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| 4:17,6 la 400 m | 

liber! E
£ Intr-un concurs desfășu- S 
•» rat în bazinul de 25 m din ■■
J* Reșița, tînărul Eugen Al- m
» mer a înotat distanța do JJ
£ 4Oo m liber in 4:17,6 — ■■
g performanță superioară cu JJJ 
E* peste 3 secunde recordului m 

național de seniori în ba- “J 
E zin de 50 m. In același «a
» concurs : Mircea Hohoiu 
£ 63,7 la lOo m spate.
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IN FAȚA UNEI PUTERNICE ECHIPE A FRANȚEIIH dllYȘI Il NOȘTRI N-AU MAI ȘTIUT SASE IMPUNĂ CA IN ANII TRECUT!: J14»
Dimensiunea scorului a fost

NU REUȘIM 
SĂ REDUCEM

DECALAJUL 
VALORIC

, /
- Semnificativ, desigur, faptul 
că după meciul divizionar de 
fotbal dintre Steaua și Pro
gresul, deși frigul devenea 
tot mai pătrunzător, mai mult 
de 12 000 da spectatori, dintre 
care mulți pasionați și ai ba
lonului rotund, au rămas in 
tribune pentru a urmări, nu 
exagerăm afirmtnd, derbyul 
continental de rugby. Am în
țeles »ă este o exprimare a 
"interesului pentru acest sport, 
(dorința dg a vedea renumita 
echipă a Franței, dar mai 
ales perspectivă unei replici 
Viguroase a XV-ulul nostru 
reprezentativ, angajat — după 
multe Versiuni — în cîștiga- 
rea revanșei, ’ după tnfrînge- 
rea de.anul trecut de la 
ffarbaî

Spre regretul tuturor, după 
i-cele 80' de minute de joc 
?scorul indica' o victorie netă 
T a oaspeților, speranțele re- 
Kvanșei risipindu-se, mai ales 
Un acel . Cinai de cîteva minu
ție, singurele în care echipa 
«Franței a strălucit pe măsura 
.'cărții sale de vizită.

Ce exprimă, acest 14—3 în 
palmaresul eelor două tor- 

’ «nații 7
A fost, credem, o victorie 

meritată a fugbyștilor fran
cezi, care, așa cum ne decla
rau mai mulți conducători, 
Jucători și ziariști, pleacă de 
ia București mai mult decît 
satisfăcuți de rezultat. Din 
punctul nostru de vedere, 
oricîte explicații și oricîte 
circumstanțe ar exista scorul 
rămine o fnfrîngere severă. 
S-a dovedit astfel că diferența 
de valoare marcată de parti
da de la Tarbes se menține, 
in ciuda unor căutări și efor
turi de înnoire în alcătuirea 
echipei, ca și In pregătirea ei. 
A rezultat, de asemenea, că 
partida de la Rovigo, care a 
însemnat mal mult depășirea 
„complexului italian* decît o

Șerban, sub privirile lui Iorgulescu (nr. 2), Ciobănel (nr. 6) ■ 
și Țuțuianu încearcă să recupereze balonul in fața lui Dauga.

au înscris 8 puncte!
Stadionul „23 August"; timp 

foarte bun; spectatori. circa 
12 000.

Au Înscris tn ordine : vil
lepreux (mln. 3 șl mln. 7) 
— două lovituri de pedeapsă, 
IRIMESCU (min. 15) — Iov. 
de pedeapsă), PEBEYRE (mini 
78) — o încercare transfor
mată de Villepreux și VIL
LEPREUX (mln. 79) — iov. de 
pedeapsă.

ROMANIA: Drăgulescu, Ior- 
gulescu, Dinu — Șerban, Ata
nasiu — Ciobănel, Țuțuianu, 
Rășcanu — Mateesou, Irlmea- 
cu — Suciu, Nica, Dragoml- 
rescu Braga — Durbac.

FRANȚA : Irațabal, Bene- 
sls, Azarete — W. Spanghero, 
Le Drolf — Viard, Dauga, 
Qullis — Pebeyre, Berot — 
Cantonl, Lux, Trillo, Bour- 
gangl — Villepreux.

A condus G. C. Lamb (An
glia), într-o manieră puțin 
obișnuită, ajutat bine la linie 
de Charles Durand (Franța) 
șl dr. Gabriel Eftimescu (Ro
mânia).

Min. 3. Berot are balo
nul, Atanasiu îl blochează 
și, din nou, lovitură de 
pedeapsă. De data aceasta, 
locul infracțiunii este mai 
aproape de buturile noa
stre și VILLEPREUX, care 
execută excelent, aduce 
prima schimbare pe tabela 
de marcaj : ROMANIA— 
FRANȚA 0—3.

Intre timp, Berot părăsește
terenul accidentat, pentru a 
reveni ceva mai tîrziu.

Min. 7. La 45 m distanță 
de butul nostru se formea
ză o grămadă deschisă. Ar
bitrul — deși faza este 
deosebit de confuză — 
„vede" un ofsaid la unul 
din echipierii români și... 
lovitură d« pedeapsă!

Ieri, in „Giulești"

ROMÂNIA - R D GERMANĂ 10
LA FOTBAL JUNIORI

• DONOSE, in mi- 
nutul 12, realizează uni
cul gol al partidei, în
scriind o victorie de 
prestigiu a juniorilor

noștri, în fața dețină
toarei trofeului U.E.F.A.

(Citiți tn pagina a 
treia, cronica lui Ovidiu 
IOANIȚOA1A).

Cîștigătoarea Trofeului Carpați, echipa R.D. Germane Dragoș NEAGU

R.D. GERMANĂ - ROMÂNIA 13-10

0 PARTIDĂ A LOVITURILOR DE PEDEAPSA
Stadionul „23 August* a 

fost ieri gazda confruntării 
dintre echipele de rugby ale 
ROMÂNIEI și FRANȚEI. Nu
meroșii spectatori aflațl în 
tribune au făcut o primire en
tuziastă celor 30 da rugbyști: 
românii în echipament com
plet alb, iar francezii în al- 
bastru-alb-roșu.

La ora 14,30, echipele și în
treaga asistență su păstrat un 
moment de reculegere în me
moria fostului președinte ai 
Franței, generalul Charles de 
Gaulle. Apoi, arbitrul en
glez G. C. Lamb dictează pu
nerea mingii în joc de către 
echipa oaspe.

Minutul 1. Abia au trecut 
cîteva secunde și arbitrul in
dică lovitură de pedeapsă în 
favoarea oaspeților. Viile-

preux încearcă transformarea, 
dar ratează din cauza distan
ței prea mari.

Emanuel FANTANEANU

(Continuarea tn pag. a 4-a)

TIMIȘOARA, 29 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

în sala Olimpia, în mijlo
cul unui interes enorm, nea
tins încă de nici o altă com
petiție de sală găzduită de 
Timișoara, s-a desfășurat du
minică seara ultimul act al 
celei de-a U-a ediții a Tro
feului Carpați — finalele. In 
sală se aflau 3 000 de spec
tatori, iar la porțl încă alte 
2 000 care încercau s-o... a- 
salteze! în partida pentru 
locurile I și II reprezentati
vele de handbal feminin ale 
R. D. Germane și României 
au realizat cel mai frumos 
joc al turneului. Pînă la ur
mă victoria a revenit pe me
rit.echipei lui Kristine Hoch
muth, mai calmă, mai decisă, 
cu șuturi de la 9 m mal pu
ternice. Reprezentativa țării 
noastre a demonstrat însă un 
lucru îmbucurător ; că se află 
în ascendență de formă și

are reale perspective de pro
gres.

R. D. GERMANA—ROMA-

CLASAMENTUL CELEI 
DE-A 11-A EDIȚII A „TRO
FEULUI CARPAȚI" : 1. I 
Germană, 2. România, 3. 
garla, 4. Cehoslovacia, 
U.R.S.S., S. iugoslavia, 7. 
mânia tineret, 8 Polonia.

TROFEUL CARPAȚI a fost 
cucerit de echipa R.D. Ger
mane

CELELALTE CUPE AU RE
VENIT : României tineret — 
Cupa fair-play (doar < 
nute eliminare tn ~ 
de joc), Ntnei 
(U.R.S.S.) — cel
portar, Kristine 
(R.D. Germană) - 
bună jucătoare 
Abramovlci 
care a fost desemnată de Ju
riu „Misa Carpație.

R.D. 
Un-

5.
Ro-

ml-
200 minute

Sokolova 
mai bun 
Hochmuth 
cea mai 

și Nadiei 
(Iugoslavia) —

NIA 13—10 (8—6). Cele două 
formații au apărut pe teren 
în următoarea alcătuire :

ROMANIA : Buzaș — Sze- 
kely-Popa, Arghir, Iile,

Chiar cu de divizia A

DUMINICĂ INTERESANTA SI L

Băicoîanu, Sons.Schramko,
R. D. GERMANA: Rothe — 

Braun, Hochmuth, Koch, .tan
ker, Helbig, Czelake,

Handbalistele din R. D. Ger
mană reușesc să deschidă sco
rul chiar în primul minut, 
prin Czelake. Replica echipei 
noastre este promptă. Băicoia- 
nu aduce, doar după cîteva 
secunde, egalarea. Urmează 
atacuri de o parte șl de alta 
și în min. 3 aceeași Czelake 
înscrie. Arghir are neșansa 
de a nimeri bara în timp ce 
Hochmuth țintește bine plasa 
porții. Soos ratează în min. 4, 
iar Szekely trage în bară, 
pentru ca 
apărare a 
mane s-o 
momentul

în mln, 6 agresiva 
echipei R. D. Ger- 
faulteze pe Soosîn 
în care era gata să

Hrittache NAUM

(Continuarea tn pag. a 4-a)

Capitală„Cuplajul sahist

Dan GARLEȘTEANU

(Continuarea tn pag. a 4-a)

* Ghinda ■■ Ghizdavu

Cea de a doua partidă 
a meciului CIOCALTEA — 
GHEORGHIU, pentru desemna
rea campionului de șah al ță
rii, a prilejuit o foarte intere
santă luptă pozițională. Cio- 
câltea, cu negrele, a ales o va
riantă mai veche a Apărării 
olandeze, pe care n-a jucat-o 
însă cu suficientă precizie, în- 
găduindu-i adversarului aău să 
câștige un pian șl să obțină o 
poziție mai activă pentru pie
sele sale. Asemenea arme pot 
deveni teribile dnd se află în 
mina unul mare maestru. Flo
rin Gheorghiu le-a utilizat cu 
prudență *1 abilitate, simplifi
când treptat pocițla șl obținlnd, 
in cele din urmă, un final ușor

câștigat Ciocâltea s-a recunos
cut Învins la mutarea a 42-a.

Meciul amical GHINDA — 
GHIZDAVU se desfășoară sub 
semnul unei admirabile rivali
tăți tinerești. Băieții joacă des
chis, spectaculos, demonstrînd 
curaj, inventivitate, putere com- 
blnativă. Ghinda a cedat pri
ma partidă Întreruptă sîmbă- 
tă seara, dar a câștigat-o pe 
cea de ieri, prlntr-o spiri
tuală poantă tactică făcută, 
spre cinstea sa, In mare criză 
de timp.

Astăzi este zi de odihnă. 
Mîine, In Aula I.P.G.G., de la 
ara 18 se joacă cea ’de a treia 
partidă a ambelor meciuri. Cio
câltea si Ghizdavu au albele.

(V. CH.).

A egalat Progresul! Este minutul 89 al meciului și fotbaliștii din str. Dr. Sțaicovici U 
foarte... călduros pe Viorel Popescu, autorul golului.

CEAI SAU CAFEA?

STEAUA A CUCERIT TITLUL DE CAMPIOANA
NAȚIONALĂ PE 1970 IA EUPTE GRECO-ROMANE

Ion Baciu (Steaua) l-a fixat în „pod" pe I. Pa- ait (Metalul) 
da.- in continuare, metalurgistul a reușit să evite tușul 

Foto : N. DRAGOȘ
(Relatări de la turneul final in pag. a 2-a, la rubrică)

Da I Au ieșit scintei tn derbyul Rapid—Dinamo. In fond, un 
meci din care n-ar ieși scîntei ar semăna cu Lacul lebe
delor, și n-ar fi frumos, pentru că n-ar fi fotbal, ci altce

va... Au existat, însă, în derbyul Rapid—Dinamo cîteva scîntei 
lipsite de orice frumusețe.

Să fim înfeleși. Faultul este un moment inevitabil în fotbal. 
A faultat și faultează Carlos Alberto. A faultat și faultează 
Beckenbauer. Faultul este inevitabil chiar și fără intenție. Cea 
ma,i frumoasă fentă poate să se încheie cu un fault. E vorba de 
faultul de joc. Oricît ar părea de paradoxal, un meci de fotbal 
nu poate fi și sportiv dacă jucătorii refuză ideea că faultul este 
inevitabil. Din neăcceptarea încruntată a acestei idei se naște 
vendetta, așa cum s-a întîmplat, de pildă, sîmbătă, cu micul și 
arțăgosul Dinu.

O a doua condiție a jocului fair îmi pare a fi eliminarea 
sportivă a oricărei posibilități de fault. ln*r-o fază oarecare, 
Nelu Nunweiller s-a prăbușit peste Neagu. Și Neagu a părăsit 
terenul. Se pare că n-a existat un element de intenție — o 
declară și Neagu — dar Nelu a comis marea greșeală de a nu 
fi evitat posibilitatea unui fault. După multe minute de joc, 
Radu Nunweiller ar fi putut să-l faulteze și el pe Răducanu, 
printr-un fault de joc de necondamnat, dar s-a ferit, printr-o 
foarte frumoasă fentă.

Am văzut recent, la Bruxelles, în drum spre Cardiff, meciul 
de ligă Racing White—Standard Liâge. As spune că în 
acest meci au țîșnit scîntei mai multe aecît în meciul 

Dinamo — Rapid. (Fundașul stingă Thissen, de la Standard, de 
pildă, părea scăpat din cușcă). Și totuși, în cele 90 de minute am 
fost uimit de solidaritatea profesională a jucătorilor belgieni.

Exislă și în fotbalul nostru o solidaritate. Dar e o solidari
tate de clan. Dacă vreți, e o solidaritate a lotului national. Sîm
bătă, de pildă, aprigul Dumitru a fost un băiat tare cuminte 
cînd l-a avut pe Radu Nunweiller în fa)ă. De asemenea, duelul 
Dumitrache—Lupescu s-a purtat sub semnul unui respect reci
proc desăvîrșit. Nu cumva asta se întîmplă pentru că jucătorii se 
cunosc mai bine ?

La Bruxelles, după meciul Standard—Racing, jucătorii am
belor echipe au fost invitați în sala de recepție a clubului 
Racing, pentru a lua obișnuitul „ceai de după meci”. în 

iurul mesei se aflau toți cei 30. Vreo 10 picolițe în șorțuri albe 
se apropiau de meseni, întrebîndu-i : „Ceai sau cafea?" întîm- 
plarea a făcut, poate, ca Dockx de la Racing să stea alături 
de Van Moer de la Liege. Dockx și Van Moer, cei care căzuseră, 
nu o dată, unul din pricina celuilalt.

Să nu uit... Cele 10 picolițe erau soțiile și fetele membrilor 
susținători. Făceau o muncă voluntară...

loan CHIRILA

FBI IAL
CLASAMENTUL

1. DINAMO
2. Rapid

12
12

7
5

3
6

2
1

24-11
14- 7

17
161 3. Petrolul 12 7 2 3 18-14 16

4. Politehnica 12 6 3 3 23—18 15
5. Farul 12 6 2 4 22—20 14
6. U.T.A. 12 6 1 5 16—11 13
7. Universitatea Craiova 12 5 3 4 9-11 13
8. Steagul roșu 12 5 3 4 8-10 13
9. Sport club Bacău 12 6 0 6 20-15 12

10. Steaua 12 4 4 4 17—16 12
11. „U" Cluj 12 4 2 6 13—15 10
12. F.C. Argeș

C.F.R. Clu|
12 3 4 5 14-17 10

13. 12 4 2 6 15-22 10
14. Jiul 12 4 1 7 10—16 9
15. Progresul 12 2 4 6 8—14 8
16. C.F.R. Timișoara 12 2 0 10 7—21 4

ETAPA VIITOARE 
(8 decembrie) : CLASAMENTUL

Foto) V. BAGEAC

Univ. Craiova — Dinamo Buo. 
Steagul roșu — C.F.R. Cluj 
Steaua — Petrolul
D.T.A. — Farul
Jiul — Progresul
„U* Cluj — C.F.R. Timișoara 
Rapid — F. C. Argeș 
Politehnica — Sport club Bacău

GOLGETERILOR
După 18 etape, clasamentul 

golgeterilor campionatului di
viziei A se prezintă astfel ;

OPREA — 7 goluri.
ADAM $1 DORU POPESCU 

— cu cite 6 goluri.
D. ENE, PANA, CUPER- 

man, moldoveanu, dumi- 
TRACHE, BOJIN șl CODREA- 
NU — eu cite 5 goluri.

