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PATRU ECHIPE CU 17 PUNCTE _
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI LA FOTBAL
• Un penalty dubios a decis meciul de la Craiova * Jiul a ciștigat 

„derby-ul codașelor", dar cu emoții... ♦ Soos (C. F. R. Cluj) a dat

cu piciorul unui punct ® Antonescu (Farul) — nota 10 pe post de...
portar ! 9 A venit iarna : la Cluj a nins...

REZULTATE TEHNICE

Univ, Craiova — Dinamo Buc. 1—0 (1—0)
Steagul roșu — C.F.R. Cluj 1—0 (0—0)
Steaua — Petrolul 0—0
U.T.A. — Farul 3—0 (2—0)
Jiul — Progresul 3—1 (0—1)
„U“ Cluj — C.F.R. Timișoara 2—0 (1—0)
Politehnica — Sport club Bacău 3-1 (1-1)
Sîmbătă :
Rapid — F.C. Argeș 1-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (miercuri 9 dec.)
Progresul — Univ. Craiova; C.F.R. Timi

șoara — Petrolul; Sport club Bacău — Ra
pid ; C.F.R. Cluj — Steaua ; Farul — Jiul; 
Dinamo Buc. — „U" Cluj; F. C. Argeș — 
U.T.A. ; Politehnica — Steagul roșu.

CLASAMENT

1. DINAMO BUC. 13 7 3 3 24—12 17
2. Politehnica 13 7 3 3 26—19 17
3. Rapid 13 5 7 1 15— 8 17
4. Petrolul 13 7 3 3 18—14 17
5. U.T.A. 13 7 1 5 19—11 15
6. Univ. Craiova 13 6 3 4 10—11 15
7. Steagul roșu 13 6 3 4 9—10 15
8. Farul 13 6 2 5 22—23 14
9. Steaua 13 4 5 4 17—16 13

10. Sport club Bacău 13 6 0 7 21—18 12
11. „U" Cluj 13 5 2 6 15—15 12
12. F.C. Argeș 13 3 5 5 15—18 11
13. Jiul 13 5 1 7 13—17 11
14. C.F.R. Cluj 13 4 2 7 15—23 10
15. Progresul 13 2 4 7 9—17 8

16. C.F.R. Timișoara 13 2 0 11 7—23 4

Prezent la meciul dintre STEAUA și PETROLUL, fotoreporterul nostru DRAGOȘ NEAGU 
a surprins și acest „duel" pentru stăpinirea mingii între Moraru (dreapta) și Dumitriu III

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

ECHIPA ETAPEI
M. IONESCU
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învinse de „Pdi“ Brașov
și Constructorul București!

MASCULIN

. . , au marcat e-
rul diviziei A la baschet : băieții

Două surprize, putem spune de proporții,
tapa desfășurată ieri in cadrul diviziei A la . . .......
de la Universitatea Clui au cedat la Brașov în fața Politeh
nicii și fetele de la Voința Brașov au fost învinse de Construc
torul București. In rest rezultate normale.

POLITEHNICA BRAȘOV— 
UNIVERSITATEA CLUJ 
58—54 (36—22). Studenții bra
șoveni au izbutit să cîștige, 
în sfîrșit, prima partidă Inac
tuala ediție a campionatului 
național. întrecerea a fost de
osebit de spectaculoasă, cu 
multe faze frumoase. Local
nicii au avut inițiativa per
manent, conducînd la un mo
ment dat (min. 29 cu 20 de 
puncte (!). Spre sfîrșitul me
ciului, clujenii și-au organizat 
mai bine apărarea, au fost 
mai insistenți în atac și au 
speculat Și faptul că Dikay 
avea patru greșeli personale. 
O remarcă specială pentru 
Riihring, cel mai activ și mai 
eficace jucător clujean, aplau
dat de publicul brașovean la 
scenă deschisă pentru exce
lenta sa evoluție. Au înscris 
Dikay 16. Bădescu 14. Deaki

13, Iliescu 10, Sufaru 5 pen
tru brașoveni, respectiv Riih- 
rinrg 24, Demian 8, Moraru 
6, Simon 6, Zdrenghea 6, 
Stăvaru 4. Foarte bun arbitra
jul prestat de E. Hottya (O- 
radea) și I. Mihâescu (Tg. 
Mureș). (C. GRUIA-coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI— 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
57—66 (28—34). Meciul nu s-a 
ridicat la Un nivel tehnic 
deosebit. Cu. o formație mai 
omogenă, bucureștenii au 
condus tot timpul cu 8—10
puncte, scorul fiind egal o 
singură dată (min. 13; 20— 
20). Gălățenii au evoluat mo
dest, în echipă resimțindu-se 
absența lui Moraru (bolnav) 
și Baltag (scos din lot din 
motive disciplinare). Au ar
bitrat bineM. Aldea (Ploiești) 
și A. Balas (Tg, Mureș). 
(GIi. ARSENIE-coresp.).

Flancată de Brassai, Tita (l.E.F.S.) încearcă
l.E.F.S.—Mureșul)coș. (Fază din meciul

RAPID — POLITEHNICA 
CLUJ 90—63 (40—26). Rapi- 
diștii au început partida cu 
mult aplomb și în scurt timp

tCon'tn.înra -Irt vnO a 2-m

De astăzi, pe patinoar,

să pătrundă sub

Un reușit

spectacol

de gimnastica

J. .După 13 etaoe, clasamentul 
golgeterilor campionatului di
viziei A se prezintă astfel i

OPREA — 7 goluri.
ADAM, DORU POPESCU, 

IMOLDOVEANU și CUPER- 
MAN — cu cîte 6 goluri.

D. ENE, PANA, DUMITRA- 
CHE, BOJIN, CODREANU, 
IDUDU GEORGESCU, LIBAR- 
(DI și OBLEMENCO — cu 
cîte 5 goluri.

NEAGU, IORDANESCU, 
TATARU, SĂLCEANU, I. 
CONSTANTIN, O. IONESCU, 
LUPULESCU, CARAMAN, 
AXENTE, GROZEA, FRAȚI- 
LA — cu cîte 4 goluri.

Chiar dacă întrece
rea divizionarelor A 
are unele puncte negre 
— calitatea scăzută a 
unor meciuri, desele 
derobări de la jocul 
corect, aplicarea gre
șită a regulamentului 
de joc de către unii 
arbitri — sub raportul 
echilibrului, deci al 
interesului pe care îl 
suscită în rîndurile iu
bitorilor fotbalului, ac
tuala ediție se anunță, 
cel puțin pînă acum, 
una dintre cele mai 
reușite.

Intr-adevăr, după e- 
tapa de ieri, aproape 
de ora socotelilor pen
tru prima jumătatz a 
campionatului, clasa
mentul ne oferă o si
tuație puțin obișnuită: 
4 echipe au realizat a- 
celași număr de punc
te — 17 — departaja
rea lor în fruntea cla
samentului făcind-o 
doar golaverajul. Este 
vorba de Dinamo, Po
litehnica, Rapid și Pe
trolul. Dintre aceste 
patru echipe, singura 
care are motive să fie 
nemulțumită este Ra
pidul. A ratat de două 
ori consecutiv posibi
litatea de a fi lider, 
in primul rind in meci 
direct cu Dinamo și 
apoi pierzind un punct 
în fața lui F.C. Argeș.

Progresul a oferit 
cel mai senzațional 
comentariu radio-ascul- 
tătorilor, după primit 
repriză de la Petro
șani, încheiată cu șu
tul victorios al lui 
Dudu Georgescu. Sur
priza avea, însă să se 
oprească aici, după 
pauza Jiul cucerind 
punctele pe care conta. 
Oricum, la periferia 
clasamentului, sigur nu 
este dec‘t locul lut 
C.F.R. Timișoara, ală
turi de Progresul avînd 
motive de îngrijorare 
și C.F.R. Cluj, _ F.C. 
Argeș și chiar învin
gătoare-a de ieri a 
bucureștenilor — Jiul. 
Fiecare etapă are se
cretele ei, plăcute și 
neplăcute...

PIGULEA

AXENTE

BADIN 
PESCARU 
CUPERMAN

DESEI.NICU 
DUMITRU 

LUPULESCU

DELEANU

GYORF1

TEHNICA ODIHNEI...
Se anunfă, deci, o sosire „la fotografie". Sprintul final 

a2® 0 componență cel puțin ciudată. Cele două vedete 
(Dinamo și Rapid) sînt la egalitate de puncte cu „Poli" 

și Petrolul, care s-au salvat (AMBELE I) în ultima etapă a 
campionatului trecut. Cu alte cuvinte, o eventuală combinată 
Răducanu — Codrea, Lupescu, Dan, Deleanu — Dumitru, Nun- 
weiller VI, Dinu — Lucescu, Neagu, Dumitrache, ar fi egală 
— cel puțin prin prisma clasamentului — cu o formație 
în care vedetele sînt „liliputanii” Gruber sau Inqze și „co
medienii" Grozea sau Cuperman.

