteanu 
(min. 72) pentru Universita
tea Craiova, respectiv Radu 
(min. 80) din poziție de of- 
sad !

I. UDRESCU—coresp.

iRAGEREA
EXCEPȚIONALĂ

10 NOIEMBRIE 1970 Se atribuie :
« Autoturisme DACIA 1 300, MOSKVICI «08 cu caroserie U2 sau 

FLAT 850 plus 11.300 lei ;
o Excursii în AUSTRIA cu avionul (cca. 8 zile) î
• Excursii în R. D, GERMANA cu vizitarea Tirgulul de la Leipzig uri» 12 zile) ț

Excursii a 2 locuri la MANGALIA cu petrecerea Revelionului 
1371 la Hotelul-restaurant NEPTUN (cea. 5 zile) ;

• Premii în numerar de valoare variabilă și premii fixe In bani.
duetele de 15 lei participați la toate extragerile. Nu uitatl I Mai 

multe bilete, mai multe șanse de cîștig 1
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR I

REZULTATE TEHNICE
FEMININ : Dinamo—Ra

pid 1—3 (—15, 14, —12, —11), 
C.P.B.—Farul 3—1 (—12,10.13, 
6). Penicilina — Medicina 
3—0 (7,4,2,), Ceahlăul —
I.E.F.S. 1—3 (15, -6, —10, 
—2), Universitatea Tim. — 
Universitatea Cluj 3—1 (—9, 
5,10,11), Universitatea Cv.— 
C.S.M. Sibiu 3—2 (13, —9, 
—12. 6, 13) ;

MASCULIN : I.E.F.S. — 
Politehnica Tm. 3—1 (11,
7, —8, 6), Steaua—Unirea 
Tricolor 3—0 (7,7,4). Rapid— 
Explorări 3—0 (14,4,7), U- 
niversitatea—Dinamo 0—3 
(-10, —7, —9), Politehnica 
GL—Tractorul 3-0 (fi,8,9), 
Viitorul—Petrolul 3—2 (10,
—13, 6, —16, 6).

FEMININ
C.P.B.—FARUL CONSTANȚA 

(3—1). Un meci de o valoare 
modestă, în care a existat 
un echilibru de forțe doar 
în primele 3 seturi. Ne aș
teptam la o evoluție mai bu
nă a echipei constănțene, in 
a cărei componență se află 
cîteva elemente de viitor : Mo- 
rolanu, Matei, Pașca. Echipa 
bucureșteană, avind în Dulău 
și Totoreanu două bune ju
cătoare s-a impus ușor In £i-

nai, în fața unei formații de 
Ja care remarcăm doar pe 
Bijl și Focșa. Corect arbitra
jul cuplului Em. Iliescu—M. 
Bolintineanu, (Iulian Coslinhi 
— corespondent).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA—C.S.M, SIBIU (3—2). Joc 
de factură modestă, terminat 
după 120 de minute cu victo
ria cra.iovenceior, care au în
vins pe merit. Au arbitrat N. 
Georgescu și C. Șovăială, am
bii din Ploiești. — -
coresp.).

CEAHLĂUL
I.E.F.S. (1-3). 
evoluat foarte 
victoria studentelor. Pietrence- 
le, datorită înfringerii de ieri, 
coboară și 4 locuri în clasa
ment. S-au remarcat C. Cris- 
toiu, C. Marinescu și M. Cen- 
gher de la I.E.F.S. Au con
dus St. Stănescu. din Ploiești, 
și Th. Baloș, din Iași. (C. 
Nemțeanu — coresp. principal).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — UNIVERSITATEA 
CLUJ (3—1). Joc modest, în 
care timlșorencele au depus 
eforturi serioase pentru a ab
ține victoria. Arbitri : V. Voi
cu, din București, și I. Nlcoa- 
ră din Arad. (C. Crețu-coresp ).

PENICILINA IAȘI—MEDI
CINA (3—0). Sextetul Ieșean 
a jucat cu multă dezinvoltură, 
avind în Ctyjfițeșcu o bună

(V. Popovici-

P. NEAMȚ—
Localnicele au 
slab, facilitind

PRONOSPORT
așa arata o varianta cu 
13 RKZUl.TATE EXACTE I.A
CONCURSUL PRONOSPORT NK.
43, ETAI-A DIN 8 NOIEMBRIE

1910
T. Bologna — Lado 1

II. Gagltari — Foggla X
III. Catanta — Varese X
IV. Milan — Internazlonale 1
V. Napolj — Juventus 1

VL Roma — Sampdorla X
vil. Torino — Florentina 

vin, Verona — Lanerossi
IX. Poiana — Progresul Brâlla
X. Corvinul — Crișul

XI. Gaz metan — Pollt. Tim. 
XII. Metal. - Minerul B. M.

x 
î 
î 

X 
X 

__________ ... 1 
xiii. oiimp. s.M. - c.s.m. sibiu 1 

FOND DE PREMII : 224.28? lei 
PLATA PREMIILOR PENTRU 

ACEST CONCURS SE VA FACE 
ASTFEL : IN CAPITALA : INCE- 
P1ND DE VINERI 13 NOIEMBRIE 
PlNA LA 23 DECEMBRIE 1970 
INCLUSIV ; IN ȚARA INCEPIND 
DE APROXIMATIV MARȚI 17 
NOIEMBRIE PlNA LA 23 DECEM
BRIE 19(0 INCLUSIV.

reușit să reducă din. 
cap. Merită subliniat 
că oaspeții n-au închis jo
cul, nici un moment, 
încercând în permanență 
să construiască faze de a-tac. 
Ei au abuzat însă de pase 
laterale și astfel au produs 
de puține ori panică în ca
reul Sportului studențesc.

Iată cum au fost marcate 
cele cinci goluri: min. 21 : 
Kraus a trecut de apărători, 
a intrat în careu si a trimis 
balonul în poartă pe lingă 
Matache, care ieșise . în întîm- 
pinarea atacantului bucureș- 
tean. 1—0. Min. 26: Kraus 
a depășit din. nou pe fundașii centrali ai Ceahlăului șl, 
de la 6—7 m, a făcut inutilă 
intervenția portarului Mate rfJzotvăt toWI.' Golurile 
che : 2—0. Min. 42 : de data 
aceasta, Pană este mai rapid 
și, cu toate că a fost ținut de 
mină, de un adversar, în
scrie : 3—0. Min. 46: Kraus 
a șutat puternic de la distanță, 
Matache a deviat balonul în 
bară, de unde a revenit în 
teren si Bujor, pe fază, a 
marcat: 4—0. Min. 63: lo
vitură liberă indirectă în ca
reul Sportului studențesc șl 
Mustață a reluat puternic : 
4-1.

A condus bine M. Marinciu
— Ploiești.

V. POMPILiU

A.S. ARMATA TG MUREȘ 
— POLITEHNICA GALAȚI 

2—0 (2—0)
In prima parte, gazdele au 

avut inițiativa, au creat mul
te acțiuni frumoase, au în
scris două goluri și au ratat 
cîteva situații favorabile. 
După pauză, gălățenil au a- 
tăcat perioade mâl îndelun
gate, dar apărarea locală a 

fost marcate de Trăznea 
(min. 22) și Caniaro (min. 
44). A arbitrat satisfăcător 
S. Mureșan — Turda.

