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înaintea partidei cu Franța

PREGĂTIRI INTENSE
ALE RUGBYȘTILOR NOȘTRI

REZULTATE TEHNICE
PETROLUL — DINAMO 
RAPID — C.F.R. CLUJ 
STEAUA — STEAGUL ROȘU 
„U" CLUJ — F.C. ARGEȘ 
JIUL — SPORT CLUB BACĂU 
FARUL — C.F.R. TIMISOARA 
U.T.A. — UNIV. CRAIOVA 
POLITEHNICA — PROGRESUL

2-1
3-1
1-2
1-0
1-0
2-1 
0-2
1-1

(2-1)
(2-0)
(1-1)
(1-0)
(1-0)
(1-0)
(0-D
10-0)

3 ECHIPE (CU 14 PUNCTE)
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

9 Universitatea Craiova și Steagul roșu au învins în deplasare
campioana și, respectiv, pe cișligătoarea Cupei! ® Progresul a smuls 
un punct la lași • întrecuta la limită, Dinamo a jucat 82 de minute 

in 10 oameni

CLASAMENTUL

GOLGETERILOR

După zece etape. în cla
samentul golgeterilor cam
pionatului diviziei A i

Așada r,- pregătirile pentru 
mult așteptatul meci cu echi
pa Franței au Intrat —■ ca 
să folosim o expresie con- 
saarată — în ultima turnantă. 
După o perioadă de antre
nament intens — cu accente 
speciale pe pregătirea fizică 
— efectuată la Poiana Bra
șov, ieri dimineață, pe tere
nul din Parcul Copilului, am 
avut posibilitatea să-i ur
mărim pe rugbyștii selecțio
nați în vederea întîlniril de 
la 28 noiembrie, într-un joc 
de verificare cu echipa Stea
ua. Nu ne vom opri asupra

partidei în sine, deoarece 
descrierea ei și, mai cu sea
mă, scorul, interesează des
tul de puțin. Vom remarca 
doar că ambele echipe au 
evoluat total deconectat, 
ceea oe a permis realizarea 
unor faze frumoase, termi
nate, multe dintre ele, cu 
reușite încercări.

Problema principală a an
trenamentului a fost verifi
carea potențialului de joc al 
tuturor jucătorilor, mai pu
țin Dragomiresou ți Dinu, 
accidentați. Toți rugbyștii 
s-au mișcat vioi, au încercat 

să șteargă im
presia de simplu 
antrenament, im- 
primtod jocului 
un ritm alert.

O altă chesti
une importantă, 
aflată pe agenda 
de lucru a antre
norilor Al. Teo- 
filovici și P. 
Cosmănesau, a 
fost aceea « gă
sirii unei formu
le mulțumitoare 
pentru linia I, 
deoarece în par
tida cu Italia, de 
la Rovig<\ gră
mada nu a avut 
Suficientă putere 
de împingere. De

ETAPA VIITOARE (22 noiembrie) :
POLITEHNICA — FARUL
STEAGUL ROȘU — RAPID
C.F.R. CLUJ — PETROLUL
DINAMO BUCUREȘTI — JIUL
UNIV. CRAIOVA - „U' CLUJ
F. C. ARGEȘ — STEAUA
SPORT CLUB BACĂU — U.T.A.
PROGRESUL - C.F.R. TIMIȘOARA

y ■

■NX» ■-

ADAM 6 goluri.

11 urmează: PANA, 
ENE, CUPERMAN și 
PREA cu cîte 5 goluri.

D. 
O-

DORU POPESCU, DUDU 
GEORGESCU, TĂTARU, 
IORDĂNESCU. BOJIN, 
MOLDOVEANU. și LUPU- 
LESCU -- cu cîte 4 goluri.

CLASAMENTUL

1. DINAMO 10 6 2 2 19-10 14
2. RAPID 10 5 4 1 12- 5 14
3. PETROLUL 10 6 2 2 15-11 14
4. POLITEHNICA 10 5 3 2 20-14 13
5. FARUL 10 5 2 3 18-17 12
6. STEAGUL ROȘU 10 5 2 3 7- 8 12
7. U.T.A. 10 5 1 4 14-10 11
8. UNIV. CRAIOVA 10 5 1 4 8-10 11
9. STEAUA 10 4 2 4 16-15 10

10. „U" CLUJ 10 4 1 5 12-12 9
11. JIUL 10 4 1 5 10-11 9
12. S. C. BACĂU 10 4 0 6 18-15 8
13-14. F.C. ARGEȘ 10 2 3 5 12-17 7
13-14. PROGRESUL 10 2 3 5 7-12 7
15. C.F.R. CLUJ 10 3 1 6 12-20 7
16. C.F.R. TIM. 10 1 0 9 6-19 3
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n această frumoasă 
zi (era să zicem 
de mai) do toam
nă tîrzie. ne-am 
reintiln.it cu ac
torii primei noas

tre scene fotbalistice. 
N-a fost o reîntîlnire 
de protocol. Dimpotrivă. 
Lupta de pe terenurile 
unde au fost programate 
meciurile etapei a X-a 
a căpătat pe alocuri 
cote de maximă încor
dare. N-au lipsit sur
prizele, presupușii în
vingători au cedat 
puncte pe care și le 
trecuseră de mult în 
contul lor, iar învinșii..., 
dinainte stabiliți au răs
turnat calculele hirtiei.

La Ploiești, liderul a 
pierdut in condiții dra
matice pentru că... l-a > 
pierdut pe Constanti- 
nescu din primele mi
nute, datorită nestăpîni- 
rii sale regretabile. 
In acest răstimp, în 
Copou, elevii lui Gil 
Mărdărescu au trăit 
clipe de groază, văzîn- 
du-se conduși, pină spre 
final, de Progresul, iar | 
punctul smuls în extre
mis face acum cit două. 
In schimb, campioana 
n-a izbutit pe terenul 
unde se gîndea să în
vingă ne Steaua roșie 
Belgrad nici măcar un 
egal cu Universitatea 
Craiova. Se pare că 
U.T.A. a obosit. Și o 
credem: lot restrîns, ; 
solicitare peste puterile 
unor jucători cu ani i 
multi de activitate. In i 
schimb, Steaua nu are 
nici măcar aceste scuze. 
După un început vije
lios, gol în minutul 2, 
fotbaliștii militari au 
pierdut Ia București în 
fata Steagului roșu, în- 
tr-un meci în care fra
ții Dumitriu au marcat 
fiecare cîte un gol. Eta
pa a X-a n-a dus lipsă 
de lovituri de Ia_ 11 me
tri. Se situează, însă, ■ 
printre cele mai sărace 
în privința numărului 
de goluri marcate i doar 
19.

Ce-ar mal fi de 
spus? Că etapa de Ieri 
a dus Ia o regrupare în 
fruntea clasamentului, i 
ca, de altfel, și în zona 
de la subsol (unde doar 
C.F.R. Timișoara nu 
are, deocamdată, contra
candidat la lanternă...).

La șutul-bombă expediat de Morarii, parada lui .Andrei rămînf doar spectaculoasă... E 1—0 pentru Petrolul
Foto | DRAGOȘ NEAGty

Fază din partida 
de verificare a 
rugbyștilor din 
lot, susținută în 
Compania echipei 

Steaua

PETROLUL x» DERBYULSUB SEMNUL
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SPRE UN ACORD ÎN PROBLEMA
CAMPIONATULUI MONDIAL DE TENIS

LONDRA. 15 (Agerpres); •— Comitetul executiv al Federației Inter
naționale da tenis (FH»T) va ține luni (n-r. azi) la londra o reuniune 
extraordinară pentru a discuta situația creată în urma hotărîiil Ju
cătorilor profesioniști de a organiza un campionat mondial, în 21 de 
turnee. După cum se știe, Federația internațională Organizează o com
petiție similară sub denumirea de „Marele premiu internațional", iu 
30 de turnee. Sa crede că reuniunea de la Londra va permite să se 
ajungă la un acord între cele două ,,tabere".

Pe de altă parte, președintele FILT, B. J. Barnett (Australia) a 
declarat că -Federația internațională este răspunzătoare de întreaga 
activitate a tenisului mondial șl nu poate ceda in fața pretențiilor 
unor impresari caro urmăresc numai profituri".

Da aproape orice curs de joa 
ne-am fi așteptat în derbyul 
consumat ieri, la Ploiești, în afa- 
Ka celui Orientat de o „lovitură 
de teatai" al cărei autor -- ar
bitrul oonstănțean Zaharia Dră- 
ghici — a devenit, implicit, co
autor la desfășurarea ulterioară 
a> meciului. începută sub aus
picii favorabile —- două echipa 
invitate la joa de o vreme 
superbă, un jpublic^ bine dispus,

a 
8

asiste la
— partida 

in znin.
circuit cu totul 

banală repunere 
de minge a Iui Constantineseu, 
un fault (și el banal) asupra Iui 
făcut de către Dridea, arbitrul 
flueră infracțiunea, portarul di-

pregătit să 
meoi-șpectacol 
fost stopată 
de un scurt 
neașteptat. O

namovist, enervat do atacantul 
ploieștean, îl lovește cu mingea 
în față., iar conducătorul Jocu
lui hotărăște eliminarea lui Con- 
stantiuescu. Pe un fond de sur
priză cvasi-generalâ, foarte pu
țini M așteptau la o asemenea 
severă decizie a arbitrului, jo
cul este reluat după vreo 2-3 
minute. în poarta dinamovistă 
intră Andrei, în vreme ca Hai- 
du părăsește terenul (bucureș- 
tenli rămînînd în 10 oameni), 
el fiind o victimă nevinovată 
în această împrejurare, antre
norul NidUșor prefer.îndu-1, bi
neînțeles, în locul lui pe por
tarul de rezervă.

Cum hotărîrea arbitrului a 
însemnat o parafă extrem de 
grea în consecință (să joci 82

de minute în 10 oameni, fără 
portarul titular, cu un echilibru 
moral oel puțin zdruncinat —. 
este, să recunoaștem, foarte di-

Moriuș POPESCU
(Continuare in pag. a
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PRIMA FINALĂ A „CUPEI SPORTUL'*

DECEBAL CIMPEANU (Steagul roșu Brașov)
TITANUL CONCURSULUI - 14313 LOVITURI

ȘERBAN DOBOȘI A CÎȘTIGAT LA IU CIAN-CIUN

Decebal Cimpeanu, cîștigătorul „Cupei Sportul", alături 
de antrenorul său I. Hidișan.

Publicul prezent a- 
Seară în sala Floreasca 
pentru a asista la du
bla întîlnire amicală de 
tenis de masă dintre 
reprezentativele femi
nine șî masculine ale 
României și R.P. Chi
neza a fost martorul 
unor întreceri intere
sante, de un nivel teh
nic superior și extrem 
de spectaculoase. Am
bele partide au reve
nit echipelor oaspete, lâ 
fete cu 3—1, (ar la 
băieți ou 5—1.

Sportivii chinezi eu 
lăsat o impresie exce
lentă, el dovedindu-se 
din nou aceiași mari 
maeștri tn jocul CU 
mingea de celuloid. 
Mobilitate deosebit^ 
execuții precise ți in- 
tr-o viteză uluitoare, 
iată calitățile principale 
demonstrate Ieri de 
Ciuan Tze-tan și cole
gii și colegele M de 
echipă.

Din rtoM formațfficf 
țării gazdă, au teșit tn
evidență Maria Alexandru, 
deși a fast învinsă, cuplul 
Maria Aiexandru—Carrnen 
Crișan, Iar la băieți, o meu. 
țiiine specială merită elevul 
antrenorului emerit Parca? 
Paneth, clujeanul Șerban 
Doboși, învingător asupra re
dutabilului Iu Cîan-ckm.
FETEI ROMANIA ~ B- A 

CHINEZA 1-4
Carmen Crișan — fe! M 

0—2 (—11, —9). Tînăra noas
tră jucătoare a încercat să 
atace cit mai des, dar ea a 
fost contrată prompt 
puternica «a adversară, 
asemenea, faptul că IM 
joacă eu mîna stingă & 
comodat-o foarte mult 
sportiva româncă, tentativele 
ei de a prelua inițiativa ră- 
tnînînd Infructuoase.

Maria Alexandru — tl 
Ho-nan 1—2 (20, —13, —11). 
După tatonări prelungite, ju- 
cătoarea oaspe s-a decis să 
folosească și loviturile tari, 
dar Alexandru a ripostat cu

Constantin COMARNISCHI

de 
De

în» 
pe

(ConHnuare ln

«nettCftwxrea tntUnirii feminina România — R.P. Chineză au făcut-o jucătoarele 
Varmen Crișan (stânga) ți U Lț Fotei THEO MACARSCHI

Ieri a avut loc pe Stadionul 
Republicii finala concursului 
de jonglerie cu balonul, orga
nizat din inițiativa șt de că
tre ziarul „Sportul", în cola
borare cu F. R. Fotbal. Se 
prevăzuse între cele două 
partide de „A“ un interval li-

I Institutului Politehnia a făcut o pre
zentare a celei mai mari unități de 
învățămint din Timișoara (peste 6 000 
de studenți), trecind în revistă, pe 
lingă frumoasele rezultate obținute

t» tarii cu 50 ani, pe melea
gurile timișorene a luat ființă 
prima unitate de Invățămînt 
superior a Banatului t ȘCOALA 
POLITEHNICĂ, instituție care 
a fost și una din activele pro

motoare ale sportului românesc.
.„tn cursul dimineții de azi, sala 

Operei de stat din localitate a găzduit 
adunarea festibă, dedicată Semicente
narului Politehnicii, la care au parii- 
dpât, între alții, Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean al 
P.C.R. Timiș, Mircea Malița, ministrul 
învățămtntului, Ilie Murgulescu, vice
președinte al M.A.N., rectori a zece 
institute de învățământ superior din 
țară, cadre didactice, studenți. In 
aplauzele celor prezehți, Mihai Teles- 
cu a dat citire mesajului adresat de 
către conducătorul partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca
drelor didactice, și studenților Institu
tului timișorean, tn continuare, prof, 
dr. ing. Constantin Avram, membru 
corespondent al Academiei, rectorul

SEMICENTENARUL
POLITEHNICII
TIMIȘOARA

în procesul de învățământ, șl pe cele 
cucerite pe plan sportiv. In încheie
rea adunării, p of. V. Cocheci, decanul 
facultății de chimie industrială, a 
dat citire textului telegramei adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu,

După-amiază, în sala Olimpia, în 
prezența unui numeros public, a avut 
loc sărbătorirea organizată de clubul 
sportiv Politehnica. In acordurile unui 
marș sportiv, coloana a fost deschisă 
de. stegari, urmați de componența sec
țiilor de performanță, in rîndul căro
ra am remarcat pe handbaliștii Guneș 
și Cirlan, pe voleibaliștii Coste și 
Weiss, pe membrii echipei de fotbal.

Și acum cîteva din rezultatele ma
nifestațiilor sportive organizate cu 
acest prilej, tn cursul dimineții, pe 
stadionul „1 Mai", am asistat la 
partidă de handbal în 11 între două, 
generații: 1947—1956, ultima cîștigă 
toare a campionatului național di' 
acel an. Cu multă nostalgie am re
văzut foste stele ale handbalului nos
tru, pe Lache, Jude, Bouflert, Vlad 
etc. A învins echipa „56", cu 7—S. 
(Relatarea despre întrecerile internați
onale de handbal în pag. a IV-a)

P. ARCAN
Timișoara, 15 noiembrie

ber de 45 de minute, pentru 
acest recital de virtuozitate 
tehnică. Se credea că toți cei 
18 concurenți vor greși mă
car o dată pe durata unei re
prize de fotbal. Dar, copiii au 
fost niște mari revelații, multi 
dintre ei reușind să păstreze 
mingea In aer cu mult peste 
o oră, cîștigăiorului trebuin- 
du-i un cea3 și trei sferturi 
ca să comită, in sfirșit, prima

inexactitate. Finala aceasta 
avut mai mbit farmea decît 
■unele meciuri. Copii și ado
lescenți, cu harul fotbalului, 
au poruncit mingii să-i ascult 
te, deși această sferă capri
cioasă nu se supune deseori u- 
nora dintre cei recunoscuți o- 
ficial drept fotbaliști. Și min-, 
gea î-a ascultat. Pe unii mai 
puțin, pe alții mai mult, iar, 
de Decebal Cimpeanu s-ă li
pit pur și simplu- Ansam
blul acesta de balet cu min
gea a fost ineîntător. Sinceri 
să fim, nu credeam să vedem 
atitea mostre de abilitate, la 
prima ediție a concursului, 
cînd au participat numai cei 
incluși în centrele de copii și 
juniori.