Cum e oare cu putință ? Fără îndoială, meritele lui Măr- 
dărescu și Cerr.ăianu nu pot fi puse la îndoială. Pe de 
altă parte, însă, nu putem omite faptul că puternicul „11" 
combinat Dlnamo — Rapid poartă în continuare povara 
oboselii extraordinare a acestui an 1970. Și pentru că am 
ajuns aici, trebuie să recunoaștem că jucătorii lotului au fost 
supuși anul acesta, unor eforturi fără precedent. Nu tre
buie să uităm că un Dumitru sau un Dumitrache, ca și toți 
ceilalți, joacă aproape fără întrerupere de la 2 ianuarie, 
încă din acele zile, turneul Brazilia — Peru a fost o suită 
de 10 meciuri internaționale de prim rang, pentru că Vasco 
da Gama, Flamengo și nu numai ele, te solicită la fel ca 
și o națională... A urmat „fereastra" comprimată a primelor 
7 etape ale returului... Au urmat Stuttgartul, Parisul, Iugo
slavia pe „23 August”... Au urmat avioanele, transatlanticele, 
Guadalajara, Atlasul, Toreonul... Au urmat Anglia, Ceho
slovacia, Brazilia... A urmat, imediat după coborîrea din 
avion, campionatul... A urmat Cupa... A urmat o pauză de 
cîteva zile, menită parcă să ne convingă că începe un cam
pionat nou... Și a urmat campionatul... Și C.C.E.-ul, si 
„cupele", și „tîrgurile"... Și decepțiile... Și Finlanda... Și 
derbyurile... Și Cardifful... Și Amsterdamul... Și etapele 
de decembrie... Și... Și-

De ce spun toate acestea ? In nici un caz pentru a scuza 
egalitatea de puncte a acestui cvartet eteroclit. Aș spune, 
însă, că marele efort al fotbaliștilor trebuie să primească 
acum compensația unei odihne care să corespundă cu ade
vărat normei de efort internațional... Noi am intrat în sezo
nul de toamnă cu o teribilă oboseală acumulată. Noi am 
jucat o lună întreagă după Guadalajara. Italienii, în schimb, 
a doua zi după finala cu Brazilia — nu exagerez deloc, 
pentru că au avut un avion special la trei ore după finalâ 
— se aflau la Ostia sau la Capri, convinși că tehnica odih
nei face parte din tehnica efortului. Poate că e cazul să 
medităm și noi puțin... ,oan CH|R|L^

puțin ciudată. Cele două vedete 
iînt la egalitate de puncte cu „Poli" 
Ivat (AMBELE I) în ultima etapă a

0 COMPETIȚIE CARE A ADUS LA BUCUREȘTI MARI AȘI
Stagiunea hocheiului conti

nuă intens pe patinoarul ar
tificial acoperit din Capitală, 
programând — de astăzi — 
una dintre cele mai puternice 
și mai valoroase competiții des
fășurate vreodată în Bucu
rești. Datorăm TURNEULUI 
ARMATELOR PRIETENE.pri
vilegiu] de a putea urmări 
formațiile militare din Uniu
nea Sovietică și Cehoslovacia, 
țări care domină de mulți ani

cutabil, 
în jocul 
tică și Dukla Jihlava. Treap
ta a treia a podiumului ră- 
mîne, însă, liberă și pentru 
ocuparea ei (ceea ce va con
stitui de asemenea o onoare) 
luptă — cu cele mai mari 
șanse — campioanele Poloniei

liderul va fi hotărît 
dintre formația sovie-

Al PUCULUI Șl CROSEI
și României, Legia Varșovia 
și Steaua București.

Formația noastră, comple
tată cu patru jucători de la

DINAMOVIȘTII RO
MÂNI Șl SOVIETICI 
au făcut, la Floreasca, 
o adevărată demon
strație de virtuozitate.

'Cilntinunrea in nao. a •* a)

Citifi, în pag. a 4-a, 
nica concursului.V. CH.

i

Clujenii încep în evantai, creîndatacul printr-un 
ment de

„pachet". Ei se vor răsfira 
primejdie la poarta dinamovistă

PROGRAMUL DE ASTAZl

Ora 16,30: Festivitatea 
de deschidere

Ora 17 : Dukla Jihlava— 
Legia Varșovia (arbitri FI. 
Gubernu, C. Sgîncâ).

Ora 19 : Steaua—T.S.K.A. 
Sofia (arbitri V. Sorokin, 
W. Sczepep).

arena pucului și a crosei. Și 
chiar dacă Selecționata arma
tei din U.R.S.S. și Dukla Jih- 
lava nu aliniază aici primele 
garnituri, unii dintre jucătorii 
lor fiind angajați în „Trofeul 
Izvestia", care a început în ca
pitala Uniunii Sovietice, echi
pele au în alcătuire tineri de 
mare vocație și măiestrie, 
care pot lua oricînd locul ti
tularilor în reprezentativele 
celor două țări. Și, fără îndo
ială, o vor face curînd. Indis-

CUI»A IHdUH Ș I I
A REVENIT POPICARILOR ROMÂNI

DINAMO - AGRONOMIA 7-3 (1-2, 0-1, 6-0)

CRISTA SZOCS Șl IOSIF TISMĂNARU AU ClȘTIGAT PROBA DE PERECHI
Ieri s-au încheiat întrece

rile celei de a IV-a ediții a 
competiției internaționale 
„Cupa București" la popice, 
care a reunit pe arena Vo
ința performerii acestui 
sport din șapte țări. Deși 
au concurat într-o companie 
aleasă,- reprezentanții noștri 
au cucerit toate cele trei

Ciștigătorii probei de perechi combinate — Crista Szocs și Iosif Tismănaru — in fața 
tabloului cu rezultatele „Cupei București" Foto : M. FELIX

probe, în urma unor dispu
te extrem de interesante.

Duminică, în ultima zi a 
competiției, a avut loc con
cursul de perechi combinate 
la care au luat parte 12 cu
pluri. Jocurile de ieri, ca 
și cele anterioare au fost e- 
chilibrate, prilejuind înre
gistrarea unor rezultate de 
valoare. Victoria a surîs 
cuplului Crista Szocs — Iosif 
Tismănaru. Cei doi sportivi 
au constituit o pereche omo
genă și au reușit să întrea
că, la o diferență de 15 
„bețe", cuplul german Ger
trude Engelmann — E. Lu
ther — clasat pe locul se
cund. La această probă băr
bații au fost, în general, mai 
constanți față de evoluția 
lor anterioară, obținînd din 
nou cifre ridicate, in schimb, 
sportivele au manifestat 
inconstanță, unele dintre ele 
jucînd foarte slab. Așa se 
explică, de pildă, de ce P. 
Purje, care a stabilit dumi
nică cel mai bun punctaj al 
competiției la seniori — 967 
— se află pe locul trei la 
perechi combinate. Excepțio
nal s-a comportat în aceas
tă ultimă reuniune și iugo
slavul M. Sterjaz, fostul 
campion mondial, care a to
talizat la 200 lovituri mixte 
964 p.d. (cu nici o lovitură 
în gol), dar cu toate acestea 
perechea oaspe nu s-a pu
tut clasa mai sus de locul 
5, întrucît Irena Kalocai —

T. RABȘAN

(Continuarea în pag. a 4-a)

Partida a debutat cu o surpri
ză. Nici .nu trecuseră cele 60 de 
secunde ale primului minut și 
Agronomia Cluj conducea cu 
1—0. Prea încrezători în forțele 
lor, bucureștenij și-au spus, pro
babil, că este un.... foc de paie. 
Numai că, încurajați de acest gol, 
clujenii au luptat in continuare 
cu mult elan. în timp ce adver
sarii lor, încercau- doar acțiuni 
individuale. Și astfel, timpul s-a 
scurs fiecare echipă culegînd 
roadele meritate : clujenii au mai 
marcat, ajungînd să intre în ulti
ma repriză cu două goluri avan

taj (3—1), în timp ce dinamoviștii 
au muncit inutil, acumulînd... 
eliminări (de pildă,' Bolddâ’du — 
penalitate de meci !). în partea 
finală a partidei, Dinamo și-a 
amintit că este... Dinamo, creînd 
cîteva faze bine lucrate șl obți
nînd o victorie în care aproape 
că nu mai credea. Au înscris : 
Huțanu (2), Tureanu (2), Bandaș 
(2), Pană pentru Dinamo, res
pectiv Cazan, Imreh și Borbat. 
Au arbitrat Gh. Mureșanu și M. 
Presneanu. (Partida a contat 
pentru al III-lea tur al campio
natului).