DEMBROVSCHl-TITULAR ÎN MECIUL CU OLANDA I
> Neaga, accidentat, nu face deplasarea • Sătmăreanu prezintă 

un traumatism la genunchi ♦ Echipa României va sosi azi după- 

amiază la Amsterdam
După cum s-a mai anunțat, 

în dimineața acestei zile — 
echipa reprezentativă de fot
bal a României — părăsește 
Capitala — pe calea aerului, 
la ora 9,30, îndreptîndu-se 
spre Olanda, unde — miercuri, 
în nocturnă — susține o par
tidă de verificare în compa
nia „naționalei" olandeze.

Ieri, membrii lotului națio
nal au avut o zi „plină".

Dimineață, în Giulești, au 
urmărit — cu excepția Jucă
torilor de la Steaua — par
tida internațională amicală

dintre selecționatele de Ju
niori ale României și R.D. 
Germane, după care, la sta
dion sau în fața televizoare
lor, au fost martorii meciului 
de campionat dintre Steaua 
și Progresul.

Seara, întregul lot s-a de
plasat la...
București, delectîndu-se 
ultimele aventuri ale 
ger Moare.

In ceea ce privește 
nența lotului, aceasta 
rit o singură modificare, prin 
indisponibilitatea lui NEAGU,

cinematograful
cu 

lai Ro-

compo- 
a sufe-

căruia dr. Dumitru Tomescu 
i-a diagnosticat o rupere de 
fibre musculare. Astfel, cei 17 
fotbaliști care își vor ocupa 
astăzi fotoliile în avionul de 
Frankfurt sînt următorii: RA- 
DUCANU, ADAMACHE.SAT- 
MAREANU, EUPESCU, HAL- 
MAGEANU, MOCANU, DI
NU, VIGU, DUMITRU, NUN
WEILLER VI, ANCA, DEM- 
BROVSCHI, DOBKIN, DU- 
MITRACHE, DOM1DE, DU
MITRESCU, TATARU.

(Continuarea în pag. a 4-a)

O parte din jucătorii lotului reprezentativ de fotbal fotografiați aseară" in holul hotelului
Union
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ÎN CURÎND: t

ALMANAHUL
SPORTUL,
Cu o tematică variată șl interesantă,

RAPID
Etapa a V III-a a diviziei 

masculine s-a consumat fără 
nid o surpriză. Partidele care 
au opus formații din prima 
parte a clasamentului s-au sol
dat cu rezultate ce nu au mo
dificat vechea ierarhizare in 
fruntea plutonului. La fete, 
etapa a VH-a a consemnat, de 
asemenea, rezultate scontate.

Lată cîteva amănunte.
masculin

care răspunde tuturor gusturilor, tuturor
exigențelor

ALMANAHUL
SPORTUL,
0 lucrare care nu trebuie să lipsească

din nici o bibliotecă

în Cupa „13 Decembrie"

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ TIPOGRAFUL MERITA MAJUSCULE !
Geața și vremea friguroasă 

n-au stînjenit — decît Intr-o 
mică măsură — desfășurarea 
concursului de ciclocros „(Supa 
13 Decembrie 1918“, deoarece 
majoritatea celor 80 sportivi 
prezenți au ținut să se eviden
țieze la acest ultim test al se
zonului. Poate că în aceeași 
măsură a contribuit la reușita 
competițională și eforturile de
puse de Asociația sportivă Ti
pograful (asistată de comisia 
municipală de specialitate)’ 
care s-a dovedit fidelă atît 
tradiției, prin această a Xl-a 
ediție, cît și celor mai reco
mandabile principii de organi
zare. Un exemplu bun de ur
mat...

Trebuie spus, de asemenea.

că traseul din jurul cartieru
lui Floreasca a fost judicios al
cătuit, incluzînd distanțe rezo
nabile, în funcție de cele 5 ca
tegorii angajate în întrecere, 
și menținînd obligativitatea 
parcurgerii unor porțiuni al
ternativ» pe bicicletă și pe jos.

@ît privește concursul pro- 
priu-zis, el a ilustrat unele 
caracteristici prezente și la 
anterioarele confruntări de 
gen. Starturi populate la cate
goriile inferioare — cu vîrf la 
juniorii mici (30), în schimb 
slabă reprezentare la juniorii 
mari și seniori (cite 15), unde 
lipsa unor nume consacrate 
s-a făcut simțită de-a lungul 
micului sezon încheiat dumi- 
n’că. Și asta cu atît mai mult

STEAUA, CAMPIOANA LA GRECO-ROMANE

A ÎNVINS politehnica galați

Malt așteptatele confruntări 
ale turneului final de lupte 
greco-romane, care au anga
jat echipele fruntașe ale di
viziei A, Steaua, Dinamo, Me
talul și Progresul (toate din 
Capitală), s-au disputat ieri, 
în sala Floreasca. Sorții au 
decis 
Steaua - 
urma să 
campioană 
programat 
laternlwi".

Iată, pe 
partidelor, 
șnrării lor 
tele.

STEAUA
30—10. După cum arată 
scorul, steliștii n-an avut 
în general — probleme în con
fruntarea lor cu luptătorii de 
la Progresul (5 victorii prin 
tuș și 3 la puncte). Două ex
cepții i — 
kg), la 
lui (S. 
la cap, 
tuș, iar 
kg) a pierdut tot prîn tuș la 
A. Teodorei».

DINAMO — METALUL 
24—8. în ciuda scorului cate
goric, dinamoviștii n-au cîști
gat cu ușurință. Dintre ei 
numai Cornel Ionescu (cat. 
62 kg), Gh. Popovici (cat. 90 
kg) și N. Mandea (cat. 100 
kg) și-au întrecut partenerii 
înainte de limită. Celelalte 
meciuri au fost echilibrate și 
s-au încheiat cu victorii la 
puncte (dar Ia mici diferen
țe), cu un rezultat de egali
tate (P. Husarii—E. Hupcă, 
cat. 68 kg) și chiar cu o în- 
frîngere a unuia dintre redu
tabilii luptători 
— Fi. Răduț (cat. 
trecut la puncte 
rin.

STEAUA — 
18—6. Metalurgiștii au evi
tat lupta deschisă, determi- 
nîfidu-i pe arbitri să distri
buie numeroase avertismente. 
Din această cauză, 6 din cele 
10 meciuri au luat sfîrșit prin 
descalificarea unuia sau a 
ambilor concurenți. Așa se 
explică și rezultatul final din 
care lipsesc nu mai puțin de 
16 puncte, cînd, în unele 
partide au fost descalificați 
ambii luptători.

DINAMO — PROGRESUL 
27,5—0,5. Rezultatul ne scu
tește de comentarii. Luptă-

ca meciul-derby, 
Dinamo, cel care 
decidă formația 
pe 1970, să fie 
tn finalul „patru-

scurt. cronicile 
tn ordinea desfă- 
pe cele două sal-

PROGRESUL
ți

Petre Stroe (cat. 82 
«n salt a) adversaru- 
Olteanu). lovindu-se 

a rămas pe spate, în 
N. Mătăsaru (cat. 100

dinamoviști
52* kg), în
de I. Ma-

METALUL

ECHIPA CLUBULUI PROGRE
SUL A PLECAT ASEARĂ IN 

POLONIA
după terminarea 

din cadrul turneu- 
formația de lupte

toril de la Progresul s-au 
menajat vizibil pentru meciul 
lor decisiv cu Metalul. Ei au 
pierdut — cu cîteva excepții, 
prin tuș sau descalificare. 
Singurul mec! Interesant a 
fost cel de la cat. 52 kg din
tre FI. Răduț și V. Rădules
cu, în care primul a executat 
numeroase procedee tehnice, 
unele dintre ele deosebit de 
spectaculoase.

METALUL — PROGRESUL 
16—4. Așteptată cu mult inte
res confruntarea acestor două 
formații s-a încheiat în cele din 
urmă după partide de slab ni
vel tehnic, anoste și cu un re
cord de descalificări. De altfel 
toate meciurile au luat sfîrșit 
tie prin descalificare, cele mai 
multe, fie prin tuș.

STEAUA — DINAMO 22—14. 
Marea întrecere a ridicat tri
bunele în picioare chiar de la 
primul duel : Gh. Berceanu — 
I. Gibu (cat 48 kg). Berceanu 
a intrat furtunos, așa cum ne-a 
obișnuit de altfel, și în repriza 
a III-a Gibu a fost descalificat. 
Clar (6—1) a cîștigat și stelis- 
tul Gh. Stoieiu (cat. 52 kg) me
ciul cu FI. R&dut. Mult mai e- 
chilibrată a fost partida urmă
toare dintre M. Cristea șl I. 
Păun (cat. 57 kg). în primele 
două reprize Cristea a luat un 
substanțial avantaj de puncte 
(5—1) dar în cea de a treia 
Păun l-a redus pînă la 5—4 și 
puțin a lipsit să nu egaleze. 
La cat 62 kg L Baciu a ter
minat la egalitate cu C. lo- 
nescu. Cu un 6ingur avertis
ment S. Popescu (cat. 68 kg) 
a obținut victoria în fața lui 
P. Husaru. Deci după 5 partide 
Steaua avea un avantaj sub
stantial : 15—5. întîlnirea I. Ga
bor — I. Enache (cat 74 kg) 
a luat sfîrșit cu un „egal”. Re- 
simțindu-se vizibil după acci
dentul din prima confruntare 
P. Stroe (cat. 82 kg) a fost mai 
întîl condus cu 6—0 șl în ul
tima repriză descalificat în ur
ma celui de al treilea avertis
ment primit N. Neguț a fost 
opus, la cat. 90 kg, lulșGh. Po
povici. Nici unul nici altul n-au 
finalizat procedee tehnice, ter- 
minînd la egalitate.

Cînd dinamoviștii se apro
piau cu pași repezi de un re
zultat favorabil a urcat pe sal
tea N. Mandea (cat 100 kg), în 
care ei își puseseră speranțe 
certe, mai ales că Mandea lup
ta cu un adversar anonim — 
N. Mătăsaru — care debuta cu 
acest prilej în divizia A. Și 
tocmai Mandea le-a spulberat ul
timele șanse pierzînd la punc
te după o întrecere dramatică. 
Deci rezultatul devenise 22—14 
și Steaua era de-acum cam
pioană. Ultima partidă. N. Pa
vel — N. Martinescu (cat 4-100 
kg) s-a încheiat prin descalifi
carea ambilor luptători.

Clasament : 1. STEAUA. 2. 
Dinamo, 3. Metalul. 4. Pro
gresul.

cu cit și la aceste din urmă 
categorii am asistat la dispute 
echilibrate pentru întîietate ; 
demonstrația exemplară ofe
rind-o însă juniorii mici și se- 
micursele, tn cadrul cărora 
locurile I au revenit la sprint! 
Iată, de altfel, lista premiați- 
lor : oraș (3 km — 1 tur) 1. A 
Miliță (Voința) 17:20, 2. T- 
Apostolache (Șc. sp. 3) la 1:33’ 
3- G. Georgescu (Șc. sp. 2) la 
2:34 ; semicurse (3 km) — 7. 
T. Ciumeti (Șc. sp. 3) 19‘:00, 2. 
I. Țoțora (Șc. sp- 2) 19:00, 3- 
1. Alexe (Șo. sp. 3) la 1:33 : 
juniori mici (9 km) — 1. Gh. 
Tudor (Steaua) 28 T0, 2 Cr- 
Stelian (Șc. sp. 2) 28:10, 3 
Florea (Șc. sp- 3) la 13 s ; 
niori mari (15 km) — l- 
Drăgan (Voința) 28:20, 2. 
Ferfelea (Steaua) 
Gavrilă (Steaua) 
ori (21 km) — I 
(Steaua) 36:00. 2- 
(Voința) 36:46, 
(Steaua) 36:47.

Trofeul principal a reven’t 
echipei Steaua (14 p), care a 
întrunit cei mai mulți alergă
tori sosiți la cele trei cate
gorii superioare. Mențiuni — 
pentru școlile sportive nr- I, 
nr. 3 și nri 2 (11, 9 și, respec
tiv, 5 p). care au fost urmata 
de Ol’mpia 4 p, Dinamo 4 p 
și Voința 3 p. Diplome, ca și 
numeroase premii în materiale 
sportive și cărți au răsplătit, 
din belșug, străd: 
tori lor 1

A. 
ju-
T.

M.
N.29:07, 3.

29:47 ; seni- 
G Negoescu 
C. Popescu 

3. St Ene

l^^a competi-

— POLITEHNICA 
(3—1). Derbyul out- 

_______ a satisfăcut exigen
tele numerosului public pre
zent în sala Giulești. Excep- 
tînd începutul partidei, cmd 
s-au comis de ambele părți 
greșeli In fazele de atac și de 
apărare, în rest meciul s-a 
ridicat la un nivel corespun
zător. în primul set, gălățenii 
s-au distanțat la Început (7-4) 
insă nu au rezistat în partea 
a doua, cînd Rapidul a ma
nifestat mai multă coeziune 
în joc, recuperind atacurile 
adversarilor și atacând în zo
nele neacoperite din terenul 
Politehnicii. în setul doi, gă- 
lătenii au condus permanent, 
ca urmare, în special, a ran
damentului foarte bun al blo
cajului (prin care au realizat 
multe puncte). adjudeeîndu-și 
ni ar setul și restabilind ega
litatea pe tabela de marcaj, 
în continuare, jocul a fost 
echilibrat, fazele de volei de 
calitate alternînd însă cu gre
șeli la preluare și în atac. 
După un joc egal pînă la 
11—11. în setul III. Rapidul 
se distanțează (14—11) grație... 
greșelilor comise de studenți 
și cîștigă la 12. în setul IV, 
rapidiștli forțează victoria, fă- 
cînd multă risipă de energie, 
și izbutesc să se impună prin

RAPID 
GALAȚI 
siderilor

combinații subtile la fileu șl 
prin intervenții salutare în li
nia a doua. S-au remarcat : 
întreaga echipă a Rapidului și 
Stere. Păcuraru și Popa de 
la Politehnica. Udișteanu a e- 
voluat sub posibilități, faci- 
litînd victoria Rapidului. Se 
pare că randamentul său scă
zut se datorează unor 
legerl cu coechipierii 
trenorul. Arbitrajul, 
bun : L Covaci — A.
(AJJ.

neînțe- 
șl an- 

foarte 
Dinlcu.

(1-3).I.E.F.S. — STEAUA 
Studenții, impresionați de car
tea de vizită a adversarilor, au 
fost... spectatori în primele 
două 6eturi la jocul rapid, 
combinativ și eficace desfă
șurat de campioni, conduși cu 
măiestrie de Stamate. Urmă
rind să utilizeze întregul lot, 
antrenorul Tănase Tănase a In
trodus 4 rezerve la începutul 
setului III și jocul s-a echi
librat. Blocajul studenților a 
funcționat în această perioadă 
bine, iar N. Pop și D. Ionescu 
au punctat decisiv, aducînd 
victoria echipei lor. în finalul 
setului IV înregistrăm egali
tate: 11—11, 13—13 și 14—14. 
Cu un plus de experiență mi
litarii se detașează în cîștigă- 
tori. Arbitraj, excelent : D. 
Mediana și Gh. Ionescu. (Ve
nera SANDULESCU-corespon- 
dent).

DINAMO BUCUREȘTI — U- 
NIREA TRICOLOR BRĂILA 
(3—0). Victorie categorică ob
ținută in mai puțin de 45 d« 
minute. Brâilenii nu au con
firmat sub nici un aspect vic
toria asupra Rapidului. Di
namo s-a dovedit o formație 
bine închegată, a combinat 
spectaculos la fileu și s-a 
impus fără dificultate. Re
marcăm jocul bun al dinamo-

A PUNCTAT DECISIVALBU
In etapa desfășurată ieri in ca

drul diviziei A la baschet s-au 
desfășurat multe meciuri impor
tante pentru configurația clasa
mentelor, tn special in ceea ce 
privește pozițiile fruntașe. Pe 
prim plan s-au aflat derby-urile 
Dlnamo _ Steaua (masculin) șl 
Politehnica — Rapid (feminin) 
care au corespuns așteptărilor, 
oferind spectacole frumoase și 
jocuri de calitate superioară.

DINAMO — STEAUA 77—73 
(42—42)

ai bas- 
nici de 
eternul

Adevărații iubitori 
chetului nu au lipsit 
data aceasta de la 
derby al campionatului mas
culin. prezența lor în sala 
Floreasca fiind justificată și 
de faptul că jucătorii de la 
Dinamo și Steaua se află în 
preajma unor teste decisive 
tn competițiile continentale.

Ambele echipe au luptat cu 
toată capacitatea de care 
dispun pentru un rezultat 
favorabil, spectacolul sportiv 
fiind pe alocuri mai mult de- 
cît agreabil.