Am văzut 18 ambiții mart. 
'Am văzut 17 păreri de rău 
cumplite. Fiindcă de la cel 
ce n-a atins mingea de două 
sute de ori, pină la Ion Cos- 
tin, autorul a 9 457 de lovi
turi, toți, în afară de învin- 
'gător, au suferit în clipa cînd 
mingea i-a învins. Cristian 
Niță, de pildă, prîslea con
cursului, copil de numai 13 
ani, a rămas indiferent chiar 
și la consolările tatălui său 
care-l asista. Reușise el să 
mîngîie mingea de 4592 de 
ori, dar nu i se părea de a- 
juns, deoarece acum două zile 
o aruncase, de plictiseală, 
după 6100 de lovituri. Și toc
mai acum să-i facă figura!... 
Dar Marian Roșculeț de la 
Petrolul (7828 pct.) n-a fost și 

afectat ? Ion Bugnaf (Cen-
Remus BOGDAN

(Continuare in pag. a >-a)

ziaruluigonșț.artf.ia tirănescu, redactor șef adjunct
(jtm^gettzg f)jrețțjiile.
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VOLEI

LIDERA-PETROLUL PLOIEȘTI - ÎNVINSĂ LA BUCUREȘTII

fn campionatul feminin, lidera 
— Petrolul Ploiești — a trebuit 
«» înclin® rteagul In fața Voinței 
București, fiind învinsă la un 
scor categoric. Surpriza etapei a 
oonstltutt-0 medul dintre Laro- 
mat București țl Hidromecanica 
Brașov, Încheiată eu victoria bra- 
șovencelor. care, dup» acest suc
ces, se află pe locul doi în cla
sament, la egalitate de puncte, cu 
Voința Tg. Mureș (locul I). Iată 
cîteva amănunte de la medurt :

VOINȚA BUCUREȘTI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 2545-2333 
pd. Voința, o echipă extrem de 
omogenă (toate ode șase Jucă
toare cu rezultate de peste 400 
pd), a dțtlgat ușor, condudnd 
tot timpul confortabil. Bucu- 
raștencele au avut In formație o 
debutantă, junioara Elena Bălaș 
(antrenată de maestra emerită a 
sportului Crista Szocs). care cu 
cele 409 popice doborito a dat 
satisfacție deplină. Da la Petrolul 
bine au Jucat Anlca Dobra (417 
nd) și Pollxenla Gavrilă (419 pd). 
în schimb, sub posibilități au e- 
voluat Eleonora Niculescu (353 
pd) șl Valeria Popescu (361 pd). 
De la Voința cele mal precise 
jucătoare au fost (In ordinea 
intrării p« pistă) : Constanța
Marineea — 442 pd. Valeria Du
mitrescu — 437 pd șl Cornelia 
Grecescu — 429 pd. (T. H.).

T.AROMET BUCUREȘTI — HI
DROMECANICA BRAȘOV 2301— 
2313 pd. Bucupeștencele, la al 

l treilea insucces, au pierdut de 
puțin In fața unei formații bine 
pregătite. Cele mal bune jucă
toare : Elisabeta Gali șl Stela 
Andrei (Laromet) ambele cu cite 
401 pd. respectiv, Margareta Rot
ter 393 pd șl Elisabeta ScMel 
395 pd. (O. GUȚU — coresp.).

VOINȚA CLUJ — C.S.M. RE
ȘIȚA 2374—2283 pd. Partida s-a 
desfășurat pe noua arenă Record 
și s-a încheiat cu victoria meri
tată a gazdelor, care au avut In 
Eeapa Gyarfaș (395), Ileana Nagy 
(425) șl Elisabeta Racz (392) cele 
mai bune realizatoare. De la re- 
ștțence s-au evidențiat : Maria 
Rus (423) șl Marla Stanca (404). 
(A. PALADE — coresp.).

CETATEA GIURGIU — DER- 
MAGAND TG. MUREȘ 2333—2136 
pd. Fetei® din Giurgiu au elștl- 
gat foarte ușor (după schimbul 
s conduceau deja cu 133 de ,-,be- 

! țe“). S-a evidențiat, In mod deo
sebit Elena Rada — 414 pd. (P- 
BURCiN — coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — U. T. 
ARAD 2509—2295 pd. Meci Ia dis- 

»u 
avut în Margareta Szemanyl (448 
pd) șl Erica Szasx (430 pd) ju-

creți» mureșencelor, care

eătourel® ®u o«i® m«l mult® 
pic® doborlt®. D® la U.T.A., O 
«Înjur» remarc», Volchlța B»bu« 
țiu — «1 pd. a. pAuj 
coresp.).

VOINȚA CONSTANȚA — RA
PID BUCUREȘTI 2280—3147 pd. 
Constăncenceie au obținut o vic
torie da prestigiu. Joc «trtni, clj- 
tigat de ultima Jucătoare a Voin
ței, Stana Liț», care a învins-o 
cu 421—377 pe Vaslllca Pințea. 
(C. POPA — coresp.).

In competiția masculin», aoeast» 
a Vi-a etapă n-a adus declt o 
singură surpriză, victoria la «cor 
a mureșenilor in București. In 
rest, echipele favorite

C.S.M. REȘIȚA — 
BUCUREȘTI 5377—3189 
țenli «-au impus cu 
cîștigtnd la diferență

»u cîștl-

VOINȚA 
pd. Rețl- 
autoritate. 

,___ datorită
punctajului excelent obținut de 
I. Tlsmănaru — 959 pd. Bine s-a 
m»l comportat de la Învingători 
șl Gh. CIctrUn) notat pe foile 
de arbitraj cu 932 de popic® do- 
borfte. De la Voința un «lngur 
om a avut un rezultat remarcabil, 
D. Coteanu — 999 pd. (D. PLAVI- 
ȚU — coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — GLO
RIA BUCUREȘTI 4998—4674 pd. 
Bucureștenii, plerztnd un număr 
extrem de mare de bile (76 lovi
turi In gol) nici nu puteau emite 
pretenții la un scor mal «trlni. 
Primul jucător al reuniunii a 
fost C. Vînătoru — 914 pd. (A. 
CRISTEA — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 5174—5247 pd. 
Oaspeți!, cu Soos șt Martina (928, 
respectiv 907 pd) In formă bună, 
au cîștigat destul de comod reu
niunea din Giulești. De la fero
viari s-a remarcat doar Al. Vrin- 
ceanu —• 997 pd. (D. DANIEL 
coresp.). _

PETROLISTUL CIMPINA — O- 
LIMPIA REȘIȚA 4901—4988 pd. 
Noua promovată n-a rezistat jo
cului precis al reșlțenilor, avînd 
doar un singur popicar cu un 
rezultat bun — Șucatu cu 873 pd.

FLACARA CÎMPINA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 5018-4961 pd. 
Formația gazdă a dștlgat destul 
de greu. Cel mal precișl : Blănă
rii — 884 (F) șl Tontsch (M) 876 
pd. (C. VÎHJOGHIE — coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — RAFINĂ
RIA TELEAJEN 4992—4805 pd. 
Localnicii, mat omogeni ca echi
pă, au cucerit victori», la o di
ferență apreciabil» (127 de 
„bețe”). Bine s-au comportat in 
acest joc : Lupa — 881, Holz 
833 de Ia C.F.R.. reepectiv. Sil
vestru — 860 pd. (ST. MARTON 
— coresp.).

IM NA ST I CĂ

FELICIA DORNEA Șl NICOLAE OPRESCU, CAMPIONI LA MAEȘTRI

CLUJ, 15 (prin telefon).
Duminică, juniorii șl junioa

rele participant! la finala 
campionatului național au 
cules roadele activității lor 
pe aproape un an i s-au de
cernat medaliile și distincțiile 
primilor clasați la individual 
compus la maestre și maeș
tri. au fost desemnați învin
gătorii concursului pe apara
te. Atît sîmbătă cît și dumi
nică întrecerea celor mai buni 
tineri gimnaști ai țării a o- 
ferit publicului prezent în 
Sală sporturilor un spectacol 
de ridicată valoare tehnică. 
La fete, Felicia Dornea. în 
pronunțată revenire de formă 
după absența competițională 
de mai multe luni, a evoluat 
constant, reușind să ie în
treacă pe cele două compo
nente ale, echipei .noastre re
prezentative de la mondia
lele din Iugoslavia, Paula 
loan și Elisabeta Turcu, cla
sate în această ordine pe 
locurile următoare.

La băieți, dinamoviștil bu- 
curesteiii Oprescu, Petrescu și 
Mazilu au trebuit să suporte 
asaltul impetuos ăl clujenilor 
Iușan și Branea, din această 
dispută avînd de cîștigat nu
mai gimnastica. Titlul . de 
campion a revenit Iui Nico
lae Oprescu, evident cel 
valoros dintre juniorii 
zenți la Cluj.

Titlurile de campioni 
individual compus au 
decernate numai pe baza e- 
xercitiilor impuse, deși ini
tial se prevăzuse că maeștrii 
și maestrele vor evolua atît 
cu impusele cît și cu liber 
alesele.

Bacoș 18,60 p, Grigoraț 18,10 
p ; sol: Maria Constantînes- 
cu (Petrolul Ploiești) și Pa
ula loan 18,80 p, Felicia Dor
nea 18,75 p; MASCULIN — 
individual compus: Nicolae 
Oprescu (Dinamo Buc.) 54,60 
p, campion republican de ju
niori pe 1970, Constantin Pe
trescu (Dinamo Buc.) 54,45 p, 
Gh. Iușan (C.S.M. Cluj) 
54,40 p, Radu Branea (C.S.M. 
Cluj) 53,75 p, Liviu Mazilu 
(Dinamo Buc.) 52,10 p, Dan 
Sabău (Cl. sp. șc. Buc.) 51,60 
p ; PE APARATE — sol: 
Branea 18,85 p, Oprescu 
18,70 p, Petrescu 18,55 p} 
inele: Oprescu 18,55 p, Ma
zilu 18,20 
paralele1 
Petrescu 
17,60 pj 
Petrescu 
Grindeanu 
16,75 p;
18,575 p, 
Iușan 17,850 p; 
trescu și Oprescu 
Branea 18,50 p.

p, Iușan 17,70 p ; 
Oprescu 18,30 p, 
18,10 p, " ' " 

cal: Iușan 18,20 p, 
17,20 p, ' ’

(C. S. M. Cluj) 
sărituri: Branea 
Mazilu 18,075 p, 

bară: Pe- 
18,75 p,

Sabău

Lucian

mai 
pre-

Ia 
fost

Nușa DEMIAN
REZULTATE TEHNICE: 

FEMININ — individual com
pus : Felicia Dornea (Dinamo 
Bacău) 37.15 p, campioană 
republicană dc Junioare pe 
1970, Paula loan (Cl. sp. șc. 
Buc.) și Elisabeta Turcu (Pe
trolul Ploiești) 36,85 p, Eliza 
Pavel (Cl. sp. șc. Buc.) 
36,70 p, Anca Grigoraș (Fla
căra Or. Gh. Gheorghiu-Dej) 
36,65 p. Ștefania Bacoș (Lie. 
4 Timișoara) 36,60 p ; PE 
APARATE : sărituri — Pa
ula loan 19,15 p, Elisabeta 
Turcu 18,75 p, Eliza Pavel 
18,60 p; paralele: Turcu 18,85, 
Felicia Dornea 18,75. Paula 
loan 18,65; bîrnă: Maria Anti- 
mie (Șc. sp. Sibiu) 18,80 p,

Consiliul municipal pentru 
educajie fizică și sport 
și Centrul de cercetări știin
țifice al C.N.E.F.S., în cola
borare cu Universitatea 
populară București organi
zează astăzi la orele -18,30
— în sala Dalles — confe
rința :

„SPORTUL IN JAPONIA
— JUDO LA INSTITUTUL 
KODOKAN DIN TOKYO

Expunerea va fi făcută de 
prof. FLORIAN FRAZZEI.

Va urma un film artistic.

RAPID Șl POLITEHNICA GALAȚI ÎNVINSE!
Stepa a v.a a diviziei A a-a evidențiat prin Jocuri de un nivel 

mai bun derft precedentele atit la băieți, cit jl Ia fete. Nu au lipsit 
alei surprizei® 1 două dlntr® echipele maicullne neînvinse pini acum,
Foiltehnloa Galați șl Bapld, au cedat neașteptat Ia Timișoara »1 Brăila, 
iar Viitorul Bacău

Rf.- 1085 (6519)

■ cîțtlgat In deplasare !

BEZULTATR TIHNICB

DinamoMASCULIN 9 ___ j—-
I.E.F.S. 3—0 (11, 8, S), Unirea 
Tricolor — Rapid S—î (—2, 7, 
—6, 11, 8), Tractorul — Steaua 
0—3 (—11, —5, —7), Explorări 
Bala Mare — Viitorul Bacău
2— 3 (—6, —14, L «, —9), Poli
tehnica Timișoara — Politeh
nica Galați 3-2 (—5. 9, 12. 
—3. 7), Petrolul — »U“ Cluj
3— 0 (12, 11, 13).

FEMININ : I.E.F.S. 
Timișoara 3—2 (—15. —10. 
14. 3); Medicina — C.r 
3—2 (13, —12, —5, 11, 5), Ra
pid — Ceahlăul 3-0 (1, 7, 4), 
C.S.M. Sibiu — Dinamo 2—3 
(9, —4, 8, —3, —2), Farul — 
Universitatea Craiova 3—1 
(4, —15, 4, 13), Cluj —
Penicilina 0—3 (-3, —12, —S).

FEMININ

—
", 9, 
C.P.B.

RAPID — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ (3—0). Un 
meci fără istoric, în care ra- 
pidistele s-au impus ta 40 de 
minute în fața unei formații 
care a evoluat penibil. Ne 
întrebăm: cum justifică ju
cătoarele pietrence slaba e- 
voluție de astăzi, după acel 
3—0 cu timișorencele ? Ali- 
niind același sextet pe toată 
durata meciului si avînd ta 
M. Baga cea mai bună ju
cătoare, Rapid s-a impus ca
tegoric. Au arbitrat C. Flo- 
rescu și N. Mateescu. (Iulian 
COSTINIU — corespondent).

SERIA I: A.S.A. TG. MUREȘ A PRELUAT CONDUCEREA
S. ARMATA TG. MU- 
— PROGRESUL BRĂI-
2—0 (2—0). Mureșe-

au început „tare" jo
și în min. 17 au

I.E.F.S. — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA (3—2). Cel 
mai frumos și mai echilibrat 
meci al etapei feminine (și 
poate al tuturor etapelor de ' 
pînă acum) a fost furnizat 
de formațiile I.E.F.S. și Uni
versitatea Timișoara. Un joc 
de bun nivel tehnic, cu faze 
prelungite, spectaculoase da
torită intervențiilor acrobatice 
în linia a doua (mai cu sea
mă ia timișorence) și exe
cuțiilor sigure ale majorității 
jucătoarelor. După două ore 
de dispută aprigă, victoria 
a revenit bucureștencelor la 
limită.

în primul set, echilibrul a 
fost mai .pregnant și ca forțe 
și ca evoluție a scorului. Mai 
organizate ta joc (merit ce 
revine coordonatoarei Doina 
Goste)f mai eficace în atac 
(în special Dobrogeanu, în 
formă deosebită, si Dobîrță), 
timișorencele au cîștigat în 
prelungiri. După schimbarea 
terenurilor ele s-au impus 
clar si 2—0 la seturi ! Au con
dus cu 6—3 în setul III, în
să I-E-F.s. a avut O perioadă 
prelungită de dominare a 
luptai la fileu, ceea ce i-a 
adus 11 puncte consecutiv și, 
finalmente, reducerea handi
capului. După o perioadă de 
anonimat. Carmen Marinescu 
se remarcă prin atacuri efi
cace șl blocaje prompte, 
schimbînd echilibrul de foi
țe : 7—1, 11—4, 13—7, 14—9 
pentru I.E.FJS., în setul IV, 
dar si cu concursul arbitrilor 
care aveau să „compenseze" 
unele erori anterioare și să 
restabilească egalitatea la 14 ! 
Mai prompte la blocaj, 
bucurețtencele *u cîștigat, 
profitînd ai de cîteva greșeli 
ale oașpetelor la preluare și 
ta atac. în setul decisiv, Uni
versitatea nu mai reușește să 
stăvilească elanul adversare
lor și pierde categoric. De la 
învingătoare, mai bune ni 
ș-au părut Cîrstoiu, Marines
cu șl Cengher. Arbitraj cu 
greșeli ta setul IV : A. Dinicu 
— R. Farmuș.

C.SM. SIBIU — DINAMO 
BUCUREȘTI (2—3). Evoluînd 
peste așteptări, sibiencele — 
cu banca rezervelor goală — 
au fost 
registra 
Pînă Ia 
înclinat 
dinamovistelor. 
bine V. Chioreanu 
și I. Amărășteanu din Craio
va. (Ch. TOPÎRCEANU — 
coresp).

la un pas de a în- 
o mare 

urmă, însă, 
balanța în

Au

surpriză, 
rutina a 
favoarea 
arbitrat 

din Cluj

farul constanța—u- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 
(3—1). Joc presărat cu nume
roase greșeli elementare. Ju
cătoarele Farului au evoluat 
sub valoarea obișnuită : sta
tic, cu scheme șablon și cu 
deficiențe la preluare, 
condus foarte bine N. Beciu 
și V. Sănduleșcu 
rești. (L- 
coresp.).