C. A.

Handbalistele românce
au dispus net de cele ale
R. F. a Germaniei: 19-11

TIMIȘOARA. « (prin tele
fon). La numai o săptămînă 
de cind a căzut cortina peste 
„Trofeul Carpați", sala Olim
pia din localitate a cunoscut 
din nou atmosfera marilor în
treceri sportive. De data a- 
ceasta, cei aproape 2 000 de 
spectatori au putut urmări un 
interesant joc-test între repre
zentativele României și R. F. a 
Germaniei, care a revenit clar 
handbalistelor noastre : 19—11
(12-5).

După un prelungii studiu 
reciproc. Soos înscrie primul 
gol, In min. 7. Aceeași jucă
toare transformă peste 30 de 
secunde o lovitură de la 7 m, 
obținută de Popa. Gazdele 
combină eficace in atac, se a- 
pără cu deosebită atenție și. 
astfel. în min. 10 Metzenrath 
interceptează o minge, o lan
sează pe Popa, care mărește a- 
vantajul echipei române : 3—0. 
Replica oaspetelor nu se lasă 
așteptată, Mielter reducînd 
din handicap. Jocul devine 
mai vioi, se înscriu mai mul
te goluri, dar — evident — ro
mâncele concretizează mai des. 
obținînd pină la sfîrșitul re

prizei un plus de 7 puncte s 
12—5. La reluare disputa se e- 
chilibrează, oaspetele se apără 
mai organizat, păzind cu stric
tețe pe Soos și Metzenrath, și 
realizînd — în aceeași timp — 
cîteva contraatacuri periculoa
se (între min. 37 și 44 ele re
fac de la 7—16 la 10—16). Spre 
sfîrșitul partidei. însă, forma
ția noastră stăpînește deplin 
jocul, reușind faze de o rară 
frumusețe. Cu această victo
rie, bilanțul întîlnirilor dintre 
cele două reprezentative a de
venit favorabil, cu 3—2. Ro
mâniei. Viitoarea partidă marți, 
în sala Floreasca din Capi
tală. Au fost folosite loturile : 
Buzaș — Oancea (1), Soos (4), 
Popa (1). Metzenrath (5). Ar- 
ghir (3) Băieoianu (2). Simo, 
Micloș (3). Franz. Neghină și 
Ilie (România); Eichenauer — 
Mielter (1). Hoey .(l). Reitweis- 
ser (4). Hadamke (1). Jacob 
(2), Bracklop’.' Mentzer; KiUss 
(1), Schroder (1). KUster și 
Gerling (R. F. a Germaniei). 
A arbitrat atent cuplul iugo
slav M. Stanojevici și P. Pu- 
pici.
P. ARCAN-coresp. principal



NOU!GĂLĂȚENII ÎNVINȘI
Ieri au fost programate etapele a VllI-a Ia fete și a X-a 

' s de laIa băieți. Iată amănunte partidele disputate. REZULTATE TEHNICE
FEMININ

RAPID BUCUREȘTI 
C.S.M. SIBIU (3—2). O 
cută surpriză au oferit 
encele publicului giuleștean. 
In fața Rapidului, ele au fă
cut ieri două seturi foarte 
bune cîștigîndu-le fără drept 
de apel. Și, dacă ele ar fi ma
nifestat mai multă atenție la 
primirea serviciului, rezulta
tul putea fi chiar favorabil 
oaspetelor. După un set mai 
disputgt, în care C-S.M. s-a 
impus mai ales datorită ran
damentului bun în apărare și 
);i blocaj, Rapidul a exploatat 
o cădere psihică prelungită a 
elevelor lui Gh. Bodescu, cîș- 
tigînd aproape fără ripostă 

"două seturi. însă C.S.M. nu a 
depus armele și în setul IV 
și-a făcut k. o. adversara, e- 
galînd situația pe tabela de 
marcaj : 2—2, la seturi. In se- 

1 tul decisiv, jocul a fost egal 
la început, apoi Rapid s-a de
tașat, cîștigînd partida. Jocul 
a fost de nivel mediu. S-au 
remarcat : Rebac, Szekely și 
Tudora (Rapid). Cloțan, Duică 
și Vasiu (C.S.M.) Â arbitrat 
corespunzător Gr. Nedelcu, 
secundat bine de V. Săndu-

, lescu- (A. B.).
DINAMO BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA CLUJ 
(3—0). Un meci fără istoric 
în care antrenorul Gh. Con-

plă- 
sibi-

fața codașei campionatului 
care nu le-a pus nici un fel 
de probleme. A condus exce
lent cuplul C. Florescu — N. 
Mateescu. (Iulian COSTINIU- 
coresp.)

I.E.F.S. — FARUL CON
STANȚA (3—2). După un în
ceput care nu părea să anun
țe o surpriză, studentele a- 
cumulează punct după punct, 
dar Farul egalează la 10 și ia 
conducerea cu 12—10. Cîteva 
inexactități comise de Pașca 
fac ca echipa constănțeană să 
piardă setul- Cel de-al doilea 
revine la mare luptă oaspe
telor. După relaxarea ..obiș
nuită" din setul III. constăn- 
țencele cîștigă setul IV. In 
setul decisiv, însă, studentele 
se impun clar. Remarcăm... 
nejustificatele proteste ale 
prof. Gh. Moise (I.E.F.S.) Co
rect arbitrajul : C. Nistor — 
I. Armeanu (V. SANDU-co- 
resp)

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — C. P. BUCUREȘTI 
(3—0). în mai puțin de o oră, 
timișorencele au cîștigat o 
partidă de nivel tehnic me
diu. Deși au început bine se
turile, în finalul lor bucureș
tencele au fost depășite de 
studente. O bună impresie au 
lăsat jucătoarele Manea și 
Gheciov (Univ.) și Florea 
(C.P.B.) Bun arbitrajul cu-

FEMININ : Dinamo — ,,U' Cluj 3-0 (4, 8, 2), I.E.F.S. — 
Farul 3-2 (13, —15, 8, —11, 2), Rapid — C.S.M. Sibiu 3—2 
(—10, 3, 2, —3, 6), Univ. Timișoara — C. P. București 3—0 
(10, 9, 10), Ceahlăul P. Neamț — Medicina București 2—3 
(—13, 9, 11, —2, —4), Univ. Craiova — Penicilina lași 0—3 
(-2, -12, -^9).-2, -12, —9).

MASCULIN : I.E.F.S. — Rapid 2-3 (13, -10, —11, 13, -3), 
Dinamo — Politehnica Timișoara 3—1 (10, —16, 14, 14), 
„U" Cluj — Politehnica Galati 3—1 (12, —9, 12, 6), Petrolul 
Ploiești _ ’ ■ — - - - " °
— Unirea Tricolor Brăila 3—1

— roniennicu \_7u1u11 a i u 11 w w
Tractorul Brasov 3—0 (9, 8, 8), Explorări B. Mare
- ■ - - - (_9, 6, 10, 13).

BUCUREȘTI 
a durat peste 

___  __ s-a caracterizat 
prin spectaculoase răsturnări 
de scor. în ultimele două se
turi s-a văzut lipsa de pregă
tire fizică a localnicelor care 
au cedat la scor categoric. Au 
arbitrat excelent L. Păltini- 
șan din Brașov și Șt. Stănes- 
cu din Ploiești. (C. NEMȚEA- 
NU-coresp. principal).

medicina 
(2—3). Jocul 
două ore și

CLASAMENT

1. Dinamo 9 8 1 25: 5 17
2. Rapid 871 23: 8 15
3. Penicilina 7 7 0 21: 2 14
4. I.E.F.S. 862 18:13 14
5. Medicina 8 5 3 15:16 13
6. Farul 8 3 5 14:18 11
7. Univ. Timiș. 835 11:16 11
8. Univ. Craiova 927 11:25 11
9. C.P.B. 7 3 4 12:15 10

10. C.S.M. Sibiu 8 2 6 14:20 10
11. Ceahlăul P. N. 8 17 10:21 9
12. „U“ Cluj 8 1 7 7:22 9

I.E.F.S.-
CLUJ, 6 (prin telefon) 

Prin situarea echipei bucu- 
reștene I.E.F.S., în fruntea 
ierarhiei, actuala ediție a 
împlinit, mai întîi, un act de 
justețe, formația studenților 
din Dealul Spirii prezențînd, 
la ora actuală, garnitura cea 
mai omogenă, mai matură 
și mai bine pregătită. Și 
proba cea mai concludentă a 
constituit-o întîlnirea finală, 
cea cu Rapid 
campioană pînă 
care a depășit-o 
un scor sever:

Să derulăm, 
finalei, care a 
întîlnirea 
Lucia și
Cunoscîndu-se bine, atît vi
nul cît și celălalt n-au in
trat să execute procedee teh
nice de teama riscului, men- 
ținîndu-se într-o poziție de 
tatonare reciprocă. Totuși 
Sabin, cu o încercare de se- 
cerare din interior (ko-uchi- 
gari), 
fixare la sol (osaekomi) a 
obținut victoria prin supe
rioritate tehnică (yusei gachi). 
Deci 1—6 pentru I.E.F.S.