La început & condus Steaua, 
ai cărei jucători au intrat în 
teren deciși șă cîștige șl să 
nu piardă contactul cu liderul 
clasamentului, dar Dinam» ■

refăcut destul de repede si
tuația pe tabela de marcaj. 
Era limpede, însă, că Radu 
Diaconescu — una din piesele 
de mare precizie ale campio
nilor — nu era în apele sale, 
astfel că tot greul veritabi
lului asalt al elevilor lui V. 
Popescu l-au dus Albu (în 
mare vervă), Dragomirescu și 
Cernea (surprinzător de efica
ce). Pînă la sfîrșitul reprizei, 
avantajul a alternat în per
manență, dar la sunetul sire
nei, cele două echipe se a- 
flau la egalitate i 42—42.

După 
au avut 
preluînd conducerea. Dar, în 
min. 23, 
culescu s-a văzut în situația 
de a aduce pe banca re
zervelor tocmai pe Albu șl 
Diaconescu (fiecare notati cu 
cite 4 greșeli personale) și 
de a indica jucătorilor săi 
folosirea unei zone agresive. 
Breșele create tn sistemul e- 
chipei campioane au fost re
pede sesizate de steliști, care 
au stîmit (Baciu, Dimancea. 
Popa și Savu) un nou iureș 
în teren. Dar în loc să alter
neze aruncările de la distan-

reluare, dinamoviștil 
an start mai rapid,

antrenorul Dan Ni-

N. MARDAN

VOINȚA BUCUREȘTI (F), PERFORMERA ETAPEI
Se poate «pune că această
IX-a etapă a campionatuluia

diviziei A a fost cea mai in
teresantă întrecere a turului. 
Trei echipe feminine — Voin
ța București, Voința Constan
ța și Voința Cluj — au clști- 
gat tn deplasare deși nu por
neau ca favorite. In plus, 
bucureșteincele au obținut un 
rezultat excelent — 2633 p d —. 
ceea ce constituie un record 
al campionatului. La bărbați, 
întrecerea a fost destul de 
calmă, exduzînd pățania timi
șorenilor.
0 I

care «u pierdut la

FEMININ

BUCUREȘTI — U.T. 
Fero-

RAPID
ARAD 2465—2260 p d.
viarele au fost net superioare 
din toate punctele de vedere, 
ele nepierzînd nici un joc, 
nici la cea mai precisă jucă
toare arădean că, Rodica Ba- 
buțiu, care a fost Întrecută 
cu 436—419 p d de către juni
oara Vasilica Ptnțea. Jucătoa- 
rea nr. 1 a reuniunii a 
Florica Lăpușan, care, 
toate că practică sportul 
pioelor de aproape două 
cenil. continuă să fie

Costin CHIRIAC

fost 
cu 

po- 
de- 

___  ______ una 
dintre cele mai valoroase com
ponente ale echipei Rapid. Ea 
și-a surclasat adversara, pe 
Ana Bora, cu 451—373 p d, 
stabilind, totodată, și cel mai 
bun punctaj al întâlnirii. Bine 
s-au mai comportat de la în
vingătoare Elena Cernat (439 
p d) și Elena Buzea (396 p d). 
Arădenoele s-au prezentat des
tul de slab, ele pierzând ne- 
permis de multe bile (53 de 
lovituri în gol), iar ultimul 
schimb al lor. Voicbița Babu- 
tiu. din lotul național, avînd 
numeroase lansări greșite la 
„pline”. în special pe pista 2, 
cu numai 387 de popice do- 
borîte n-a mal putut reduce 
din handicap. (T.R.).

HIDROMECANICA BRAȘOV 
— VOINȚA BUCUREȘTI 
2606 — 2633 p d. O partidă de 
excelent nivel tehnic, la care

toate jucătoarele au toat no
tate cu cifre valoroase. Me
dia de popice doborite s-a 
ridicat la cifra de 436 ! Totuși 
cele mai precise au fost Cor- 
nelia 
Szoos 
trescu , . _  .. .
pectiv Viorica Orghidan (463), 
Margareta Rotter (450) ș! Eli- 
sabeta Schlel (444). (C. GRUIA- 
ooresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
VOINȚA CONSTANȚA 2140 — 
2201 p. d. Formația oaspe a 
preluat conducerea după pri
mul schimb și n-a mai ce
dat-o pînă la sfîrșit. Infrfn- 
gerea Petrolului se datoreșt» 
faptului că Maria Dumitru — 
componentă de bază a echipei
— a doborît doar 357 de po
pice, precum și numărului mare 
de ratări ale Florlcăi Ne- 
golță — 15 bile tn gol. Con- 
stănteanca Aurelia Ivan (din 
primul schimb) a fost cea mal 
eficace jucătoare a reuniunii
— 408 p d. (FI. ALBU-coresp.).

CETATEA GIURGIU — VO
INȚA CLUJ 2304—2364 p d. 
Clujencele, mai constante, atît 
la „pline” cit și la „Izolate”, 
au cîștigat pe merit. Cele 
mal multe popice le-au do
bori t : Eltsabeta Lupea — 428 
si Elena Rada — 412 de la 
Cetatea și Elisabeta Nagy — 
424. de la Voința. (P. BUR- 
CIN-coresp.).

DERMAGANT TG. MUREȘ
— LAROMET BUCUREȘTI
2352 — 2219 p d. Gazdele au 
avut In Margareta Daniel cea 
mai valoroasă concurentă — 
420 p d. De la Lanomet s-a 
remarcat __ 2__
cu 396 p d. (I. l’AUȘ-coresp.).

C.S.M. REȘIȚA - VOINȚA 
TG. MUREȘ 2483 — 2382 p d. 
Toate componentele formației 
locale și-au învins adversa
rele. Cel mai frumos joc a 
fost cel dintre Maria Btanca 
(R) și Margareta Szemanyl 
(Tg. M.), încheiat cu victoria 
sportivei mureșence la un 
„băț” diferență : 434 — 435
P. d. (D. PLAVIȚU-coresp.).

Grecescu (480). Crista 
(457) și Valeria Dumi- 
(442) de la Voința, res-

doar Stela Andrei

REZULTATB TEHNIC»
MASCULIN : I.E F.S. — Steaua 1—3 (—5, —6, 13, —14). Rapid — 

Politehnica Galați 3—1 (11, —9. 12, 7), Dlnamo — Unirea Tricolor 
Brăila 3—0 (2, 5, 9), viitorul Bacău — Politehnica Timișoara 3—1 
(14, —14, 5, 14), „U“ Cluj — Tractorul Brașov 3—1 (14, 9, —14, 14!. 
Petrolul Ploiești — Explorări B. Mare 3—0 (6, 5, 3).

FEMININ : Medicina — Dinatno 0—3 (—11, —8, 
Universitatea Timișoara 3—0 (6, 11, 7), C.S.M. Sibiu 
(—I, —7, 5, —11), Farul Constanța — Ceahlăul P. 
U, 10), »U" Cluj — Universitatea Craiova 3—1 (—11,

vlștilor Schreiber. Stoian, Tîr- 
licl și Oraș. A arbitrat co
rect șl autoritar cuplul L, 
Andrieș — V. Vrăjescu. (Iulian 
COSTINIU-coresp.).

„U“ CLUJ — TRACTORUL 
BRAȘOV (3—1). Actionînd va
riat la fileu și avînd un blo
caj prompt, studenții și-au ad
judecat primei» două seturi, 
lăsînd impresia că vor câști
ga la zero, întrucît au condus 
în setul III cu 11—4 și 14—11 I 
Ei au fost însă depășiți în fi
nal, dar s-au revanșat în se
tul IV în care erau conduși 
cu 14—10 1 Remarcări : Ma- 
teescu. Chiț și Bînda de la 
clujeni, respectiv Ferariu. Bă
nea și Dumitru. Arbitraj co
rect șl autoritar I. Niculescu 
și R, Farmuș. (Paul RADVANI 
— cores®.).

CLAS AMENT

1. Steaua
2. Rapid
3. Dinamo
4. Viitorul Bc.
5 Politehnica Gl.
ai I.E.F.S.
7. „U“ Cluj
8. Politehnica Tlmț.
9. Petrolul

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

5
5
5
5
5
6
8

9
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8 
8

FEMININ
RAPID — UNIVERSITATEA

Craiova 3—1 (—11,

—14,

—7). Rapid
— I.E.F.S. 1—3 
Neam] 3—o (6, 
11. 7, 3).

(3—0). Voleibalis- 
Rapid le-au fost 
de minute pen- 
victoria. în fie- 

au

TIMIȘOARA 
telor de la 
suficiente 60 
tru a obține 
care set bucureștencele 
Început hotărft și au condus 
confortabil, surprinzîndu-și 
adversarele nepregătite la 
blocaj și dublaj. S-au eviden
țiat Baga și Szekely de la 
Rapid, respectiv Dobrogeanu 
și Coste. Bun arbitrajul j/u- 
plulul M. Zelinschi 
Iliescu, (N.M.).

Em.

DINAMO 
în atac 
bună a 

joculuî în linia a doua, le-au 
adus dinamovistelor o viei orie 
categorică și meritată. Studen
tele au menținut nota de e- 
chilibru doar în prima parte 
a fiecărui set. în final uri că- 
zînd fizic și comițînd multe 
greșeli tehnice. Arbitrai bun: 
E. Vintilescu, V. Vrăjescu.

MEDICINA —
(0—3). Superioritatea 
și organizarea mai

CLASAMENT

1. Dlnamo
2. Rapid
3 Penicilina
4. I.E.F.S.
5. Medicina
6. Farul
7. C.P.B»
8. C.S.M. Sibiu
9. Univ Craiova

10. Univ. Timișoara
11. Ceahlăul P.N.
12. „U“ Cluj

o
2
3
4
3
3
5
5

6

19:
20:
18:

Derby-urile au fost

VICTORIA DINAMOVIȘTILOR
ță cu angajarea tot mal in
sistentă a pivoților Oczelak 
și Tară», ei au mizat tot pe 
prima variantă, dînd posibi
litate dinamoviștilor să rezis
te pe baricade. O dată tre
cute aceste momente mal di
ficile — adresa șuturilor lui 
Valerlu, Baciu și Niculescu 
nu a fost întotdeauna precisă 
— Dan Niculescu a făcut din 
nou apel la cei doi jucători 
de bază. Era minutul 32 și 
„festivalul Albu“ care a ur
mat avea să dea echipei din 
Ștefan cel Mare impulsul to
nic necesar obținerii unei vic
torii «igure. Steaua a mai a- 
vut cîteva zvîcniri tn final, 
dar insuficient de viguroase 
pentru a împiedica pe cam
pioni să-și apropie victoria la 
scorul de 77—73 (42—42).

I. Petruțiu și G. Chiraleu 
au condus excelent următoa
rele formații t DINAMO i 
DRAGOMIRESCU 20, ALBU 
3(5, CERNEA 15, Diaconescu 
2, Giurgiu 2, Haneș, Chivu- 
lescu, Săuca 2, Mazilu, Vis- 
ner ; STEAUA : Pașca 1, BA
CIU 12, SAVU 12, GHEOR
GHE 8, D1MANCEA 8, Tarău 
15, Popa 8, Oczelak 7, Nicu
lescu, Molin 2.

Adrian VASILIU

POLITEHNICA — RAPID
79—64 (36—28)

onorate

12, Ciocan 5, Topor 4 
Poli, respectiv Nicola

Taflan 
pentru
20, Nicolae 7, Suliman 4. Iva- 
novici 11, Chiraleu 10. Raro- 
viță 4 (a aruncat la coș sur
prinzător de rar), Vasilesru 
8. Au condus bine E. Hottya 
(Oradea) și I. Szabo (Cluj).

D. STANCULESCU
ALTE REZULTATE : 

FEMININ

MUREȘUL TG. MUREȘ - VO
INȚA BUCUREȘTI 66—«4 (33—32). 
Joc viu, echilibrat, în care Voința 
a condu» plnă în ultimele secun
de etnd plusul de experiență al 
oaspetelor s-a dovedit decisiv. 
Au condus bine M. Alde» (Plo
iești) șl Em Niculescu (Bucu
rești). (C. ALBU-coresp.).

A.S.A. CLUJ — I.E.F.S. 55—65 
(20—37). Rezultatul a fost hotărlt 
încă din prima repriză, net do- 

.............................  ‘ condus 
(Satu

minată de studente. Au 
mulțumitor Gh. Mahler ____
Mare) si I. Balaș (Tg. Mureș). 
(M. RADU-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
BRAȘOV 62-67 (31-34). Gazdele 
s-au comportat surprinzător de 
slab, mal cu seamă plvoțll, în 
vreme de oaspetele au recuperat 
mal mult șl au punctat precis de 
la aemldlstanță. (P. LORINCZ- 
ooresp.).

SANATATEA SATU MARE — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
78—62 (42—34). Joc foarte bun 
practicat de gazde, tn care bucu- 
reștencele au ținut cadența doar 
în prima repriză. Bun arbitrajul 
iui Al. Ivan (Timișoara) șl D. 
Crăciun (Brașov). (A. VERBA-

Aseară, 
partidelor 
lui final, 
greco-romane a clubului Pro
gresul București a plecat In 
Polonia pentru a susține 
trei întîlniri amicale. Au fă
cut deplasarea, printre alții, 
FI. Gheorghe, V. Rădulescu, 
I. Miu, E. Tofan, Gh. Ciomîr- 
tan, M. Butnaru, 
doroiu. Ei sînt 
antrenorul Vasile 
nescu.

CONTURILE AU FOST LICHIDATE

și A. Teo- 
însoțiți de 
Constanti-

-TenU de maaă-

SPORTIVI ROMÂNI
LA INTERNAȚIONALELE POLONIEI

Ieri, a plecat la Poznan 
(Polonia) un lat de jucători 
de tenis de masă pentru a 
lua parte la internaționalei» 
Poloniei dintre 2 șl 4 decem
brie. Au făcut deplasarea 
Mihaela Lunțeanu, Camelia 
Filimon, Adalbert Rethi și 
Sergiu Luchian, însoțiți 
antreaarBlJon Po®,

de

O dimineață liniștită de 
toamnă a patronat pe hipo
dromul ploieștean ultima zi în 
care porțile s-au deschis pen
tru public, în acest an. Deba
rasate de asuprirea pariurilor 
cu miză copleșitoare, cursele 
de ieri au promovat cîștigători 
normali. în conformitate cu 
calculul hîrtiei.

în esență, o reuniune ba
nală, în care conturile au fost 
lichidate și, ca atare, rezulta
tele înregistrate n-au fost de 
loo distonante față de șansa 
hîrtiei Cîte două curse au 
fost cîștigate de antrenorii 
Tănase, Avram, Teofil. Restul 
a completat banalitatea reuni
unii, care» fiind ultima din 
acest an, n-a avut probleme.

Toți am fi dorit ca Talion- 
Talaz-Seceriș să mai apară pe 
pistă intr-o reprezentație de 
adio. Din nefericire, dorința 
nu s-a realizat și marele .trio 

" al trăpașilor «aștri

s-a retras plin de discreție 
pentru a-și pune In valoare 
posibilitățile de etaloni I...

Mircea Ștefăneseu ni s-a 
părut surîzător fiindcă s cîș
tigat. ca și anul trecut, primul 
loo în ierarhia antrenorilor și 
driverilor, iar Gică Tănase — 
deopotrivă de merituos, ca în
suși campionul — a voit să 
demonstreze că a-are aît rival- 
S-a înșelat

Rezultate tehnice I I. Mister 
(V. Moise)» Silvin, Orășan 
33,3, 2. Radar (P. Marinescu), 
Lăcaș, Cra’ 38,7, 3. Herodot 
(C. Avram), Iuta, Bidiviu 38,6, 
4. Efor (Gh. Popescu), Horten- 
siu, Hormon 33,2, 5. Hiparion 
(N- Sandu), Merișan, Gal 33.1, 
6. Menajer (Gh. Tănase), Co
rida, Mizantrop 29,6, 7- Sim
patia (N. Sandu). Stoln’c» Odi
nioară 29,3, 8- Pansea (St. 
Teofil), Evident, Epopeea 37,8.

Wdv DUMITRESCU

MASCULIN
GLORIA BUCUREȘTI — 

PETROLISTUL CÎMPINA 
4844 — 4755 p d. Derbyul co
dașelor a revenit formației 
Gloria la o diferență destul de 
mare. Bîne au jucat Dumitru 
(844) și Iozu (843) de la Glo
ria șl Botu (842) de la Petro
listul. (O. GUȚU-coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI 
C.F.R. TIMIȘOARA 5050 
p. d. Voința a cîștigat 
joc, intrucît timișorenii 
avut legitimații. După 
ne spunea conducătorul

— o 
fără 

n-au 
cum 

-----  ------------- echi
pei, jucătorul H. Wendel, le
gitimațiile. împreună cu alte 
lucruri, s-au pierdut în tren. 
In drum spre București 

VOINȚA TG. MUREȘ — O- 
LIMPIA REȘIȚA 5393 — 5322 
p d. Joc frumos, cu rezultate 
mari : Seres — 932. Soos 922 
(V) respectiv Bălaș — 830 și 
Kridor — 911.