Au

i — Bucu-
BRUCKNER —

CLASAMENT

1. Penicilina
2. Dinam®
3. Rapid
4. I.E.F.S.
5. Medicina
6. C.P.B.
7. unlv. Tim.
s. Farul
9. Unlv. Cr»lov»

10. C.S.M. Sibiu
11. Ceahlăul
12. ;,U“ Cluj

5
5
5
5
5
.1
5
5
5
5
5
S

5
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
0

o
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4
9

15: 2
13: 5
14; 6
12: 7
9:10
9:11
8:10

MASCULIN

BRĂ-

Aurelian BREBEANU

C. DOVIDS, ȘT. CHIȚU Șl P. POPESCU - CAMPIONI PE ANUL 1970
Pe o vreme 

într-un 
pentru care 
Metalul București merită toa
te laudele s-a desfășurat, ieri 
după-amiază, ultima etapă 
a campionatului național de 
motocros.

Dacă Ia clasele 250 cmc și 
tineret conturile au fost înche
iate după faza anterioară 
a competiției, lupta pentru 
cucerirea titlului la proba 
cincisutiștilor se anunța, 
prin configurația clasamen
tului, deosebit de atractivă. 
Am spus se anunța, întrucît 
disputa dintre principalii 
candidați la primul loc, 
Cristian Dovids și Aurel Jo- 
nescu, a avut un deznodă- 
mînt neplăcut pentru nume
roșii spectatori i în lupta 
dintre cei doi protagoniști a 
intervenit un concurent, de 
la clasa 250 cmc (poate pe 
viitor, motocrosiștii de la 
clase diferite nu vor mai a- 
lerga împreună), despre care 
nici nu ne puteam închipui 
că va emite pretenții. Este 
vorba de cunoscutui moto- 
ciclist Ștefan Chițu (virtual 
campion al probei) pentru 
care cursa de duminică ar 
fi trebuit să constituie un 
galop de sănătate. Dar, ne
mulțumit de poziția deținută 
după plecarea în cursă, 
Chițu — vrînd să-l depă
șească — l-a placat pe Aurel 
Ionescu, făcîndu-1 pe acesta 
să piardă contactul cu plu
tonul fruntaș, iar mai tîrziu, 
din aceleași motive, l-a trțn- 
tit la pămînt și pe Mihai 
Banu, nevoit să primească 
imediat îngrijirile medicului. 
Cu atît mai mult nu înțe
legem comportarea nechib
zuită a stelistului față de cei

splendidă și 
cadru organizatoric 

clubul sportiv

doi colegi de club, eu cît 
cl dispune de suficiente ca
lități tehnice pentru a nu fi 
nevoie să recurgă la acțiuni 
reprobabile. Duminică, aler
gătorul nr. 1 al țării nu și-a 
onorat cartea de vizită.

Aceste conflicte inutile nu 
scad din meritul lui Cristian 
Do v ids, 
autoritate 
rezervate 
strînd câ 
bilizează 
greu să fie depășit. De ase
menea, se cuvine a fi sub
liniată evoluția constantă a 
feroviarului Florian Ștefan, 
fiul bătrînului antrenor plo
ieștean Ion Stefan, precum 
și comportarea talentatului 
brașovean Adam Crisbai și a 
colegului său de club, veșnic 
tînărul Otto Ștefani, care s-a 
numărat printre animatorii 
ultimului concurs al sezonu
lui.

Învingătorii etapei a IV-a : 
250 cmc ' ~ ~~
r. Bv), 500 cmc - 
VIDS (Met. Buc.), 
P. POPESCU (Met.

UNIREA TRICOLOR
ILA—RAPID (3—2). Reveni
rea în echipă a jucătorilor’ 
Ozun, Brandemburg și Băr- 
bulescu a îmbunătățit sub
stanțial randamentul forma
ției brăilene. Rapidiștii au 
jucat inconstant în primele 3 
seturi și slab în finalul jo
cului. Au arbitrat cu scă
pări V. Arhire și V. Stoia 
din Brașov. (N. Costin- co
resp. principal).

POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
GALAȚI (3—2). Derbyul stu
dențesc a corespuns așteptă
rilor. Timișorenii au reușit să 
anihileze pe Udișteanu, a- 
vînd o evoluție excelentă, mai 
ales la blocaj, în seturile IV 
și V. Arbitraj corect: Em. 
Costoiu și V. Dumitru din 
București. (C. Crețu-coresp.),

EXPLORĂRI B. MARE— 
VIITORUL BACĂU (2—3). 
Oaspeții au cîștigat pe me
rit, băimărenii manifestînd a- 
ceeași pregătire precară. Bun 
arbitrajul lui V. Moraru și 
cu greșeli V. Bucșe — ambii 
din Cluj. (T. Tohătan-coresp. 
principal).

CLASAMENT
<

1.
2.
3.

(GZrmare din pag. 1)

asemenea, este necesar să 
se găsească un cap de gră
madă rezistent și 
care să nu cedeze, 
timpul jocului

bătăios, 
iar pe 

să placheze 
mereu. Dinu sau Drăgulescu ? 
Răspunsul este dificil 
dat acum, înainte de 
nirca lui Dinu la 
dinaintea accidentului.

în ceea ce privește celelal
te compartimente dificultăți
le par a fi în mare măsură 
înlăturate. Venirea lui Cio
bănel, în linia a IlI-a ală
turi de Țuțuianu și Rășca- 
nu, ca și a iui Irimeseu (des
pre care ziarele franceze au 
numai cuvinte de laudă în 
legătură cu evoluțiile sale) 
pe uvertură, dă un plus sub
stanțial de vitalitate și sigu-

de 
reve- 

forma

ranță XV-lui român. Rămî- 
ne, de asemenea, să se rea
lizeze recuperarea integrală a 
lui Dragomirescu care, îm
preună cu Nica, vor alcătui 
cuplul de centri.

Partidele următoare (cu 
Gloria, Selecționata Bucureș- 
tiului și Sportul studențesc) 
vor constitui, în special cea 
de duminică cu Selecționata 
București, ultimele teste — 
edificatoare — asupra po
tentelor reprezentanților noș
tri. Lotul rugbyștilor fran
cezi cuprinde jucători de 
mare valoare, deciși să tran
șeze victoria în favoarea lor. 
Să nu uităm, totodată, că 
partida contează și pentru 
„Cupa F.I.R.A. — 1971“, iar 
că bunul renume al rugbyu- 
lui românesc trebuie apărat 
la cota cea mai înaltă.

care a condus cu 
în ambele manșe 
seniorilor, demon- 
atunci cînd își mo- 

toate forțele, e

A. CRISBAI (St. 
- C. DO- 
tinetet — 
Buc.).

GENE-
■ 1. Șt.

2. A. 
(St. r. Bv) 37 p. 3. 

> (St. r. Bv) 36 p.

CLASAMENTELE 
RALE: 250 cmc
Chițu (Steaua) 45 p, 
Crisbai ( 
Fr. Szinte 
4. C. Marin (Poiana Cîmpina) 
24 p, 5. M. Banu (Steaua) 
21 p ; 500 cmc — 1. C. Do- 
vids (Met. Buc.) 45 p, 2. A. 
Ionescu (Steaua) 32 p, 3. Fi. 
Ștefan (Loc. Ploiești) 30 p, 
4. P. Fiiipescu (I.R.A. Tg. 
Jiu) 28 p, 5. P. Paxino (Met. 
Buc.) 23 p ; TINERET — 1. 
P. Popescu (Met. Buc.) 45 p, 
2. Șt. Mihaly (Loc. Ploiești) 
32 p, 3. M. Ispas (Poiana 
Cîmpina) 20 p.

Tr. 1OANITESCU

Șleau»
Polit. Gl.
Rapid

4. Dinamo
5. I.E.F.S.
6. Polit. Tim.
7. Viitorul Buc.
8. Tractorul
9. -„V" Cluj

10. Petrolul
11. Unirea Tricolor
12. Explorări B. M.

5 0 15: 0
4 1 14: 4
4 1 14: 7
3 2 11î 6
3 2 11: 7
3 2 11: 9
3 2 9:12
2 3 6:11
14 7:14
1 4 5:12
1 4 5:14
0 5 3:15

A. 
RE® 
LA 
nii 
cui 
condus cu 2—0, prin golurile 
marcate de Naghi (min. 7) și 
Trăznea (min. 17). In conti
nuare, gazdele au ratat câteva 
ocazii crin Lucaci, Caniaro și 
Varodi. 
devenit 
P. Sotir 
coresp.).

C.F.R. 
TUL 
CUREȘTI 2—0 (1—0).
denții au început 
jocul, apoi, treptat 
cedat inițiativa. Ceferiștii au 
dominat 
au înscris 
Udroaică 
(min. 56). 
arbitrajul 
Bîrlad. (C. Enea,

METALUL BUCUREȘTI — 
METALUL TIRGOVIȘTE — 
2—2 (1—1). Joc viu disputat 
ta care inițiativa a aparți
nut, în majoritatea timpului, 
bucureștenilor. Scorul a fost 
deschis de Iancu (Metalul 
Eucurești) în min. 14, ca 
după 25 de minute, Pavlov ici 
să restabilească egalitatea. în 
repriza a doua, bucureștenii 
au asaltat minute întregi 
poarta oaspeților, reușind să 
fructifice o ocazie, în min. 59, 
piin Nedelcu. în min. 66, la 
o fază simplă, Pîrvu (Meta
lul Tirgoviște) a adus din

După pauză, jocul a 
dur. A arbitrat slab 
— Mediaș. (A. Sabo,

PAȘCANI — SPOR- 
STUDENTESC BU- 

Stu- 
bine 

au

uneori categoric și 
două goluri, prin 

(min. 18) și Ciupa 
Corect și autoritar 
lui N. Rainea 

coresp.).

SERIA a
de 
un 
lă- 

nu-

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — MINERUL ANINA 
2—1 (1—1). Peste 4 000 
spectatori au asistat Ia 
joc frumos. Oaspeții au 
sat o bună impresie, nu
mai pentru că au condus 35 
de minute, ci prin jacul bun 
în cînip și prin contraatacu
rile periculoase. Studenții au 
atacat mult, au ratat nume
roase ocazii. Golurile au fost 
marcate de Mafa (min. 40), 
Dima (min. 70) pentru Poli
tehnica, gerban (min. 5) pen
tru Minerul. A condus corect 
S. Patkos — Oradea (P. Ar
can, coresp. principal).

C.S.M. SIBIU — VAGONUL 
ARAD 3—1 (0—1). Sibienii 
au comis multe greșeli și 
de-abia după p»uză, cînd Va
gonul s-a retras în apărare, 
au dominat mai mult. Golu
rile au fost realizate de Stoi- 
cescu (min. 58), Zaharia 
(min. 74), Rădoi (min. 83), 
respectiv Atodiresei (min. 34). 
Foarte bun arbitrajul lui Em. 
Vlaiculescu — Ploiești. (I. Io- 
neseu, coresp. principal).

C.F.R. ARAD — OLIMPIA 
SATU MARE 1—0 (0—0). Joc 
liniștit, în care sătmărenii, cu 
o apărare bună, au încercat 
să obțină un rezultat de ega
litate. Feroviarii au avut mai 
mult timp inițiativa, dar nu 
au fructificat nici o ocazie. 
Golul a fost marcat în min. 
90 de Gyenge, din penalty. 
A arbitrat I. Haidu — Ca
ransebeș. (G. Nicolăiță, co- 
reisp.).

C.S.M. REȘIȚA — U. M. 
TIMIȘOARA 1—1 (1—0). Des
fășurat pe un timp ploios, 
meciul a fost, în general, la 
discreția gazdelor. Scorul l-au 
deschis reșițenii în min. 3, 
prin Stoia. După pauză, în 
min. 69, Covaci (U.M.T.) a e- 
galat, printir-o frumoasă lo
vitură cu capul. A condus 
bine N. Mogoroașe — Craio
va. (M. Riciu, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — OLIMPL1 ORADEA 
1—1 (0—1). Craiovenii »u 
acționat bine pînă la mar-

nou egala rea pe tabela d® 
marcaj. Corect arbitrajul Iui 
P. Badea — Brașov. (C. Mo
rarii).

METROM 
FLACĂRA 
(0—0). Deși 
pios, gazdele n-au reușit să 
cîștige decît la limită. Unicul 
gol al brașovenilor a fost 
realizat de Game (min. 54). 
A condus satisfăcător M. 
Niță — București (V. Secă- 
reanu, coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — DU
NĂREA GIURGIU 1—0 (0—0). 
Studenții n-au putut 
impună jocul în fața 
adversar animat de o 
combativitate. Meciul, 
toate că nu s-a ridicat la un 
nivei tehnic deosebit, a plă
cut datorită ritmului viu. A 
marcat: Codreanu (min. 74). 
A arbitrat bine M. Moraru 
— Ploiești. (G. Dalban, — co
resp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
POIANA CÎMPINA 1—0 
(0—0). Joc frumos. Gazdele 
au terminat învingătoare 
urma transformării unui 
nalty de către Contardo, 
min. 51. A condus bine 
Buimistruc — Iași. (C. Nem- 
țeanu, coresp.).

POLITEHNICA GALATI — 
PORTUL CONSTANTA 0—1 
(0—1). Cu toate că au domi
nat mai mult, gălățenii au 
ratat multe ocazii (și un pe
nalty •— Tudorie — min. 77). 
Constănțenii au avut o apă-

BRAȘOV — 
MORENI 1—0 
au dominat eo-

să-și 
unul 
mare 

cu

în 
pe
in
V.

wtre bine pusă la punct ți 
au contraatacat periculos. U-* 
nicul goi a fost marcat da 
Girip (min. 32). Corect arbi-' 
trajul lui Al. Pîrvu — Bucu
rești. (G. Arsenie, coresp.).

S. N. OLTENIȚA — OȚE
LUL GALAȚI 1—1 (1—0). 
Joc echilibrat Rezultatul o- 
glindește fidel raportul da 
forțe de pe teren. Au mar
cat i Stamanichi (min. 20) 
pentru S.N.O., Bruștiua 
(min. TI) pentru Oțelul, 
tisfăcător 
Niculescu — București. 
Predescu, coresp.).

CLASAMENTUL 
î 3 
Z 3 

5 
5 
5 16—16 
5 13—14 
5 11—15 
5 20—14 
5 16—11 
5 18—14
5 19—19
6 13—16 
5 14—17

arbitrajul Iul

1. A.S.A.
2. Sportul *tud.
3. Știința
4. Ceahlăul
5. Metalul Tîrg.
6. Dunărea
7. Portul
8. Progresul
9. Met. Buc.

10. Oțelul
11. C.F.R.
12. Metrom
13. S.N.O.
1-3. Poiana
15. Politehnica
16. Flacăra

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Sa- 
C.

(M.

29—12
20—13
18—13
16—1*

1
1
1
1
1
2
3
3
4
2
4
3 6 11—15
1 10 fi—18
3 9 12—29

18 
1» 
11 
15 
15 
15 
15 
14 
13 
13 
12 
13 
13 
11 
5 
5

ETAPA VIITOARE (22 no
iembrie) : Sportul studen
țesc Eucurești — Metrom 
Brașov, Portul Constanța — 
S. N. Oltenița, Oțelul Galați 
— Știința Bacău, Metalul 
Tirgoviște — Dunărea Giur
giu, Progresul Brăila — Me
talul București, Poiana Cim- 
pina — A. S. Armata Tg. 
Mureș, Flacăra Moreni — 
Politehnica Galați, C.F.R. Paș
cani — Ceahlăul P. Neamț, i

II a: 50 LA SUTA-REMIZE!
ginea careului de 16 m, unde 
n-au nulut trece de apărătorii 
adverși. In urma unul con
traatac, oaspeții au deschis 
scorul, în min. 44, prin Benc- 
zik. Egalarea s-a produs în 
min. 49, prin Bondrea. A con
dus cu scăpări V. Dumitru 
— Oltenița, 
resp.).

GLORIA 
CORVINUL 
2-2 (1—1). 
nat aproape tot timpul, dar 
au ratat multe situații clare, 
printre care si un penalty 
(Ciocan — min. 85). Au în
scris : Ciocan (min. 27), Citu 
(min. 80) pentru Gloria, Ște
fănescu (min. 8 și 64) pentru 
Corvintd. A arbitrat slab P. 
Brătănescu — Suceava. (I. 
Toma, coresp.).

C1HSUL ORADEA — MI
NERUL BAIA MARE 1—0 
(1—0). în ciuda ploii căzute 
în prima repriza, echipele au 
furnizat un joc vioi, cu faze 
spectaculoase. Localnicii au 
atacat mai mult (raport de 
cornere 8—1 pentru Crișul), 
dar în finalul partidei mine
rii au acționat mai clar. U- 
nicul gol a fost înscris de 
Bule (min. 41). A arbitrat 
foarte bine E. Călbăjos — 
Cluj. (I. Ghișa, coresp. prin
cipal).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
metalurgistul CUGIR

(V. Popoviei, co-

BISTRIȚA — 
HUNEDOARA 

Gazdele au domi-

1—1 (0—1). Meciul s-a dis
putat In Copșa Mică. Joo 
anost. Golurile au fost reali
zate de Filip (min. 68) pen
tru Gaz metan, Tamasi (min. 
27) pentru Metalurgistul. In 
min. 56, Șoangher (Metalur
gistul) a fost eliminat pentru 
proteste la deciziile arbitru
lui. Corect și autoritar arbi
trajul lui I. Soos — Tg. Mu
reș. (Z. Rîșnoveanu, coresp.).