La „70 kg“, Bazil Tătărăscu 
a pierdut în fața campionu
lui categoriei, Gheorghe Va- 
sile, tot prin yusei gachi; 
rapidistul aducînd astfel pri
mul (și ultimul) punot echi
pei sale. Partida de la cat. 
80 kg, dintre Ion Herman și 
Cristian Lascu a fost cea 
mai așteptată, spectatorii 
dorind să vadă comportarea 
dublului campion republican 
Ion Herman, mai ales că a- 
cesta fusese de două ori în
vins tn tururile preliminare 
ale finalelelor de la Cluj. 
De data aceasta, Insă, Her
man, în minutul 3, a intrat 
într-un procedeu cu care și-a 
dus adversarul la sol, ținîn- 
du-1 apoi „fixat" pînă cînd a 
fost

O 
raportului de forțe, a 
ceea de la categoria 
toare, 93 kg., dintre 
glie Boșcu și Viorel 
Rapidistul s-a zbătut mult 
încercînd să șicaneze adver
sarul dar Boșcu s a dovedit 
un fel de stîncă ce nu se

NOUA CAMPIOANA A ȚĂRII
prin 
nicii 
eroarea arbitrajului, 
locurile 7—8 Trotușul Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej
3—2.

Aneprezentarea Politeh- 
Timișoara, afectată de 

Pentru

A.S.E.

Nușa DEMIAN

P.S. La 
Cluj s-au 
de arbitrai care au influențat 
clasamentul primelor forma
ții. Astfel, tn sferturile de 
finală. înaintea ultimului meci 
al confruntării dintre Politeh
nica Timișoara și Terom Iași 
rezultatul era egal: 2—2. Deci, 

Mar- 
Golă- 

decidă 
activ, 
cîteva

competiția de la 
făcut unele greșeli

București — 
atunci — pe 
categoric cu 
4—1.
însă, filmul 
început cu 

„ușorilor" Sabin 
Dan Georgescu.

Hantău a 
și el for- 
decisiv cu 
Sandu șl 

prin yuseiinteresante. Au învins gazde
le avînd un atac mai eficace 
și o mai bună orientare în 
jocul din linia a doua. Au 
arbitrat C. Pitaru (Sibiu) — 
bine și V. Voicu (București) — 
cu greșeli- (P. RADVANI-co- 
resp.)

DINAMO — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA (3—1). In- 
tîlnirea nu a oferit spectaco
lul scontat, întrucît bucureș- 
tenii s-au comportat, de data 
aceasta, mai slab. Timișorenii, 
lipsiți de serviciile antrenoru
lui N. Mihăilescu (se pare în 
conflict cu conducerea clubu
lui), au fost conduși din te
ren de jucătorul Coste. Cu toate 
acestea ei și-au obligat ad
versarii să se întrebuințeze 
serios pentru a obține victo
ria. De la Dinamo, o impre
sie bună a lăsat juniorul Pău
șescu, element cu frumoase 
perspective. Au condus bine 
D. Medianu și 
(N. M ).

EXPLORĂRI 
— UNIREA

CLASAMENT

Gl.

Gh. Ionescu.

10 
10 
10 
io 
io 
io 
io 
io 
10 
10

26:13 18
23:16
16:24
21:20 
20:23
16:23
14:20

a? BAIA MARE 
TRICOLOR 

BRÂILA (3—1). Cu excepția 
primului set în care au fă
cut greșeli inadmisibile, gaz
dele au jucat foarte bine, ob- 
ținînd prima victorie în a- 
cest campionat. Arbitraj sa
tisfăcător i V. Vrăjescu — A. 
Dinicu (T. TOHĂTAN-coresp 
principal).

1. Steaua 
Dinamo 
Rapid 
Politehnica 
Viitorul Be. 
I.E.F.S. 
„U“ Cluj

x. Polit. Tim.
9. Petrolul

10. Unirea Tricolor
11. Tractorul
12. Explorări

10 0 30: 2 20
8 2 26: 0 18
8 2
6 4
5 5
4 6
4 6
4 6
4 6
3 7 14:25
3 7 12:23
19 8:28

16 
ÎS
14
14
14
14
13
13
11

urmată de o scurtă

adversarul la sol, tinîn-

consemnat ipponul. 
luptă inegală, datorită 

fost a- 
urmă-

Gheor- 
Tosun.

Un atac reușit al echipei dinamoviste prin jucătorul Tîrlici 
•’țp “Schreiber.

(nr. 5) dublat de Păușescu 
Foto : THEO MACARSCHI

alantinescu a rulat întregul 
lot. Dinamovistele, cu gîndul 
la derbyul de duminică de la 
Iași, s-au impus categoric în 
-„.„.„■■.fa------ i.i. „fa....k-..'„
nihjvuu

plului I. Nicoară (Arad) — 
S. Dumitrescu (Ploiești). (I. 
STAN-coresp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ —

MASCULIN

(Urmare din pag. 1)

s-au distanțat, vizibil, de jid- 
versarii lor. Elevii 
gore Avachian au 
întocmai indicațiile 
lui lor antrenor și 
zat o victorie comodă. Re
marcabil faptul că în echipa 

„■ Rapid se face tot mai simțită 
; prezența tineretului. Alături 
* —de valoroșii Cr. Popescu,

Predulea, Ivan (jucători cu 
veehi state în baschet) au 
evoluat, cu bune rezultate, 
Vintilă, Bugariu și Vlădescu.

DINAMO BUCUREȘTI — 
FARUL CONSTANȚA 91—59 
(disputat sîmbătă seara). Lip
sită de aportul lui Albu și 
Diaconescu (menajați pentru 
returul cu Akademik Sofia 
din cadrul C.C.E.), dinamo
viștii au reușit, totuși, să se 
impună cu ușurință în fața 
constănțenilor care au venit 

Capitală, ca de obicei, fără 
cîțiva jucători dp bază (Po- 
povici, Cincu și Gavrizescu).

' Bucufeștenii au acționat sim
plu, cu siguranță, izbutind să 
înscrie multe puncte unei 

. fprnjatii care s-a apărat for
mal. Cu acest Prilej, și-a fă
cut reintrarea maestrul spor
tului Gh. Novac care, deși 
nerestabilit total după acci
dentul suferit în 
căutat să se facă cît mai util 
coechipierilor prin recupera
rea cît mai multor baloane, 
mai cu seamă în apărare. 
(F. SIMION-corcsp).

lui Gri- 
respectat 
rutinatu- 
au reali-

toamnă, a

FEMININ

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
—CRIȘUL ORADEA 74—61 
(31—32). Campioanele au luat 
jocul in glumă și au evoluat 
în această manieră mai 
mult de jumătate din meci. 
OrpdenceJe nu s-au lăsat 
mult invitate și au început 
să înscrie coș după coș, con- 
dqppd . majoritatea timpului 
în prima repriză. La reluare, 
tot elevele antrenorului T. 
Constantinescu au menținut 
inițiativa pe tabela de scor 
(min. 24: 37—35). dar Poli
tehnica și-a daț seama că nu 
rpai este de glumit și a trecut 
la contraatac, preluînd con
ducerea. Avînd în vedere că 
Politehnica va susține joi, la 
Sofia, întîlnirea revanșă din 
C.C.E. cu Akademik, îi acor
dăm circumstanțe atenuante 
în privința menajării jucă
toarelor, dar modul cum au 
evoluat duminică, cu Crișul, 
nu este, totuși, liniștitor. Este 
adevărat că antrenorul Gri- 
gore Costescu a încercat a- 
numite scheme tactice, unele 
chiar reușite, și acest fapt 
ne face să avem o doză de 
optimism. Arbitrii P. Pasăre 
și D. Ganea au condus foar
te bine (lăsînd jocul liber, 
așa cum se procedează în 
meciurile internaționale).