C.S.M. REȘIȚA — PETRO
LUL PLOIEȘTI 5386 — 5145 
p d. Campionii au fost învinși la . . _ .
în 
au 
Și De

un scor categoric. Cel mai 
formă popicari de la gazde 
fost I. Tismănaru — 935 

juniorul C. Cristei — 931. 
la ploieșteni s-a remarcat 

numai C. Vînătoru — 892 p d.
GAZ METAN MEDTAS — 

RAPID BUCUREȘTI 5130 - 
5029 p d.

START ÎN „CUPA OLIMPIA"
Cea de a IX-a ediție a »,Cupel 

Olimpia” a programat duminică 
dimineață la clubul tineretului 
din sectorul < prima reuniune 
pugilistlcă. Au urcat treptele rin
gului boxeri juniori șl> seniori din 
cluburile șl asociațiile bucu- 
reștene : Steaua, Dlnamo, Pro
gresul, Grivlța Roșie, Voința. Vi
itorul, Olimpia. C.S.S. șl IT.A. 
Capul de afiș al galei l-a prile
juit întîlnirea dintre ușorii P. 
Mandache (Olimpia) și M. Pe
trescu (Steaua). încă de la În
ceput. ambii .boxeri se angajează 
în schimburi dure. Mal clar in 
lovituri, boxerul de la Olimpia 
obține, tnsă. avantaj In primele 
două reprize, tn ultima repriză 
Petrescu încearcă prin upercuturi 
șl lovituri la ficat să-ți pună tn 
dificultate adversarul, dar gon
gul final II găsește In atac pe 
Mandache, oara dștLgă pa merit 
1* puncte.

O altă tntllnlre care merită con
semnată s-a desfășurat In limi
tele categoriei pană Intre C. $er- 
ban (Steaua) șl P. Gheorghe 
(I.T.A.). Boxerul stellst, cu lovi
turi mal clare la corp ți figură, 

victoria 
adversar 

dș-

reușește să-și adjudece 
la puncte In fața unul 
care a făcut totul pentru a 
tlga.

In general, partidele au 
echilibrate, far tinerii boxeri

fost
... ... .. Pre

zenți la această reuniune au făcut 
demonstrtndrisipă de energie, 

reale calități.
Iată celelalte rezultate : 51 kg : 

I. CIucu (Steaua) b.p. N. Oaie 
(Viitorul), M. Frumosu (Steaua) 
c. neprezentare F. Mlhai (Ener
gia), N. Dinu (Voința) b.p. M. 
Petrescu (Dlnamo); 54 kg : P. 
Vancea (Dinamo) b.ab. ir A. Tă
nase (Steaua), I. Dorotlei (Steaua) 
b.ab. Ill Z. Bectași (T.T.A.), I. 
Truță (Viitorul) b. ab. n F. Scar- 
lat (Grivlța Roșie), N. Mlneu 
(Voința) b. ab. m Gh. Tudor 
(Energia); 57 kg : C. Georgescu 
(C.S.Ș.f c. neprezentare M. Pro- 
scurmlac (Viitorul), N. Matei 
(Progresul) b. ab. r I Botaș (Dl
namo). Gh. Tache (C.S.Ș.) c. ne
prezentare M. Toptrceami (Viito
rul). Oh. stroe (C.S.Ș.) b.p. M. 
Tonlță (Olimpia); 80 kg : G. Va- 
sllo (CS.ș.) b.p. T. Neeoiță (Grl- 
vtța Roșie) ; 63,5 kg : N. Tonta 
(C.S.Ș.) b.p. N. Popescu (Grivlța 
Roșie), T. Neață (Energia) b.p. 
M. Piele (I.C.M. i); 71 kg : G. 
Vizitiu (Progresul) c. neprezen
tare I Costea (Grivlța Roșie).

G.

Florin SANDU

■

Mult așteptatul derby femi
nin — Politehnica—Rapid — 
a prilejuit o întrecere spec
taculoasă, de bună valoare 
tehnică și, în plus, o pasio
nantă evoluție a scorului. Ra
pid, căutînd să compenseze 
handicapul valorilor indivi
duale din formația adversă, 
s-a prezentat excelent pregă
tită tactic și a reușit să țină 
multă vreme în șah o echipă 
cu posibilități evident mai 
mari Ia era actuală. Ferovia
rele au condus cu 11—4, 13—6 
și 22—15, dar studentele, a- 
plicînd o apărare tot mai ac
tivă, au izbutit să recupereze 
multe mingi și să organizeze 
contraatacuri pe cît de rapi
de, pe atît de eficace. Mal 
mult chiar, unele coșuri în
scrise de la distanță în mo
mente cheie le-au fpst de un 
real ajutor, astfel că pînă la 
sfîrșitul reprizei Poli egalase 
și obținuse un avans de pa
tru coșuri. începutul reprizei 
secunde a fost din nou favo
rabil formației prof. S. Fe- 
renez care în cîteva minute 
a izbutit să recupereze avan
sul adversarelor și chiar să 
preia conducerea, dar nu 
pentru multă vreme deoare
ce o suită de contratacuri și 
aruncări de la distanță au 
restabilit superioritatea Poli
tehnicii, învingătoare într-un 
final fără emoții i 70—64 (36 
—28). Jocul, plăcut, a scos în 
evidență buna pregătire a ce
lor două echipe care au ofe
rit o gamă bogată de arme 
tactice și în atac și în apă
rare. Politehnica, cu indivi
dualități remarcabile, a făcut 
un meci bun și a reușit să 
treacă de situațiile critice 
ivite mai ales prin eliminarea 
succesivă a pivoților, dîndu-ne 
speranțe într-o comportare 
onorabilă în întîlnirile cu A- 
kademik Sofia din cadrul 
C.C.E. Au înscris Diaconescu 
11, Gugia 17, Szabados 91,

Crăciun 
coresp).

I.E.F.S.

MASCULIN

— POLITEHNICA BRA
ȘOV (6—57 (23-28). Poli a domi
nat partida, dar în ultimele mi
nute l-a pierdut pe cei mai buni 
jucători al săi (Deaky, Dlkay șl 
Bădescu) pentru cinci greșeli 
personale, ceea ce s-a dovedit 
fatal. Au arbitrat bine M. Rlzea 
ți C. Negulescu (ambii din Bucu
rești). (C. VIȘAN-coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
LC.H.F. 69—51 (42—27). Conside
rat joc chele pentru locurile frun
tașe, meciul a deziluzionat din 
cauza numeroaselor greșeli de 
tehnică. Studenții au învins pen
tru că au reușit să valorifice 
Înălțimile. Au condus bine df. 
Dan Chlrlac șl P. Marin (ambii 
din București). (F. SUVHON-co- 
resp.).

POLITEHNICA CLUJ — POLI
TEHNICA GALATI 67—61 (29—26). 
Partidă echilibrată, dar cu multe 
greșeli de ambele părți. Au ar
bitrat bine I. Krasznay și G. 
Dutka (ambii din Oradea) (P. 
R ADV ANI-coresp.).

FARUL CONSTANȚA — RAPID 
67—93 (45—42). Meci de mare luptă. 
Farul a jucat bine, dar expe
riența rapldiștllor s-a dovedit de
cisivă. Au condus cu mid grsseil 
V. Cadar și Fr. Took (ambii din 
Tg. Mureș. (L. BRUKNFR.?o- 
resp.).

Astăzi in sala Dalles 
de la

SPORTUL 
BIOLOGICE

ALE

orele 18,30

$1
51

OMULUI

LIMITELE
PSIHICE

cercetări știin-

PETRE ȘANDOR (STEAUA) TRIPLU
Ieri s-a disputat, pe poligo

nul Tunari, ultima probă a 
campionatelor naționale pe 
1970, cea de armă liberă ca
libru mare. La acest dificil 
gen de armă (se trage la dis
tanța de 300 m) din nou cel 
mai bun s-a dovedit a fi 
multiplul campion al probei, 
Petre Șandor, de la clubul

CAMPION LA ARMĂ CALIBRU MARE
REZULTATE! armă liberă

calibru mare 40 f. poz. culcat; 1. 
J> 

M.
3. 
p; 
p.

Centrul de 
țifice al CNEFS și Consi
liu] municipal pentru e- 
ducație fizică și sport, tn 
colaborare cu Universitatea 
populară Bucureșli, organi
zează astăzi în sala Dalles, 
la orele 18,30 o 
cu tema :

„SPORTUL ȘI 
BIOLOGICE ȘI 
ALE OMULUI”

Expunerea va 
de psihologul Ștefan Po
pescu. Va urma un film ar
tistic

conferință
LIMITELE 

PSIHICE
fi făcută

Petre Șandor, de la
Steaua. El a reușit să devină 
campion la trei probe, cu re
zultate excepționale, la pozi
țiile în genunchi, în picioa
re și la 3x40 focuri. La ulti
mele două probe. Șandor a 
înscris noi și valoroase recor
duri naționale, 373 p Ia po
ziția în picioare și 1150 p la 
3x40 focuri. Bine s-a mai 
comportat și tînărul țintaș C. 
MANOLE, tot de la Steaua, 
cîștigător la 40 f. poziția cul
cai

C. MANOLE (Steaua) 393
— campion național, 2. 
Ferecatu (Dinamo) 392 p, 
P. Șandor (Steaua) 391 
40 f. poz. în genunchi: 1. 
ȘANDOR 386 p — campion 
național, 2. Șt. Caban (Di
namo) 379 p, 3. T. Coldea 
(Steaua) 370 p ; 40 f. poz. în 
picioare: 1. P. ȘANDOR 373 
p — (nou record republican)
— campion național, 2. I. O- 
lărescu (I.E.F.S.) 353 p, 3. T. 
Ciula (Steaua) 352 p ; 3x40 f: 
1. P. ȘANDOR 1156 p — 
(nou record republican) — 
campion national, 2. Șt. Ca
ban (Dinamo) 1109 p, 3. M. 
Ferecatu 1105 p ; pe echipe: 
1. STEAUA 4440 p — campi
oană națională, 2. Dinamo 
4372 o, 3. LEJ.S». 4184 o.

LECTORAT
LA „STEAUA"

Cabinetul metodic al clubu
lui Steaua organizează miercuri 
2 decembrie 1970, ora 8.00, la 
sediul din calea Plevnei lit. 
lectoratul cu tema t

„MECANISMELE FIZIOLO
GICE ALE ACTIVITĂȚILOR 
DINAMICE ȘI STATICE Șl 
RAPORTUL LOR CU CALI
TĂȚILE MOTRICE. 1N EFOR
TUL SPORTIV ; POSIBILI
TĂȚILE PRACTICE DE CA 
RACTERIZARE".

Referent dr. Alex. Parthe- 
nlu, șeful laboratorului de 
cercetări științifice ale I.E.F.S.

Slnt invitați set participe 
profesori, antrenori si meto- 
dlști.
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Secvență de mijlocul terenului, eurprinsă de fotoreporterul Vasile BAGEAO la meciul dintre „naționalele" de juniori ale Româ
niei și R. D. Germane, La balon — Aelenei, unul din ^motoarele" echipei noastre, care lansează un nou atac spre poarta lui 

Jakubowski...

A.S. ARMATA Tg. MUREȘ Șl CRIȘUL ORADEA
-LIDERI DE TOAMNA

In timp ce în divizia A mai sînt de dispu
tat 3 etape, în „B“ s-a tras cortina peste me
ciurile din tur. Partidele din ultima etapă 
au adus clarificări atît în părțile superioare 
ale clasamentelor, cît ți în zonele „lanternei 
roșii".

In prima serie, fosta divizionară „A" A. S. 
ARMATA TG. MUREȘ a tranșat net în fa
voarea sa întîlnirea cu Sportul studențesc 
București, acumulînd un avantaj de două 
puncte. In zona fierbinte a ultimelor locuri, 
au rămas aceleași echipe. Politehnica Galați 
ți Flacăra Moreni.

In SERIA A DOUA, lovitură de teatru : 
Politehnica Timișoara, care a condus 14 etape, 
a predat ștafeta — în urma „egalului" de 
ieri cu C.S.M. Sibiu — tot unei foste divizio
nare A, CRIȘUL ORADEA. Merită, de ase
menea, menționată performanța Corvinului 
Hunedoara, care a depășit la Arad pe C.F.R., 
apropiind u-se la două puncte de actualul li
der, Crișul Oradea.

Iată relatările de Ia meciurile disputate 
ieri:

„CUPA PRIETENIEI- ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIUL CU... TROFEUL U. E. F. A. !

ROMÂNIA - R.D. GERMANĂ 1-0
SERIA I: Derbyul de la Tg. Mureș tranșat net

în favoarea gazdelor

Un pumn da spectatori zgri
buliți—■»& fi fost trei-patru 
sute — au asistat Ieri dimineață 
la partida Internațională ami
cală de juniori dintre reprezen
tativele României și R.D. Ger
mane, meci „cu firmă* ți făgă
duințe împlinite, pe caro doar 
o programare stupidă — la 
ora... lui Așchiuță ți a cafelei 
cu lapte — l-a frustrat de o 
asistență tnal numeroasă.

Prin prisma palmaresului ți 
• performanțelor ultimului an
— R. D- Germană este clștigă- 
toare a Turneului U.E.F-A. 
4970, iar România deține „Cu
pa Prieteniei* — cete două 
formații, alinlind garnituri 
aproape complete, promiteau 
un spectacol fotbalistic atrăgă
tor, și trebuie să recunoaștem 
că toți ce’ ce-au luat, ieri di
mineață, drumul .potcoavei’ 
Giuleștlului n-au plecat fluie- 
rînd a pagubă, atît gazdele rit 
și oaspeții trădînd... caracterul 
amical al partidei ți angajîn- 
du-se într-o agreabilă dispută 
sportivă, care a avut darul 
să-i mulțumească pe cei pre- 
zenți.

Finalmente, lzbînda a fost 
de partea românilor i l—0, 
grație golului realizat In mi
nutul 12 de Donose, în urma 
unui fulgerător .un-doi* eu 
Sandu Mircea, combinație de
rutantă, surprinzând pe contre- 
pied o apărare fermă, cane a 
alăturat virtuților fizice o age
rime deosebită.

în rest — poate cu excepția 
unei alte faze k.o-, cînd, țlșnit 
de undi singur, Sandu Mircea 
a șutat In inspiratul Jakubow
ski (min. 78), nevalorificînd o 
pasă venită de la Aelenei, In 
care trăia o jumătate de gol
— juniorii români, depășiți în 
bună măsură la capitolul pre
gătirii fizice, au amenințat ra
reori poarta oaspeților (raport 
de cornere 1—51), certa lor su
perioritate tehnică ți buna 
orientare tactică (dictată con
tra jocului cu .libero”) negă
sind materializările așteptate 
pe tabela de marcaj.

Deși „au vînturat” mal bine 
centrul terenului —- undo 
Donose. Sandu Gabriel ți chiar

COMENTARIUL NOSTRU

EVADAREA N-A REUȘIT...
A rămas In urmă încă o 

etapă de campionat. Dar mal 
sint trei, Și timpul parcă 
ne zorește din urmă, amenin- 
țîndu-ne cu zăpezile și gerul 
lui decembrie. Lucrurile. Insa, 
nu mai pot îl schimbate, in 
ceea ce privește disputarea ul
timelor etape ale diviziei A. 
Rămîne doar ca iarna să mal 
zăbovească puțin, lăsîndu-i pe 
jucători și pe spectatori să 
se mai întilnească, potrivit 
programului, încă două săptă- 
mîni. in decorul familiar al 
stadionului. Despărțirea va fi 
apoi atît de lungă și dorul 
de minge atît de intens, pen
tru unii ca și pentru ceilalți.

Dacă vremea va continua să 
fie măcar acceptabilă, există 
toate premisele pentru ca și 
ultimele meciuri ale turului 
să umple stadioanele, campio
natul continuând să ridice a- 
celeași semne de întrebare, a- 
supra posibilului lui câștigă
tor. ca și în ziua cînd s-a 
inaugurat. Distanțele dintre e- 
ehipele din fruntea clasamen
tului, Dinamo, Rapid, Petrolul. 
Politehnica lași sint foarte 
mici, iar în cazul lui Rapid 
și Petrolul departajarea o face, 
in momentul de față, doar go
laverajul.

A existat perspectiva ca 
liderul să-și consolideze si
tuația. printr-o victorie directă 
asupra principalului adversar, 
prezumtiv cel puțin. Dar, dintre 
cele trei pronosticuri care pu
teau fi emise în legătură cu 
meciul Rapid — Dinamo — 1. 
x. 2 —. in teren victoria di- 
namoviștilor a apărut cea mai 
puțin posibilă. Ținînd seama 
de desfășurarea jocului de «îm
băta. Dinamo are mai 
multe motive decît Rapid să 
fie mulțumită de împărțirea 
punctelor, mai ales că, în felul 
acesta, situația din clasament 
rămine neschimbată. Dacă vom 
spune că portarul Mircea 
Constantinescu este primul 
care a cîștigat, pentru echipa 
sa. acest punct prețios, nu 
vom face decît să ne alătu
răm părerii spectatorilor pre
feriți la asprul și pasionantul 
derb.v de sîmbătă. Șl de partea 
cealaltă există, însă, un per
sonaj care a avut în mină 
cheia meciului : tânărul Ma
rin Stelian. Dar a pierdut-o. 
Și a găsit-o... Constantinescu.