I. Păuș — coresp. 
principal

PORTUL CONSTANTA 
METALUL BUCUREȘTI 1—0 

(0-0)
constănțenilor a 

lacune. în primul

POIANA CÎMPINA - PRO
GRESUL BRĂILA 1—0 (1—0)

CIMPINA, 8 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Meciul începe cu atacuri 
susținute ale gazdelor, care, 
chiar in primele minute, ra
tează două ocazii favorabile. 
Brăilenli încearcă să redrese
ze jocul, dar ritmul impus de 
gazde îi obligă să se apere 
continuu. In aceste condiții, 
golul este inevitabil si in 
min. 20, după o combinație 
Strechioiu — Baboi® — Chior- 
cău, ultimul driblează doi a- 
părători si Înscrie De lingă 
portarul Trofin. în continua
re, cîmpinenii atacă dezlăn
țuit si reușesc cîteva acțiuni 
frumoase, care se soldează cu 
șuturi puternice la poartă.

După pauză, jocul capătă o 
altă înfățișare. Oaspeții sînt 
cel care atacă, deoarece gaz
dele nu mai insistă în atac. 
Notăm cîteva ocazii clare ra
tate de brălleni prin lancu, 
Stoicescu și Plugaru. Cu toa
te insistentele oaspeților, sco
rul rămine neschimbat.

A arbitrat foarte bine N. 
Rainea — Bîrlad.

FI. Sandu

Evoluția
avut multe ___
rînd, lipsa de orientare a a- 
tacului — care a beneficiat, 
prin Biliboacă (min. 37, 53), 
Girip (23, 36, 41), Lolea și 
Cojocaru de situații excelen
te de a înscrie, ratate însă 
incredibil. T^inia de mijlocași, 
deși a stăpînit mijlocul tere
nului, n-a știut să surprindă 
apărarea Metalului. Abia tn 
min. 67, bucureștenii au ce
dat. în acel minut, Fătu a 
marcat unicul goi al partidei. 
A condus foarte bine T. Leca 
— Brăila.

L. Bruckner coresp.

Ș.N. OLTENIȚA — METROM 
BRAȘOV 2*1 (1—1)

Joc viu disputat. Scorul a 
fost, deschis de oaspeți, prin 
Ferent (min. 9). Gazdele au 
reușit să egaleze în min. 25 
— autor: stamanichi. în 
min. 60, s-a înscris golul vic
toriei — autor : Eftimescu.

Foarte bun arbitrajul lui 
M. Vaailiu

M.
— Ploiești. 
Voicu — coresp.

NIC2 O SURPRIZĂ ÎN ETAPA
coordonatoare, iar în Ita și 
Căunei două atacante excelen
te, Studentele au evoluat ti
morat, fiind 
surprins® de 
gazdelor. Au 
r&anu și M.
(I. Leizeruc •

In permanență 
atacul variat a) 
condus V. Ch io
Herta din Cluj. 

- coresp.).
MASCULIN

STEAUA—UNIREA TRICO
LOR BRĂILA (3-0). Cam
pionilor ie-au trebuit mai pu
țin de GO de minute pentru a 
obține victoria. Ei au acționat 
variat ia fileu, surprlnzind, 
aproape de fiecare dată, nepre
gătite blocajul și apărarea în 
linia a doua. Replica brăile- 
nilor a fost palidă, deși la 
fiecare ineeput de set au con
dus cu cile două-trel puncte. 
Lipsa de mobilitate, blocajul 
penetrabil și slaba orientare 
tactică au dus, in cele din 
urmă, la Infrlngere. De la în
vingători ne-au plăcut Rauch, 
Poroșnicu și Duducluc. Foarte 
bun arbitrajul cuplului V. 
Săndulescu—•C. Florescu.

RAPID — EXPLORĂRI B. 
MARE (3—0). Intllnlrea a fost 
echilibrată doar în primul set, 
când băimărenii au luptat cu 
multă ambiție împotriva unui 
favorit, care ?i-a Intrat greu 
tn ritm. După ce rapldiștil

și-au organizat mal bine jo
cul, a ieșit in evidență dife
rența de clasă dintre cele două 
echipe, favorabilă 
giuleștenilor. care 
cat superioritatea 
cit și pe tabela 
S-au remarcat: _.
Cătălin, Dumitrescu 
Perneș. N. Dobre (Explorări). 
Au arbitrat bine Em. Costoiu 
și E. Vintilescu.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
DINAMO (0—3). Dînamoviștil 
au terminat învingători (ară 
prea multe probleme, Studen
ții. puțin mobili în linia a 
doua, nu puteau emite pre
tenții. Oaspeții au avut în 
Schraiber pe ce] mal bun ju
cător. Au arbitrat C. Pitaru, 
din Sibiu, și L. Păltinișan, din 
Brașov (M. Radu — coresp.).

VIITORUL BACAU — PE
TROLUL PLOIEȘTI (3-2). Jn- 
tîlnlrea dintre cele două for
mații a fost interesantă doar 
datorită evoluției scorului, de
oarece in cele 93 de minute 
de joc fazele de volei adevărat 
s-au putut număra pe dege
te. Gazdele ar ti putut ob
ține o victorie mai categorică,, 
dacă în seturile II și IV nu 
scădeau ritmul, permit!nd ad
versarilor să recupereze o di
ferență apreciabilă de puncte 
și să cfștige. A condus cuplul 
M. Oancea~Gh. Nedelcu, am-

— firește — 
șl-au mar- 

atit in joc, 
de marcaj- 
Penciulescu, 
-J (Rapid),

DUNĂREA 
FLACĂRA

GIURGIU 
MORENI 

(2-1)
în plină dominare a 

nidlor, jucătorii de la 
ra, rxrofitind de o neînțelege
re a apărătorilor Dunării, au 
deschis scorul prin Toma, în 
mjn. 20. în continuare, giur-

DE IERI

3-1

local- 
Flacă-

bil din București. (L lancu— 
coresp. principal).

POLITEHNICA GALAȚI— 
TRACTORUL BRAȘOV (3—0). 
Victorie meritată a studenților, 
în urma unui joc de bună ca
litate, tn care gălățenil șl-au 
întrecut partenerii sub toate 
aspectele. Cei mai bund: U- 
dișteanu. Mânu, Popescu, Popa, 
de la gazde, respectiv, Red- 
nie. Au arbitrat M. Zellnschl 
și N. Găleșanu, din București. 
(Gh. Arsenic—coresp.).