P. IOVAN

I.E.F.S. — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 57—47 (36—23). Bine 
conduse în teren de Schrei
ber, studentele au avut în 
permanență inițiativa. Am
bele echipe, fără jucătoare 
înalte și fără veleități deose
bite, au oferit un joc pru
dent, în care fiecare baschet- 
balistă a căutat să greșească 
cît mai puțin. Am remarcat 
de la I.E.F.S., în afara 
Schreiber, pe Deak, Tita 
Petric, iar de la Mureșul 
Demeter, Lucaci, Mezei 
Borbely.

lui
Șl 

pe
ș>

CONSTRUCTORUL BUC.— 
VOINȚA BRAȘOV 54—47 
(27—17). Formația bucureș- 
teană Constructorul a primit 
replica echipei Voința Bra
șov — performera ultimelor 
4 etape (4 victorii, una a- 
supra echipei Rapid). Elevele 
antrenorului V. Pruncu nu 
s-au intimidat de rezultatele 
brașovencelor, au abordat a- 
ceastă partidă cu mult curaj 
și au reușit să obțină o vic
torie meritată. In această în- 
tîlnire, jucătoarele de la Vo
ința au fost de nerecunoscut: 
au jucat neatent în apărare, 
au pasat greșit și au ratat 
foarte mult (din 28 de arun
cări libere, au transformat 
doar 14). De cealaltă parte, 
bucureștencele au evoluat cu 
siguranță, atît în apărare cît 
și în atac. Prima repriză a 
aparținut în întregime echipei 
Constructorul care, prin acți
uni simple, a reușit să ter
mine cu un avantaj de 10 
puncte. începutul reprizei a 
doua a fost dominat de ju
cătoarele de la Voința care 
s-au apropiat la 4 puncte în 
min. 25. In continuare, Con
structorul se impune din nou 
prin acțiunile spectaculoase 
ale lui Odobescu și. Gugu și 
prin eficacitate^ lui Kerciov 
(în aruncări de la distanță) 
distanțîndu-se lâ 14 puncte: 
54—40. In ultimele trei mi
nute. brașovencele au redus 
din handicap datorită efica
cității lui Balogh. Au înscris: 
Odobescu 14, Gugu 14. Ker— 
ciov 12, Pruncu 6, Pescăruș 
6 și Ppulieff 2 pentru Cons
tructorul, respectiv Balogh 13, 
Nedelea 13. Simon 10, Du
mitru 7 și Ruicu 4. Au arbi
trat bine P. Marin și V. Cadar.

VASILESCU.

/

Adrian

SATU M ARE
91—56 (49—

sanatatea 
—A.S.A. CLUJ 
22). Oaspetele au rezistat doar 
cinci minute, după care ini
țiativa a fost preluată de 
gazde care au jucat foarte 
bine, reaji.zînd acțiuni inte
ligent concepute și finalizate 
cu succes. De la Sănătatea 
s-au evidențiat în mod deo
sebit Balai (33 p). Anderco 
(19 p) și Mihalic (17 p), Iar 
de la A.S.A. Bugar (14 p) și 
Rimbaș (12 p). (A. VERBA- 
coresp).

clintea. Printr-o încercare de 
morote-seoi-nage (aruncare cu 
umerii) Boșcu a acumulat 
un wazaari, avantaj căruia 
i-a mai adăugat un altul a- 
tunci cînd Tosun a fost des
calificat. Rezultatul deveni
se 3—1 pentru I.E.F.S. și 
deci echipa studenților bucu- 
reșteni își asigurase succesul.

Deși situația devenise lim
pede „greul" Ion 
dorit să onoreze 
xnația sa luptînd 
rapidistul Florin 
obținînd victoria 
gachi.

Așadar, 4—1 în partida 
finală I.E.F.S. — Rapid 
București. Felicitări Învin
gătorilor și îndrumătorilor lor: 
conf. univ. Vascul Popovici 
și Dumitru Hîtru.

Trebuie să subVniem, de 
asemenea remarcabila per
formanță a formației de ju
niori Voința Sibiu (antrenor 
Ovidiu Bucur), care în com
pania echipelor de seniori, 
a reușit să obțină medalia 
de bronz! O revelație a a- 
cestei ediții a fost ș! echi
pa Terom Iași ocupanta lo
cului IV.

Pentru locurile 5—6, Uni
versitatea Craiova a cîștigat

(Bucu- 
arătat 3 puncte. Ju- 
le-a înregistrat pen- 

regulamentul nu mai 
aceasta, fapt pe care, 
Vasilescu abia atunci

partida „greilor" Gh. 
chiș (Politehnica)— C. 
eseu (Terom) avea să 
rezultatul final. Mai 
timișoreanul a avut
intrări. în urma cărora ar
bitrul fi. Vasilescu 
rești) a 
riul nu 
tru că 
prevede 
însă A.
l-a aflat! Derutat, arbitrul a 
bîlbîit finalul partidei dînd 
ieșeanului cîștig de cauză și 
scoțind pe nedrept Politeh
nica din cursa primelor 4.

N. D.

CAMPIONATUL NATIONAL SĂTESC DE TRÎNTĂ
ȘI-A DESEMNAT CIȘTIGATOIIII

♦

CONSTANȚA, 6 (prin tele
fon, de la corespondentul nos
tru principal). Excelentă ideea 
C.G. al U.T.C. de a organiza 
— în cadrul CUPEI TINE
RETULUI DE LA SATE — 
întreceri de trîntă, cu fază 
finală, care a avut loc la 
Constanța timp de trei zile. 
Duminică, o dată cu termina
rea competiției, au fost decer
nate diplomele de cam-

GIMNASTICĂ MODERNĂ -

VICTORIA VÎLCU (UNIVERSITATEA BUCUREȘTI) CAMPIOANĂ ABSOLUTĂ A ROMÂNIEI

I.E.F.S. — RAPID (2—3). 
Spectatorii, prezenți ieri în 
număr foarte mare în sala 
Progresul, au asistat la o în- 
tîlnire câre, aproape pe în
treaga ei durată (peste 130 de 
minute), a oferit faze de ve
ritabil derby. Meritul a fost, 
deopotrivă, al celor două e- 
chipe- După ce cîștigă primul 
set. studenții îl cedează pe al 
doilea — nu, însă, fără a se 
..agăța" de fiecare minge. Pop, 
Arbuzov, Popescu inițiază a- 
tacuri fulgerătoare, repetate, 
reușind astfel să mențină 
permanent un avantaj de 3—4 
puncte. în setul al cincilea ra
pidiștii — cu o condiție fizică 
mai bună ■— obțin 6 puncte 
consecutiv. Din acest mo
ment ei au devenit stăpîni 
absoluți pe situație, căci stu
denții n-ău mai reușit să în
scrie decît trei puncte. Jucînd 
cu o voință remarcabilă, giu- 
leștenii (s-au remarcat Cris
tian, Cătălin, Dumitrescu și 
Hupoiu) au reușit, în sfîrșit, 
să încline balanța de partea 
lor. O victorie, indiscutabil, 
meritată, dar obținută cu des
tule emoții. Arbitraj bun : “ 
Pătru 
rești).

z.
— V. Dumitru (Bucu-

Ion GAVRILESCU

,.U“
CA GALAȚI (3—1). Joc spec
taculos, cu numeroase faze

CLUJ — POLITEHNI-

TG. MUREȘ, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).
Cele mai valoroase sportive 
ale gimnasticii noastre mo
derne și-au disputat la Tg. 
Mureș, timp de două zile, 
tricourile și medaliile de 
campioane ale țării, la cate
goria a II-a, I și maestre.

încă din prima zi specta
colul deosebit de atractiv o- 
ferit de concurente — pus 
și mai mult în valoare de 
impecabila organizare asi
gurată de 'C'.J.E.F.S. Mureș 
—a fost presărat cu evoluții 
de înaltă ținută, 
start se prezentaseră gimnas
tele de categoria a II-a și I. 
Am urmărit întU palpitanta 
dîșpută dintre Adriana_Hoppe, 
Mioara Cozia și - - • 
Jipa, cîștigată în 
prima sportivă, ce 
ță drept o mare 
Apoi, la categoria 
îneîntat precizia execuțiilor 
prezentate de Anca Ilie, 
care și-a adjudecat titlul de 
campioană într-o manieră 
categorică. în întrecerea pe 
echipe este remarcabilă com
portarea team-urilor Șc. sp. 
2, Viitorul și Locomotiva din 
București. O prezență pro
mițătoare o constituie — la 
cat. a IJ-a — și Ileana Vov- 
cenco care însă, prea emo
tivă nu și-a fructificat la 
maximum calitățile. Deși ar
bitrajul prestat în prima zi 
s-a dovedit a fi deosebit de 
sever (doar cîteva note tre- 

cînd de 9,66) am remarcat una
nimitatea de vederi sau, mai 
bine zis, „intrarea în notă“ 
a majorității arbitrilor, 
crn evident îmbucurător.

întrecerea maestrelor, 
țeptată cu un deosebit 
justificat interes, a fost 
atît mai palpitantă cu

deși Ia

Cristina 
final de 
se anun- 
șperanță.

I, ne-a

aș-
și 

cu 
cit

se știa că patru gimnaste au 
valori sensibil egale și aspiră 
cu șanse mari la titlu. După 
primele două schimburi, tn. 
fruntea clasamentelor se gă
sea maestra sportului Victo
ria Vîlcu, deși, ea nu se 
prezenta în cea mai bună 
formă, pentru ca după cel 
de-al treilea schimb, condu
cerea să fie preluată de Sa
bina Șerbănescu datorită u- 
nei evoluții foarte bune la 
exercițiul cu cercul. Ultimul 

>e
n

Isthiftib "urma să decidă p> 
noua campioană a țării! îi 
vreme ce Sabina Șerbănescu 
obține la exercițiul cu coardă 
numai 9,40, Victoria Vîlcu 
lucrează dezinvolt și convin
gător primind nota 9,50. Ur
mează neașteptate intervenții 
și lungii discuții în brigă
zile de arbitre, care nu se 
soldează, însă, cu vreo schim
bare. Așadar, Victoria Vîlcu 
se vede, după două încer
cări nereușite, la edițiile an
terioare ale campionatului, 
intrînd în posesia rîvnitului 
titlu de campioană absolută 
a României!