Nu știm oare este atmos
fera în cele două tabere. în 
rîndurlle jucătorilor și ale su
porterilor lor. Dar, nu e greu 
do ghicit, Rapidiștii se vor 
referi la marile lor ocazii din 
prima repriză, iar _ adversarii 
lor nu vor reține, din tot me
ciul. decit faza din partea a 
doua a jocului. în care Ră- 
ducanu a oprit mingea. în ul
tima fracțiune de secundă, la 
marginea prăpastie!... Dar, a- 
eeste comentarii (șl altele !) 
nu fac decît să reflecte ma

ți exagerat îndrăgostitul de 
m’nge Aelenei au cîștigat 
multe dueluri cu adversari de 
gabarit superior — românii 
n-au reușit să deschi
dă .lacătul* apărării conduse 
de Sommer, mai ales datorită 
slabului serviciu al aripilor și, 
in primul rînd, al Iul Coca, a 
cărui adoptare pe post de ex
tremă se sustrage evident ne
cesității...

S-a jucat îndeobște în zona 
dintre limitele celor două „ca
reuri mari*, dar fazele au fost 
cel mai adesea cursive, rotun
de, purtate grațios, tn viteză, 
.sparte", însă, de două apă
rări mobile, între care cea a 
oaspeților a cîștigat — cu au
toritate — lupta aeriană, iar 
cea română — cu o notă spe
cială pentru Smarandache — 
„a iețit* mai bine la inter
cepție.

Ne-au plăcut în mod deose
bit, dintre .cadeții* noștri, 
Bucaru, care a scos din .pă
ianjen* o minge expediată de 
rafinatul Pommerenke (m’n. 
55). Smarandache, vigilent și 
prompt, Sandu Gabriel, jucă
tor de .cursă lungă", omnipre
zent, dînd o mină de ajutor și 
în apărare și în atac, Donose 
ți chiar Aelenei (16 ani!), des
pre care antrenorii afirmă, to
tuși, că — tn ciuda cîtorva 
driblinguri purtînd marca ma
rii viclenii — n-a dat randa
mentul scontat...

Sub pos’bilitățile sale, San
du Mircea. Adesea absent în 
joc, cu o fracțiune de secundă
— cea... decisivă ! — în urma 
mingii.

Rezumînd, o izbîndă de 
prestigiu, obținută în fața unui 
adversar de ținută, la capătul 
unei paytide care, chiar dacă 
n-a strălucit, a avut infinit 
mai multe calități decît „der- 
by“-ul zilei, meciul Steaua — 
Progresul, programat în divi
zia națională A.

Rămîne de văzut dacă marți
— cînd cele două formații se 
vor afla din nou față în față, 
la Tîrgoviște — juniorii români 
vor confirma drumul ascen
dent pe care s-au lansat, drum 
care trebuie să ducă — ca 
prim obiectiv — pînă la... ca

terialul faptlo deosebit de a- 
bundent al partidei de pe Sta
dionul Republicii, plină de di
namism, dar desfășurată, u- 
neori, din păcate, la limitele 
maxime (și chiar dincolo de 
ele) ale angajamentului fizic. 
E preferabil, totuși, un derby 
pe marginea căruia poți dis
cuta, chiar tn contradictoriu, 
decît altul care uu-țl oferă 
nici un subiect...

In lupta soldată cu un re
zultat nedecis. între _ Rapid și 
Dinamo, există, totuși, un câș
tigător : campionatul ! Acest 
1—1 n-a făcut decît să între
țină flacăra luptei pentru titlu, 
ceea ce, pînă la urmă, este 
de natură să-i mulțumească 
pe toți iubitorii de fotbal, in
diferent de sentimentele lor 
pentru o echipă 6au alta.

Dar, marile performere ale 
acestui campionat — ale pri
mei lui jumătăți, ca să nu 
riscăm — sînt Petrolul Ploiești 
și Politehnica Iași, adică 
cele două echipe care s-au 
salvat — nici ele nu știu cum I 
— de la retrogradare, în ultima 
etapă a campionatului trecut. 
Și nu e chiar atît de mult 
timp de atunci ! Cu aceleași 
efective — Politehnica, lovită 
chiar, prin plecarea lui _ Con
stantinescu —, aceste două for
mații din provincie, fără nu
me aurite în componența lor, 
se află acum în clasament 
în vecinătatea lui Dinamo și 
Rapid ! j. ,Și, totuși, nimic surprinză
tor. De mai multă vreme am 
ajuns la concluzia că, în afara 
a două echipe cu un potențial 
cert de joc (Dinamo și Rapid, 
cărora air fi greșit să le ală
turăm și Steaua, eonfundînd-o 
cu C.C.A.) celelalte formații 
divizionare sînt de valori șen- 
sibil egale, incit le poți întîlni. 
în funcție și de șa-nsă^ sau de 
neșansă, pe oricare din trep
tele clasamentului, sus sau jos. 
Aceasta ar putea constitui un 
cîștig pentru competiție, dacă 
valoarea propriu-zisă a fiecă
reia ar fi mal ridicată. Dar, 
avem toate motivele să _ fim 
rezervați în această privință.

La periferia clasamentului, 
două rezultate au învolburat 
apele, C.F.R. Timișoara, care 
căpătase „de doi bani speran
ță", după victoria de la Bucu
rești asupra Progresului, _ a 
trecut din nou la zidul plân
gerii, iar Progresul, cu punc
tul meritat, dar smuls abia 
în ultimul minut, din meciul 
cu Steaua, revine din abis.

SA NU UITAM, INSA, CEL 
MAI IMPORTANT ASPECT AL 
ETAPEI DE NATURĂ INSA 
SA PUNĂ PE GINDURI : IN 
CELE 8 MECIURI, CELE 16 
ECHIPE N-AU ÎNSCRIS DE
CÎT 12 GOLURI 1

Jack BE RARI U 

lificarea în finalele Turneului 
U.E-F.A. 1971.

Constantin DINULESCU, 
ajutat la linie de Vasile Mur- 
gășan și Marcel Buzea, a con
dus corect următoarele echipe:

ROMÂNIA (antrenori Q. Ar
deleana șl V. Zavoda): Bu-, 
caru — Anghelini, Micloș, 
Smarandache, Ciodrlan, Do
nose, Sandu Gabriel, Coca

ifoilJN MINUT (89)
Ko) MEMORABIL

Stadion ^23 August'; timp închis; teren bun; spectatori 10 000. 
Au marcat : ȘTEFĂNESCU (mln. 29), respectiv V. POPESCU (mln. 
89). Raportul șuturilor la poartă : 0—11 (pe spațiul porții 5—6); 
raportul cornerelor : 6—5.

PROGRESUL : Gherghel 6 — V. Popescu 8, (pentru gol), Măn- 
dolu 7, Grama 6, Ad. Constantinescu 5, Tănăsescu 5, Beldeanu 6, I. 
Sandu 5 (mln. 46 Alecu 5, min. 72 Racsl 6), D. Iordan 7, D. Geor
gescu 6, Matei 6.

STEAUA i Suciu 7 — Mlrăuță 6, Hălmăgeanu 7 (mln. 83 Cris- 
tache), Ciugarin 6, Vlgu 6, Sătmăreanu 6, Dumitrlu UI 6, Ștefă
nescu 8, Pantea 5, (mln. 72 Marcu), Tătaru 5, Iordănescu 6.

A arbitrat GH. LIMONA ++++> ajutat la linie de Ch. Gheml- 
gean șl Gh. Vasilescu I (toți din București).

Trofeul Petschovschl (pentru public), 9.
La tineret-rezerve ; Progresul — Steaua 1—1 (0—0).

Cît ar fi valorat acest joc 
Steaua—Progresul (altă dată 
un derby, o tempora...), cu ce 
ar fi rămas el tn memoria 
puținilor spectatori aflați ieri 
In tribunele de la „23 Au
gust' fără acel neașteptat 
happy-end pentru bancari ? 
Acul ceasornicului din spre 
„Iancului" parcurgea penulti
mul său minut, steliștii, ma
sați în propriul careu, îșl a- 
părau cu dinții fragilul avan
taj de un gol, de partea 
cealaltă jucătorii Progresului 
își disputau din răsputeri ul
tima șansă, a lor și a... antre
norului lor, cufundat cu capul 
în mîinl, undeva pe banca 
rezervelor echipei sale, și 
stăpînit de senzația că, de 
cîteva etape încoace, stă pe 
o... crăcuță.

S-a tntîmplat ca cel de-al 
patrulea corner consecutiv la 
poarta Iul Suciu să aducă 
Progresului mai mult decît 
precedentele i pornită de lingă 
fanionul din dreapta, mingea 
s-a înălțat în careu, înspre 
punctul care indică penalty ; 
disputat de mai mulți jucă
tori, balonul a intrat în po
sesia lui Dinu Iordan, care 
l-a prelungit, mai mult într-o 
doară, spre careul mic, unde 
se afla, pentru orice even
tualitate, și... fundașul dreap
ta al Progresului, Viorel Po
pescu ; a urmat o lovitură de 
cap, din plonjon, și balonul 
se odihnea, de acum, în plasă, 
acolo unde aterizase dus de 
elan și... autorul golului, și, 
curînd, după el, aproape în
treaga echipă a bancarilor.

Un minut — un singur mi
nut — de un intens drama
tism la poarta asediatului 
Suciu, în finalul partidei; nu 
putea șterge, însă, impresia 
celorlalte 88, consumate, tn 
general, într-o notă de apa
tie (transmisă, firesc, și tri
bunelor), întrucît momentele 
de fotbal autentic, la nivelul 
diviziei A, fuseseră mult prea 
puține.

Merită, poate, să scoatem 
în evidență, strădaniile Stelei 
de a aduce unele noutăți — 
cu care să-și surprindă ad
versarul — în materie de 
organizare a jocului. Ne re
ferim la distribuirea lui Săt- 
măreanu tn rolul de „libero*

ECHIPA ETAPEI
CONSTANTINESCU

PIGULEA LUPESCU DESELNICU IVAN II
STRIMBEANU COJOCARU

LUCESCU IANCU OPREA FLOREA

RAPID A ClȘTIGAT PRIMA EDIȚIE
A „CUPEI ȘTEFAN FILOTE"

Prima ediție a „Cupei 
Ștefan Filote", organizată de 
clubul Rapid în memoria fos
tului internațional feroviar și 
rezervată echipelor de copii 
născuțl în anul 1956, s-a în
cheiat duminică. Cele mai bu
ne formații s-au dovedit a 
fi Rapid șl Steaua, care ți în 
finală au demonstrat reale ca
lități. După o dispută capti
vantă, victoria a revenit pe 
merit micilor jucători rapldiș- 
tl, cu scorul de 2—1 (2—0).

Partida începe foarte viu 
și în mln. 2 rapidiștii deschid 
scorul prin căpitanul echi
pei, Sorin Radu. în mân. 24, 
Nioodae Negnoiu majorează 
scorul la 2—0. In repriza se
cundă, steliștii construiesc câ
teva acțiuni de toată frumu
sețea și la una din ele reu
șesc să reducă din handicap, 
în min. 35. prin Ilie Gresoiu. 
Fluierul final al arbitrului N. 
Suciu consfințește o victorie 
meritată a echipei Rapid, care 
își adjudecă frumoasa cupă 
de marmură, lată șl formația 

(min. 41 Blejușcă), Aelenei, 
Sandu Mircea, Năstase (min 
60 Cojocarii)-

R.D.G. (antrenor dr- W. 
Krause): Jakubowski — Mil- 
ller, Rahn, Sommer, Schonuck, 
Marzke (min. 41 Altmann), 
Kehl, Robitsch, KOppe, Pom
merenke, fTyll (min. 65 
Schnuphase).

Ovidiu IOANIȚOAIA

In fața fundașilor centrali 
(Hălmăgeanu și Ciugarin), 
pus în acea zonă pentru a 
contribui la închiderea un
ghiului frontal (în faza de a- 
părare) și pentru a „urca" în 
atac, ca element de surpriză 
(în situația de atac). Dar 
dacă în prima postură „Bec- 
kenbauer-ul Stelei' (numai ca 
rol) s-a achitat onorabil, în 
cea de a doua el n-a prea 
fost de folos, nesimțind cu
loarul de infiltrare și greșind 
destul de des pasa decisivă. 
De altfel, aici, la sincroniza
rea intențiilor .celor din linia 
întîi cu coechipierii din „spa
te", au fost foarte șubrezi 
steliștii, care, manevrând de
fectuos, inabil, tn contratimp, 
n-au construit mai mult de 
două faze-pericol tn 90 de 
minute.

A fost necesar un moment 
de supremă decizie a lui 
Ștefănescu, „om de linia a 
doua", ca să putem înregistra 
deschiderea scorului și, o 
dată cu ea, concretizarea unei 
ușoare superiorități teritoria
le i mijlocașul stelist s-a a- 
venturat pe culoarul liber, 
lăsat de Tănăsescu, și, ajuns 
Ia aproximativ 18 metri, a 
șutat prin surprindere, cu 
stîngul, expediind balonul în 
plasă, tn ciuda plonjonului 
disperat efectuat de Gherghel.

Cum spuneam, pînă la go
lul care ne-a furnizat drama
ticul deznodământ, nâci Pro
gresul n-a reușit, în pofida 
strădaniilor, să sară peste șta
cheta mediocrității. Mereu, 
parcă, cu spectrul diviziei B 
în față, echipa ni s-a părut 
debusolată în spațiul de joc, 
a manevrat fără abilitate și 
fără curaj, așteptând aproape 
totul de la Dudu Georgescu, 
lăsat, mai tot timpul, de 
către coechipieri, izolat înti-e 
doi-treî apărători militari. 
Nici modificările survenite, 
pe parcurs, în formație n-au 
limpezit mare lucru, numai 
cel de al... patrulea corner 
consecutiv tnsemnînd „sal
varea" (deocamdată) pentru 
băieții lui Stănculescu și Ca- 
ricaș. Ei, antrenorii, sîntem 
siguri, nu vor uita multă vre
me dramaticul minut 89.

G. NICOLAESCU

echipei învingătoare : M. Io- 
niță — D. Negulescu, G. Ju- 
dianu, M. Niculae, M. Ro- 
dină, N. Zamfir, S. Radu, G. 
Constantinescu FI. Grigore, 
M. Negroiu, Gh. Iordan, lată 
clasamentul final al primei 
ediții a „Cupei Ștefan Filote": 
1. RAPID (antrenor prof. N. 
Belizna), 2. Steaua (Gh. Stăn
culescu), 3. Dinamo (Tr. Ivâ- 
nescu), 4. Progrecul (G. 
Coama).

Aurel PĂPĂDIE

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 48, ETAPA 

DIN 29 NOIEMBRIE 1970

I. Florentina—Bologna 2
n. Foggla—Verona i

III. Internazlonale—Catania 1
IV. Juventus—Roma 1
V. Lanerossl—Cagliari x

VI. Lazio—Napoll x
VH. Sampdorla—Torino x

A. S. ARMATA - SPORTUL 
STUDENȚESC 3-0 (1-0)
TG. MUREȘ, 29 (prin telefon 

de la trimisul nostru).
Un stadion înțesat, două 

echipe decise să moară pe 
baricade, un joc palpitant, 
îndîrjit și totuși de un bun 
nivel tehnic. Mureșenii, supe
riori în cîmp, au obținut o 
victorie care nu poate fi 
pusă la îndoială, o victorie 
cu atît mai valoroasă cu cît 
riposta studenților a fost vi
guroasă și bine orientată tac
tic, mai ales în prima parte 
a reprizei secunde.

Partida a debutat sub sem
nul nervozității, apărătorii 
bucureșteni căutînd să rezol
ve cît mai „tare" duelurile 
cu gazdele. Min. 8 poate fi 
socotit „momentul cheie" al 
partidei: Kraus străpunge a- 
părarea mureșeană plecînd de 
la centru, pasează la Pană, 
iar acesta ratează de la 6 m, 
singur cu portarul I în faza 
următoare, balonul se mută 
în careul bucureștenilor i Haj- 
nal șutează extraordinar de 
puternic de la 30 m, portarul 
Argeșeanu respinge balonul 
în picioarele lui Varadi, iar 
acesta îl trimite în plasă: 
1—0. Jocul se îndârjește și 
mai mult și la fiecare intrare 
„sar scîntei". Antrenorul Mo- 
troc îl înlocuiește pe Arge
șeanu cu Ion Vasile. în min. 
27, acesta respinge in extre
mis șutul lui Fazekas. în min. 
39, fundașul Jurcă pătrunde 
spre poarta Iui Solyom, dar 
șutul său greșește de puțin 
ținta. Tensiunea partidei se 
menține ridicată. Hajnal îl lo
vește pe Jamaischi, care este 
scos de pe teren (el va fi în
locuit mai tîrziu cu Duțan). 
După pauză, la un corner e- 
xecutat de Pană, Bujor ratea
ză egalarea. Mureșenii, impul
sionați de Nagy, își reiau 
„raidurile" spre poarta lui I. 
Vasile. După o ratare a lui 
Fazekas (min. 66). gazdele 
majorează scorul. în min. 73, 
Nagy, infiltrat în careul bucu- 
reștean, șutează spre poarta 
lui I. Vasile, balonul revine 
la Lucaci, apoi din nou la 
Nagy, care o plasează sus la 
vinclu i 2—0. Gazdele, cu 
două puncte avantaj, vor a-

SERIA A ll-a: lin
pe

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — C.S.M. SIBIU 0—0. 
N-au trecut nici 24 de ore de 
cînd s-a produs o nouă dra
mă a feroviarilor timișoreni 
și iată că Politehnica, care a 
condus 14 etape în clasamen
tul seriei a doua a diviziei B a 
cedat postul de lider Crișului 
Oradea. în derbyul ultimei 
etape a turului, studenții au 
dovedit că nu știu să abor
deze partidele-cheie. Numai 
așa se explică acest rezultat 
de egalitate, deși timișorenii 
au dominat teritorial, însă 
fără acțiuni clare și fără să 
finalizeze vreuna din ocazii
le pe care le-au avut. Sibienii 
s-au apărat bine, uneori su- 
pranumeric, și au contraatacat 
destul de periculos. După as
pectul partidei, rezultatul ne
dreptățește pe Politehnica, 
dar oaspeții au totuși merite 
la acest „egal", fiindcă au 
luptat foarte mult. Corect 
arbitrajul lui V. Dumitrescu 
— București. (P. Arcan, co- 
resp. principal).