CLASAMENTE 
MASCULIN

1. steaua 1 10 11:91
2. politehnica ci. 11(1 li: 1 <

.’•Ms, 4 4 0 |2; 4 8
4 3 1 111 4 7

a, Dinamo 4 3 2 «: B I
s. Politehnica Tim. 4 2 2 «: 7 B
7. Tractorul 4 2 3 «:«S
s. Viitorul 422 4:10 8
9. Dulvesitatea 4 13 Illi l>

10—H. Unirea Tricolor 4 0 4 2:u 4
10—11. petrolul 4 0 4 2;12 4
12. BxpIorAri 404 1:12 4

FEMININ
1. Penicilina 4 4 0 12: 3 8
2. Dinamo 4 3 1 10: 3 7
3. Rapid 4 3 1 11: 6 1
4. I.E.F.S. 4 3 1 8: 5 7
5. C.P.B, 1 H 7l a 0
6. Univers. Tim III St 7 6
1. univers. Cv. 4 2 2 8:10 a
». Medicina 4 2 2 St 0 0

9-in. ceahiaul 4 13 6: » 6
9—10. C.S.M. Slblu 4 13 «: 0 S
11. Farul 4 1 3 8:11 0
12. Universitatea C1J. 4 0 4 3113 4

Seria a II-a: VAGONUL ARAD
A PASAT „LANTERNA ROȘIE"-

GAZ METAN MEDIAȘ — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

0—0

COPȘA MIGA, 8 (prin tele
fon). Micul orășel al indus
triei chimice a avut azi ea 
oaspeți pe studenții timișo
reni, liderii seriei a II-a. în 
ciuda timpului nefavorabil, 
cele două formații au avut 
la dispoziție un teren neaș
teptat de bun. Jucătorii au 
depus toate eforturile pentru 
a oferi celor aproape 1000 
de spectatori un fotbal agrea
bil, răsplătindu-Ie stoicismul 
cu care au înfruntat ploaia 
măruntă, cîinească.

Am asistat la un joc vioi» 
cu faze clare de fotbal, deșt 
controlul balonului se făcea 
cu mare dificultate. Un meci 
frumos, desfășurat în spiri
tul deplinei sportivități, fără 
obstrucții și tmbrîncell.

Primele 15—20 minute din 
fiecare repriză au aparți
nut timișorenilor, mal stâpînl 
pe el, mal omogeni tn com
partimente, mal experimen
tați (Surdan, Petrovicl, Kun
l. Brîndescu). Aceștia n-au 
reușit totuși să înscrie pen
tru că au căutat prea mult 
combinațiile de efect sau au 
ezitat în poziții favorabile 
(de pildă Kun I, tn min. 51, 
73). O dată Petrovicl (min. 
41) a șutat excelent de la 18
m. dar portarul Too a scos 
balonul de la vinclu. Med Ie
șenii, mal agresivi, au fortat 
în atac, însă le-a lipsit cal
mul (Moldovan — min. 15, 
21, 54, Gartner — min. 65, 
sau Filip care tn min. 28 a 
șutat în bara porții părăsită 
de Vidac). N'J-i mai puțin » 
devărat că apărările au Ju
cat excelent. T-am remarcat 
pe Rotam, Mafa. Arnăut șl 
Fulop (Politehnica), Lepădatu, 
Schiau și Pasca] (Gaz metan).

Un rezultat echitabil șl un 
arbitraj bun a lui O. Comșa, 
Craiova.

de Gucla, Gutuii și Popescu. 
Craiovenii au avut o apăra
re bine organizată și au me
ritat rezultatul de egalitate. 
A condus bine I. Barbu — 
Aiutf.

Șt. Marton, coresp.

MINERUL» ANINA — C.F.R. 
ARAD 1—1 (0-0)

Gazdele au desfășurat un 
joo bun, dar au fost penetra
țiile în apărare. Golurile aa 
foșt realizate de Bang (tnln. 
72) pentru Minerul, Vlad 
(min. 73) pentru G.F.R. A 
arbitrat foarte bine S. Dră- 
gulici — Tr. Severin.

P. Lungu, «eresp.

OLIMPIA SATU MARE
C.S.M. SIBIU 2—0 (1—0)

Sătmărenii au evoluat la 
un bun nivel. Oaspeții au 
jucat bine în cîmp, însă n-au 
putut trece de apărarea fer
mă a localnicilor. Golurile 
au fost realizate de Klnees 
(min. 3) șl Bathorl II (min. 
78), A condus foarte bine 
Gh. Vereș — GluJ.

A. Verba, coresp

CORVINUL HUNEDOARA
CRIȘUL 0—0

A. Constantin

VAGONUL ARAD — GLO
RIA BISTRIȚA 1—0 (1—0)

Pgrtida s-a disputat Intr-un 
decor de toamnă tlrzie i ploa
ie și frig. Poate că din a- 
ceastă cauză, nivelul tehnic 
al jocului a fost sub cel al 
diviziei B. Arădenii au do
minat mal mult, au ratat 
cîteva ocazii și au fructificat 
una, în min. 19, prin Merteș. 
A condus cu scăpări M. Bă- 
dulescu —* Oradea.

Gh. Nicolăiță, coresp.

OLIMPIA ORADEA —
C.S.M, REȘIȚA 2—0 (0—0)

In prima parte, Jucătorii 
ambelor echipe au comis 
multe greșeli tehnice. Orăde- 
nîî au avut, totuși, prilejul 
să deschidă scorul, dar Da
vid și apoi Benczik au ratat. 
După pauză; jocul s-a învio
rat, acțiunile au fost mai 
cursive. Reșițenil au evolnat 
bine la mijlocul terenului, 
dar Ie-a lipsit incisivitatea. 
A marcat Benczik (min.
88). Foarte bun arbitrajul Jui 
I. Boroș — Timișoara.

47,

I. Ghișa, coresp. principal

U.M. TIMIȘOARA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 0—0

Cele cîteva sute de spectatori, 
care au înfruntat ploaia și 
frigul, au plecat decepționați 
de la stadion, nu pentru fap 
tul că favoriții lor a-u ter
minat la egalitate, d datori
tă jocului sub orice critică 
prestat de timișoreni. Puți
nele ocării ale gazdelor au 
fost ratate cu multă ușurință

HUNEDOARA, «, prin telefon, 
de la trimisul nostru). O ploaie 
măruntă de toamnă, care a că
zut înainte și tn tot timpul par
tidei, a făcut ca terenul de ton 
din Hunedoara să devină foarte 
alunecos, echipele Hind astfel o- 
bllgate să facă mari eforturi pen
tru a controla balonul și chiar 
pentru a se tine bine pe pleloaie.

Partida a început eu atarurl 
dezlănțuite ale echipei gardă, care 
a încercat în felui acesta să ob
țină un avantaj psihologic asu
pra oaspeților. Acești» s-au >’*- 
tonat însă puternie, răsounrind 
prin contraatacuri, rare, este a« 
devărat, dar nu lipsite de peri
culozitate. tn special, acțiunile ;>» 
aripa stîngă produc panică îr» 
careul hunecUrean. Cefan reușind 
în cîteva rinduri să *aeă șah-mat 
apărarea adversă.