Clasament: cat. a II-a, in
dividual compus: 1. ADRIA
NA HOPPE (VIITORUL 
BUC.) 26,80 — campioană a 
României, 2. Mioara Cozia 
(Șc sp. 2 Buc.) 26.60, 3.
Cristina Jipa (Locomotiva 
Buc.) 26,00; categ. I. indivi
dual compus: 1. ANCA ILIE 
(LIC. 35 BUC.) 26,90 —
campioană a României, 2. 
Doina Păltineanu (Viitorul 
Buc.) 20,15, 3. Eugenia Torbjc 
(Viitorul Buc.) 20,00; categ. 
maestre, exercițiu cu pan
glică : 1. SABINA SERB-A- 
NESCU (LIC. 35 BUC.) 9,05, 
2. Victoria 
Buc.) 8,90, 3.
(Lie. 35 Buc.) 8,90; exercițiu

cu minge: I. MARIA PRE
DA
9,20, 
9,20;
1. VICTORIA VÎLCU 9,40,
2. Sabina Șerbănescu 9,30, 3. 
Maria Preda 9,30; exercițiu 
cu coardă: 1. VICTORIA 
VlLCU 9,50, 2. Sabina Șer
bănescu 9,40, 3. Maria Preda 
9,30; Individual compus: 
1. VICTORIA VlLCU 37,00 — 
campioană absolută a Ro
mâniei, 2. Sabina Șerbănescu 
36,95, 3. Maria Preda 36,75 
4. Carmen Bucaciuc (Șc. sp. 
2 Buc.) 35,45, 5. Marilena 
Peguiescu (Politehnica Buc.) 
34,35, 6. Niculina Voinea 
(I.E.F.S.) 34,10; exercițiu pe 
ansamblu: 1. POLITEHNI
CA BUCUREȘTI 18,22, 2. Li
ceul 35 București .18,15, 3. 
Locomotiva București 16,60.

9,25, 2. Victoria Vîlcu
3. Sabina Ș.erbănescu 

exercițiu cu cercul:

pioni republicani sătești u- 
nui număr de 6 tineri, care 
s-au dovedit cei mai buni. 
Așa cum declara tov. Ale
xandru Mureșan, adjunct al 
Secției Sport de la C.C. al 
U.T.C., „sportivii de la 
sate au avut posibilitatea să 
participe la o competiție de 
amploare, rezervată anume 
lor și, totodată, să viziteze 
litoralul Mării Negre". în
trecerea s-a bucurat de con
diții ireproșabile de desfă
șurare, datorită sprijinului 
efectiv dat 
C.J.E.F.S. Constanța și 
către Federația română de 
lupte — care a oferit asis
tență tehnică și a asigurat 
arbitraje competente.

Tricourile 
fost cucerite 
sportivi: cat. 
tin Roman 
kg: Petre Radu (Prahova); 
cat. 68 kg: Mihai Purcaru 
(Neamț); cat. 76 kg: Cristu 
Mitrenca (Constanța); cat. 

84 kg: Mihai Trifan (Galați); 
cat. peste 84 kg.: Gheorghe 
Bucșe (Brașov).

în afara numeroaselor pla
chete, diplome și echipament 
oferite de C.J.E.F.S. Constan
ța, comitetul județean U.T.C< 
și Federația română de lup
te, participanților la între
ceri le-au fost înmînațe pre
mii și din partea C.N-E.F.S.

de către 
de

de campioni au 
de următorii

55 kg: Constan- 
(Iași); cat. 61

Vîlcu (Univ. 
Maria Preda

STEAUA MAI ARE DOAR UN PUNCT AVANS
După întreruperea cauzată de partida România — Franța, 

cele 12 echipe ale primei divizii și-au reluat disputele campio
natului, unele pentru a intra în posesia titlului, altele — ceva 
mai numeroase — pentru a evita locurile... fatale ale clasa
mentului.

La București, în cuplaj, pe 
terenul Constructorul, au avut 
loc două meciuri : GRIVIȚA 
ROȘIE — FARUL și DINA
MO — RAPID.

Așa cum prevăzusem în a- 
vancronica etapei, Grivița Ro
șie a obținut o victorie facilă 
în fața unei formații. Farul, 
care a dat dovadă de multă 
bunăvoință, dar a fost net de
pășită de un XV evident supe
rior. In general, jocul nu s-a 
ridicat la un nivel deosebit 
tehnic sau spectacular, mo
mentele cu adevărat plăcute 
fiind destul de puține. Dar, 
totul a fost compensat de nu
mărul mare de puncte înscri
se. In prima repriză replica 
constănțenilor a fost mai ho- 
tărîtă, ei stopînd, totuși, cu 
destulă greutate atacurile gaz
delor, care-și concretizează 
superioritatea prin lovitura de 
pedeapsă realizată de Țibu- 
leac, prin dropul lui Oblemen- 
co și încercarea lui Miclescu, 
în timp ce Farul înscrie în 
urma unei lovituri de pedeap
să executată de Zamfirescu. 
După pauză, XV-le constăn- 
țean „cade" complet, jocul a- 
vînd aproape tot timpul o 
singură direcție Rînd pe rînd, 
Țibuleac — încercare trans
formată de Simion, Țibuleac — 
lovitură de picior, Miclescu 
încercare transformată de Ți-

buleac, Pavlovjci — încercare 
și Pop — încercare transfor
mată de Simion, fac ca scorul 
să ia proporții. Farul reduce 
din handicap prin încercarea 
reușită de Caragea — după o 
foarte frumoasă acțiune indi
viduală — transformată de 
Zgmfi rescu. Scorul final al 
partidei: 30—8 pentru Grivița. 
A arbitrat satisfăcător Dan 
Lpcescu.

Intr-un anumit fel, cea de 
a doua partidă, Dinamo — 
Rapid, se aseamănă cu prima. 
Și cînd spunem aceasta ne 
gîndim, mai cu seamă, la pro
porțiile scorului. Pe teren a 
existat, mai mult de treisfer- 
turi din meci, o singură echi
pă : Dinamo. Rugbyștii ce o 
compun au atacat tot timpul, 
sufocîndu-și adversarii cu 
combinații variate purtate de 
pe O parte pe alta a terenu
lui, cu placaje 'sigure. Acest 
lucru explică și numărul des
tul de mare de încercări rea
lizate de dinamoviști.

De partea cealaltă, Rapidul 
nu a arătat mai nimic. Spora
dice și inconsistente acțiuni, 
care au ajuns rareori în preaj
ma butului advers punîndu-1 
în pericol. Ei au mai avut 
cîteva ocazii de a înscrie din 
lovituri de pedeapsă, dar Dra
gan le-a ratat. Dacă în ulti
mul sfert de oră dinamoviștii

ar fi fost mai insistenți,' cu 
siguranță că scorul ar fi că
pătat proporții mai mari, de
oarece rapidiștii, complet e- 
puizați fizic, abia dacă mai a- 
veau putere să opună o mi
nimă rezistență. Punctele vic
toriei au fost înscrise de : 
Fugigi (1. p., o transformare), 
Niculescti (drop), Florescu 
(1. p., drop), Constantin (în
cercare, Nica (transformare), 
Dărăban (încercare), Drago- 
mirescu (încercare), Istudor 
(trei încercări). Pentru Rapid 
au marcat Drăgan (lovitură 
de pedeapsă) și Stanciu 
(drop)- Scor final : 34—6 (17— 
3).

A arbitrat foarte bine Th. 
Witting.

Emanuel FANT AN EA NU

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
STEAUA 0—0. A fost un joc 
foarte frumos. După aspectul 
partidei gazdele, care au do
minat tot timpul, ar fi meri
tat victoria, însă Fălcușanu și 
Crăciun eseu au ratat două lo
vituri de pedeapsă din poziții 
favorabile. A arbitrat excelent 
V. Cișmaș, din București. (E. 
Neagoe-coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — A- 
GRONOMIA CLUJ 6—0 
(3—0). Studenții ieșeni i-au 
dominat, în majoritatea timpu
lui, pe colegii lor din Cluj, 
reușind însă să înscrie doar 
de două ori prin Laslo (în
cercare) — în prima repriză, 
și Crișan (drop), în cea de a 
doua. FI. Tudorache, din Bucu-

<

<
Cornel POPAIloria ALEXANDRESCU

Caragea (Farul), după o spectaculoasă cursă de 40 m, se în
dreaptă irezistibil spre butul echipei Grivița Roșie, înscriind 

o frumoasă încercare
Foto :

r w

o frumoasă
A. PÂNDELE

rești, a condus corect. (D- Dia. 
conescu-coresp. principal).