CRIȘUL ORADEA — MI
NERUL ANINA 3—0 (3—0). 
Orădenii au evoluat bine în 
prima parte. Chiar în primul 
minut, Bule a deschis scorul, 
apoi, tn min. 12. Suciu a mă
rit avantajul echipei sale. în 
ultimul minut al primei re
prize, Lucaci a stabilit scorul 
final. După pauză, localnicii 
s-au jucat pur și simplu cu 
ocaziile, înaintașii nemaifina- 
lizînd nici o situație favora
bilă, printre care (în min. 80) 
și o lovitură de la 11 m (N. 
Alexandru a șutat slab). Mi
nerii au dat o replică slabă, 
cu excepția perioadei dintre 
minutele 30—44, cînd au lan
sat cîteva atacuri care au ră
mas însă fără rezultat pe ta
bela de marcaj. A condus 
bine I. Oprița — Arad. (I. 
Ghișa, coresp. principal).

vm. Varese—Milan x
IX Cesena—Atalanta x
X Massese—Bari

XI Monza—Brescia 2
XII Palermo—Pisa x

XIlT Temana—Catanzaro x
Fond de premii 299 143 lei.
Plata premiilor la acest concurs 

se va face astfel :
In Capitală : de la 4 decembrie 

197i) pînă la‘.13 Ianuarie 1971.
în țară : de la 8 decembrie 1970 

până la 13 ianuarie 1971. 

plica — în min. 81— stu
denților lovitura de grație. 
Nagy pătrunde ca un sfredel 
în careu, pasează la Fazekas, 
iar acesta îi returnează prompt 
balonul. Un șut prec’s și Nagy 
stabilește scorul final i 3—0.

A.S.A. Tg. Mureș își con
solidează astfel poziția de li
der al seriei, cîștigînd cel 
puțin pînă la primăvară, due
lul cu Sportul studențesc.

Arbitrul Șt. Birăesci» (Ti
mișoara) a condus satisfăcător 
o partidă foarte dificilă.

G. MIHALACHE

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
PORTUL CONSTANTA 1—0 
(0—0). Joc frumos, la reușita 
căruia și-au adus contribuția 
jucătorii ambelor echipe. 
Ceahlăul a ratat multe ocazii, 
in special prin Mustață (min. 
5, 30 și 36). Censtănțenii au 
contraatacat foarte periculos. 
Unicul gol a fost realizat de 
Contardo, în min. 74. A arbi
trat foarte bine V. Popa — 
Iași. (C. Nemțeanu, coresp.).

POLITEHNICA GALATI — 
PROGRESUL BRAILA 0—0. 
Aproape 90 de minute am a- 
sistat la un duel între înain
tașii Politehnicii și apărarea 
supranumerică a brăilenilor. 
Semnificativ în acest sens este 
raportul de cornere i 14—1 în 
favoarea gălățenilor. Studen
ții și-au creat numeroase si
tuații de a înscrie, însă fun
dașul central advers Gheor- 
ghiță a „scos" de 4 ori min
gea de pe linia porții I A con
dus bine V. Grigorescu — 
București. (T. Siriopol, eu- 
resp.).

METALUL BUCUREȘTI — 
FLACARA MORENI 4—0 
(2—0). Flacăra, cu o apărare 
foarte penetrabilă și cu un 
portar neinspirat (Radu), a 
primit doar patru goluri dato
rită lipsei de... perseverență 
a înaintașilor metalurgiști, 
care, cu un plus de concen
trare, aveau posibilitatea să 
înscrie un număr dublu de 
goluri I Jocul a fost tot timpul 
la discreția bucureștenilor. 
Au marcat i E. Dumitru (min. 
7), Georgescu (min. 12), Stan 
Gabriel (min. 67) și Roman 
(min. 77). Bun arbitrajul lui 
G. Manole — Constanța. (C. 
Moraru).

scor alb i-a detronat la potou 
studenții timișoreni
C.F.R. ARAD — CORVINUL 

HUNEDOARA 1—3 (0—1).
Partida s-a desfășurat în con
diții grele, datorită terenului 
alunecos și pe alocuri des
fundat. Oaspeții s-au acomo
dat mai bine cu terenul și au 
terminat învingători. în prima 
parte a meciului, arădenii au 
avut inițiativa, dar au ratat 
multe, ocazii. Hunedorenii au 
deschis scorul în ultimul mi
nut al primei reprize, prin 
Ștefănescu. După pauză, ju
cătorii de la Corvinul își mă
resc avantajul la 3—0, în ur
ma golurilor marcate de 
Cergo (min. 54) și Steiner 
(min. 57). Unicul gol al local
nicilor a fost realizat de 
Gyenge (min. 82 din 11 m). A 
arbitrat bine A. Pop — Ora
dea. (Șt. Iacob, coresp. prin
cipal).

GLORIA BISTRIȚA — ME
TALURGISTUL CUGIR 1—1 
(0—1). Joc frumos, dar goluri 
puține. Jucătorii de la Gloria 
au ratat nepermis de multe 
situații favorabile. Metalur
giștii s-au apărat cu mult 
calm și au respins nenumă
rate acțiuni ofensive ale gaz
delor. Scorul a fost deschis 
de metalurgiști, în min. 5, 
prin Tamaș. După pauză, 
Gloria a reușit să egaleze, în 
min. 53, prin Ciocan. Bun ar
bitrajul lui S. Mureșan — 
Turda. (I. Toma, coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — VAGO
NUL ARAD 2—1 (1—1). Am
bele echipe au luptat mult 
pentru a evita ultimul loc din 
clasament. Datorită acestei 
mize, jucătorii au lăsat pe 
planul doi spectacolul, ei de- 
punînd eforturi deosebite pen
tru a obține victoria. Reșițe- 
nii au avut mai mult timp 
inițiativa, dar de puține ori 
s-au apropiat de poarta ad
versă. în acest fel se explică 
faptul că localnicii au marcat 
doar două goluri (Varga — 
min. 33 și Grozăvescu — min. 
84). Arădenii, în schimb, au 
deschis scorul, în min. 26, 
prin Marteș și apoi au greșit 
încercînd să păstreze acest 
rezultat. Corect arbitrajul lui 
G. Pop — Hunedoara. (M. Ri- 
țiu, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIO
VA—MINERUL BAIA MARE 
2-1 (1—0). în sfîtșit, după 
multe rezultate de egalitate,

Ș.N. OLTENIȚA — META
LUL TÎRGOVIȘTE 1—0 (1—0). 
Metalurgiștii, surprinși de jo
cul viguros al gazdelor, au 
dat o replică slabă. înaintașii 
localnici au ratat multe situa
ții de a marca. Unicul gol a 
fost realizat de Aii, în min. 
40. A arbitrat foarte bine M. 
Marinciu — Ploiești. (M Voi- 
cu, coresp.).

Ș ȚA BACĂU — G.F.R. 
PAȘCANI 1—1 (1—0). Deși 
au dominat mai mult studen
ții n-au reușit să fructifice 
decît o singură ocazie, prin 
Codreanu (min. 36). Apărarea 
feroviarilor a jucat bine, des- 
trămînd cu ușurință, uneori, 
atacurile băcăuanilor. Egala
rea a survenit în min. 56, 
prin autogolul lui Ghica, 
la un șut — centrare a lui 
Udroaică. A condus foarte 
bine E. Păunescu — Vaslui. 
(F. Enea, coresp.).

DUNĂREA giurgiu — 
OȚELUL GALAȚI 2—1 
(1—1). Jucătorii de la Dună
rea au luptat mult, însă por
tarul advers,, îorgnlescu, a re
zolvat multe situații critice. 
Golurile au fost tnșerise de 
Lungu (min. 27), Grădinaru 
(min. 65) și, respectiv, Ionică 
(min. 34). A condus corect A. 
Pîrvu — București. (T. Bar- 
bălată, coresp.)

METROM BRAȘOV — PO
IANA CÎMPINA 0—9. Brașo
venii au dominat copios, însă 
portarul Opanschi (Poiana) a 
salvat echipa sa de la cel 
puțin 4 goluri I Poiana a ur
mărit să obțină un rezultat 
de egalitate și a reușit prin- 
tr-un joc bun în apărare. A 
condus bine C. Constantin — 
București. (C. Gruia, coresp. 
principal).

CLASAMENTUL

1. A.S ARMATA
TG.' MUREȘ 15 10 2 3

2. Sportul
studențesc 15 9 2 4

3. Ceahlăul 15 8 2 5
4. Progresul 15 7 3 5
5. Metalul

Tîrgoviște 15 8 1 6
6. Dunărea 15 8 1 6

7. Știința 15 7 2 6
8. S N.O. 15 6 4 5
9. Met. Buc. 15 6 3 6

10. Oțelul 15 6 3 6
11. Portul 15 7 1 7
12. CFR Paș. 15 4 6 5
13. Met rom 15 5 3 7
14. Poiana 15 4 4 7
15. Politehnica 15 3 2 10
16. Flacăra 15 1 3 11

93-12

22—16
18—15
21—14

17—17
15— 16
17—15
16— 17
20—12
20—16
11— 17
21—21
13—18
11—16
7—18

12- 34

22

20
18
17

17
17
16
16
15
15
15
14
13
12

8
5

unele chiar pe teren pro
priu, craiovenii au terminat 
învingători. Jocul a fost vioi 
și după cîteva ratări la am
bele porți Vasilescu (Electro- 
putere) a transformat un 
penalty în min. 20. în repri
za secundă, Bondrea a majo
rat avantajul echipei sale la 
2—0, în min. 61. După cinci 
minute, minerii au redus din 
handicap, prin Silaghi. în 
finalul partidei, băimărenii 
au forțat egalarea, însă apă
rarea gazdelor a fost Ia post. 
A arbitrat foarte bine C. Ni- 
culescu — București. (S. Gur
gui, coresp. principal).

OLIMPIA SATU MARE — 
U.M. TIMIȘOARA 1—1 (1—1). 
Nivelul tehnic al jocului a 
fost foarte slab, deoarece me
ciul s-a disputat pe un te
ren foarte alunecos. Oaspeții 
au luptat cu multă ambiție 
pentru un scor egal și pentru 
aceasta s-au apărat aproape 
tot timpul. Dominarea gazde
lor a fost sterilă. în min. 18, 
Jula (Olimpia) a ratat un pe
nalty. Au marcat: Kukla 
(min. 30) pentru U.M.T., Mar
ton (min. 40, autogol) pentru 
Olimpia. A. Pop — Cluj a 
arbitrat bine. (A. Verba, co
resp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
OLIMPIA ORADEA 2—1 
(1—1). Meciul s-a disputat la 
Copșa Mică, pe un teren des
fundat. Medieșenii au insistat 
mai mult în atac, dar ei s-au 
lovit de o apărare supra
aglomerată. Golurile au fost 
marcate de Jiga (min. 22) și 
Moldovan (min. 73), respectiv 
Petrică (min. 44). In min. 63, 
Filip (Gaz metan) a ratat un 
penalty. A condus foarte bine 
T. Moarcăș — Brașov. (Z. Rîș- 
noveanu, coresp.).

1. CRIȘUL

CLASAMENTUL

ORADEA 15 8 5 2 24—12 21
2 Politehnica 15 8 4 3 22—11 20
3. Corvinul 15 8 3 4 24—15 19
4. CSM Sibiu 15 8 2 5 32—20 18
5. Metalurgistul 15 6 6 3 18—15 18
6. Olimpia S.M. 15 7 2 6 14—11 16
7. Min. Anina 15 7 2 6 16—17 16
8. Electroputere 15 4 7 4 14—19 15
9. Minerul B.M. 15 6 2 7 18—18 14

10. CFR Arad 15 6 2 7 14—18 14
11 Olimpia 

Oradea 15 5 3 7 13—16 13
12. Gaz metan 15 5 3 7 17—23 13
13. Gloria 15 5 2 8 13—24 12
14. U.M.T. 15 3 5 7 12—18 11
15. CSM RpșHa 15 4 2 9 15—20 10
16. Vagonul 15 4 2 9 9—18 19



(Urmare din pag. 1)
VILLEPREUX execută • 
ROMANIA—FRANȚA 0— 
6.

Stupoare în rîndul suporte
rilor români, explozie de 
bucurie în tabăra excursio
niștilor francezi. După aceste 
momente de derută echipa 
României echilibrează jocul, 
respinge atacurile inițiate de 
înaintarea franceză și iese mai 
hotărîtă la atac. ‘

Min. 14. Bourgarel ezită să 
paseze și balonul este trimis 
în tușă de Ciobănel. Braga 
repune de la margine, mingea 
ajunge la Nica, acesta încear
că un drop, ratînd de pu
țin.

Min. 15. Se formează o 
grămadă spontană în apro
pierea liniei franceze de 
22. Arbitrul surprinde pe 
unul din jucătorii Franței 
în poziție de ofsaid și dic
tează prima lovitură de 
pedeapsă, dintr-o poziție 
favorabilă, pentru Româ
nia. IRIMESCU execută 
impecabil și : ROMÂNIA— 
FRANȚA 3—6.

Min. 20. Ciobănel fixează 
balonul și oaspeții beneficiază 
de o altă lovitură de pedeap
să. Deși este în poziție foar
te bună, excelentul fundaș 
francez Villepreux ratează în
să. După ce Nica repune ba
lonul în joc, Cantoni prinde 
și, de la 50 m, încearcă un 
drop. Balonul va trece de pu
țin pe lîngă bară.

Min. 27. Rugbyștii români 
se află la un pas de a obține 
egalarea. Durbac degajează 
lung balonul (in tușă), care 
iese la 10 m de terenul de 
țintă francez. Se repune, ur
mează o grămadă deschisă și 
Rășcanu pătrunde în forță 
dar nu poate culca.

Pînă la pauză ambele for
mații joacă prudent, echili
brul planînd asupra terenului. 
Villepreux mai ratează două 
lovituri de pedeapsă, iar Iri
mescu o lovitură de pedeapsă

și un drop. La reluare rug- 
byștii români par mai hotă- 
rîți, atacurile lor sînt mai lu
cide, suecedîndu-să cu rapi
ditate unul după altul,

Min. 44, Canton! îl lovește 
intenționat pe Durbac și be
neficiem de o lovitură

mâni, care nu reușesc să-1 
placheze, îndreptîndu-se ire
zistibil spre terenul de țintă, 
dar Mateescu îi pune piedi
că. Villepreux greșește, din 
poziție excelentă, lovitura de 
pedeapsă. Echipa Franței a- 
tacă dezlănțuit, înaintașii ei

Durbac prinde, strigă 
„mark", arbitrul lasă, ne
justificat, jocul să conti
nue. Durbac protestează, 
ceea ce ne costă o altă lo
vitură de pedeapsă. Trans
formarea ei, de la 15 m, 
este o simplă formalitate'

W. Spanghero, Quilis și Le Droff. In planul alCiobănel in plină cursă, urmărit de Trillo, 
doilea Șerban și Azarete.

pedeapsă, pe care o execută 
tot el. Trage, însă, prea scurt.

După ce Irimescu mai ra
tează de puțin o lovitură de 
la 50 m, francezii pun stăpî- 
nire pe joc și Berot are oca
zia să înscrie.

Min, 62. Durbac vrea să de
gajeze balonul, Berot blochea
ză, dar neatent pasează gre
șit și Cantoni, aflat complet 
singur, nu poate prinde, min
gea ieșind în tușă.