Dornlnînd, nunedorenlt . tal 
creează, totuși, mal multe osaiji 
de gol, dar nu po» deschide sco
rul. din cauza imprecizie; ata- 
cantîlor. Nu este mal huliri ade
vărat că în același minut (15), 
Cergo și Coieuleșeu l au tra>< n 
bară Pe de altă părte. Catena 
a avut Intercepții Inspirate

începutul reprizei a II-a avaa 
să-l aducă pe orădenl aproape da 
deschiderea scorului, dar Surim 
în mln. 48. a ratat o bur.ă ocazie. 
Din acest moment ș; ptnă ta fluie
rul final. Jocul se desfășoară tn 
nota de superioritate a hunedo- 
renilor. în min. SB, Steiner su- 
teazS tn bară, iar Popa, cu 
poarta goală, reia alături l 3 

ocazie șl 
mirt 80, 
ză de o 
după un 
fundașul

tn bară, iar Pooa, 
_ reia alături 1. 
mat mare este aceea din 
eînd Corvinul berietirta- 
lovlturs de la 11 metri, 
hent în careu comis d.e 

. nrSdean Bule. Ptaian 
trimite lovitura de la 11 meiri 
în bară, de unde mingea es’e 
reluată tot de el, in gol. Bine
înțeles conducătorul nartldel au 
neordă «țolul, mingea fitnd luoată 
de două ort de același fotbalist. 

Arbitrajul Iul I. Ritter a fost, 
în general, bun.

A. PAPADIB

METALURGISTUr, CUGIR—
MINERUL BAIA MARE

1—0 (I—0)

CLASAMENTUIi
1. POLITEHNICA 12 7 3 8 20— H H
2. C.S.M. Sibiu 12 7 1 4 27—16 15
y. Crișu» 12 5 5 2 18—1» 15
4. tnnnpia s.M, 12 1 1 a 13— 8 45
5. Vorvioui 12 6 2 4 P—U >4
6. Meiaungisi Hl 19 a 4 3 15—141 if
1. Minerul Anina !? 6 2 i 13—11 • 4
8. Minerul B-M. 12 6 2 5 12
y. C.f.rt. Arad 12 5 2 5 12-13 12

10. Electroputere I| 3 6 3 11 —15 42
n. Olimpia ot. iz 4 2 0 111—14 «U
12. Gaz metan 12 4 2 b 14—2U 10
13. GlorL 12 5 0 1U—20 10
11. Vagonul U 3 2 7 5”I4 8
15. c.s.m. Reșița 1? 3 1 5 K—4b 4
16. U.M.T. 12 8 3i i 3—16 I

ETAPA VIITOARE <15 qoietu. 
bite) j Gaz metan Mediaș — Me
talurgistul Cugli. Glorin Biitrlța — 
corvjnul Hunedoara. PoIHeh’uoa 
Timișoara — Minerul Anina, 
C.S.M. Reșița - U. M. Timișoara, 
Electroputere Craiova — olimpia 
Oratlea, C.F.R. Arad — Olimpia 
Satu Mare, C.S.M. Sibiu — Va
gonul Arad, Crișul Oradea — Mi
nerul Bala Mare. .



ITALIA : Milan — Inter 3—0 !

în etapa de ieri a campio
natului italian (a 5-a) două 
partide au reținut atenția. 
U.S. Cagliari, fără Riva, a 
dovedit că este o formație mo
destă, neputînd trece pe te
ren propriu de codașa Foggia. 
Echipa din Sardinia a egalat, 
grație unui penalty transfor
mat de Domenghini. Derbyul 
milanez, dintre Milan și In
ter, a revenit primeia cu un 
scor categoric : 3—0. Iată re
zultatele și autorii golurilor : 
Bologna—Lazio 2—0 (Savoldi 
2), Cagliari—Foggia 1—1 (Bi- 
gon, respectiv Domenghini din 
11 m), Catania—Varese 0—0, 
Milan—Internazionale 3—0
(Biasiolo, Villa și Rivera), 

Napoli—Juventus 1—0 (Poglia- 
na), Roma—Sampdoria 0—0, 
Torino—Fiorentina 1—1 (Bui, 
respectiv Longoni). Lanerossi 
Vicenza—Verona 0—1 (Mas- 
eetti),

In clasamentul golgeterilor 
conduce Savoldi (Bologna) cu 
6 goluri, urmat de Riva și 
Domenghini (ambii de la Ca
gliari) cu cite 4 goluri, Villa 
(Milan) cu 4 g, Salvi (Samp- 
doiria) cu 3 g.

Steaua roșie Belgrad. Peste 
35 000 de spectatori (record al 
stadionului) au urmărit un joc 
viu, extrem de disputat. Gaz
dele în deosebită formă au cîș
tigat cu 4—2 (3—2). Au mar
cat Nadoveza 2, Iovanici și 
Nicolici (autogol) — pentru 
Hajduk ți Geaici 2, pentru 
Steaua roșie.

în rest, rezultate scontate : 
Bor-Vojvodina 1—1 ; Partizan- 
Boraț 3—1 ; Olimpia—Velej
4—1 ; Celik—Zelznicear 1—1 ; 
Sarajevo—Radnicki (K) 1—1 ; 
Maribor—Sloboda 3—2 ; Trven- ka—O.F.K. ‘ - - - - •
(N)—Dinamo 
clasamentului
1. Partizan
2. Hajduk
3. Velej
4. Zeleznlcear
5. Steaua roșie

Urmează Dinamo Zagreb cu 
15, Radnicki (N) și Radnicki 
(K) cu 14 etc. (D. P.)

2—0 ; Radnicki
1—1. în fruntea 
se găsesc : 

13 8 3 2 “ 
13 7 5 1 
13 7 2 4 
13 6 4 3 
13 5 5 3

20— s
26—12
19—15 
17—14 
17—14

19
19
16
16
15

U.R.S.S.: Dinamo sau Ț.S.K.A. ?

In campionatul unional de 
fotbal, echipa Dinamo Mosco
va și-a încheiat toate jocu
rile, totalizînd 45 de puncte 
din 32 de partide și se află pe 
primul 
tind fi

loc în 
ajunsă

clasament, pu- 
doar de echipa

(Jackie Charlton (nr. 
pionatului englez, a 
United, cu atacanții

Primele clasate ț
1. Napoll 5 4 1 0 4—0
2. Milan 5 3 2 0 10—3
3. Cagliari 5 3 2 0 11-6

Cesare TRENTINI

IUGOSLAVIA: Hajduk Split 
In serie...

Derbyul etapei a XIII-a a 
campionatului iugoslav a avut 
loc la Split, unde Hajduk a 
primit replica campioanei

5), jucătorul cel mai „discutat" al cam- 
avut mult de furcă, in careul lui Leeds 
de la Crystal Palace (in tricouri închise). 

Telefoto 1 A. P. — Agerpres
T.S.K.A. Moscova cu 43 punc
te și — :— —*—ț* “•
Neftci Baku.

Iată rezultatele din ultima, 
etapă : 
Spartak Ordjonikidze 
Șahtior Donețk—Torpedo Mos
cova 4—2 ; Dinamo Tbilisi— 
Zenit Leningrad 1—0 ; Neftci 
Baku—Torpedo Kutaisi 4—1 ; 
Zaria Voroșilovgrad—Ț.S.K.A. 