C.S.M. SIBIU — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 
5—0 (5—0). Partida s-a des
fășurat într-un autentic de
cor de iarnă — frig și zăpa
dă. Sibienii au atacat tot 
timpul obligîndu-i pe oaspeți 
să se apere în permanență, 
uneori cu 3 fundași. Gazdele 
au marcat prin Pocîltaru o 
încercare transformată de 
Ciopa. A arbitrat foarte bine 
Șt. Cristea. (I. Boțocan-co- 
resp.)

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — RULMENTUL 
BÎRLAD 24—0 (6—0). In ciu
da terenului alunecos, stu
denții au creat numeroase 
faze spectaculoase, încheiate, 
multe din ele cu încercări 
frumos realizate. Au înscris : 
Rășcanu (2 încercări), Stan (2 
încercări, 2 transformări), Pă
unei (încercare), Călărașu (în
cercare), Duță (transformare). 
Bun arbitrajul lui P. Nicu- 
lescu din București.

Luni rugbyștii timișoreni 
vor pleca la Pancevo pentru

a susține o 
cu formația 
«ana Iugoslaviei. (P. 
coresp. principal).

partidă 
Dinamo,

amicală 
campi- 
Arcan-

CLASAMENT

1. Steaua 10 8 1 1 195: 34 272. Grivița Roșie 10 8 0 2 148: 21 26
3. Dinamo B 7 0 2 186: 31 234. știința 9 6 1 2 76: 50 225. Universitatea 9 5 2 2 89: 62 21
6. Agronomia 10 4 1 5 51: 90 197. Rulmentul 10 4 0 6 61:138 188. Farul 10 3 1 6 55:113 179. C.S.M. Sibiu 10 3 1 6 32:114 17

10. Politehnica 1 3 1 5 66: 75 1611. Rapid 10 2 0 8 63:156 1412. ConștruptpruJ
10 1 0 9 48:164 12

VULCAN - LEGIA GDANSK
9-6

Formația poloneză Legia 
Gdansk a întîlnit într-o par
tidă amicală pe divizionara 
B, Vulcan. După un joc fru
mos bucureștenii au învins 
cu 9—6. A arbitrat St. Con- 
stantii,escu. (Nicoiae D. Ni- 
colae-coresp.)



Nr. 1106 (6540) Sportul Pag. a 3-a

L

17 GOLURI ÎNSCRISE 
In ETAPA A Xlll-a

-U" CRAIOVA *(»> Victoria, în nici un caz.
sznEEnnn o nu poate fi contestată!

zoi Au marcat 3<2< „Trista duminică"

CRAIOVA, 6 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

Grupuri masive de suporteri 
gălăgioși, folosind clopote și 
tălăngi, ba chiar și fanfara 

Școlii profesionale C.F.R., în 
■ritmul unor marșuri, s-au 
scurs încă dinainte de ora 12 
pe calea Unirii spre stadion, 
dînd expresie marelui interes 
cu care a fost așteptat der- 
byul etapei dintre echipa lo
cală și Dinamo București.

începutul partidei lăsa să 
se întrevadă, așa cum era de 
așteptat, un echilibru în joc. 
Fiindcă deși craiovenii, ca în
totdeauna cînd evoluează a- 
casă, au încercat să se impu
nă încă din primele minute, 
dinamoviștii — cu Săleeanu 
retras în spatele celor trei 
coechipieri din față — le-a 
oferit o replică promptă pe 
contraatac, arătînd că nu sînt, 
totuși, dispuși să se limiteze 
ia un joc de apărare. Fazele 
au alternat, deci, cu repezi
ciune de la o poartă la. alta 
fără, însă, ca ele să devină 
realmente periculoase, golul 
să plutească cum se spune în 
aer, cu toate că Doru Popescu 
a trecut de cîteva ori de 
Bîtlan și a îndreptat centrări 
spre Dumitrache, iar de cea
laltă parte Martinovici și O- 
blemenco făceau clipe grele 
lui Deleanu și, respectiv, lui 
Nelu Nunweiller. Sub impre
sia acestui echilibru a decurs 
partida pînă spre sfîrșitul pri
mei jumătăți de oră, perioadă 
în care demn de reținut a 
fost. în principal, contraatacul 
dinamovist din min. 23. Mincă 
a oprit cu mîna balonul, tri
mis de Haidu spre Dumitra
che și după executarea lovi
turii libere acordate mingea 
a ajuns din nou la extrema 
stingă ,a bucureștenilor. a 
cărei centrare a necesitat in
tervenția spectaculoasă cu 
capul a lui Bîtlan, pentru a-1 
împiedica pe Doru Popescu 
să ajungă în poziție favorabi
lă de joc.

De prin min. 30, însă, gaz
dele au început să controleze 
tot mai evident jocul, domi- 
nînd în finalul reprizei cu in
sistență. în consecință, craio
venii s-au aflat foarte aproa
pe de deschiderea scorului în 
min. 34, cînd Cheran a scos 
de pe linia porții cu capul un 
balon șutat cu boltă de către 
Tarălungă. Jucătorii localnici 
și o parte din public au recla
mat gol, apreciind că mingea 
fusese respinsă de fundașul 
dinamovist după ce acesta de
pășise în aer linia de poartă. 
Dar este greu de crezut că a 
fost întocmai așa, de vreme 
ce Cheran se afla cu picioa
rele pe această linie și pentru 
a lovi mingea cu capul s-a 
aplecat puțin înainte. Iată de 
ce în cazul acestei faze con
troversate am înclinat și noi 
să dăm dreptate arbitrului, 
care n-a acordat golul lăsînd 
jocul să continue.

N-am mai putut fi, însă, de 
aceeași părere cu Petre Sotir 
puțin mai tîrzlu, în. min. 43, 
cînd el a dictat ușor penalty 
în favoarea echipei craiove- 
ne. la o fază dubioasă în ca
reul oaspeților. Aflat în duel 
direct pentru minge cu Stoe- 
nescu, Donose S-a dezechili
brat pe moment, apoi a încer
cat să-I depășească pe funda
șul dinamovist. dar a căzut 
agățat de picioarele acestuia 
aflat la rîndpl Iui în cădere. 
De la distanță noi n-am putut 
aprecia foarte exact situația, 
dar din ceea ce am văzut cre-

O mijlocașii... pentru Farul
Stadionul central, teren moale, vreme Închisă, cu puțină ceață. 

Spectatori 25 000. A marcat Oblemenco (min. 43 din lovitură de la 
11 metri). Raport de șuiuri la poartă 13—5 (dintre care pe spațiul 
porții 7—2). Raport de cornere : 8—5.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Oprea 8 — Nlculescu 8. Mincă 
7, Deselnicu 9, Bitlan 6, Boșoteanu 7. Strimbeanu 8, Martinovici 6. 
Donose 7, Oblemenco 8, Țarălungă 8.

DINAMO : Andrei 8 — Cheran 6, Nunweiller III 7, Stoenescu 
7. Deleanu 8, Mustățea 6, Radu Nunweiller 6, Săleeanu 7, Doru 
Popescu 5 (min. 69 — Nuțu), Dumitrache 5, Haidu 5 (min. 46 — 
Lucescu 6).

A arbitrat Petre Sotir (Mediaș) +++, ajutat la linie de V. 
Cioc (Mediaș), șl N. Iliescu (Brașov).

Trofeul Petschovschi (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : Universitatea Craiova — Dinamo 1-0 (1—0)

dem că n-a existat la Ștoe- 
nescu elementul intențional. 
De aceea, deși arbitrul Sotir 
poate invoca argumentul că 
s-a aflat la numai cîțiva me
tri de locul ciocnirii celor doi 
jucători și, deci, a văzut mai 
bine, considerăm că el avea 
justificare eventual doar pen
tru o lovitură liberă indirec
tă. Așa însă, din acest penalty, 
transformat de Oblemenco, a 
rezultat victoria echipei craio- 
vene care ar putea fi în mod 
nejust pusă la îndoială deși 
ea este indiscutabilă și putea 
fi obținută la o diferență mai 
mare de goluri.

După pauză, jocul a avut 
multă vreme un singur sens 
spre poarta lui Andrei. Cra
iovenii au dominat copios dar 
n-au putut să fructifice a- 
ceastă dominare printre altele 
și pentru că au folosit ace
leași centrări stereotipe spre 
Oblemenco care nici nu s-a

prea aflat în apele sale, dar 
a și fost strașnic păzit de cei 
doi fundași centrali adverși. 
Gazdele au avut totuși, multe 
ocazii de gol dintre care deo
sebit de clare au fost acelea 
din min. 50 și 72 cînd Andrei 
s-a remarcat prin două inter
venții salutare la șuturile din 
apropiere ale lui Martinovici 
și, respectiv, Țarălungă.