Min. 72. Cantoni face o 
cursă excelentă, trece în vi
teză printre apărătorii ro-

greu opriți. 
PEBEYRE pri-

fiind tot mai
Min. 78.

mește o pasă ideală de la 
Viard, după o grămadă 
cîștigată, și culcă balonul. 
Eseul este transformat de 
VILLEPREUX : ROMA
NIA—FRANȚA 3—11,

Min. 79, La 15 m de but

Foto : Dragoș NEAGU
pentru VILLEPREUX : 
ROMANIA — FRANȚA 
3—14. Mai sînt cîteva se
cunde, partida este jucată.

Echipa României părăsește 
terenul învinsă la un scor 
mult prea sever față d.e ra
portul de forțe ce a existat 
pe teren.

PRIMeie OPINII DUPĂ MECI...

(Urmare din pag. 1)

totală demonstrație de virtuo
zitate, trebuia evaluată la 
proporții lucide.

Trebuie să spunem cîteva 
lucruri

Este 
actuală 
cătui o 
Poate _ _ _
STRUCTURII JOCULUI pre
conizat, nu se putea realiza o 
pregătire superioară. Dacă 
ieri XV-le nostru n-a reușit 
să obțină mult dorita revan
șă, aceasta se explică, în pri
mul rînd, prin faptul că — 
este onest și util să o recu
noaștem — formația Franței 
continuă să dețină o superio
ritate pe 
servește de minune o tactică 
de asemenea superioară, foar
te aproape de nivelul maxim 
al cerințelor rugbyului mo
dern. Nu împărtășim părerea 
spectatorilor care cereau (poa
te o dorință generoasă...) ca 
echipa noastră să deschidă 
jocul, să atace într-un ritm 
susținut. Știm din experiență 
proprie, că asemenea tactică, 
atunci cînd ea nu are supor
tul fizic și tehnic extrem de 
ridicat, este mai mult decît 
riscantă.

Altceva ni se pare, însă, a 
fi cauza unui progres prea 
lent în cursa de reducere a 
unui decalaj sesizat cu multă 
vreme înainte i MANIERA 
DE JOC. Urmărind ultimele 
evoluții ale echipei noastre 
naționale în compania repre
zentativei franceze, ajungem 
lesne la concluzia, împărtăși
tă de altfel unui grup de 
ziariști români și de către 
Jean Prat, „Domnul Rugby", 
cum este el cunoscut în tot 
sudul Franței, și anume . că 
am abandonat maniera româ
nească de joc și încercăm să 
jucăm ca echipele franceze 
de rugby, dar pînă acum ne 
aflăm pe undeva pe un drum 
de mijloc, fără perspectiva 
unor totale afirmări.

foarte limpede, 
adevărat că la ora 
nu s-ar fi putut al- 
ecbipă mai bună, 
că, nici în cadrul

plan tehnic, care

desfășurarea 
primele con- 
din evoluția 
se cuvine să

Credem în pasiunea și com
petența antrenorilor noștri, 
atunci cînd ne gîndim că 
poate acum, mai mult ca ori- 
cînd, a venit vremea să rezol
ve de fond această chestiune.

Revenind la 
meciului și la 
cluzii izvorîte 
echipei noastre,
spunem deschis că ea nu ne-a 
satisfăcut. Facem această a- 
firmație fără a lăsa în ano
nimat efortul remarcabil al 
pachetului de înaintași, cel 
care de iapt a suportat tot 
șocul puternicului XV galic, 
bici faptul că aproape 60 de 
minute echilibrul de forțe s-a 
menținut și nici cele cîteva 
ocazii create din acțiuni cu 
amprentă de rugby veritabil 
pe care jucătorii noștri le-au 
ratat fie datorită intervenții
lor de ultim moment ale oas
peților, fie unor clipe de ezi
tare necaracteristice jocului 
nostru rapid în atac. Au fost 
și alte momente care se cer 
apreciate pozitiv, dar cum 
spuneam acest 3—14 se în
scrie neașteptat de sever în 
palmaresul echipei noastre. 
Complicatul regulament de 
rugby permite mai greu des
cifrarea unor decizii, dar, 
chiar și pentru mulți necu
noscători a fost limpede că 
ieri echipa României a fost 
dezavantajată de maniera în 
care G. 
condus 
noastră 
puncte 
realizate în urma unor de
cizii discutabile. Aceasta ex
plică poate diferența catego
rică de scor, dar în orice 
caz, nu justifică penuria ac
țiunilor ofensive inițiate de 
jucătorii noștri, în ciuda 
unor dominări teritoriale pre
lungite. Se spunea în tribune 
— și adevărul nu trebuie 

departe — că o 
își propune doar 
este foarte greu

După meci am socotit nece
sar să aflăm părerea cîtorva 
jucători și specialiști. Opiniile 
exprimate abordează d!ferit 
meciul- Le consemnăm, totuși- 
ca atare..

MICHEL CELAYA, antreno
rul reprezentativei de rugby a 
Franței •’ „Echipa noastră este 
firește fericită că a învins un 
adversar dificil- Ea a reușit 
să-și mărească avantajul luat 
in primele minute ale parti
dei. Cred că atu-ul victoriei 
noastre a fost linia de înain
tare, extrem de activă. Ea s-a 
aflat permanent în situația de 
a lansa în adîncime acțiunile 
noastre ofensive".

BEROT: „Am fost acciden
tat chiar în primele minute de 
joc, nu dintr-o acțiune invo
luntară, cum au apreciat unii— 
Ne așteptam ca românii să 
joace în forță, dar au greșit 
abuzînd de obstrucții. Rezulta
tul, chiar și la acest scor, este 
real".

LE DROFF: „Am avut o 
netă superioritate pe înain
tare, compartimentul care a 
suportat majoritatea șocurilor. 
De la dv- mi-au plăcut Șer
ban, Țuțuianu, Dinu și Dră- 
gulescu".

BOURGAREL: „M-am vă
zut mai puțin ca de obicei. 
Motivul ? Orientarea generală 
a jocului a fost pe înaintare. 
Oricum, aportul meu n a fosi

cel așteptat, aceasta și dato
rită'unui placaj pe care l am 
„încasat" imediat după pauză. 
In ansamblu, echipa noastră 
a fost mai lucidă și a meritat 
victoria".

PETRE COSMANESCU, an
trenor al lotului României ; 
„Băieții noștri au debutat cu o 
vădită emoție, accentuată de 
cele două lovituri de pedeapsă 
acordate cu foarte multă ușu
rință... Ulterior, ne-am pus pe 
picioare, echipa a jucat bine, a 
redus din handicap, fiind la 
un pas de egalare. Unele ine 
xactități din finalul partidei 
au permis adversarilor noștri 
să înscrie".

CIOBĂNEL, căpitanul echi
pei României : „Handicapul de 
6 puncte în primele minute 
a constituit un impediment se
rios pentru întreaga echipă. 
Nu mai contează faptul, din 
moment ce ar» fost învinși, cd 
o bună parte a meciului am 
jucat de la egal la egal..-"

1R1MESCU : „Au fost mai 
buni decît noi..-"

DL. G. C. LAMB (Anglia), 
arbitrul principal al meciului: 
„Am condus într-o manieră 
poate proprie, din dorința de 
a frîna un eventual exces de 
temperament. Socot victoria 
rugbyștilor francezi reală. Ei 
au fost mai insistenți, cu toate 
că n-au acționat permanent 
în același nivel valoric".

R.D. GERMANA
(Urmare din pag. I)

C. Lamb (Anglia) a 
meciul. După opinia 

șase din cele 14 
ale oaspeților au fost

plasat prea 
echipă care 
să se apere 
să cîștige...

DEMBROVSCHI TITULAR
(Urmare din pag. I)

întrebat ce formație va a- 
linia împotriva Olandei, an
trenorul Angelo Niculescu 
ne-a furnizat următorul răs
puns l Intenționez să încep 
partida cu jucătorii de la 
Cardiff (n.n. cu Hăimăgeanu 
în linia de fund), mai puțin 
Neagu, accidentat. în locul 
lui, mă gîndeam să-1 iau pe 
Lucescu. Am renunțat însă

la această soluție, și astfel, 
pe postul Iui Neagu, își va 
face reapariția Dembrovschi. 
în altă ordine de idei, mă 
îngrijorează lovitura primită 
de Sătmăreanu, la genunchi 
(n.n. în meciul cu Progresul).

Echipa României va călă
tori pe ruta București — 
Frankfurt (escală de 3 ore) — 
Amsterdam, urmînd să so
sească la destinație în jurul 
orei 16,00.

marcheze. Lovitura de la 7 m 
este transformată de Soos:
2— 3. Numai după 2 min. fa
za se repetă, parcă trasă la 
șapirograf, și scorul devine
3— 3. Kristine Hochmuth, a- 
ceastă splendidă jucătoare, o 
învinge în min. 12 pe Buzaș 
și Braun ridică în min. 15 a- 
vantajul echipei sale la 5—3. 
Neghină reduce din handicap, 
dar Czelake îl reface... în 
min. 19 Szekely-Popa mar
chează entuziasmant: 5—6. 
în min. 23 echipa noastră 
egalează din nou formația 
R. D. Germane prin golul 
marcat de Metzenrath. în 
continuare, Czelake, nesupra
vegheată, marchează două go
luri consecutiv. în prima par
te a reprizei a doua echipa 
noastră are o scădere de 
ritm și de atenție astfel că 
în min. 35 scorul este de 13— 
7 în favoarea echipei R.D.G., 
cu largul concurs al portaru
lui Buzaș. în sfîrșit, antreno-

se decid 
poartă

lui 
rii 
în

și o introduc 
pe Simo ca-

TELEX «TELEX® TELEX
Turneul internațional de 

tenis „indoor” de la Stock
holm a programat semifina
lele probei masculine. Stan 
Smith (S.U.A.) a reușit să-1 
învingă cu 8—10, 6—2, 9 7 
pe asul australian Ken 
Rosewall, iar Arthur Ashe 
(S.U.A.) I-a învins cu 7—5, 

6—4, pe Cliff Richey (S.U.A.). 
Acesta din urmă se califi
case prin neprezentarea lui 
Ralston, bolnav de gripă.

■

Concursul internațional de 
călărie de la Viena a debu
tat cu desfășurarea unei pro
be de obstacole, în care vic
toria a revenit sportivului 
elvețian Paul Weier, care a 
concurat pe calul „Horse 
Wuff". Pe locul secund s-a 
clasat italianul Tullio Todini 
pe „Irish Juwel", urmat de 
englezul David Broome pe 
„Jeremy" și italianul Rai
mondo d’Inzeo pe „Fio- 
rello“.a
Cu prilejul unui concurs atle
tic desfășurat la Buenos Ai
res, campionul francez Pier-

re Colnard a cîștigat proba 
de aruncarea greutății cu 
performanța de 19,45 m. De 
remarcat că Pierre Colnard 
este în vîrstă de 41 de ani. 
în proba de săritură în înăl- 
ție pe primul loc s-a clasat 
italianul Erminio Azzaro cu 
2.07 m, urmat de francezul 
Robert St. Rose — 2,04 m.

Turneul internațional de 
handbal (rezervat echipelor 
de tineret) de la Bielisow s-a 
încheiat cu victoria selecțio
natei Poloniei. Handbaliștii 
polonezi au totalizat 4 punc
te, fiind urmați în clasament 
de Ungaria — 3 puncte, se
lecționata orașului Katowice 
— 3 p și Danemarca — 2 p. 
în ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele ■ 
rezultate : Ungaria—Polonia 
20—15 (7—7); Katowice — 
Danemarca 14—10 (5—5).

B
La Haga s-a disputat întîlni- 
rea internațională de judo 
dintre echipele de tineret ale 
Franței și Olandei. Sportivii 
francezi au obținut victoria 
cu scorul de 15—4.

ECHIPA CEHOSLOVACIEI A ClȘTIGAT 
TURNEUL DE HOCHEI „PRIETENIA''JJ

• învingătoarea a fost decisă de executarea unor
Pe patinoarul „23 August" 

din Capitală s-au încheiat ieri 
întrecerile ediției a 11-a a 
turneului internațional de ho
chei pentru juniori „Priete
nia", al cărei clasament fi
nal este următorul: 1,
Cehoslovacia, 2. U.R.S.S., 3. 
R. D. Germană, 4. România, 
5. Ungaria, 6. Bulgaria, 7. 
Polonia.

UNGARIA—BULGARIA 7—6 
(0—4, 3—1, 4—1)

Un meci cu o desfășurare 
de-a dreptul dramatică, dato
rită — în primul rînd — in
credibilei răsturnări a scoru
lui. Intrînd pe gheață foarte 
hotărîți, tinerii hocheiști bul
gari și-au surprins adversa
rii. și la prima pauză condu
ceau cu 4—0 (1), prin golu
rile înscrise de Traikov, Stoi- 
lov, Atanasov și Nenov. La 
reluare, tot ei majorează sco
rul (Traikov). Se părea că 
lucrurile au fost lămurite. 
Dar... A urmat ceea ce ni
meni nu mai credea, poate 
nici chiar jucătorii maghiari, 
în min. 36, Kollenheymer a 
redus din handicap, apoi tot 
ungurii marchează prin Hof
fmann și Foldvary și tabela 
de marcaj indică, după două 
reprize, 5—3. Sesizînd pers
pectiva egalării, ungurii for
țează ritmul jocului. în ulti
ma treime a partidei, înscrie 
din nou Foldvary, egalează 
imediat Retfalvy și, în min. 
43, tot el marchează, aducîn- 
du-și echipa în avantaj. Ur
mează minute de înaltă ten
siune. Dancev obține egala
rea (min. 49), dar Szdllos sta
bilește scorul final (min. 58),

punînd capăt unei partida 
cum rar se poate vedea I Au 
condus Sommerschum (R.D.G.) 
și Wrobel (Polonia).

★
In meci amical, echipa Po

loniei a terminat la egalitate 
(6—6) cu o selecționată de 
juniori a Bucureștiului.
R. D. GERMANA—ROMANIA 

10—3 (4—1, 2—0, 4—2)
Jucînd mai bine orientat 

tactic, mai sigur și — mai 
presus de toate — organizat, 
echipa R.D.G. a cîștigat par
tida cu formația României, 
hotărîtoare pentru ocuparea 
locului 3. Juniorii noștri au 
greșit, după părerea noastră, 
practicînd — în cea mai mare 
parte a timpului — un joc 
extrem de individualist, ata- 
cînd haotic, fără orizont, cele 
mai multe șuturi fiind expa- 
diate de la linia albastră, dar 
fără ca pucul să fie apoi ur
mărit cu convingere, permi- 
țînd astfel defensivei adverse 
să se regrupeze. Situația acea
sta a ieșit cel mai mult în e- 
vidență în cele aproape 2 mi
nute din repriza secundă, cînd 
echipa R.D.G. a avut 2 jucă
tori eliminați I Abia în ultima 
treime a partidei, juniorii 
români au acționat ceva mai 
aproape de valoarea lor, dar 
— cu toate insistențele — 
soarta meciului nu numai că 
n-a mai putut fi schimbată, 
ci, dimpotrivă, diferența de 
scor a crescut în favoarea ad
versarilor. în general, se poa
te spune că întreaga compor
tare a echipei noastre a de
cepționat. Au marcat: Schil
ler (3), Kluge, Rathmann (2), 
Schmidt, Herzig (2), Olbrich.

șuturi de penalitate
pentru R.D.G., Costea (2) și 
Bandaș, pentru România.

Arbitrii î Agapov (U.R.S.S.) 
și Rancz (Ungaria);

CEHOSLOVACIA — U JLS.S, 
8—6 (1—2, 3—1, 2—3, 2—0). 
Spectacol excepțional Ia care 
au contribuit din plin fiecare 
dintre jucătorii celor două 
echipe, o demonstrație de 
hochei pentru care li se cuvin 
tuturor felicitări. Partida că
reia i s-ar putea acorda un1 
premiu de frumusețe a prile
juit o încordare extraordi
nară de forțe, o risipă totală 
de energie, o adevărată re
vărsare de talent După ce au 
fost conduși cu 2—1, ceho
slovacii au preluat conduce
rea. Sovieticii au egalat la 3, 
dar s-au văzut imediat con
duși cu 5—3. Au egalat din 
nou, au luat chiar avantaj de , 
un gol, dar scorul a devenit 
6—6 în ultimele minute, a- 
tunci cînd sovieticii aveau 2 
jucători mal puțin pe 
Pentru desemnarea 
cîștigătoare au fost 
tate cîte 5 șuturi de 
tate. Cehoslovacii au
de 2 ori în timp ce partene
rii lor le-au ratat pe toate. 
Autorii punctelor ; Cernic (2), 
Krivacek (2), Sykora, Strasny, 
Paulik și Longauer pentru 
Cehoslovacia, Valcikov (2), 
Nikituschin (2), Balderis și 
Andreev pentru U.R.S.S. Au 
condus i FI. Gubernu și Cor
nel Sgîncă (România).

Astăseară de la ora 19, 
cîștigătoarea Turneului Prie
tenia, echipa Cehoslovaciei 
întîlnește campioana țării 
noastre, Steaua.