0—1 ; S.K.A. Rostov pe Don- 
Spartac Moscova 1—0, A- 
rarat Erevan—Cernomoreț O- 
dessa 1—1.

un joc restanță cu

Dinamo Moscova—
2-1 ;

UNGARIA :
Ujpesti

In 
tapa 
tida 
sa și Ferencvaros. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat egal : 
2—2. Celelalte meciuri s-au 
soldat cu unele scoruri cate
gorice : Honved a surclasat în 
deplasare pe Szeged cu 6—0, 
Vasas a dispus pe teren pro
priu de Diosgyor cu 6—0, 
Pecs a întrecut pe Dunaujvaros 
cu 3—0, iar Tatabanya a în
vins pe M.T.K. cu 3—0. Alte 
rezultate : Salgotarjan—Csepel 
2—2, Szombathely—Videoton
1—1. Gyor—Komlo

8
7
8
6

1. Bayern Miinchen 14
2. Borussia Monch.
3. Schalke 04
4. Eintrant Br.
5. Hertha

o
iiiiiiiiimiiimiiHiiiiiiiiiiiiimmiifmiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiii 1niimiînmiiimi

Ferenkvaros 
Dozsa 2—2

campionatul Ungariei, 
a 13-a a programat par- 

derby dintre Ujpesti Doz-

1. Ujpesti Dozsa 13
2. Honvert
3. Vasas
6. Ferencvaros 

în 
acumulate 
tranziție.

1—0.
3 2 33-13 27 (8) 
3 3 25-12 24 (7)
1 4 30-13 23 16) 
3 4 19-12 23 (8)
— punctele

13
13
13

paranteze
în campionatul de

ANGLIA : Arsenal la 1 p. de 
lider

Rezultate din etapa a 16-a: 
Blackpool—Arsenal 0—1 ; Co
ventry—Manchester City 2—1 ; 
Derby Country—Liverpool 0—0 ; 
Everton—Nottingham Forest 
1—O’; Huddersfield—Chelsea 
0—1 ; Manchester United— 
Stoke City 2—2 ; Southampton— 
Newcastle 2—0 ; Tottenham— 
Burnley 4—0 ; Wolverhampton- 
W. B. Albion 2—1, Leeds U- 
nited—Crystal
1. Leeds
2. Arsenal
3. Tottenham
4. Chelsea

Palace
16 10
16 10
16 9
16 7

SFÎRȘITUL UNUI MIT

Nino Benvenuti făcut k.o.!
Noul campion mondial 

este argentinianul

ROMA, 8 (Agerpres). — 
Boxerul argentinian Carlos 
Monzon este noul campion 
mondial profesionist la cate
goria mijlocie, în urma victo
riei, prin k.o. în repriza a 
12-a obținută la Palatul Spor
turilor din Roma asupra ita
lianului Nino Benvenuti, de
ținătorul titlului. Aceasta a 
fost prima înfrîngere suferi
tă înainte de limită de Ben
venuti în lunga sa carieră, și 
comentatorii se întreabă dacă 
meciul de sîmbătă seara nu 
a însemnat sfîrșitul unui mit. 
Italianul este într-un evident 
declin și chiar 
rea înainte de 
ciului lupta se 
xorabil către o
a lui Monzon, al cărui avan
taj înaintea reprizei a 12-a 
era de 5—6 puncte. Benve-

fără termina- 
limită a . me- 
îndrepta ine- 
victorie clară

la categoria mijlocie 
Carlos Monzon

nuti nu mai are nici reflexe
le nici precizia de odinioară. 
El s-a dovedit incapabil 
se servească de directa 
stingă — armă redutabilă 
re în trecut i-a permis 
tină la respect adversari poa
te mai periculoși decît Mon
zon.

Meciul a fost aproape tot 
timpul la discreția argentinia
nului. care în repriza a 12-a 
a pus capăt unei lungi domi
nări printr-o serie de lovituri 
la. cap urmată de o dublă în 
urma căreia Benvenuti a fost 
doborît la podea.

Carlos Monzon, în vîrstă 
de 28 de ani, este după Pas
cual Perez, Horacio Accaval- 
lo, și Nicolino Loche al pa
trulea boxer argentinian care 
cucerește un titlu de campion 
al lumii.

(în stingăBenvenutiîncheiat
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

Căderea idolului... Așa 
fotografiei) meciul în care 
al mijlociilor.

IN JOC REVANȘĂ 
LA HANDBAL JUNIORI

R. F. a GERMANIEI: Bayern 
Miinchen a trecut în frunte

ROMÂNIA-POLONIA
14-15 (7-7)

Ieri seară a avut loc, la Sibiut 
partida revanșă de handbal dintre 
selecționatele de juniori ale Ro
mâniei și Poloniei. Oaspeții au 
reușit să cîștlge datorită unul joc 
foarte dur în apărare (nesancțio
nat de arbitri). Deși jucătorii 
noștri au condus în permanență, 
deși antrenorii au rodat între
gul lot pe care-1 aveau Ia dis
poziție, echipa română a fost ne
voită să părăsească învinsă te
renul. Notabil este faptul că go
lul victoriei a fost înscris de oas
peți, după fluierul final, cînd, 
beneficiind de o aruncare de la 
9 m, el au transformat-o prin 
Gmyrek. Principalii realizatori. : . 
Gmyrek (5) — Polonia, respectiv 
Eftenie (4).

Die IONESCU-coresp.

Etapa a 14-a din 
tul vest-german a 
cîteva surprize de 
care au dus la schimbarea li
derului. Borussia Monchenglad- 
bach, fosta fruntașă a cla
samentului, a suferit prima 
înfrîngere, de la Hertha BSC 
cu 4—2 (2—0), în timp ce
Bayern Miinchen a realizat o 
nesperată victorie în deplasare, 
3—0 (0—0) cu F.C. Koln. Ast
fel, echipa lui Beckenbauer și 
Miiller a trecut în fruntea cla
samentului. Celelalte rezulta
te ț M.S.V. Duisburg—Hanno
ver 96 3—2, Schalke 04—Rot 
Weiss Oberhausen 2—0, Kic
kers Offenbach-Rot Weiss Es
sen 1—2, Borussia Dortmund— 
Eintracht Frankfurt 3—0, Wer
der Bremen—F. C. Kaiserslau
tern 1—1, V. f. B. Stuttgart- 
Hamburger S.V. 3—3, Eintracht 
Braunschweig—Arminia Biele
feld 3—2.

campiona- 
înregistrat 
proporții,

r

Gala inaugurală a C. E. de box pentru tineret
MISKOLC, 8 (prin telefon).
Duminică dimineața, cu 

prilejul tragerii la sorți am 
putut afla cifra exactă a 
boxerilor angajați în bătălia 
pentru cucerirea celor 11 
titluri de campioni continen
tali : 144 de sportivi repre- 
zentînd 21 de națiuni. Sorții 
au hotărît ca la reuniunea 
inaugurală să urce între corzi 
reprezentanții categoriilor se- 
mimuscă, muscă, pană, mijlo
cie mică, mijlocie și grea, în 
total 16 partide.