CLASASJENTUL
1. POLITEHNICA

13 8 3 2 22— 9 n
r. C.S.M. Sibiu 13 8 1 4 30—17 17
3. Crișul 13 6 5 2 19-1! 17
4. Corvinul 13 6 3 4 19—14 13
5. Olimpia S.M. 13 7 1 5 13— 9 15
6. Metalurgistul 13 5 5 3 16—14 15

7—8. Min. Anina 13 6 2 5 14—14 n
7—8. C.F.R. Arad 13 6 2 5 13—13 ii
9. Electroputere 13 3 7 3 12—16 13

10. Minerul B.M. 13 5 2 6 15—16 12
11. Olimpia Ord. 13 4 3 6 11—14 11
12. Gaz metan 13 4 3 6 15—21 11
13. Gloria 13 5 1 7 12—22 11
11. C.S.M. Reșița 13 3 2 8 13—17 8
15. U.M.T. 13 2 4 7 10—17 8
16. Vagonul 13 3 2 8 6-16 8

ETAPA VIITOARE : ( 22
noiembrie) : C.S.M. Sibiu — 
Crișul Oradea, Minerul Baia 
Mare — C.F.R. Arad, Vago
nul Arad — Electroputere 
Craiova, Olimpia Oradea — 
Gloria Bistrița, Metalurgistul 
Cugir — Olimpia Satu Mare, 
U. M. Timișoara — Gaz me
tan Mediaș, Corvinul Hune
doara — Politehnica Timi
soara, Minerul Anina — 
C.SM. Reșița.

PRIMA FINALA A
(Urmare din pag. I)

trul 23 August — 3 400), un 
rafinat mînuitor al balonului 
cu toate segmentele admise, 
n-ar fi reușit mai multe lo
vituri dacă tăria pistei de 
tartan nu l-ar fi epuizat trep
tat ?

Ion Costin (O-F.R. Cluj — 
9457 pct.), băiat de țăran din 
Vaida Cămăraș, a avut o te-

REZULTATE MULȚUMITOARE DOAR LA
Simbătă și duminică s-a 

desfășurat în sala de spori 
din Poiana Brașov primul 
concurs de selecție, la lupte 
greco-romane și libere, orga
nizat de F.R.L. în vederea 
completării loturilor reprezen
tative. După cum ne-a decla
rat antrenorul federal I. Cor- 
ncanu, „întrecerile au fost de 
un bun nivel, dar nutnai la 
greco-romane (la libere concu- 
renți puțini și slab pregătiți). 
Din păcate, din unele secții 
din orașe cu tradiție in spor
tul luptelor, cum sint Reșița. 
Craiova, Galați, Oradea și Ti
mișoara, au venit la selecție 
concurenți puțini. Or, la toate 
consfătuirile cu antrenorii, 
specialiștii din aceste localități 
se plingcau că nu organizăm 
concursuri de selecte ca să se 
afirme și elevii lor“.

Din cei 49 de sportivi pre- 
zenți la acest test s-au, pre
zentat bine, în special, concu- 
ren'ții de la categoriile 82 și 
90 kg la stilul greco-romane. 
In, schimb, la același stil, la 
cat. 62 kg nici unul dintre cei 
15 sportivi n-a dat satisfacție

și, ca atare, nu intră pentru 
moment în vederile selecțione
rilor. Printre cei evidențiați 
se numără : O. Tache (Rapid 
Buc.), S. Oltcanu (Progresul 
Buc.), A. Hanipu (Steagul 
roșu Brașov), A. Olaru, L. 
Paraschiv (A.S.A. Bacău) și 
M. Meiuș (Energia Constanța).

Iată primii clasați — gre- 
co—romane — cat. 62 kg:
1. C. Ionescu (Dinamo Buc.),
2. I. Popa (Electroputere Cra
iova), 3. C. Dobîrjan (Dună
rea Galați) : cat. 82 kg : 1. S. 
Olteanu (Progresul Buc.), 2. 
M. Nicolae (Vulturii Lugoj),

n CUPEI SPORTUL"

GRECO ROMANE
3. A. Hampu (Steagul roșu 
Brașov) ; cat. 9(1 kg: 1. M. 
Meiuș (Energia Constanța) 2. 
Al. Olaru (A.S.A. Bacău). Li- 
bere—cat. 57 kg: 1 N. Dumi
tru (Tomistex Constanța), 2. 
C. Moldovan, 3. C. Ionescu 
(ambii de la Steagul roșu 
Brașov), cat. 90 kg : 1—2. I. 
Marton (C.S.M. Cluj), L. Ră
doi (Vulturii Lugoj), 3. I. 
Balint (Lemnarul Odorhelul 
Secuiesc) a cat. 100 kgț 1. I.
Laszlo (Lemnarul Odorhei), 2. 
N. Bădulescu (Rapid Buc.).

nacitate stupefiantă. Venise 
necunoscut la București, nu 
stabilise in prealabil vreun 
record zgomotos și, totuși, 
aici a jonglat o oră și jumă
tate (ca timp, foarte aproape 
de cîștigător, dar număr de 
lovituri mai mic, ritmul și 
stihii său fiind mai lent și 
mai puțin eficace)-

Decebal Cîmpeanu a fost 
titanul finalei. Realizarea sa 
constituie un fel de record 
mondial, pînă acum cifra cea 
mai mare cunoscută aparți- 
nînd ținui tînăr alger ian (pes
te 13 000 de lovituri). Cu frun
tea, cu genunchii și cu am
bele picioare, Decebal face cu 
mingea ce vrea și. văzindu-l 
ai impresia că în " 
crează e detașat 
dește la altceva, 
impus publicului, 
iar el a onorat-o, 
pe sine printr-o 
caldă, prin aplauze masive.

Constantin Firănescu, redact 
tor șef adjunct al ziarului 
„Sportul11, a decernat premiile 
și diplomele oferite de către 
organizatori.

timp ce In
și se gin- 
Finala s-a 
l-a cucerit, 
onorîndu-se 
participare

I. STANCA — coresp,

PE HIPODROM TENSIUNEA CONTINUA!..;

la Galațiîn gala de verificare de

SPERANȚELE NOASTRE OLIMPICE AU

GALAȚI, 15 (prin telefon). 
Sala Constructorul din loca
litate a 
a peste : 
gală de 
formării 
ne va 
..Turneul 
vea loc 
brie la Vidin — R. P. Bul
garia. Din păcate, comporta
rea tineriloi’ pugiliști a decep
ționat, scoțînd în evidență 
o serie de carențe în pregă
tirea lor, iriotiv de îngrijo
rare pentru antrenorii care 
se ocupă de boxerii susceptibil'

în prezența 
spectatori, o 
în 

de

găzduit,
1 000 de
selecție
echipei 
reprezenta

. prietenia"
între 25—29 noiem-

vederea 
box care 
tara la 
ce va a-

DECEPȚIONAT»

de a face 
speranțelor 

lata 
b.p.

b.p. 
b.p.

înv.

parte din echipa 
olimpice ale Ro- 

rezultatele: 
R.

M.

mâniei.
Receanu
Cordoș
Popescu
Dumbravă
Ciocoi, S. Cuțov 
rea, A.
trescu. A. Iacob înv. 
Z. Stroe, I.
Vlad, I.

Cosma, 
„x. Lazăr, 
Șt. Cociog, 

ko. 
b.p.

. Guțu b.p. C.

Șt. 
N. 
M. 
A.
I.in

F. Go- 
Dumi- 
ab. II 

Girda b. p. I. 
Ilie înv. k.o. I. V. 

Giurgica, M. Culineac b.p. I. 
Chifu, Al. But înv. ab. III 
AI. lie.

T. S1RIOP OL-coresp.

Nici reuniunea de ieri nu 
s-a putut debarasa de influ
ența laturii materiale, pen
tru că pariul austriac la care 
ne-am referit în cronica pre
cedentă a lăsat o substanțială 
moștenire, evaluată la 77 000 
lei. Ca atare, povestea, acțio- 
nînd ca o dulce amăgire pen
tru toată lumea, a produs 
aceeași stare febrilă de data 
trecută. Vremea excelentă a 
permis cailor să-și arate va
loarea maximă și a inspirat 
pe unii spectatori să decla
re că „soarele a rămțis să 
încălzească incintele 
dramului ploieștean 
ca să fie martor la lichidarea 
acestui mare pariu austriac”. 
Ripostăm că soarele „s-a 
ars”, ca multi alți pariori, 
fiindcă jumătate din pariul 
austriac a rănșas pentru data 
viitoare. Alergârea principa
lă a reuniunii a fost premiul 
Aprantiilor, un fel de mini- 
derby al viitorilor driveri 
Sub influența unei legitime 
emoții și impulsionați de do
rința victoriei, ei au izbutit 
să 
tiv 
de 
cu

hipo- 
numai

ofere un spectacol atrac- 
și să convingă asistența 
sinceritatea intențiilor 

care s-au comportat, pen-

— vor 
cînd se 
demon-

tru că — vorba aceea 
avea destulă vreme, 
vor maturiza, sâ ne 
streze contrariul...

A învins Pătrașcu 
cînd foarte bine pe 
versatul Străjac, 
evident că o 
nu reprezintă un verdict. 
Este greu de apreciat dacă 
el ar fi mai bun decît Nicu 
Sandu, Stan sau chiar Boi- 
tan. Pentru rest semnalăm 
doar observația că în unele 
curse diverii au utilizat 
„frîna de mină" articol re
comandat conducătorilor auto! 
Dacă și data viitoare ni se 
rezervă, asemenea „mostre” 
vom nominaliza cazurile...

Rezultatele tehnice: 1.
Semeț (M. Ștefănescu), Ori
zont, Antigon 36,8, 2. Hetra- 
clid (T. Dinu), Herodot, Sa
mur 37,4, 3. Martin (D To- 
duță), Husa, Hormon 32,8, 4, 
Doinaș (Gh. Tănase), Vra
bia, Garou 34,9, 5. Tapir (Gh. 
Tănase), Zaraf, Cuc 31. 6. 
Străjac (Pătrașcu), Lavena, 
Ina 28,5, 7. Raport (Gh. A- 
vram). Făgaș, Rarița 29.6. 8. 
Ialomița (I. Oană), Mezin, 
Crai 39.7.

Nicldy DUMITRESCU

condu-
contro- 

dar este 
singură cursă 
un

Clasamentul „CUPEI SPOR
TUL» : 1. DECEBAL CÎMPEANU 
(Steagul roșu Brașov) 14 313 p. 
2. Ion Costin (C.F.R. Cluj) 9 457 
p, 3. Ion Bugnar (Centrul 23 Au
gust) 8 4Oo p. 4. Marian Roșculcț 
(Petrolul) 7 828 p, 5. Cristian 
Niță (Șc. generală nr. 69) 4 592 
p, 6. Cristianf StalcU (Rapid) 4 109 
p, 7. Nlcolaa Boloș (Jiul) 2 576 p, 
8. Gh. Popa (S.C. Bacău) 1473 
p. 9. C. Spirea (Poli. Iași) 936 p, 
10. C. Aspriclolu (Progresul 
București) 845 p, 11. Septlmlu 
Cîmpeanu („U“ Cluj) 788 p, 12. 
Llcă Mareei („U“ Craiova) 770 
p, 13. Franelsc Tisza (U.T.A.) 680 
p. 14. Nicolae Grigorescu (C.F.R. 
Timișoara) 661 p. 15. C. Morogan 
(Farul) 643 p, 16. N. 
(Steaua) 211 p, 17. C.
(Dinamo București) 179 
Mircea Foamete (F.C.
7 416 p (In afara concursului).

Tudor 
Coravu 
n, ie. 
Argeș)

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
46. ETAPA DIN 15 NOIEMBRIE 
1970.

I. U.T. Arad — Craiovâ
II. Steaua — Steagul roșu

III. „U“ Cluj — F.C. Argeș
IV. Petrolul — Dinamo Buc.
V. Politehnica — Progresul

VI. Jiul — S.C. Bacău 
VII. Farul — C.F.R. Timișoara

VIII. Fiorentina — Milan
IX. Ihternazionale — Torino
X. Juventus — Cagliari

XT. Lanerossl — Napoli
XU. Lazio — Roma 

XIII. Varese — Bologna

FOND DE PREMII LEI 364.795.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel s
In Capitală

20 noiembrie 
brie 1970.

In țară de
30 decembrie

1
1
1
1

x
1 
î
2
1
1
2 

X 
X

cu începere de la 
pînă la 30 decern-

la 24 noiembrie 14 
1970.



Mr. 1085 (6519) sportul — . .... ................. pisa, sM

19 goluri înscrise în etapa a X-a
POLITEHNICA 1(0)

1(0)
97 de minute de antijoc SPORT CLUB BACAUff

JOC ÎN 
UNIC

SENS
JT CRAIOVA

O

2(1)

CAMPIOANA ÎNVINSA 
LA EA ACASĂ...

IAȘI, 15 (prin telefon, de la 
Trimisul nostru).

Nu, nu e nici o greșeală 
în titlu 1 Atît a durat meciul 
dintre Politehnica Iași și Pro
gresul București, conducăto
rul partidei, loan Rus, fiind 
țpus în situația de a prelungi 
atît prima repriză, cît și cea 
de a doua, cu 3 și, respectiv, 
4 minute, pentru a restabili 
timpul reglementar de joc, ri
sipit, sub toate formele, în a- 
ceastă partidă de pomină.

Se pare că pentru Progre
sul, o vorbă mai veche — 
„scopul scuză mijloacele'* — 
nu și-a pierdut valabilitatea. 
Formația bucureșteană s-a în
tors de la Iași cu un punct 
foarte prețios. Și n-a lipsit 
mult — chiar dacă ar fi fost 
nemeritat ■— să le aducă pe 
amîndauă. Dar, cu ce preț ? 
Renpnțînd la tot ceea ce are 
comun cu jocul de fotbal și 
apelînd, de Ia început pînă la 
sfirșit, la un arsenal inepui
zabil de mijloace de distru
gere a spectacolului fotbalis
tic : obstrucții, mingi aruncate 
în tribună, repunere întîrziată 
a balonului în joc, proteste, 
parlamentari, simulări... Un 
singur jucător a făcut excep
ție de la acest joc penibil : 
Dudu Georgescu. Jucînd re
tras, la mijlocul terenului, el 
s-a detașat de coechipierii săi 
prin acuratețea intervențiilor, 
prin luciditatea acțiunilor, 
prin efortul de a construi, și 
nu numai de a distruge.

Tn fața unui adversar care 
abandonase orice idee de fot
bal, în schimbul unei lupte 
oarbe, disperate, ieșenii și-au 
pierdut capul. N-a mai existat 
nici o asemănare între echipa 
calmă și sigură cape evoluase 
atît de bine la București, in 
compania lui Dinamo și a 
Stelei, și formația care în

m—l S(») RAPID CÎSTIGĂ, 
MO) dar jocul...

Stadionul Republicii ; timp excelent : teren foarte bun ; spec
tatori aproximativ 20.000. Au marcat : CODREANU (min. 13), NEA- 
GU (min. 13 și 75 din 11 m), respectiv, COJOCARU (min. 86). Ra
port de cornere 10—3 ; raport de șuturi la poartă 14—16 I (pe spa
țiul porții 6—3).

rapid : Răducanu 8 (deși n-a prea avut ce apăra) — Pop 
8. Lupescu 7. Dan 6. Codrea 7, Dinu 7, Dumitru 7 (ntin. 81 ștefan), 
Năsturescu 8, Marin Stelian 7 (min. 73 Angelescu 6), Neagu 7, 
Codreahu 8.

C.F.R. CLUJ : Lengbel 7 — Burlacu 6 (min. 61 Dragomir 6), L. 
Fanea 7. Soos 6. Roman 5, M. Bretan 5. Cojocaru 7, P. Popa 6, 
Tegean 7. O. Ionescu 5 (min. 45 Vișan 5), Petrescu 7.

A arbitrat I. RITTER ajutat la linie de I. Boroș și I.
Sana (toți din Timișoara).

„Trofeul Petschovsclii", pentru public, 9.
La tineret-rezerve : Rapid — C.F.R. 3—1 (1—1).