Romeo VILARA

gheață. 
echipei 
execu- 
penali- 
înscris

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
ITALIA : Fruntașele fac 

egalități
Nimic deosebit în această a 

opta zl a campionatului Italian, 
dată n-ar fl saltul înainte al 
echipei din Bologna, care ega
lează — pe locul trei al clasa
mentului — pe campioana Ca
gliari. Primele trei clasate — Na
poli, Milan și Cagliari — toate 
jucînd în deplasare, au obținut 
meciuri egale. De notat că la 
Vicenza, unde a jucat Cagliari, 
oaspeții conduceau printr-un au
togol al adversarilor șl au fost 
egalați abia tn min. 90, din lovi
tură liberă. Alt moment de reți
nut : Juventus a reușit să înscrie 
golurile victoriei în fața Romei, 
doar atunci cînd aceasta a fost 
lipsită de doi dintre 
eliminați de arbitru 
teri de la disciplină.

Iată meciurile șl 
Florenza : Bologna 
2—1 (Rizzo șl Savoldi ; De Slstl 
din 11 m); Foggla : Foggia — Ve

rona 3—0 (Bigon, Saltutti șl Ma- 
loll); la Milano : Intemazlonale 
Catania 3—2 (Bonlnsegna 2 șl 
Achilll; Bonfantl 2); Torino: Ju
ventus — Roma 2—0 (Haller 2), 
Vicenza: Vicenza — Cagliari 1—1 
(Castano — autogol; Ciccolo); Ro
ma: Lazio —Napoli 0—0; Genova: 
Sampdoria — Torino 0—0; Va
rese : Varese — Milan 1—1 (Villa; 
Carelli). In fruntea clasamentului:

Roma, Torino, Juventus șl Inter 
Cu 8 p etc.

Iată clasamentul golgeterilor : 
Savoldi (Bologna) 7, Pratl (Milan) 
șl Bonlnsegna (Inter) 6, Villa 
(Milan) 5, Dorn eng til ni șl Riva 
(Cagliari), Salvl (Sampdorla) 4 
eta

1. Napoll 8 6 2 0 7— 1 14
2. Milan 8 5 3 0 10— 7 13
3. Cagllan 8 4 3 1 15—10 11
4. Bologna 8 3 5 0 11— 5 11

Urmează : Foggia cu 9 P.,

R.F.G. : Conduce Bayern 
Miinchen

jucătorii săi, 
pentru aba-

marcatoril : 
— Florentina Cesare TRENTINI

IUGOSLAVIA i Derby»! a 
rămas nedecis

ROMANIA 13-10
re timp de 15 minute 
va apăra magistral și nu va 
primi nici un gol! Sfîrșitul 
meciului găsește reprezenta
tiva României în accentuată 
revenire astfel că scorul se 
reduce (10—13). Diferența se 
apropie de realitatea de pe 
teren, dar meciul nu poate 
dura mai mult de 50 minute 
și fluierul final stopează tirzia 
ofensivă a handbalistelor noa
stre. Au marcat: Czelake (6), 
Hochmuth (3), Janker (2). 
Braun (2) pentru echipa R. D. 
Germane, Soos (3), Metzen- 
rath (2), Ilie (2), Băicoianu, 
Neghină și Szekely pentru 
România. Au arbitrat Nilsen 
și Petersen (Norvegia).

UNGARIA— CEHOSLOVA
CIA 10—7 (7—5). Meci de 
mare luptă în care pînă în 
min. 38 era imposibil de pro
nosticat învingătoarea. Abia 
de aici formația Ungariei 
campioană mondială, s-a des
prins reușind să marcheze 
golurile victoriei. Au marcat: 
Totharșanyi (5). Csik (2), 
SzOke, Takacs și Fleck — 
pentru Ungaria, Pekarova (2),

Micul campionat mondial

al echipelor feminine
La încheierea meciurilor am so

licitat antrenorilor echipei Uniunii 
Sovietice Lazâr Gurevld și Iugo
slaviei — Vilim Ticici părerea lor 
asupra turneului, valorii echipelor 
și a jocurilor, ca și a preten
dentelor principale la titlul mon
dial ce se va decerna în 1971 în 
Olanda. Iată ce ne-au declarat :

LAZAR GUREVICI (U.R.S.S ) î 
„Cel de-al XI-lea turneu dotat 
cu „Trofeul Carpați* a întrunit 
cele mal valoroase echipe din 
lume. Tinerele jucătoare din re
prezentativa noastră, alcătuită in
tegral din handbalistele cluburi
lor din Moscova, au avut prilejul 
să înfrunte formații redutabile, 
să asiste la Jocuri de înalt nivel. 
Prin strădania federației de spe
cialitate din România, s-a adus o 
mare contribuție Ia dezvoltarea 
handbalului feminin internațional. 
Competiția s-a bucurat și de a- 
ceastă dată de o excelentă orga
nizare, de o ambianță plăcută. 
După opinia mea, cel mai bun 
portar al turneului este Nina So
kolova, cea mai bună jucătoare 
de cîmp Kristine Hochmuth, iar 
cel mai reușit cuplu de arbitri 
Pândele Cîrligeanu — Constantin 
Căpățînă. Deși ne mai despart 
multe luni pînă la finala C.M. și, 
firește, în această perioadă 
mai pot produce modificări
ordinea valorică a echipelor, so
cotesc, totuși, că trei formații au 
șanse majore la cucerirea titlu
lui : R.D. Germană, România, 
U.R.S.S. Le mulțumim prietenilor 
noștri din România pentru invita
ție, pentru tot ceea ce au tăcut 
ca să ne simțim bine**.

PROF. VILIM TICICI (IUGO
SLAVIA) : „Am participat la 
unul dintre cele mai mari turnee 
de handbal din lume, la un mic 
campionat mondial. Avînd la start 
cele maj bune 6 echipe din acti
vitatea internațională a handba
lului, a fost firesc ca valoarea în
trecerilor să se situeze la un ni-

vel înalt. Ca întotdeauna organi
zarea a fost foarte bună, publi
cul entuziast. Ml-a plăcut mult 
echipa României, o formație teh
nică, excelent pregătită, li lip
sește Insă un coordonator, pen
tru a putea să aspire Îndreptățit 
la cele mal înalte onoruri în 
competițiile oficiale. Opinia mea 
este că tn Olanda își vor disputa 
titlul mondial echipele R.D. Ger
mane și Uniunii Sovietice, iar 
pentru medalii vor lupta cu șanse 
România, Ungaria si Iugoslavia ; 
echipa noastră numai In cazul 
cînd va putea beneficia de o for
mație completă, cu Rebernjak și 
Velnovici. Aici, la Timișoara, to
tul a fost perfect”.

Matlochova (2), Karnerova, 
Cervenkova, Kovalovska — 
pentru Cehoslovacia. Au ar
bitrat V. Pelenghian și C. Că- 
pățînă (România).

U.R.S.S. — IUGOSLAVIA 
17—11 (10—6). Deși fără Toma- 
șek, echipa Iugoslaviei a în
ceput bine meciul pentru 
locurile V—VI. conducând cu 
1—0 și 2—1. Dar, forma ex
cepțională a portarului Nina 
Sokolova care a avut inter
venții acrobatice la șuturile 
expediate de Knezevici și 
Ninkovici, a stopat avîntul în 
atac al handbalistelor iugo
slave. Bobrova, Noșkova și 
Zolkina au străpuns apoi cu 
ușurință apărarea derutată a 
echipei lui Knezevici, luînd 
conducerea și detașîndu-se. 
Deși Bobrova a ratat două 
lovituri de la 7 metri, și par
tea a doua a întâlnirii s-a 
încheiat cu avantaj pentru 
reprezentativa U.R.S.S. : 7—5. 
Au marcat : Bobrova (4), Noș
kova (4), Zolkina (3), Dlomkina 
(2), Silova (2) și Kudrekatova 
(2) — pentru U.R.S.S., Kneze
vici (5), Ninkovici (3). George- 
vici (1), Jadoviei (1), Suplino- 
viei (1) — pentru Iugoslavia. 
Au arbitrat T. Curele» și P. 
Țireu (România).

ROMANIA TINERET — 
POLONIA 9—4 (4—2). în sfîr- 
șit, echipa noastră de tineret 
a cîștigat o partidă: cea 
pentru desemnarea deținătoa
relor locurilor 7—8. întîlnlrea 
a înoeput sub semnul nervo
zității. In primele 5 minute 
înregistrăm 20 de faulturi și 
nici un șut pe poartă I 
continuare apărările vor 
re, cele 6 lovituri de 
m acordate de arbitri , 
favoarea României și una pen
tru Polonia) atestînd acest 
lucru. De această dată, tine
rele noastre jucătoare au rea
lizat combinații tactice mai 
clare, atacuri mai periculoase, 
au jucat mai curajos. Au mar
cat : Tair (6), Popa (1), Bu- 
nea (1). Solosi (1) pentru Ro
mânia tineret, Dreszer (2), 
Zawlinska (1) și Lokcinska 
(1) pentru Polonia. Au arbi
trat B. Nenov — T, Todorov 
(Bulgaria).

Teri s-a disputat penultima eta
pă a campionatului Iugoslav da 
fotbal. în partlda-derby la Spilt, 
gazdele, deși favorite, n-au 
putut trece de Partizan Belgrad, 
jocul termlntndu-se nedecis : 
o—0. în felul acesta, campioana 
de toamnă va fi cunoscută doar 
după disputarea ultimei etape. 
Performera zilei este Trvenka, 
care Învinge tn deplasare pe 
Zeleznlcear cu 2—1. în rest, re
zultate scontate : Steaua 
Cellk 5—0; Sloboda — 
0—0, Radnlckl Kariovaț 
nlckl Nlș S-O, Velej —
4—1, Boraț — Sarajevo 3—1, Bor 
— Olimpia 1—1.

Iată primele clasate Înaintea ul
timei etape 1

1. Partizan
2. Hajduk Split
3. Velej
4. Dlnamo
5. Zeleznlcear

roșie — 
Dinamo 

— Rad- 
Maribor

18 9
16 8
18 9
16 6
16 7

7
2
7
S

1
5
3
4

28—13
27—19
13—12
20—17

(O. P.)

23
23
20
19
19

se 
în

Și în 
fidu- 
la 7 
(5 în

in campionatul vest-german 
conduce Bayern MOnchen cu 24 
de puncte, urmată de Borussia 
Moenchengladbach cu 23 puncte 
șl Eintracht Braunschweig — 21 
puncte. In etapa de slmbătă au 
fost înregistrate următoarele re
zultate mai importante : Borus
sia Dortmund — S.V Hamburg 
1—1; F.C. KSln — Schalke 2—0: 
Eintracht Braunschweig — Bayern 
Miinchen 1—1 ; Hertha — Hano- 
vra 0—4); Borussia Moenchenglad
bach — Rotwelss Essen 2—1.

ANGLIA : Arsenal învinge pe 
Liverpool

Leeds United continuă să con
ducă in campionatul 'primei ligi 
engleze, totallzînd 33 de puncte, 
un joc mai mult. Urmează In 
clasament : Arsenal — 29 puncta 
șl Tottenham — 26 de puncte. 
Chelsea se află pe locul 4 cu 24 
de punote. Iată cîteva rezultate 
mal Importante : Arsenal — Li
verpool 2—0; Ipswich — Blackpool 
2—0; Crystal Palace — Wolver
hampton 1—1 ; Everton — Totten
ham 0—0; Leeds — Manchester 
City 1—0; Chelsea — West Brom
wich Albion 2—2.

HALMSTAD: Au fost
desemnați finaliștii
STOCKHOLM 29 (Agerpres) — 

In semifinalele probet da simplu 
masculin din cadrul campionate
lor Internaționale de tenis de 
masă ale Scandinaviei; care se 
desfășoară la Halmstad, Alser 
(Suedia) l-a tnvins cu 21—15, 
21—Ui 21—13 pe iugoslavul Sur- 
bek. Bengtsson (Suedia) a dis
pus CU ÎS—21, 21—12, 18—21;
21—13. 21—15 de Jonyer (Ungaria). 
In finala probei de simplu fe
minin, Jucătoarea Cen Mln-cl 
(R.P. Chinezii), care a eliminat-o 
cu 3—1 pe Vostova (Cehoslova
cia); va juca In finală cu co
echipiera sa Lian Li-cen.

MLADOST ZAGREB-O.S.C. BUDAPESTA 6-3
in „C. C. E.u la

în cea de a doua zi a tur
neului semifinal al C.C.E. la 
polo, care se desfășoară la 
Bar_celona, Mladost Zagreb 
(deținătoarea trofeului) a ju
cat foarte bine, învingînd pe 
OSC Budapesta cu 6—3. In 
schimb, Dinamo Moscova a 
trebuit să depună mari eforturi 
pentru a trece (5—4) de Bar- 
celonetta. După două etape, 
conduce Dinamo Moscova cu 
4 p, urmată de Mladost și

LUPTA STRINSA IN
MADRID, 29 (Agerpres). — Tur

neul interzonal de șah de la 
Palma de Mallorca a continuat cu 
desfășurarea partidelor incluse tn 
cea de-a 14-a rundă. Fischer 
(S.U.A.), liderul clasamentului, a 
amlrat partida sa cu iugoslavul 
Minlcl, care va avea loc ' 
zultate : Naranja — 
0—1; Larsen — Addison 
Polugaevski — HUbner 
Gheller — Hort */□—*/aî _______
— Suttles 0—1; Ultumen — Tal-

luni. Re- 
Gllgorlcl 

•/a—*/»; 
*/□—«/» i 

Jimenez

polo pe apa

p și Barcelo-OSC cu cite 2 
netta 0 p.

La Belgrad, 
doua grupă semifinală, SSK 
Stockholm a debutat cu o 
prețioasă victorie asupra 
Akademik Sofia la scorul 
4—3, care îi poate aduce 
lificarea în turneul final, 
cel de al doilea meci i Parti
zan Belgrad—Ethnikos Pireu 
11—4.

tn cea de a

lui 
de 

ca-
In

TURNEUL INTERZONAL
manov o—I. Restul partidelor s-au 
întrerupt

Continuă să conducă Fischer 
(S.U.A.) cu 9'/3 (1) puncte, urmat 
de Gheller (U.R.S.S.) 9 p, Uhlmann 
(R.D.G.) 8Vi (1) p, Talmanov 
(U.R.S.S.) 8‘/a p, GUgorici (Iugo
slavia), HUbner (R.F.G.), Mecklng 
(Brazilia) — 8 (1) p, Polugaevski 
(U.R.S.S.) 8 p, Larsen 7 (Dane
marca) 7% (1) p, Ivkov (Iugo
slavia) 7 (1) p etc.

SIMION CUTOV, MEDALIE DE AUR PE RINGUL DIN VIDIN
BOXERII ROMÂNI AU MAI CUCERIT TREI LOCURI II Șl DOUĂ LOCURI III

VIDIN 29 (prin telefon). 
Duminică s-au disputat ulti
mele întreceri ale Turneului 
Prieteniei. Tn finală s-au ca
lificat, după cum se știe, și 
patru boxeri români. La ca
tegoria semimuscă, REMUS 
COSMA a pierdut meciul cu 
bulgarul FUCIDJIEV, la punc
te. Avînd în față un adver
sar mai înalt. Cosma a cău
tat lupta de aproape, fără a 
reuși. Tn ultimul rund el a 
fost avertizat de arbitrul Ga- 
nev (Bulgaria).

SIMION CUȚOV a cucerit

medalia de aur, după o parti
dă electrizantă. în repriza a 
treia, Cuțov, dezlănțuit, a 
lovit din toate pozițiile, luînd 
cubanezului ALVAREZ orice 
speranță de victorie.

Cu 3—2 a fost declarat în
vins ADRIAN GUȚU în par
tida cu bulgarul KOLEV. în 
prima repriză Kolev a fost 
groggy. Apoi pauza a durat 
două minute (? !). în rundul 
următor boxerul bulgar 
trecut din nou pe lîngă 
iar in al treilea, la 
BREACK, GUȚU; LA

a 
out, 
UN 
co-

MANDA DIRECTORULUI DE 
LUPTA, A FĂCUT PASUL 
ÎNAPOI, RECEPȚIONÎND 
ÎNSĂ O LOVITURA ÎN STO
MAC, CARE L-A EXPEDIAT 
LA PODEA. EL A FOST NU- 
MÂRAT, DAR PUGILISTUL 
BULGAR N-A FOST AVER
TIZAT. LA TOATE ACES
TEA ADĂUGĂM FAPTUL 
CA GONGUL FINAL A BĂ
TUT CU UN MINUT 
INTE DE ÎNCHEIEREA 
TIDEI?!

La categoria mijlocie 
SAPOȘNIKOV (U.R.S.S.) l-a

ÎNA- 
PAR-

mică,

învins, la puncte, pe ION 
ILIE, care a manifestat o vi
zibilă scădere fizică încă din 
rundul doi. Reprezentantul 
nostru n-a schițat nimic ca 
să-și deranjeze adversarul.

Deci, bilanțul boxerilor 
români este următorul i o 
medalie de aur (Cuțov), 
trei de argint (Cosma, Gu- 
țu și Ilie), și două de 
bronz. Pe națiuni, Româ
nia s-a clasat pe locul 
trei.

Victor POPESCU — 
arbitru
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