Seara, doar doi dintre tine
rii noștri tricolori au debutat 
în competiție t la mijlocie mi
că Șt. Florea l-a întîlnit pe 
maghiarul Zoltan Csizmadia, 
iar la mijlocie Fr. Saigo a 
boxat cu francezul MarSy. La 
ora la care transmit mai sînt 
încă 4 meciuri pînă la meciul 
Iui Florea (amănunte în nu
mărul nostru de marți).

Luni sînt programate 40 de 
partide i 20 în prima reuniu-
 *

a .
a fost deposedat de titlul mondial

Telefoto : A. P. — Agerpres

ne (ora locală 13) și 20 seara. 
Din program se evidențiază 
meciurile: Mircea Toni — 
Kuncev (Bulgaria), C. Hoduț 
— Bergamassio (Italia) în

matineu ; seara, Gh. Ciochină 
— Sarnas (Finlanda), D. Mo- 
raru — Sbzen (Turcia).

Romeo CALARAȘANU

Bob Foster: „NU VA Fl UN MECI
FRAZIER —CLAY..

NEW YORK, 8. — Campio
nul mondial de box la cate
goria semigrea, americanul 
Bob Foster, a făcut o decla
rație ce a produs senzație în 
lumea boxului : „Eu îl voi 
face K.O. pe Joe Frazier, îl 
voi deposeda de titlu la cate
goria grea, astfel că nu va 
mai fi vorba de o întîlnire 
Cassius-Frazier, cum presupun 
unii comentatori. Apoi va 
veni rîndul lui Cassius Clay 
să sufere aceeași soartă".

După cum se știe. Bob 
Foster urmează să-l întîlneas- 
că la 18 noiembrie la Detroit 
pe Joe Frazier în meci pentru

titlul mondial la categoria 
grea.

Campionul mondial la semi
grea a ținut să reamintească 
faptul că în palmaresul său 
figurează o victorie asupra Iui 
Clay obținută în vremea cînd 
amîndoi erau amatori. în a- 
nul 1959. Aceasta a fost de 
altfel ultima înfrîngere sufe
rită vreodată de Cassius Clay.

DINAMO BUCUREȘTI ELIMINATA
DIN C. C. E. LA POLO

„CUPA DEWAR" ROMÂNII ÎNVINȘI ÎN FINALE
LONDRA, 8 (Agerpres). — 

în finala probei de dublu 
bărbați a turneului de tenis 
de la Torquay, pentru „Cupa 
Dewar", Gorman (S.U.A.) și 
•Alexander (Australia) au în
trecut cu 6—2, 6—3 cuplul 
român Tiriac — Năstase. La 
dublu mixt, perechea Franțoi- 
se Durr (Franța) — Paul

Hutchins (Anglia) a dispus 
cu 6—1, 6—4 de Sharon 
Walsh (S.U.A.) — Ilie Năstase 
(România).

Rezultatele finalelor de 
simplu bărbați : Zednik (Ce
hoslovacia) — Hutchins (An
glia) 6—3, 6—3 ; Ann Jones 
(Anglia) — Virginia Wade 
6—4, 7—5.

„CUPA CAMPIONILOR MONDIALI ' LA BASCHET ?
După cum anunță ziarul 

„Sportske Novosti" din Za
greb, federația iugoslavă de 
baschet a propus ca în anul 
1971 să se dispute la Ljublja
na un turneu de baschet cu 
participarea reprezentativelor 
S.U.A., U.R.S.S., Brazilia și

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE TENIS DE MASĂ ALE IUGOSLAVIEI

H. ALSER Șl ECHIPA SUEDIEI,

Iugoslavia — adică cele pa
tru cîștigătoare ale titlului 
suprem la acest sport' — pen
tru trofeul Cupa mondiala. 
Ziarul mai subliniază că un 
asemenea turneu ar urma să 
se dispute apoi, în U.R.S.S. 
(1973), S.U.A. (1975) și Brazi
lia (1978).

Federația mondială de bas
chet (F.I.B.A.) este interesată 
de acest proiect. Au și fost 
lansate invitațiile reprezenta
tivelor respective — din par
tea Iugoslaviei ca prima țară 
organizatoare — și se așteap
tă acum răspunsul forurilor 
sportive din țările vizate.Învingători în întrecerile masculine U GIMNASTICA MODERNA

în cea de a doua zi a tur
neului de la Marsilia, în ca
drul turului I al C.C.E. la polo, 
Dinamo Moscova a învins pe 
Dinamo București cu 5—1 (2—0, 
1—0, 1—0, 1—1), rezultat ce
elimină formația română din 
competiție. Bucureștenii au ra
tat 3 ocazii de superioritate 
numerică și o lovitură de Ia 
4 m. Au marcat : Scoc 2, 
Grișin 2, Rodionov de la în
vingători, respectiv 
pentru învinși. O nouă 
rie a obținut și O.S.C. 
pesta în fața echipei 
Marseille : 4—3 (0—2,

Blajec 
victo- 
Buda- 
N. C.

2—0,

PETROLUL PLOIEȘTI (f) Șl GAZ METAN MEDIAȘ (m)
PERFORMERELE ETAPEI A Va

V ‘ A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A LA POPICE
A o mare surpriză 
Mediaș, care a în-

In etapa a V-a a campionatului diviziei 
a furnizat-o echipa masculină Gaz metan 
vins la București pe Voința la un scor sever. Derbyul echipe
lor feminine Voința a revenit mureșencelor, care au cîștigat clar 
în fața bucureștencelor. 
etapă formația Petrolul 
în deplasare, continuă 
feminin.

O comportare bună a avut în această 
Ploiești care, obținînd o nouă victorie 
să se afle în fruntea clasamentului

FEMININ

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA CLUJ 2403—2314 p d. 
Meciul a fost extrem de dis
putat, feroviarele cîștigînd 
mai greu decît arată scorul. 
Cei mai frumos joc a fost cel 
al schimburilor șase — dintre 
bucureșteanca Vasilica Pințea 
(junioară) și clujeanca Ileana 
Gyarfaș (o sportivă cu veche 
experiență). Gyarfaș, mai 
precisă în aruncări la „pline", 
a realizat 303 p d față de 271 
p d cît doborîse Pințea, cîști
gînd clar la 438—417 p d. 
Bine a mai jucat de la Rapid 
Florica Lăpușan, cîștigătoare 
în fața lui Margareta Kele- 
rnen cu 413—343 p d. Foarte 
slab s-a comportat delabucu- 
reștence Elena Cernat, com
ponenta lotului național, care 
la acest meci a fost una din
tre cele mai ineficace jucă
toare — 367 p d. De la Vo
ința s-a remarcat tînăra Ro
zalia Stefucz — notată pa 
foile de arbitraj cu 404 p d.

(T. R.)

396 p d. (GH. NICOLAlȚA — 
coresp.)

VOINȚA TG. MUREȘ — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2570 — 
2444 pd. Toate cele șase ju
cătoare de la gazde au depă
șit cifra de 400 p d. Perfor
mera reuniunii 
bucureșteanca 
cu 472 p d. (I. PAUȘ — co
resp.)