C.HH CLUJ

Deci, încă două puncte 
pentru Rapid, care de 
mult nu tfiai știe ce ește_ 
înfrîngerea. De fapt, era și 
greu de crezut că giuleștenii 
vor putea fi opriți din dru
mul lor de către feroviarii 
clujeni, aici, în deschiderea 
de pc Republicii. Și totuși, 
partida n-a fost o cursă 
de urmărire în rotunjirea 
golaverajului giuleștenilor, 
în rindurile cărora au apă
rut patru dintre tricolorii 
ce au evoluat la Cardiff 
(Răducanu, Lupescu, Du
mitru, Neagu). Ca joc, ca 
idee tactică și organizare, 
prin ușurința cu care se 
găseau uneori pe teren, 
clujenii au constituit chiar
o frumoasă surpriză. Tn
caietul nostru de însemnări 
avem consemnate perioade 
în care oaspeții au avpt 
superioritate teritorială, s-au
aflat de cîteva ori în situa
ții clare de a marca, însă 
imprecizia în șuturile la 
poartă și-a spus cuvîntul. 
Abia în min. 32 au nimerit 
prima oară ținta, pentru ca 
în min. 43 mingea expediată 
dc la 17 m de către Cojo
caru să întîlnească bara 
transversală. Și să nu uităm 
că după pauză Tegean (min. 
48, 56 și 73) a depășit cu 
ușurință apărarea rapidistă, 
a avut mari ocazii de a 
înscrie, dar de două ori 
balonul a trecut milimetric 
pc lingă bara porții pără
sită de Răducanu.

înțr-un joc de valoare 
modestă, lent și plin de 
greșeli, Rapid a avut de 
partea sa experiența, ațu-ul 
ce i-a permis să treacă 
cu brio PgSte momente di
ficile. Intr-o perioadă în

F. C. ARCE
CÎND ABBITRUl HOTĂRĂȘTE StMRTA MECIUIUI

CLUJ, 15 (prin telefon, cie 
la trimisul nostru).

O primă repriză, care n-a 
oferit nimic spectatorilor, de
bit un gol în poarta lui Ari- 
ciu. Este adevărat că un gol 
la pauză înseamnă, pe teren 
propriu, un aconto pentru ce
le două puncte (atît de dorite 
de cele două echipe aflate 
la periferia clasamentului!), 
dar cînd acest gol nu este 
rodul eforturilor și ingeniozi
tății jucătorilor favoriți, ci 
al imaginației arbitrului, fap
tul devine regretabil. Ce s-a 
întîmpjaț în min. 38 ? Vlad 
intervine cu piciorul la o 
minge aeriană, în propriul 
careu, și mingea îi ricoșează 
în față. Arbitrul C. Dinules- 
cu. aflat mult în spate, de
parte de fază, indică penalty 
fără să ezite. Decizia este o 
condiție indispensabilă a u- 
nui bun arbitru și se pare că 
fostul jucător Dinuleseu o 
posedă. Dar pe ce se înteme
iază decizia sa, dacă pe FAP
TE nu ? 

cerca ieri, haotic, să străpun
gă barajul din fața porții lui 
Manta, unde se retrăseseră, 
la un moment dat, TOȚI ju
cătorii bucureșteni. Cei doi 
înaintași centrali, Cuperman 
și Lupulescu, au jucat confuz,

Stadion „23 August" ; timp 
de mai ; teren excelent ; 
spectatori circa 10 000. Au în
scris : FILIPESCU (min. 65) 
și IANUL (min. 85). Raport 
de șuturi la poartă : 19—3 (pe 
spațiul porții 10—1) ; raport 
de cornere 11—1.

POLITEHNICA : Cizlc (fără 
notă, n-a fost solicitat) — Ro- 
milă 7. lanul 9. Alecu 8. Pali 
6. Goleac 6 (min. 46 Lupea 
5), Marica 7, lncze IV 6, Cu
perman 5. Lupulescu 5. Mol- 
doyeanu 5.

PROGRESUL : Manta 9 — 
Tănăspscu 4, Măndoiu 5. Gra
ma 5, Ad. Constantinescu 4. 
Dinu Iordan 6. Beldeanu 6. 
Sandu Ion 6 (min. 37 Motoc), 
Sandu Mircea 4. Diidu Geor
gescu 7, Filipescu 5.

A arbitrat IQAN RUS (Tg. 
Mureș) a.i utat
bine la linte dă z. Szecsel 
(Tg. Mureș) șl N. Barna (Tir- 
năvenl).

„Trofeul Petschovschi" (pen
tru public) : 6.

La tlneret-rezerve : Politeh
nica Iași — Progresul 2—1 
(1-0).

n-au avut nici un moment 
clarviziune în joc, ei fiind, 
practic, principalii frjnari ai 
acțiunilor de atac.

-Poate că desfășurarea jocu
lui ar fi fost, totuși, alta, dacă, 
în min. 24, Cuperman n-ar fi 
reluat peste poartă, de la 2 
m, mingea respinsă de Manta, 
la un șut al lui lncze. Dar 
golul n-a venit în acel mo
ment și a fost așteptat zadar
nic și în ultimele 15 minute 
din prima repriză, cînd jocul 
s-a concentrat în jumătatea 
de teren a Progresului, iar de 

care oaspeții se avintau în 
atac. Năsturescu a sprintat 
pe extremă, a centrat ca la 
carte și Codreanu, din plon
jon, a marcat cu capul un 
gol de toată frumusețea 
(min. 13). Lovitura neaștep
tată a zdruncinat serios 
moralul adversarului. care 
peste 5 minute avea să ce
deze din nou. In min. 18, Ma
rin Stelian a preluat din vi
teză, i-a centrat cil efect, la 
întilnire, Iui Neagu. O nouă 
preluare și un șut din unghi 
și... 2—0. După pauză, C.F.R. 
și-a încercat din nou șansa, 
dar mingea expediată de Țe- 
gean, cum spuneam, a ocolit 
poarta. După aceea încep și 
greșelile de arbitraj (nu însă 
decisive în stabilirea învin
gătorului). în min. 54, plecat 
din ofsaid nesemnalizat, Năs
turescu e faultat în careu. 
Lovitura de pedeapsă e re
fuzată. I. Ritter nu rezistă 
tentației de a vedea mingea 
pe punctul de var ,și acordă 
11 m cînd Bretan îl atacă 
corect pe Marin Stelian (min. 
69). Lovitură de pedeapsă 
gratuită, Dinu nu se concen
trează și șutează peste poar
tă. Și în min. 75 avem de-a 
face cu o decizie eronată: 
Angelescu pătrunde pe stțn- 
ga, centrează, mingea se lo
vește de portar, sare în mîna 
lui Fanea aflat la o jumătate 
de metru. N-a existat ele
mentul intențional și totuși 
se acordă 11 m și Neagu 
transformă : 3—01 Prea sever 
acest scor față de situația 
din teren. Abia în min. 86, 
la capătul unei combinații 
excelente, înscrie Cojocaru.

Constantin ALEXE

Iată, deci, că golul lui A- 
dam a rupt, „deus ex machi- 
iiă“, echilibrul de pînă a- 
tunci al jocului. Ce-i drept, 
un echilibru nu prea greu de 
păstrat pentru că efortul ce-

Stadionul municipal, timp înnourat, si apoi ploaie, teren bun, 
spectatori, aproximativ 8 000. A înscris ADAM în min. 38 (din TI 
m). Șuturi pe poartă : 10—1! (pe spațiul porții 5—5), raport de 
cornere 4—5. A arbitrat C. DINULESCU (nici o stea). La linie Ein. 
Martin și N. Cițu (toți din București).

UNIVERSITATEA : Ștefan 8 — Crețu 7. Pexa 8. Mihăllă 7, 
șoptereanu 7 (din min. 37 Cîmpeanu 7). Stîneel 6, Ardeleanu 6, 
Anca 7, Uifăleanu 6 (din min. 46 Munteanu 7), Adam 6, Lică 7.

F.C. ARGEȘ : Ariciu 8 — Pigulea 7, Olteanu 8, Vlad 8, Ivan II 
7. Prepurgel 6 (din min. 32 D. Stefan 6), Roșu 7. Dobrescu 5 (din 
min. 76 M. Popescu). Frățilă 5, lancu 8. Jercan 9.

„Trofeul Petschovsclii" (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : Universitatea Cluj — F.C. Argeș 2—0 (1—0).

lor două protagoniste n-a 
fost ghidat de clarviziune ci, 
cel mult, de bunăvoință. Ast
fel se face că fazele cele mai 
palpitante la cele două porți 
s-au datorat impreciziei, bîl- 
bîielilor. Iată și cazul tipic : 
în min. 35, Ștefan iese defec
tuos la un duel aerian cu 
lancu, la marginea suprafeței 
de pedeapsă,, și Dobrescu se 

cele mai multe ori chiar în 
fața porții lui Manta.

Și iată repriza a doua, ceva 
mai dinamică, dar desfășu
rată și ea sub semnul ace
luiași antijoc al oaspeților. Tn 
teren și în tribune tensiunea 
sporește, pe măsură ce timpul 
trece și atacurile localnicilor 
— raporturile de șuturi ia 
poartă și de cornere sînt e- 
locvente — eșuează unul după 
altul. Dar, drama nu se o- 
prește aici. Ea culminează cu 
faza din min. 65, cind Lupea, 
surprins pe poziție avansată, 
nu mai poate interveni eficace 
în calea unui contraatac al 
bucureșțenilor, mai bine zis 
al unuia dintre ei, Filipescu 
Cizic iese din poartă pentru 
a împiedica dezastrul, dar a- 
ripa dreaptă a Progresului ră- 
niinc cu mingea și o expe
diază în poarta goală.

în aepastă . clipă, partida 
pulpa fi considerată pierdută 
pentru gazde, dezorientate, de
moralizate, incapabile să con
struiască acțiuni decisive. Și 
totuși, cu 5 minute înainte de 
sfirșit, dreptatea este restabi
lită măcar in parte : Moldo- 
veanu șutează, Grama comite 
henț în careu, dar arbitrul a- 
cordă avantaj, la poziția in 
care se afla lanul. Șut și gol. 
Un gol la care ieșenii n:.i mai 
sperau...

Jack BERARIU

STEAUA KD

2(1)

Stadionul Republicii ; teren bun ; timp splendid pentru joc ; 
spectatori — aproximativ 20 000. Au marcat : DUMITRIU III (min. 
2), DUMITRIU II (min. 39) și DRĂGOI (min. 64). Raportul șutu
rilor la poartă : 14—12 (dintre care pe spațiul porții : 6—7); raport 
de cornere : 9—2.

STEAUA : Suciu 8 — Cristache 6, Sătmăreanu 6, Hâlmăgeanu 
6. Vigu 6, Dumitriu III 7, Naom 5 (min. 40 Mirăuță 5), Pantea G, 
Ștefănescu 6 (min. 72 Ciugarin 6), Iordănescu 5, Vlad 6.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Ivăncescu 8, jenei 8 Olteanu 
8, Rusu 8, Pescaru 9, Radar 8, Drăgoi 9, Balint 8, Dumitriu II 9, 
Gyorfi 9.

A arbitrat SEVER MUREȘAN (Turda) -*■■*•■*-4'. ajutat la linie 
de Aurel Pop și Glicorghe Vcreș (ambii din Cluj).

„Trofeul Petschovsclii" (pentru public) : 9.
La tlneret-rezerve : steaua —

Partida vedetă a cuplajului 
de ieri, de pe Republicii, și-a 
meritat această apreciere. Ea 
a fost mai dinamică, mai in
teresantă ca desfășurare, ofe
rind — în general — un fotbal 
de calitate mai bună decît cel 
la care asistasem în deschide
re. Această grație îndeosebi 
evoluției peste așteptări a e- 
chipei brașovene, care a cuce
rit pe deplin meritat cele două 
puncte țxise în joc, furnizînd 
una dintre surprizele etapei.

După cum debutase, însă, 
partida, era greu de întrevă
zut că în final succesul va fi 
de partea oaspeților. Fără a 
avea un început de ioc furtu
nos, Steaua reușise să deschi
dă scorul încă din minutul 2, 
în urma 'inei acțiuni ofensi
ve la care replica apărării 
brașovene ni s-a părut aproa
pe nulă. Pornită de la Sătmă- 
reanu, mingea a urinat un tra
iect simplu pînă la Dumitriu 
JII, scăpat de sub supraveghe
rea adversarilor, și acesta a 
avut timpul necesar de a simula 
mai iutii că șutează înainte de 
a o face cu adevărat și a-1 

trezește singur cu balonul și 
cu poarta goală. Tn loc să 
șuteze, pasează balonul spre 
Igneu. dar mult prea departe 
d© coechipierul său si totul 
se irosește.

După golul gratv'.t prirpit 
de F. C. Argeș, mec.ui a și 
căpătat o notă accentuată de 
duritate și nervozitate. Expli
cabilă. dar nu scuzabilă. Re
priza secundă este mai calmă 
și, poate de aceea, mai cursi
vă. Ariciu are mari emoții în 
min. 52 cînd Munteanu. ex
celent deschis de Lică, la 8 
m de poartă, șutează puter

Stadion Jiul, timp favorabil, teren bun, spectatori — aproxi
mativ' 3000. A marcat LIBARDi (min. 3). Șuturi spre poartă 17—6 
(pe spațiul porții 9—2). Raport de cornere 7—3.

JIUL : Stan (fără notă) — Caramșlis 6, Georgevici 6, Stocker 
6. M. Popescu 6, Sandu 7. Remus Popa 6 (min. 55 Cotormant 6). 
Peronescu 6. Libardi 7, Turcan 6 (din min. 75 Naidin), Ion Con
stantin 8.

S. C. BACAU : Ghiță 3 — Bogdan 5, Nedelcu 7, Velicu 5. Co- 
mănescu 6, Voimer 6. Hrițcu 5, S. Avram 4 (din min. 65 Băluță 
5), Pană 4, Ene Daniel 5, Florea 4.

A arbitrat O. ANDERCO (Satu Mare) ★ ajutat la linie
de Gavi-il Farcaș șl V. Trifu (ambii din Baia Mate).

„Trofeul Petschovsclii" (pentru
La tineret-rezerve Jiul — Sport

PETROȘANI, 15 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). —

în min. 3, Sorin Avram 
faultează Ia aproximativ 25 
m de propria poartă, Libardi 
își așază mingea eu grijă, iși 
face elan de cîțiva metri și 
printr-țin șut năpraznic pro
iectează balonul exact la pă
ianjen, plonjonul lui Gliiță 
avînd mai mult un caracter 
simbolic : 1—II pentru Jiul,
printr-un gol pe care mi l-aș 
dori să-l am imortalizat pe 
un diapozitiv, pentru ca de 
fiecare dală cînd mi se face 
dor de fotbal să mă uit la el. 
Aceasta am văzut la Petro
șani și cam atît a rămas demn 
de consemnat. în rest... Jiul 
a atacat aproape continuu, 
obligîndu-și adversarul să se 
apere. Aici, însă, căile de re

Dumitriu II in vervă de joc

Steagul roșu 4—0 (3—0).

pune pe Adamaclie în impo
sibilitatea să mai poată inter
veni.

Acest gol căzOt atît de ușor 
a creat tuturor impresia că 
Steaua va obține o victorie 
facilă, mai ales că gazdele de
ținuseră în continuare inițiati
va. Ele s-au aflat chiar pe 
punctul de a-și mări avanta
jul în min. 17, cînd, la o cen
trare a lui Pantea, Ștefănescu 
și Iordănescu au ratat, pe 
rînd, intervenția la balonul 
care s-a strecurat prin fața 
porți^ lui Adamache.

După aceste prime 20 de 
minute in care bucureștenii 
au fost superioji oaspeților, 
puțind lua un avantaj decisiv, 
jocul s-a echilibrat și a venit 
apoi rîndul brașovenilor să-și 
impună inițiativa. Conduși 
foarte bine în atac de Dumi
triu II, aflat în mare vervă 
de joc, stegarii s-au apropiat 
tot mai des și mai periculos 
de poarta lui Suciu, pe care 
l-au pus la grea încercare. 
După ce Drăgoi (în min. 22), 
profitînd ds un balon venit 
de la adversar, s-a pripit și 

• • •

nic dar, spre norocul arge- 
seanului, pe mijlocul porții, 
în min. 59, este rîndul lui 
Ștefan să tremure la „bom
ba" lui Roșu (de la 25 m) ca
re a adus, însă, doar un cor
ner. Introducerea lui Mun
teanu a dat incisivitate ata
cului (acesta își asumă des 
răspunderea șutului). în timp 
ce de partea cealaltă atacan
tul cel mai periculos este lan
cu, orientat permanent, cu de
cizie, spre buturile adverse. în 
min. 72, Ștefan are o paradă 
miraculoasă la șutul puternic 
al acestuia trimițînd în cor
ner. Și tot lancu smulge ar
bitrului al doilea penalty al 
meciului (min. 79), căzînd în 
careu, „încolțit" de Crețu și 
Fcxa. Frățilă, însă. nu are 
decizia lui Adam, mingea lo
vind bara laterală I

Arbitrul Dinuleșcu a ținut 
probabil, să fie figura centra
lă a meciului, uitînd că acum 
e arbitru și nu jucător !...