DERMAGANT TG. MUREȘ 
— PETROLUL PLOIEȘTI 
2196—2273 p d. Fruntașa cla
samentului a cîștigat și în 
deplasare avînd în Maria Du
mitru (411 p d) cea mai pre
cisă jucătoare.

HIDROMECANICA BRA
ȘOV — VOINȚA CONSTAN
TA 2480—2327 p d. în formă 
foarte bună (5 jucătoare cu 
peste 400 p d) brașovencele 
au cîștigat fără emoții. Cele 

/ mai precise i Margareta Gro
za (H) 449 și Maria Chesnoiu 
(V) 436 p d. (C. GRUIA - 
coresp.)

C.S.M. REȘIȚA — CETA
TEA GIURGIU 2483—2268 p d.

a fost însă 
Crista Szocs,

la doua victorie consecu- 
după ce au pierdut în

U.T. ARAD — LAROMET 
BUCUREȘTI 2265—2189 p d. 
Prima victorie a textilistelor 
în acest campionat. Momentul 
cheie al partidei a fost jocul 
perechii de pe postul 2, unde 
reprezentanta echipei Itaro- 
met, maestra emerită a spor
tului Elena Trandafir, a jucat 
foarte slab, obținînd doar 329 
p d cu 10 aruncări în gol. 
Cele mai bune jucătoare au 
fost Voichița Babuțiu (U.T.A.) 
400 p d și Stela Andrei (L)

MASCULIN

VOINȚA BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 5089 
— 5380 p d. Formația gazdă, 
cu doi oameni de bază în zi 
proastă (I. Păgidean, recent 
introdus în lot, cu 847 p d 
și 9 aruncări în gol, iar G. 
Voicu, din echipa națională 
de juniori, cu 854 p d) a pier
dut fără drept de apel la o 
diferență de aproape 300 de 
„bețe". Medieșenii, care se

află 
tivă 
primele trei etape, au jucat 
acum foarte bine, toți cei 
șase jucători cîștigînd în fața 
adversarilor lor direcți. Cei 
mai buni au fost I. Tonsch
— 929, E. Kiss — 920 și 
Chirilă — 912 p d — toți 
la Gaz metan.

GLORIA BUCUREȘTI 
C.S.M. REȘIȚA 4916—4873 p d. 
Bucureștenii se află Ia prima 
lor victorie. Cei mai eficace t 
Popa (G) 855 p d și Tismă- 
naru (R) 850 p d. (O. GUȚU
— coresp.)

RAFINARIA TELEAJEN — 
RAPID BUCUREȘTI 5485 — 
5435 p d. Rapid, deși a con
dus majoritatea timpului, a 
pierdut datorită rezultatului 
excepțional obținut de Gh. 
Silvestru (Rafinăria) 1017 
p d (!). De la bucureșteni s-a 
evidențiat C. Rădulescu — 
946 p d. (A. VLASCEANU — 
coresp.)

PETROLISTUL CIMPINA
— FLACARA CIMPINA 4880
— 4939 p d. După primele 
două schimburi conducea Pe
trolistul, după care jocul s-a 
echilibrat, dar rezultatul a 
rămas incert pînă la ultimii 
doi jucători i A. Șucatu (P) — 
P. Purje (F)i 865—873 p d. 
S-au mai evidențiat I. Postel- 
nicu (F) 848 p d și V. Vișan 
(P) 858 p d. De menționat că 
arena dură a pus la grea în
cercare, din toate punctele de 
vedere, pe concurenți (TR. L).

OLIMPIA REȘIȚA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 4996—4886 p <1. 
Reșițenii au învins datorită 
reintrării în formație a lui 
I. Băiaș, care a fost cel mai 
bun jucător al partidei — 908 
p d. De la oaspeți s-a remar
cat H. Wendel — 863 p d. 
(I. PLAVIȚU — coresp.)

VOINȚA TG. MUREȘ — 
PETROLUL PLOIEȘTI 5540
— 5216 p d.

A. 
de

2—0, 0—1). Clasament după
două zile : 1. Dinamo Moscova 
4 p, 2. OSC Budapesta 4 p, 
3. N. C. Marseille 0 p, 4. Dina
mo Buc. 0 p. Primele două for
mații și-au asigurat califica
rea, indiferent de rezultatele 
din ultima zi.

La Sofia, în ultimele două 
zile s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Akademik—SC 
Lugano 11—3 ; Mladost—Poly- 
technik Londra 9—3 ; Mladost- 
Akademik 6—4; Polytechnic- 
Lugano 4—4. Clasament final:
1, Mladost Zagreb 6 p (27—9),
2. Akademik Sofia 4 p (25— 
12), 3. Polytechnik Londra 1 
p (10—23), 4. SC Lugano 1 p 
(9—27). S-au calificat Mladost 
și Akademik.

In turneul de Ia Atena s-au 
înregistrat mai multe rezul
tate surprinzătoare, astfel că 
primele două clasate vor fi 
cunoscute abia după ultimele 
jocuri. Rezultate tehnice: Ru
da Hvezda Kosice—Arkonia
Sczeczin 5—4 ; Grazer SC—Bar- 
celonetta 7—6 ! Arkonia—Eth- 
nikos Pireu 6—5! Baroelonet- 
ta—R.H. Kosice 6—4 ! Ethni- 
kos—R. H. Kosice 7—1 ; Ar
konia—Grazer SC 7—5. înain
tea ultimelor partide, Ethni- 
kos—Barcelonetta și R. H. Ko
sice—Grazer SC, clasamentul 
arată astfel : 1. Ethnikos Pi
reu 4 p (20—13), 2. 
netta 4 p (16—13), 3. 
Sczeczin 4 p (19—19), 
zer SC 2 p (18—21), 
Hvezda Kosice 2 p .

La Belgrad, SKS Stockholm a 
învins pe Antwerpen cu 8—7 
asigurindu-și, împreună <tu 
Partizan Belgrad, calificarea 
pentru turul următor.

Proba de simplu bărbați 
din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis de masă 
ale Iugoslaviei, desfășurate la 
Subo-tița, a fost cîștigată de 
suedezul Bans Alser, care l-a 
învins în finală cu 3—2 (21— 
18, 21—14, 20—22, 21—
23, 21—18)
Milivoj 
dublu 
revenit 
Barnes, 
(21—12.
21—18)
ka. Inoue (Japonia).

La dublu mixt a cîștigat 
perechea cehoslovacă Vosto-

20—22, 
pe iugoslavul 

Karakasevici. 
bărbați proba

La 
a 

englezilor Neale și 
învingători cu 3—2 
11—21, 21—14, 13—21, 
în fața perechii Tasa-

Barcelo- 
Arkonia
4. Gra-

5. Ruda 
(10—17).

Gimnaștii japonezi

invingâtori
Meciul triunghiular de gim

nastică Japonia — S.U.A., — 
Elveția, desfășurat la Zurich, 
a revenit formației japoneze 
cu 278,75 puncte, urmată de 
S.U.A. — 274,15 puncte și El
veția cu același punctaj. La 
individual compus pe primul 
loc s-a clasat japonezul Aki- 
noiri Nakayama — 57,85 punc
te, urmat de compatriotul său 
Shigeru Kasamatsu și de alți 
cinci gimnaști japonezi.

Turneul internațional femi
nin de volei, desfășurat la 
Schwerin (R.D. Germană), 
s-a încheiat cu victoria echi
pei S.C. Leipzig, care a to
talizat 8 puncte, urmată de 
Wisla Cracovia — 7 puncte, 
Traktor Schwerin — 6 punc
te, ASZ Gdansk — 5 puncte, 
Suedia — 4 puncte. în me
ciul decisiv, S.C. Leipzig a 
învins cu 3—1 formația Wis
la Cracovia.■
Selecționata de rugby a Insu
lelor Fidji, aflată în turneu 
în Anglia, a învins cu sco
rul de 24—14 (8—11) o com
binată a formațiilor din dis
trictul Leicester.

va. Turai, care a dispus cu
3—1 (21—12, 13—21, 21—11,
21—17) de Inoue și Hiroko 
(Japonia).

în finala probei masculine 
pe echipe, Suedia a întrecut 
Japonia cu 3—2.

★
Președintele Federației in

ternaționale de tenis de ma
să, Roy Evans, prezent la Su- 
botița, a anunțat că în anul 
1973 campionatele mondiale 
vor. avea loc în Iugoslavia. Se 
are în vedere candidatura o- 
rașelor Belgrad, Zagreb, 
Ljubljana și Sarajevo.

TRIUNGHIULAR INTERNAȚIONAL DE JUDO
TIMIȘOARA, 8 (prin tele

fon, de la corespondentul 
nostru) în cadrul mani
festărilor sportive organizate 
cu prilejul Semicentenarului 
Politehnicii a avut loc, în 
sala Olimpia, un triunghiu
lar internațional de judo. 
Au participat formațiile Me- 
dosz Baja (Ungaria), Voința 
Sibiu și Politehnica Timi
șoara. iată rezultatele pe e- 
chipe: Medosz — Politehnica

3>7i—1172, Politehnica — Vo
ința 4—1 și Medosz— Vo
ința. 3%—1*7». Clasament final: 
1. Medosz Baja, 2. Politeh
nica Timișoara, 3. Voința Si
biu.

Cele mai frumoase meciuri 
le-au realizat Melinte (Poli
tehnica) cu Molnar (Voin
ța) la cat. 4-93 kg și Gyuro 
(Medosz) cu Lazăr (Voința) 
la cat. 93 kg. cîștigate 
primii prin ippon

P. ARCAN

de

STEAUA-STUDENTZONES IDROTTSLAG OSLO
IN „OPTIMILE" C.C.E. LA HANDBAL

Ieri dimineață a avut loc 
la Dortmund tragerea la sorți 
a partidelor din cadrul celui 
de al II-lea tur al C.C.E. Ia 
handbal masculin. Pentru 
scoaterea din urnă a numelor 
celor 8 perechi de echipe ră
mase în cursă, care vor tre
bui să susțină partidele res
pective pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie, s-a apelat la d-ra 
Baerbel Puchert, secretara fe
derației de specialitate din 
R. F. a Germaniei. Iar 
d-sale nu 
norocoasă pentru echipele

mina
s-a dovedit prea

vest-

germane VFL Gummersbach 
(deținătoarea trofeului) și 
Frischauf Goppingen, care se 
vor întîlni direct în „optimi" !

Iată și programul celorlal
te întîlniri : STEAUA—STU

DENTZONES IDROTTSLAG 
OSLO. M.A.I. Moscova — Spor
ting Lisabona ; VIF Dimitrov 
Sofia-Hellas Stockholm ; Hapo- 
el Ramat-Gan — Partizan Bje- 
lovar ; Sittardia Sittard—S.C. 
Magdeburg ; Dukla Praga — 
H. G. Copenhaga și Granollers 
Barcelona—U.S. Ivry.

Victoria Vilcu

învingătoare

in Ungaria

Sîmbătă seară a avut loc 
în orașul Salyoszentpăter 
(Ungaria) întîlnirea interna
țională amicală de gimnasti
că modernă între reprezenta
tivele Ungariei și României. 
O bună comportare a avut 
reprezentanta noastră Victo
ria Vîlcu, care a ocupat lo
cul întîi ia individual com
pus, învingînd-o pe Maria 
Fatocska — campioana țării 
gazdă. CLASAMENTE ; pe e- 
chipe': Ungaria 94,45, Româ
nia 94,15 ; individual compus; 
Vîlcu 19,20 ; Patocska 94,10 ; 
Linbeck 18,95 ; Preda 18,90 ; 
Bogaas 18,85; Varga și Șer- 
bănescu 18,80.

Pentru a 6-a oară
Lester Pigott

Celebrul jocheu Lester Pi
gott a fost desemnat campion 
al jocheilor britanici pentru 
a sasea oară consecutiv. Les
ter Pigott a totalizat 162 de 
victorii, obținînd succese im
portante peste hotare mai a- 
les în Franța. Cele mai mari 
succese ale sale au fost rea
lizate pe calul canadian „Ni
jinsky".

Un mare turneu
de hochei ia Moscova

Cea de a 6-a ediție a tra
diționalului turneu internațio
nal de hochei pe gheață pen
tru premiul ziarului IZVES
TIA se va desfășura la Pa
latul Sporturilor din Moscova 
între 6 si 13 decembrie și 
va reuni selecționatele Ceho
slovaciei, Suediei, S.U.A, Fin
landei, Poloniei si U.R.S.S.

Turneul internațional de 
handbal masculin disputat la 
Herstal (Belgia) a fost câști
gat de echipa Bohemians Pra- 
ga care a învins în meciul

Firma automobilistică vest- 
germană „B.M.W." după ce 
a anunțat retragerea sa din 
competițiile inteamaționale de 
formula II, a precizat că va

Turneul internațional de spa
dă, desfășurat la Donauvoerth 

Germaniei) a fost 
de campionul vest- 
Dieter Jung, care a 
5 victorii. Pe

TELEX «TELEX «TELEX
decisiv cu scorul de 17—14 
formația olandeză Roermond.

Disputat la Celje (Iugoslavia), 
meciul dintre selecționatele 
de hochei pe gheață (juniori) 
ale Iugoslaviei si Italiei a re
venit gazdelor cu scorul de 
8—4.

motoarele automobi- 
schimb 

parte la 
raliuri 
viitor 
tradi- 
Carlo.

refuza să vîndă piloților par
ticulari 
lelor de curse. în
,B.M.W.“ va lua
probele de turism și 
și va participa anul 
pentru prima oară la 
ționalul raliu Monte

(R.F. a 
cîștigat 
german 
totalizat 
rile următoare s-au 
Bernhard Ziganiki (R. 
Germaniei) 3 victorii si 
cesco da Silva (Portugalia) 
2 victorii.■
Echipa masculină poloneză 
de handbal Spojnia Gdansk 
a susținut un meci amical la 
Braunschweig cu formația lo
cală M.T.V. Handbaliștii po
lonezi au terminat învingă
tori cu scorul de 26—13 (12 
4).

locu- 
clasat
F. a
Fran-
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