Pau! SLAVESCU-

public) : 9.
Club Bacțu 0—2 (0—0).

zolvare a fazelor de finalizare 
nu au fost de ioc fericit alese. 
Centrări înalte în careu, Ghiță 
inspirat, temerar, prompt le-a 

.cules, insă, pe toate. Dacă nu 
era Ghiță, interveneau Nedel
cu sau Velicu, mingea se du
cea undeva către centrul te
renului și revenea aproape pe 
aceeași traiectorie din nou 
în... spațiul aerian al careului 
băcăuan. O dată, de două, de 
11 ori... Formația băcăuană 
a încercat mai ales în prima 
parte a jocului să răspundă 
prin contraatacuri. Ene Da
niel, solitar, nu putea să re
zolve această sarcină în lupta 
cu neiertătorii Stocker și 
Georgevici. Apoi a renunțat și 
e'l treptat la luptă, așa îneît 
jocul a continuat să se des
fășoare în sens unic. Acesta a 
fost aspectul meciului, și fără 
îndoială că, în atari condiții, 
n-avea cum să placă. Am a- 
sistat și Ia cîteva faze ..șoc", 
dar acestea le atribui mai de
grabă hazardului. Iată-le : în 
min. 11 Ene Daniel ajunge 
singur cu Stan, subtilizează 
balonul pe lîngă el, dar și pe 
lingă... bară, ion Constantin 
care l-a „răsucit-1 cum a vrut 
pe Bogdan, creează în min. 
35 o situație bună pentru Tur
can, însă Velicu acordă cor
ner în ultima instanță. în 
min. 52, Stocker îl plachează 
pe Hrițcu. Trage Voimer, dar 
Stan respinge, tulburat pen
tru prima și ultima oară în 
această repriză din liniștea în 
care a trecut prin... criza ata- 
canților din Bacău. Tn fine, 
în min. 87, Cotormani, de la 
cîțiva pași, trimite mingea 
sub bară, dar Ghită respinge 
miraculos.

Drago; COJOCARU

Fundașul brașovean 
Rusu, îl stopează din 
acțiune pe Pantea. sub 
privirile coechipierilor 
săi Olteanu și Pescaru.

Foto V. BAGEAC

a șutat pe lîngă poartă, Suciu 
se remarcă în două rînduri 
(min. 25 și 28), prima dată la 
p lovitură ljberă executată 
foarte puternic și precis de 
Pescaru, iar a doua oară la 
un șut al lui Gyorfi.

Bucureștenii au avut si ei 
o bună ocazie în min. S2, 
cînd fundașul Rusu i-a suflat 
în ultima clipă balonul lui 
Iordănescu, dar finalul repri
zei a aparținut tot stegarilor 
care au rețișit să egaleze — 
în urma unui frumos schimb 
de pase — prin Dumitriu II 
(deopotrivă creator și semna
tar al gceștui gol).

După pauză am asistat Ia o 
perioadă de echilibru în joc. 
Totuși, cei care au înscris au 
fost din nou oaspeții (min. 64): 
Duipittiu II l-a deschis pe 
Gyorfi și din centrarea aces
tuia Drăgoi a reluat impara- 
bil sub bară,r Trezită după a- 
cest duș rece. Steaua va torta 
cu disperare egalarea, împin- 
gindu-i chiar și' pe Sătmăre'i- 
nu în atac. Dar în afara unor 
faze dramatice la poarta bra
șovenilor care a necesitat in
tervențiile spectaculoase ale 
lui Adamache (in minutele 73 
și 80 la șuturile lui Pantsal 
sau aceea de ultim moment a 
lui Oltegnu (în min. 7â el a 
respins un balon cate se în
drepta spre plasă), bucurește
nii n-atț reușit mai fnult, pă
răsind terenul învinși de o 
echipă mai lucidă și mpi bine 
organizată în joc.

C. FIRANESCU

EUMM »(d
Him.'.IHW.'i noi

CONSTANȚA, 15 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Timișorenii și-au vîndut 
foarte scump pielea la Con
stanța. Priviți ca victime si
gure, ei au demonstrat, mai 
ales în repriza secundă, va
lențe nebănuite de energie 
și iscusință tactică, puriîhd 
grele probleme gazdelor 
care, e drept, n-au fost în 
cea mai fericită zi a lor. 
Constănțenii au organizat de 
la bun început vijelioase ca
valcade spre poarta lui 
Tatar, iar golul a picat 
foarte repede. în min. 7, 
Tufan a „lucrat* cu abilitate 
o minge venită din urmă, a 
pasat Iui Cafanian, iar acesta 
a centrat pe sus în careul 
timișorean, la Oprea. care, 
cu o fericită lovitură de cpp, 
a deschis scorul. încurajate 
de gol, gazdele și-au instalat 
baza de operații în jumătatea 
de teren a ceferiștilor, dar 
Oprea (min. 19) și Caraman 
(min. 28 și 30) au irosit bune 
ocazii de majorare a scoru
lui. Apoi, timișorenii pu echi
librat jocul, iar contraatacu
rile lor s-au făeut waî sim

ARAD, 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Intr-adevăr oltenii s-au ți
nut de cuvînt și au reușit să 
cîștige chiar în fief-ul cam
pionilor.

Meciul a început cu o pe
rioadă de studiu la mijlocul 
terenului, dar s-a putut ob
serva cu ușurință o mai mare 
clarviziune în jocul oaspe
ților. Boșoteanu a fost pe 
punctul de a deschide scorul 
în min. 9, dar debutantul Bă- 
trîna a reușit să rețină prin
tr-un plonjon spectaculos. 
Peste 4 minute o acțiune ce 
părea lipsită de șanse a a- 
dus balonul Ta Donose, ve
nit pe aripa dreaptă. Cen
trarea acestuia, la firul Ierbii, 
a ajuns în fața celor doi fun
dași centrali de la U.T.A., care 
au ezitat însă să intervină. 
Oblcmenco a sesizat uluiala 

! lui Lereler și I’ojoni. a șu- 
' tat, destul de slab, pe jos, 

în colțul sting al porții lui 
Bătrîna, care. mascat de 
propriii apărători, nu a mai 
putut reține : 0—1 !

U.T.A. nu s-a precipitat în 
urmărirea golului egalizator, 
dar nici n-a reușit să lege 
jocul, Dembrovschi fiind... al 
12-lea jucător al craiovenilor. 
In min, 33, Oblemenco a fost 
pe punctul de a majora sco
rul, dgr șutul său la vinclu 
a fost respins miraculos de 
Bătrîna. Niță (min. 34) a 
luftaț de la numai 6 ml Un 
minut mai tîrziu Domtde l-a 
imitat, dar a revenit și a șu
tat în bara!

La reluare, textiliști au a- 
vut o prelungită perioadă de 
dominare în care și-au creat 
numeroase ocazii de gol. Po- 
joni (min. 49 — de la 6 tn), 
Domide (min. 59 — șut din 
voie de la 10 m, respins sen
zațional de Pilea). Florian 
Dumitrescu (min. 61 — șut 
de la 8 m. respins de Do
nose de pe linia porții) și 
Petescu (rnin. 63 — șut slab 
din marginea careului mic 
respins de Pilcă) n-au putut 
modifica tabela de marcaj. 
Craiovenii în toată această

Derbyul
tVrmare din pag. 1)

ficil) o vom discuta sub multi- 
plele-i aspecte.

Decizia lui Z. Drăghici este, 
făta î țdoială, aspră. Pe terenu
rile noastre de fotbal, la infra
cțiuni adeseori mai grave, ar
bitrii ..închid ochii" sau dau 
sancțiuni formale. Sub aspect 
sentimental, deci, hotărîrea ar
bitrului constănțean este severă, 
foarte severă. Este chiar, repe-

Stadion Petrolul ; teren bun: 
timp splendid : spectatori
15 600. Au marcat : MORARU 
(min. 15), NUNWEILLER III 
(min. 30 — autogol), DELEA- 
NU (min. 37). Raport dc cor
nere : 4—4: șuturi spre poar
tă : 20—8 (pe spațiul porții : 
5—3).

PETROLUL : M. Ionescu 7
— Gruber 7, Cringașu 6, Mo
canii 8. N. Ionescu 7, luhasz 
6. Moraou 9, Petruț 8. Dincuță 
6. Dridea 5 (din min. 55 — 
Oprișan 5), Grozea 6.

DINAMO : Constantinescu
(din min. 8 — Andrei 6) — 
Ștefan 6. Nunweiller Hi 7, 
Cheran 7. Deleanu 8, Mustă- 
țea 5. Nunweiller VI 8. Săl- 
ceanu 7 (din min. 73 — Mol
dovan), Doru Popescu 5, Du- 
mitrache 5. Haidu.

A arbitrat ZAHARIA DRA- 
GHICI (Constanța) -4r-44-. a- 
jutat la linie de Pop Găvrilă 
(Brașov) și Ștavru Nicolau 
(Constanța).

„Trofeul l’etschovscbl" (pen
tru public) : 6.

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

tăm unică in uzanțele „cavale
rilor fluierului" de la noi. Fă- 
cînd o analogie, putem spune 
că atitudinea arbitrului conștăn- 
țean aduce cu cea a profesoru
lui care dă afară din clasă un 
elev obraznic, în vreme ce un 
alt dascăl se mulțumește doar 
să-l amenințe cu degetul...

Se pune întrebarea dacă de
cizia arbitrului Z. Drăghici nu 
a fost cumva un abuz, incălcind 
legea. Răspunsul este urmă
torul : DIN PUNCTUL DE VE
DERE AL LITEREI DE REGU
LAMENT (ART.12), DECIZIA 
POAȚE FI JUSTIFICATA 
căci iată ce se spune într-un 
aliniat al acestui articol : Un 
jucător va fi eliminat de pe

FARUL A CiȘTIGAT
MAI GREU DECIT
SE AȘTEPTA

țite și mai periculoase. Lo
vitura de teatru avea să se 
producă, însă, abia după 
pauză eînd, după o serie 
întreagă de contraatacuri 
foarte periculoase, Hojin l-a 
pus în poziție de șut pe 
Floareș și acesta a scuturat 
plasa porții lui Popa cu un 
șut violent de Ia 18 m. Era 
min. 51. Farul a intrat în 
alertă, Tufan și Badea au 
fost trimiși la vestiare, fiind 
înlocuiți cu Ologu și Con- 
stantineseu, dar situația nu 
s-a limpezit. Farul a aruncat 
toate forțele■ în luptă centru 
a smulge victoria, dar timi
șorenii își apărau punctul 
egalizator cu ghearele și 
dinții. Apoi ei au ieșit la 
atac, iar în min. 70 Farul 
era gata să primească a 
doua lovitură i Floareș a 
centrat de pe dreapta. Neslo- 
rovici s a înșurubat în aer 
și cu o splendidă foarfecă 
a reluat spre poartă. Balonul 
a izbit, însă, bara și constăn- 
țeniî au răsuflat ușurați căci, 
era clar, acest gol ar fi dat 
o altă față jocului. Victoria 

va stat apoi o vreme în cum- 

perioadă s-au apărat cu lu
ciditate și au contraatacat — 
destul de rar, e drept—foar
te periculos. După o bară a 
lui Oblemenco (min. 53). ei 
au obținut un nou goi. 
Boșoteanu (min. 78) s-a lan
sat înlr-o acțiune personală, 
a intrat în careu, dar Cali- 
nin a respins balonul chiar 
in momentul în care mijloca-

Stadion U.T.A. ; timp exce
lent : teren bun ; spectatori 
circa 4 000. Au înscris : OBLE
MENCO (min. 13) șl BĂLAN 
(mni. 78). Șuturi spre poarta: 
20—16 : (pe spațiul porții : 
6—6;. Raport de cornete 6—5.

U.T.A. : Bătrîna 8— Calinin
7. Lereter 6. Pojoni 6. Broșov- 
schi 5. Petescu 5. Axente 3, 
Sima 4. Dembrovschi 3 (min. 
46 Șohiopu 4), Domide 6. Du
mitrescu 5.

UNIVERSITATEA : Pilcă 9
— Nlculescu 8. Mineă 9. De- 
selnicu 9. Lepădăm 8. Slrim- 
beanu 8, Boșoteanu 8. Marti- 
noviei 8. Oblemenco 9. Niță 
7 (min. 73 Bălan). Donose 8.

A arbitrat OH. LIMONA. 
ajutat foarte bi

ne la linie de I. Hrisali și G. 
Dragotescu (toți din Bucu
roșii).

„Trofeul Petscliovschi" (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : U.T.A.
— Universitatea 2—2 (2—0).'

•
șui craiovean se pregătea să 
șuteze. Mingea a ajuns insă 
la Bălan, aflat în colțul ca
reului de 16 ni. care a șutat 
dirppț, fără preluare, la coltul 
<|c sus al porții lui Bătrîna 
și... 0—2, Din acest moment, 
partida era practic terminată. 
Studenții. încurajați frenetic 
de un mic grup de supor- 
teri( care a ciștigat net lupta 
cu galeria arădeană!), au a- 
tacat periculos și Oblemenco 
(min. 83) a ma’ obținut... o 
bară. Mjngea a rjcoșaț din 
bară la Bălan care, aflat la 
3 m de poarta goală, a ratat 
incredibil. In ultimele 5 mi
nute. campionii au încercat 
să înscrie măcar golul de o- 
noare dar Șchiopii (min. 86) și 
Lereter (min. 88) au dat cu 
piciorul unor goluri gata fă
cute...

Dan VLAD

teren dacă după părerea arbi
trului se face vinovat de com
portare violentă sau de bru
talitate (paragraf „n"). tn med 
curent insă, eliminările se dic
tează după avertismente și doar 
în cazuri extrem de grave se 
procedează la eliminări directe.

A?a stînd lucrurile, cu imagi
nea „barajului artificial” care 
a dat alt curs — dinmin. 8 — 
derbyului. vom face cîteva no
tații asupra jocului care ni s-a 
oferit în continuare.

în primul rînd, decupajul go
lurilor. MIN.15 : șut-bombă a 
lui Moraru de la 30 m. 
mingea catapultată în colțul 
porții lui Andrei lovind bara 
de fier (1-0) ; MIN. 30 : cursă 
co' la cot Dincuță-Nunweiller 
III. ultimul trimite mingea 
„acasă", Andrei iese ne- 
insp.Tat la marginea careului, 
iar balonul se îndreaptă liniș
tii in gol (2-0) ; MIN. 37 : lo
vitură liberă, excepțional exe- 
cuta’ă <le_ către tleleanu, peste 
un zid tăcut la numai 6—7 
metri (2—-1).

E/ocind fizionomia jocului 
din prima repriză, notăm ata
curile continue ale gazdelor, 
care profită de criza de moral 
a dinarioviștilor supunîndu-i la 
un asediu pei-manent susținut de 
7—8 jucători inclusiv fundașii la
terali N. Tonescu și Gruber). 
Singurul jucător bucureștean 
care lupta cu eficacitate împo
triva „curentului” ploieștean este 
Radu NumVeiller, care pleacă 
în cîteva slalomuri spectaculoa
se. Lipsește însă omul de spri
jin. Dumitrache dezlipindu-s? 
rar de îngerul său păzitor 
Cringașu. secondat la nevoie de 
Gruber sau Mocanu. Spre sur
priza spectatorilor. Petrolul în
cepe repriza a doua cu o grijă 
vădită pentru defensivă, psiho
logie care este gata-gata să s« 
soldeze cu egalarea (in min. 
48—Doru Popescu a avut-o in 
picior). Circumspecția ploiește- 
nilor creează un neașteptat 
fond de echilibru în joc. con
traatacurile dinamoviste sperie 
de cîteva ori tribunele, pînă 
cind echipa gazdă. își dă seama 
că în numele prudenței poat» 
compromite rezultatul. Urmează 
o cotitură de atitudine care se 
soldează in ultimele 20 de mi
nute cu o accentuată dominare 
ploieșteanâ.

Slafliou „1 Mai" ; timp ex
celent : teren foarte bun î 
spectatori 7 000. Au marcat: 
OPREA (min. 7). OLOGU 
(min. 74), FLOAREȘ (min. ii). 
Șuturi la poartă : 21—18 ; pc 
spațiul porții 12—9; raport de 
cornere 9—3.

FARUL : Popa 7 — Stoica
6. Antonescu 8. Mareș 8, Pleșa
7. Tănase 8. Badea 7 (min. 
S3 I. Constantinescu 7). Tufan 
(min. 53 Ologu 8). Caraman 
7. Oprea 7, Kallo 8.

C.F.R. TIMIȘOARA : Taiai 
7 — Donca 7. Mehedinți 7. Ră- 
celescu 9. Speriosu 7. Hergan
6. Chimiuc 7. Nestorovici 8 
Boiin 7. Pîrvu 7 (mtn. 35 
Floareș 8), Panici 7.

A arbitrat C. BAtt^ULESCU 
ajutat bins la 

tușă de V. Toma si G. Mo' 
torga (toți din București).

„Trofeul Petschovschi" (pen
tru public) : 9.

La tlneret-rezerve : Farul — 
C.F.R. Timișoara : 1—1 (0—1).

pănă, fiind decisă în min. 74. 
Kallo a centrat de pe partea 
stingă și în careul timișorean 
s-a s’îrnit o cumplită învăl
mășeală. Profitînd de fap
tul că portarul Talar își 
calculase greșit săritura, iar 
Speriosu și Cliimiuc au ezi
tat, Ologu a trimis balonul 
în plasă. Timișorenii n-au 
cedat nici în această situație, 
dar Farul și-a impus supe
rioritatea în cele din urmă, 
înipingînd jocul spre poarta 
lui Tatar. Kallo ratează tn 
min. 85, apoi Nestorovici U 
imită în minutul următor.

, G. MIHALACHE
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IN CLASAMENTUL FINAL LA SPADĂ

I
Telefotoî 'A.P. — 'Agcrpres

1. CĂRĂMIDĂ; 2. SZABO; 3. ȘTEFĂNESCU

duminică seara la 
întîlnire de juniori 
reprezentativele de

României și

DE HANDBAL JUNIORI 
ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ

CLUJ, 15 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Peste 1 000 de spectatori au 
asistat 
dubla 
dintre 
handbal ale
R.D. Germane. în fapt, a fost 
o reeditare a partidelor dis
putate vineri seara la Sibiu. 
Cele patru formații au oferit 
spectatorilor clujeni faze fru
moase, îndelung aplaudate. în 
primul meci au evoluat fetele, 
întâlnirea, s-a terminat la e- 
galitate : 10—10, la pauză 
5—3 pentru R.D. Germană. 
Rezultatul favorizează forma
ția noastră, întrucît oaspetele 
au dovedit mai multe cunoș
tințe tehnice, au arătat o 
mai bună circulație a balo
nului, mai multă fantezie 
atac. Junioarele noastre 
s-au părut emoționate 
crispate în evoluția pe o 
scenă înconjurată cu tribune 
în care se aflau sute de spec
tatori.

îngăduitor arbitrajul pres
tat de Pason și 
(Polonia).
(3), Rublenko (1),
(3) , Leren 
Irincu (1) 
Michaelis 
Thaemlîtz 
Berndt (1)

La băieți, R.D. Germană— 
România 20—15 (12—8). — 
Au marcat; Mothes (5), Rost
(4) , Fietlan (3), Jahns (3), 
Jaunnich (2), Krahl (2) si 
Gruner (1) — R.D.G., Zamfi- 
rescu (4), Smerea (3), Udrea 
(2), Voinea (2), Szabo (1), Mi- 
lea (1), Oros (l) și Nicolae 
(1) pentru România. Au ar
bitrat G. Fiilop și G. Szol- 
noki (Ungaria).

Hrislache NAUM

Jiawoeski 
Au înscris : Niță 

Staniatin 
(1), Vasile (1) și 
pentru România, 

(4), Berner (1), 
(1), Soltau (3) și 
pentru R.D.G.

..CUPA POLITEHNICA" 
LA HANDBAL MASCULIN

TIMIȘOARA, 15 (prin tele
fon, de la corespondentul 
nostru).

Și în cea de a doua zi a 
turneului, în sala Olimpia din 
Timișoara, toate locurile au 
fost ocupate. In partida inau
gurală studenții timișoreni au 
primit replica formației vest- 
germane S.C. Augsburg. După 
primele minute de joc oaspe
ții sînt cei care conduc cu 
3—1 prin realizarea cîtorva 
contraatacuri. Dar, în conti
nuare, studenții se impun prin 
acțiuni ce surprind apărarea 
adversă. In repriza secundă 
tot timișorenii sînt cei care 
prin combinații subtile, rapi
de, domină, reușind să obțină 
o victorie clară. Principalii 
realizatori Guneș (6). și Comă- 
nescu (6) pentru Politehnica, 
Dick (3), Schmidt (3) și Noster 
(3) pentru S.C. Augsburg.

Partida a fost arbitrată de 
cuplul bucureștean I. lones- 
cu — D. Racoveanu.

SELECȚIONATA ȘKOPLJE 
—ȘTIINȚA EOVRIN 17—15 
(10—9). — Partidă echilibrată 
cîștigată de echipa iugoslavă 
datorită unuî plus de valoare. 
Principalii realizatori Gaidov 
(7) — Skoplje, respectiv Ri- 
gelmajer (5), A arbitrat cuplul 
timișorean V. Căpătînă — I. 
Luchicl.

Petre ARCAN

Cea de a doua 
nirii de scrimă 
Moscova (tineret) 
sacrată probelor 
de spadă (18 participanți) și
floretă fete (21 trăgătoare).

Ca și în ajun, gazdele și. 
oaspeții și-au împărțit victo
riile, la sabie succesul final 
revenind lui Adrian Cără
midă, iar Ia floretă Valenti
nei Burocikina. Numai că de 
data aceasta, tabelul finalei la 
spadă — care a cuprins cîte 
trei trăgători din fiecare re
prezentativă — a consemnat 
marea majoritate a victoriilor 
în dreptul numelor spadasi
nilor noștri. Este adevărat, 
noua generație a spadasinilor 
sovietici nu pare a fi la înăl
țimea predecesorilor, dar, ori
cum, el au o bună bază de 
pregătire și nu au cedat, u- 
șor în fața impetuoșilor com
ponent! ai selecționatei 
reștene.

Adrian Cărămidă a 
să termine neînvins ____
întreeîndu-și mai întîi coechi
pierii (Szabo la 4 și Ștefă
nescu la 3), apoi pe toți cei 
trei oaspeți (Solenkov la 2, 
Gorbaciov la 3 și Astrov la 
4). Pentru locul II au luptat 
în baraj (terminînd la egali
tate^ de victorii) Szabo și 
Ștefănescu. După un asalt 
prelungit, Szabo a dat tușa 
decisivă și a obținut locul II 
așa îneît Ștefănescu a rămas 
pe locul III.

CLASAMENTUL FINALEI 
DE SPADĂ : 1. A. CĂRĂ
MIDĂ 5 v; 2. P. Szabo 3 v 
d.b.; 3. V. Ștefănescu 3 v.

bucu-

reușit 
finala

d.b.; 4. Al. Solenkov 2 v; 
VI. Gorbaciov 1 v; 6. K. As
trov 1 v.

întrecerea floretistelor a 
fost, în general, foarte echili
brată și lupta pentru califi
care în finală s-a dus pînă 
în ultimul asalt în seria care 
cuprindea pe Zolotova, Be
lova șj Priscorniță.

Victoria Valentinei Buroci
kina a fost dobîndită, fără 
îndoială, pe merit dar cu des
tule emoții- pentru această 
componentă a lotului de se
nioare al U.R.S.S. la C.M. de 
la Ankara. Ea a cedat Doi
nei Priscorniță și în cazul 
unei victorii a Anei Gârbea 
asupra Tatianei Zolotova am 
fi asistat la un baraj pen
tru locul I. Nu a fost așa 
și barajul a devenit necesar 
pentru locul II (între Gârbea 
și Zolotova).

CLASAMENTUL PROBEI 
DE FLORETA - FETE : 1. V. 
BUROCIKINA 4 v; 2. A. 
Gârbea 3 v d.b.; 3. T. Zolo
tova 3 v d.b.; 4. D. Pris
corniță 2 v; 5. E. Belova 2v; 
6. E. Doară 1 v.

Intîlnirea București—Mos
cova continuă azi (de la ora 
9) în sala Floreasca II cu 
turneul pe echipe (la toate 
armele) la care participă re
prezentativele A și B ale 
Bucureștiului și cea a Mos
covei.

$1 JOHN ALEXANDER LA LONDRA
Finala probei d* «imp’n 

a turneului international de 
tenia de ta Faris a-a disputei 
între Arthur Ashe ți Marty 
Rieaeen. A câștigat Ashe cu 
7—fl, fl—4, 6—3. în partidele 
semifinale. Ashe l-a eliminat 
cu 7—6. 7—6, 6—3 pe france
zul Georges Goven, iar Ries- 
sen t-a întrecut cu 6—3. 6—7, 
7—fl. 6—4 pe Sten Smith.

Semifinalele probei '&» 
dublu masculin a-au soldat 
cu următoarele rezultate t 
Geniale®, RosewaU—David- 
son, Gneebner 7—3, •—3j

Okk«% TUewen—OarmichaA 
DrysdaîS 6—3, 8—6, 7—8» ,

W V
Probat Hb rimph» ®n

drul turneului internațional 
de tenis de la Londra (con- 
tînd pentru Cupa Dewar) « 
fost câștigată de australianul 
John Alexander car» l-a tnĂ. 
vins în finală eu 5—7, V—St 
7—6 pa Tom Goman.

DIMES

Accident pe pistă 1 îii 
retuniunea hipică desfășura 
tă ieri la Sydney, tn derby- 
ul australian de trap, calul 
Brigade (dreapta) a „agățat" 
roata unui sulky din apro
piere, prăbușindu-se în mij
locul plutonului de trăpași. 
Din fericire, accidentul nU 
s-a soldat cu victime.

MADRID, 18 (Agerpiw). — 
După cinci runde în turneul 
internațional _ de șah de lai 
Palma 
marele 
Fischer 
partidă 
Panno 
men (R.P. Mongolă) 3’Ă pune-, 
te, Gligorid (Iugoslavia) 31 
puncte. In runda a cincea, 
Panno l-a învins în 39 de 
mutări pe Uitumen, Poluga- 
evski a cîștigat la Portischi 
iar Gligorici l-a învins pel 
Rubinetti. S-au terminat re-, 
miză partidele Smîslov—TaU 
manov și Filip—Mccking.

de Mallorca conduct 
maestru american 
cu 37i puncte ți a 
nmînată, urmat d4 

(Argentina) șl Uita-»

A.

Fotbal: BOGAT SFÎRSIT DE SĂPTAMINA
Trei meciuri în campionatul european, două întîlniri ami

cale inter-țări, ca și campionatele naționale, iată bogatul 
program fotbalistic de la finele săptămînii care a trecut. N-au 
lipsit — Ia Sofia, Basel și Bruxelles — surprizele. Iată rela
tări asupra principalelor evenimente.

SURPRIZA LA SOFIA :
BULGARIA — NORVE

GIA 1—1

R. D. GERMANĂ CÎȘ-
TIGĂ CU 5—0 LA LUXEM

BURG

mane a obținut cea de a doua 
victorie, în deours de 4 zile, 
în campionatul european. Ju- 
cînd ieri la Luxemburg, -re
prezentativa R. D. Germane 
a învins cu 5—0 (4—0)
echipa țării gazdă. De men
ționat că tînărul atacant Krei- 
sche a marcat 4 goluri. Celă- 
lat punct a fost înscris de 
Vogel. Iată clasamentul gru
pei a VII i
1. R.D. German» 2 2 « » 8—0 4
2. Iugoslavia 2 110 3—1 3
3. Olanda 2 0 11 1 2 1
4. Luxemburg 2 0 0 2 0—7 0

Sampdoria—Verona 3—0 (Sa-, 
badini, Salvi, Cristin), Va
rese—Bologna 0—0.

Primele clasate:
1. Napoll 6 5 1# 5—0 11
2. Milan 6 4 2 0 15—5 10
3. Cagliari 6 3 2 1 12—8 8

In clasamentul golgeterilor 
conduce Savoldi (Bologna) 6 
goluri, urmat de Riva și Do- 
menghini (ambii de la Ca
gliari), Boninsegna 
Villa (Milan) și Salvi (Samp
doria) toți cu cîte 4 goluri.'

Cesare TRENTINI

Confirmînd forma bună în 
se află, echipa R.D. Ger-SOFIA 15 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). — 
Meciul Bulgaria — Norvegia 
din cadrul grupei a II-a 
a campionatului european 
s-a încheiat, surprinzător, la 
egalitate : 1—1 (1—0). Tînăra 
echipă a Bulgariei nu a dat 
randamentul scontat și deși, a 
dominat mai mult, conducînd 
pînă în ultimele minute, gaz
dele nu au putut obține vic
toria. Scorul a fost deschis de 
Atanasov în min. 29, iar nor
vegienii au egalat în min. 84 
prin Fugluset. Arbitrul cipriot 
Kiriakidis a condus următoa
rele formații 1

BULGARIA ! Filipov — Za- 
firov, B. Kolev, Jecev, Alad- 
jov, Denev, Nikodimov, Ata
nasov (Rajkov), Bonev, Mi
hailov (Dermendjiev), Mitkov.

NORVEGIA I Haftonson — 
~ , Hetloen,

Spydevelt, 
Fugluset, Ha-

care (Inter),

MONDIALĂ ' LA GOLFSurprize
în campionatul

continuă să 
Moscova cu 
ȚSKA Mos-

de hochei al U-R-S-S-

1—2. Ungaria
1—2. Franța
3—4» Bulgaria
3—4. Norvegia

I 1 0 0 3—1 2
II o o 3—1 a 
10 10 1—1 1
3 0 1 2 3—7 1

HRISTOV

Pettersen, Thorsen, 
Slining, Borna, ! 
Nielsen, Olsen, 
sund.

AUSTRALIENII CONDUC

BASCHETBALIȘTII OE LA „U“ TIMIȘOARA AU FĂCUT „SUTA" CU I.E.F.S.!

MOSCOVA 15. — Echipa 
Dinamo Moscova, lidera cam
pionatului unional de hochei 
pe gheată, a suferit prima sa 
înfrîngere, fiind învinsă de 
Spartak Moscova cu 0—1 
(0—0. 0—1, 0—0). O victorie 
surprinzătoare a obținut echi
pa Himik Voskresensk învin
gătoare cu 5—1 (2—1. 2—0, 
2—0) în fața redutabilei for
mații ȚSKA Moscova.

în clasament 
conducă Dinamo 
32 p, urmată de 
cova —• 22 p.

BUENOS AIRES 15. (Ager- 
t>res). — Echipa Australiei con
tinuă să se afle pe primul loc 
în clasamentul „Cupei mondiale" 
la golf, competiție ce se des
fășoară în aceste zile la San 
Isidro (în apropiere de Buenos 
Aires). înaintea ultimei zile de 
întreceri, formația Australiei 
(Delvin, Graham) conduce au
toritar cu 398 puncte, urmată de 
Argentina — 417 puncte, S.U.A.
— 422 puncte etc. Echipa Româ
niei (Tomiță, Munteanu). tota
lizează 541 puncte.

La individual, conduce cam
pionul australian David Graham 
cu 197 puncte, urmat de argen- 
tineanul de Vicenzo — 199 pun
cte, australianul Bruce Delvin
— 201 puncte, «panfoihH Angel 
Gallardo 207 puncte etc.

U.R.S.S.ECHIPA
A DEBUTAT 

CU O VICTORIE

Echipa U.R.S.S. a debutat 
în campionatul european cu 
o victorie repurtată ieri la 
Nicosia, cu formația Ciprului. 
Scor 1 3—1 (2—1). Clasamen
tul grupei a IV-a.

1 1 0 0 3—0 2
1 1 0 0 3—1 2
10 0 1 1—3 0

Nord 10 0 1 0—3 0

1. Spania
2. U.B.S.S.
3. Cipru
4. Irlanda de

Tn meciuri amicale

UNGARIA Șl FRANȚA 
ÎNVINGĂTOARE ÎN DE

PLASARE
Echipa Ungariei, alcătuită în 

mare parte din jucători ti
neri» a susținut ieri un meci 
amical la Basel, cu reprezen
tativa Elveției. Victoria a re
venit fotbaliștilor maghiari cu 
I—0 (0—0) prin golul marcat 
de Fazekas în min. 84-

Tot în meci amical s-an în
tâlnit, la Bruxelles, reprezen
tativele Belgiei și Franței. 
Victoria a revenit Franței cu 
B—1 (0—0).

F. a Germaniei. Rezul- 
înregistrate în etapa a 
a campionatului vest-

R.
ta te 
15-a 
german: Borussia Monchen- 
gladbach—Borussia Dortmund 
3—2 ; Rotweiss Oberhausen — 
F.G. Koln 2—2 : Kickers Offen
bach — F.C. Schalke 0—1 ; Rot
weiss Essen — Eintracht 
Frankfurt 2—0 ; E'ayem Mun- 
chen — Werder Bremen
2— 1 ; F.C. Kaiserslautern — 
Eintracht Braunschweig 0—1 q 
Hanovra 96 — VfB Stuttgart
3— 0 ; Arminia Bielefeld —i 
M.S.V. Duisburg 0—0.
1. Bayern Milnclien

15 9 5 1 30—10 22
2. Bor. Monchengl.

15 7 7 1 34—15 31
2. Schalke 04 15 9 3 3 24-12 21

Nimic deosebit în etapa de ieri a diviziei A Ia baschet. 
Favoritele au învins „in linie", singurele surprize, dacă pot 
fi numite astfel, fiind diferențele mari realizate în unele 
partide („U" Timișoara—I.E.F.S., de pildă). Iată rezultatele.

MASCULIN

I-E-l'-S. — UNIVERSITA
TEA TIMISOARA 73—109 
(44_50), Aureolați de fru
moasa comportare avuta săp- 
Itămîna trecută, în partida cu 
Dinamo, timișorenii au fost 
întimpinați cu aplauze de 
publicul prezent în sala Flo
reasca. Și pe bună dreptate, 
deoarece si în acest meci „U“ 
a făcut un joc bun, specta
culos și eficace, înregistrînd 
o victorie la un scor conclu
dent. Viciu a făcut demons
trație de cum se înscrie din 
orice poziție si aproape de la 
orice distanță, în vreme ce 
lonescu, deși insuficient res
tabilit după un ușor accident, 
a condus eu multă măiestrie 
în repriza secundă formația 
sa spre atingerea „sutei". 
Ne-au mai plăcut Leonte, neo
bosit în a-și împinge colegii 
în terenul advers, Cîmpeanu 
care, avem impresia, țintește 
tot mai mult spre un loc în 
națională, si Roxin, inteligent 
ți combativ. Studenții de la 
I.E.F.S. au suferit înfrângerea 
la un scor foarte mare care 
sperăm să-d afecteze. Dar, 
n.șa se întimplâ cînd nu vrei 
să înțelegi că, în fața unei 
echipe cum este „U“, trebuie 
— în primul rînd — să te a- 
peri, utilizând toată capacita
tea tehnică, tactică șl fizică. 
Au înscris Viciu 37, Ionescu
4, Leonte 8, Lungu 2, Cîm
peanu 14, Czmor 25, Roxin 6 
și Lup 4 pentru ,,U“, respec
tiv Antonescu 18> loneci 11, 
Barbu 11> Moisin 8, Dumitru
5, Roman 16, Racovițan 2, 
.Molnar 2. Au condus bine 
D. Cbirîac ți M. Rizea. 
(D. ST.).

STEAUA — POLITEHNI
CA GALATI 95—73 (53—29). 
Steliștii au început partida 
destul de relaxat Gălătenii 
nu s-au lăsat invitați și au 
înscris coș după coș, încât 
în mia 8 aveau un. avans de 
două puncte. De aici, însă, 
antrenorul Vasile Popescu a 
introdus în teren pe Diman- 
cea și pe Tarău, ceea ce a 
făcut ca aspectul jocului să 
se schimbe în favoarea bucu- 
restenilor. Tn câteva minute 
Steaua s^a distanțat si apoi 
a luat un avans confortabil 
pe care l-a păstrat pînă la 
sfirșit. Au condus bine G. 
Chiraleu și Em. Niculescu. 
(P. IV.).

POLITEHNICA CLUJ — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
60—80 (24—40). Meciul a fost 
echilibrat tâmp de 11 minute 
(22—22), după care gazdele 
au înscris pînă la sfârșitul 
reprizei doar două puncte,

față de 13 ale oaspeților. In 
repriza secundă, intîlnirea s-a 
mai echilibrat, dar diferența 
a fost menținută. Au arbitrat 
bine E. Hottya (Oradea) și 
G. Mahler (Satu Mare). (M. 
RADU — coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
IX7.H.F. BUCUREȘTI 65—68

cită, îndeosebi, acțiunilor 
reușite ale Margaretei Prun
cii. Finalul întrecerii a apar
ținut IJB.FB.-uiui care, deși 
era lipsită de aportul lui 
Deak și Pepov (5 gr, p.), s-a 
distanțat si a cîștigat . meri
tat. Au înscris j Iftimîe 14, 
Deak 9, Tita 7, Petric 7, Po
pov 5, Szabo 4, Schreiber 2, 
Salcu 2, Barabas 1 pentru 
I.E.F.S., respectiv Gugu 13, 
Priincu 9, Odobeseu 8, Ker- 
ciov 5, Maracu 4, Giurea 2.

O spectaculoasă pătrundere a timișoreanului Leonte. 

Foto. Vț, BAGEAQ 
bina N. Hiescu 
(AD. VASILES-

(29—38). Buc-ureștenii au avut 
un adversar neașteptat de 
dirz care bute® chiar câștiga 
dacă ml rata în final.. (N. E- 
NACHE — coresp.).

POLITEHNICA BRAȘOV — 
DINAMO BUCUREȘTI 67—89 
(35—44). Deși au evoluat mai 
bine decît în ultimul meci, 
brașovenii au trebuit să ce
deze în fața unei echipe mai 
tehnice. (P. DUMITRESCU — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
RAPID BUCUREȘTI 88—80 
(44—34).

Au arbitrat 
ți P. Marin. 
CU).

RAPID —
DEA 74—46

GRISUL ORA-
(49—23). După

ce și-a asigurat un avans 
consistent, prof. S. Feren.cz a 
utilizat în repriza secundă re
zervele, ceea ce a făcut ca 
în această parte a meciului 
desfășurarea întâlnirii să se e- 
chilibreze. Au înscris : Bohm 
4, Nia 2, ivanovici 14, Chira
leu 23, Tal 1, Nicola 9, Ră
corită 14, Vasilescu 7 pentru 
Rapid, respectiv Vigh 4, Boea 
9, Horvath 4, Balogh 4; Bo- 
dor 3, Molnar 2* Czegc 8. 
Ghiță 12. Au arbitrat bine I. 
Petruțiu si A. Atanasescu. 
(F. SXMION — coresp.).

SĂNĂTATEA SATU MA
RE — VOINȚA BUCUREȘTI 
61—58 (23—31). După o evo
luție slabă în prima repriză, 
sătimărencele si-au revenit, au 
egalat în min. 35 și au cîș
tigat într-un final echilibrat 
și pasionant. Au condus bine 
I. Știrba și I. Szabo (ambii 
lin Cluj). (A. VERBA — co
resp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
VOINȚA BRAȘOV 64—69 
(32—35). Primul meci cîștigat 
în ultimii cinci ani de brașo- 
vence la Tg. Mureș se dato
rează bunei comportări avu
tă de Nedelea (25 p), Dumi
tru (16) și Simon (8). Gaz
dele au avut un început bun, 
dar au ratat apoi foarte mult. 
Au arbitrat bine Gh. Iones- 
cu (Oradea) și St. Grecu (Sf. 
Gheorghe). (C. ALBU — co
resp.).

A.SA. CLUJ — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 50—61 
(24—2o). Cluj ancele au dat o 
replică curajoasă campioane
lor, luptând de la egal timp 
de 30 min. De aici, AJSA. nu 
a mai înscris nici un punct, 
față de cinci coșuri ale echi
pei Poli. Au condus bine I. 
Krasznal (Oradea) și G. Be- 
rekmeri (Tg. Mureș).
RADVANI — coresp.).

Ka Salgotarjan 7 Ungaria— 
Elveția 0—1 (0—1) — echipa 
de tineret A arbitrat V. Pă- 
dureanu.

FEMININ

I.E.F.S. — CONSTRUCTO
RUL 51—41 (21—17). Partida 
a fost slabă ea nivel tehnic 
ți spectacular, ambele echipe 
jucînd neatent în apărare și 
în atac. Ș-a pasat deseori 
greșit $i au fost irosite mul
te ocazii ofensive. Studentele 
au dominat în prima repriză, 
dar în cea secundă Constmic- 
torul s-a apropiat pînă la 
două puncte (miri; 34), dato-

(?.

Elisabeto Polihroniade iți consolidează

poziția de lideră

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
i
I
I

PLOIEȘTI, 15 (prin telefon). 
— Runda a opta, din finala 
campionatului național femi
nin de șah, a furnizat rezul
tate care avantajează ne li
dera clasamentului, rnaestra 
internațională Elîsabeta Poli
hroniade. Ea a cîștigat par
tida sa cu Doina Pascu, în 
timp ce celelalte fruntașe ale 
turneului obțineau 
Teodorescu—Gogîlea 
Baumstarck—Makai 
Chis—Nicolau %—Vs.

Iată și alte rezultate 
rundei s 
0-1,.

remize i

V»—%,

ale
Niculescu—Reicher 

Olteanu — Gesticone

0—1. Pogorevici—Juncu 0—1, 
Rădăcină—Gheorghe Va—%. 
Intr-o partidă amînată, Ră
dăcină a remizat cu Pogore
vici. Au fost cedate, fără joc, 
două dintre partidele în
trerupte : Nicolau—Pogore
vici 1—0, Reicher—Gesticone 
1—0.

în clasament, conduce Eli- 
sabeta Polihroniade cu 7 
puncte, urmată de Margareta 
Teodorescu 5% (1) p, Gertru
de Baumstarck, Suzana Ma- 
kai, Alexandra Nicolau și 
Rodica Reicher, cîte 5% p.

A. VLĂSCEANU, coresp.

VOGEA 
(R.D. Germană)

CAMPIONATE», CAMPIONATE.
IUGOSLAVIA» Derbyul e- 

tapei a XlV-a a campionatu
lui iugoslav, dintre 
și Steaua roșie, s-a 
cu victoria echipei 
cu 2—1 (1—1). în 
Bjekoricî (Part-) 
scorul, dar numai 9 minute 
mai tîrzîu la centrarea lui 
Geaici, Filipoviai egalează. Go
lul victoriei este marcat tot 
de Bjekovici în min. 90- Ge- 
lelalte rezultate: Vojvodina — 
Dinamo l—1, O.F.K. — Rad- 
nicki N. 0—0, Sloboda — Tr- 
venka l—0» Radnicki K — 
Maribor I—1. Velej — Celik 
0—2, Boraț — Olimpia 
Bor — Hajduk 0—0.

Partizan 
încheiat
Partizan 
min. 25 
deschide

l-l.

1. Partizan
2. Hajduk
3. Dinamo
4. Zeleznicear
5. Velej

CLASAMENT

14 9 3 2 22— 8 21
14 7 6 1 28—12 20
14 5 6 3 15—12 16
13 6 4 3 17—15 16
14 7 2 5 19—18 16

Urmează Steaua roșie, Radnickl 
K cu 15 p. etc.

Miercuri, la Zagreb .echipa Iu
goslaviei susține o partidă ami
cală împotriva echipei B. F. a 
Germaniei, (D. P.).

ITALIA (etapa a Vl-a). — 
Fiorentina a fost surclasată 
Pe teren propriu de Milan și 
astfel formația lui Rivera se 
menține în cursa pentru pri
mul loc, în timp ce Cagliari 
resimte lipsa lui Riva, sufe
rind prima înfrîngere. Re
zultatele și autorii goluri
lor o Fiorentina—Milan 2—5 
(De Sisti și Vitali, respectiv 
Prati 2, Biasiolo și Combin 
2), Foggia—Catania 1—0 
(Mola), Internazionale—To
rino 2—0 (Boninsegna 2), Ju
ventus—Cagliari 2—1 (Anas- 
tasi 2, respectiv Gori), Lane- 
rossi Vicenza—Napoli 0—1 
(Bianchi), Lazio—Roma 1—1 
(Dolso, respectiv Scaratti),

ANGLIA. — Arsenal și-d 
dezamăgit suporterii, în jo
cul susținut sîmbătă pe High- 
burry, reușind doar un draw, 
cu Crystal Pailace : 1—17 Pri
lej pentru Leeds United de 
a lua avans în clasament, 
prin victoria cu 3—1 obținută 
asupra lui Blackpool. Dar 
performera etapei a 17-a a 
ligii este Tottenham Hotspur, 
care prin victoria cu 2—0, în 
deplasare, asupra lui Chelsea, 
își consolidează locul printre 
fruntașe. F. C. Liverpool, cu 
noua achiziție galeză John. 
Toschek, n-a reușit decfît 0—0 
pe teren propriu, cu Coven
try City. In meciul cu Wol
verhampton Wanderers, căpi
tanul lui West Ham, celebrul 
Bobby Moore, a fost eliminat 
de pe teren pentru altercații 
cu arbitrul 1 Rezultat: 3—3.
în celelalte partide» Burnley 
— Huddersfield 2—3, 
Manchester City — Derby 
County 1—1, Newcastle —' 
Ipswich Town 0—0, Notting
ham — Manchester United 
1—2, Stoke — Everton 1—1» 
West Bromwich — Southamp
ton 1—0.
1. Leeds
2. Arsenal
3. Tottenham

17 11 5 1 28—11 27 
17 10 S 2 34—15 25
17 10 5 2 29—10 25

La Praga

S-A ÎNCHEI AT CONCURSUL

ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ

ALE R.P. CHINEZE ÎNVINGĂTOARE
(Urmare din pag. I)

mingi bine dirijate, combi
nate Cu atacuri prin surprin
dere. In a doua parte a setu
lui întîi, scorul a alternat la 
diferență de un punct, în fa
voarea fiecăreia dintre jjucă- 

i s-a arătat 
mai stăpînă în final și a cîș-

I
Ivoarea fiecăreia C 

toare, însă Maria jvi-nî cT-arSîivîS î»n -fîii

Itigat la consecutive. Setu
rile doi și trei au aparținut 
lui Li Ho-nan, deosebit de

I incisivă, în timp ce sportiva 
româncă s-a apărat nesigur, 
iar loviturile ofensive au

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

— ----------- ---------- au
fost utilizate cu prea multă 
zgîrcenie.

Maria Alexandru, Carmen 
Criș'an — Li Li, Lian Lî-cen 
2—1 (—14, 15, 19). începutul 
jucătoarelor noastre a fost 
destul de timid. Pe măsură 
însă ce timpul se scurgea, 
atît Alexandru cît și Crișan 
deveneau mai insistente, mai 
ales în atac, ele încheind 
partida cu multă siguranță 
și cucerind o victorie dificilă, 
dar prețioasă.

Maria Alexandru — Lî Li 
1—2 (17, —7, —16). Așa cum 
debutase acest meci, credeam 
că el va înscrie încă un 
punct pentru formația ro
mână. Defensiva Măriei se 
arăta greu de străpuns. Pe 
parcurs însă, sportiva oaspe 
și-a reglat foarte bine tirul 
și loviturile ei au fost necru
țătoare, în timp ce Maria 
Alexandru a scăzut vizibil 
ritmul.

BĂIEȚI: ROMANIA •
R.P. CHINEZA 1—5

Dintre cele șase meciuri. în 
cinci victoria a aparținut 
oaspeților la scoruri care scu
tesc comentariile. Intr-unui 
singur, succesul a fost de par
tea echipei noastre. Cel în 
care Șerban Doboși î-a întâl
nit pe Iu Cian-eiun. Cîștigă- 
torul a acționat cu multă ma
turitate și a reușit o «uită de 
lovituri puternice ți bine pla
sate, deconcentrîndu-și adver
sarul.

Rezultate» IDoboșî —< GInan 
Tze-tun 0—2 (—15, —10),
Gheorghe — Ciu Lan-sun 0—2 
(—12. —12), Nicolae — îu 
Cian-ciun 0—2 (—16, —7), 
Gheorghe — Ciuan Tze-tun 
0—2 (—13, —14), Doboși — Iu 
Cian-ciun 2—1 (—19, 13, 14), 
Nicolae — Ciu Lan-sun 0—2 
(-8, -16).

înaintea partidelor pe echi
pe s-au disputat și două me
ciuri individuale, cu caracter 
demonstrativ» Gian Hual-in 
— Eleonora Mihalca 2—1 (—20, 
11, 13), Li Gin-cuan — Aurel 
Ovanez 2—0 (14, 11).

Astăzi este așteptat cel de 
al doilea lot al sportivilor oas
peți, iar după amiază, de la 
ora 17, va avea loc o demon
strație la Palatul Pionierilor. 
Marți, de la ora 15, în sala 
Floreasca, vor vor începe tur
neele individuale.

PÂTINĂ Dl AUR-I»
PRAGA, 15 (prin telefon, 

Ho la corespondentul nostru).
Au luat sfîrșit întrecerile 

tradiționalului concurs inter
național de patinaj artistic, 
dotat cu trofeele «Patina de 
aur“. Disputarea probei de fi
guri libere a adus unele mo
dificări în ordinea clasamen
telor.

_ Astfel, în întrecerea masetf- 
lînă, în urma patinatorului 
vest-german Klaus Grimmett, 
care rămîne pe primul Ioa 
cu un total de 1715,3 puncte, 
locul secund a revenît sovie
ticului Kovaliov — 1661,5 p. 
Acesta, printr-o evoluție mai 
bună Ia libere, b-a depășit pa 
Italianul Barganan 1639,4 p, 
care cedează astfel Jocul doi, 
ocupat după obligatori!. Pe 
locul patru, cehoslovacul Paz
ei ir ek — 1634,5 p, iar al cin
cilea este austriacul Schnei
der — 1605,4 p. Gampionul 
român Gheorghe Fazekas ocu
pă locui opt, cu 1526,4 p» 
înaintea Iul B, Wunderlich 
(R.D.G.) — 1523,S p. Rezulta
tul tînărului patinator român, 
obținut dintr-un lot de 
16 valoroși concurențî, este 
deosebit de meritoriu, el fi
ind Ia primul său concurs W 
acest sezon.

în întrecerea fetelor, pri
mul Ioc a revenît patinatoa
rei cehoslovace Ludmila Be- 
zakova, cu 1715,3 p. Pe urmă
toarele două locuri i Spormarf 
(R.F.G.) — 1672,0 p și MaC 
Cafferty (Canada) — 1669,9 p, 
Evoluînd bine Ia figurile li
bere, campioana României 
tînăra Beatrice Huștiu, 
a reușit să recupereze dini 
handicap, terminînd pe locul 
11, cu 1479,1 p.

Jan SOKON
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