Spre final, dinamoviștii _— 
care cu excepția primei ju
mătăți de oră au dezamăgit 
— au mai încercat cîteva 
svîcniri ofensive rămase însă 
fără rezultat. Tot fără rezul
tat a fost și șutul excepțio
nal al lui Oblemenco din 
penultimul minut de joc. ba
rat de Andrei.

Jocul a luat, așadar, sfîrșit 
prin victoria echipei locale. 
Deși planează acest dubiu al 
penaltiului, nu poate fi pusă 
la îndoială justețea ei...

C. FIRANESCU

CLUJ, 6 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Conștientă de posibilități
le sale reduse, împăcată, poa
te, și cu legea crudă a di
viziei A, deținătoarea „lan
ternei", C.F.R. Timișoara, a 
abordat partida cu „U“ des
tul de timid în atac, axîn- 
du-și jocul — aproape în
treaga repriză întîi — spre 
defensivă.

într-adevăr, de la prima 
incursiune a gazdelor la poar
ta lui Corec, Mehedinți l-a 
„luat în primire" pe Adam, 
omul de gol ai clujenilor 
(dar nu... astăzi), mijlocașul 
Chimiuc l-a supravegheat în
deaproape pe Anca (în me
ciul de azi cu un mare a- 
port la susținerea ofensivei), 
în timp ce Răcelaseu a ră
mas pe poziție de „îl libero", 
atent la toate situațiile peri
culoase din propriul careu. 
Organizați astfel în spațiul 
de joc și ajutați într-o oare
care măsură și de starea te
renului (acoperit de zăpadă), 
feroviarii timișoreni au re
zistat pînă aproape de sfîrși
tul reprizei. în min. 41, însă, 
la una din acțiunile — sur
priză (prin schimbarea de 
roluri, vîrful de atac al 
ștudenților. Adam, îl ser

vește pe Anca infiltrat în 
linia întîi, care, de la a- 
proximativ 18 m, șutează 
puternic, cu dreptul, expedi
ind balonul la colț, în 
dreapta portarului Corec — 
mascat de coechipieri. Abia 
după gol va încerca formația

Stadionul municipal, timp 
friguros, a nins ; teren greoi 
acoperit de zăpadă. Spectatori 
aproximativ 3 000. Au marcatf 
Anca (min. 41) și Stîncel 
(min. 87). Raport de șuturi 
la poartă : 22—9 (dintre care 
pe spațiul porții 12—4), raport 
de cornere : 8—4.

,.U“ CLUJ : Ștefan 7 
Crețu 6, Pexa 7, Mihăilă 7, 
Cîmpeanu 7, Solomon 6 (min;. 
58 — Stîncel 8), Anca 8, Ar? 
deleanu 6, Uifăleanu 5, Adam 
6, Munteanu 5.

C.F.R. TIMIȘOARA : Corec 
7 — Hangan 6, Mehedinți 7, 
Răcșlescu 7. Speri os u 6, Her? 
gan 6. Chimiuc 7 (din min. 
75 — Floareș), Nestorovici 5 
(din min. 46 — Periat 7), Să- 
celeanu 5, Bojin 5. Panici 6.

A arbitrat Alex. Pîrvu 
ajytat bine la 

linie de M. Bică și D. Ghețu 
(toți din București).

Trofeul petschovschi (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : „U“
Cluj — C.F.R. Timișoara 2-0 
(1-0).

TOATĂ LUMEA MULȚUMITĂ!

fremătînd steaguri, spărgînd 
parcă clopote — ieri, pe 
„Republicii", căci corul lor 
intona , minute în șir — 
„gooo-lul“, „gooo-lul" — nu 
s-a auzit, probabil, pe gazon...

Steaua și Petrolul și-au în
cheiat partida la egalitate, o 
egalitate, după părerea noas
tră, conform cu faptele con
sumate în teren, unde cele 
două formații au părut de 
forțe aproximativ egale, chiar 
dacă Steaua a jucat mai mult 
timp cu fundașii instalați pe 
linia j văruită din centrul te
renului, chiar dacă unele din 
atacurile Petrolului, violente, 
conduse cu o viclenie sur- 
.prinzătQare, au creat oaspe
ților mai multe pcazii de gol.

Prima repriză a fost mai 
degrabă anostă, anunțînd in- 
apetența tuturor atacanților, 
cufundați într-un joc lent, a- 
desea plictisitor, în contrast 
cu fermitatea de care au dat 
dovadă — încă din start — 
jucătorii cu numere mici pe 
tricouri.

Steaua a atacat mai mult, 
dar acțiunile ei s-au năruit 
în preajma „careului mare“ 
al oaspeților, unde Bădin a 
jucat aproape fără greșeală, 
unde Iordănescu nu și-a tră
dat pasiunea, devenită pro
verbială, pentru un dribling 
în plus, unde Pantea n-a re
ușit să facă altceva decît să 
trimită cîteva pase de un 
metru și jumătate, în sfîrșit, 
unde Tătaru s-a plimbat, 
absent, ca un ...turist intrat 
în curtea unui muzeu de an
tichități.

Stadionul Republicii ; timp friguros ; teren alunecos ; specta
tori aproximativ 3 000. Raportul șuturilor la poartă: 12—6 (dintre 
care pe spațiul porții 6—3). Raport de cornere ,3—3.

STEAUA : Suciu 7 — Mirăuță 8, Sățmăreanu 9 (mln. 8a Naom), 
Ciugarin 7, Vtgu 7, Dumitriu UI 5, Negrea 6. Pantea 4. Tătaru 4, 
ștefănescu 6, Iordănescu 6.

PETROLUL : M. Ionescu 10 — Gruber 7, Bădin 9. Moeanu 8. 
N. ionescu 7, Iulias 7, Cringașu 7, Petruț 7. Dincuță 5, Moraru 6, 
Gr°fiaarbitrat Nicolae Rainea (Birlad) +++++• ajutat la linie 
de I. Ciolan șj V. Popa (ambii din Iași).

Trofeul Petschovschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : Steaua — Petrolul 2—4 (1 0).

Petrolul a jucat mai simplu. 
Nici Gruber, nici Mocani, 
nici Nae Ionescu n-au lăsat 
să le poposească mingea la 
picior o clipă mai mult de
cît ar fi fost nevoie. Iqhas 
și Crîngașu au stăpînit, par
că mai bine decît adversarii 
lor, aspra porțiune de teren 
din jurul centrului, dar Pe
trolul n-a reușit să marcheze 
fiindcă Dincuță a fost mereu 
în urmă cu un pas, iar Gro- 
zea — acest mare talent apa
tic — nu s-a ținut decît de... 
jonglerii ieftine și inutile.

O singură veritabilă ocazie 
de gol în răstimpul primei 
reprize: Grozea a executat o 
lovjtără de colț cu efect, min
gea a lovit bara și s-a scurs 
pe lingă Dincuță și Moraru, 
transformați parcă în stane 
de piatră, la trei pași de linia 
porții (min.23) !

Repriza secundă a fost in
comparabil mai animată, a- 
vînd chiar zece minute — in
tervalul minutelor 59-69-— 
care au ridicat tribunele în 
picioare, anunțînd, parcă ire
mediabil, un gol ce nu avea 
să cadă...

Bucureștenii au abordat mai 
bine repriza secundă, au diri

Petrolul 2—4 (1—0).

jat mai multe atacuri spre 
poarta excelentului „lup de 
mare" care este Mihai Ionescu, 
dar acțiunile lor s-au des
fășurat toate — fără excep
ție — sub semnul provizo
ratului și ai sclipirii care... 
nn s-a produs 1

Intervalul menționat a fost 
eel în care Petrolul,"simțind 
în față un adversar vulne
rabil. a forțat victoria, și nu 
puțin a lipsit ca Petruț, în- 
tirziat cu o fracțiune de se
cundă la o centrare a lui 
Dincuță (min.62), sau Grozea, 
exploatînd o neînțelegere din
tre Ciugarin și Suciu (min.67), 
să dezmorțească mîinile omu
lui de la tabela de marcaj.

Finalul i-a găsit pe oaspeți 
fără resurse fizice, mulțumiți 
de rezultat. Mai existase o 
încercare — în disperare de 
cauză — a lui Mirăuță, „eva
dat" temerar în atac (min.74), 
și corul acela impresionant — 
„gooo-lul", „gooolul" — al 
unor galerii ce mai credeau, 
romantice, că victoria poate 
să vină chiar și în clipa din 
urmă...

Ovidiu IOANIȚOAIA

oaspete să „iasă" la joc dar
— acționează fără prea multă 
convingere și cu destule e-
xecuții tehnice defectuoase

— o va face fără sorți de 
izbîndă.

Și după pauză inițiativa in 
teren rămîne de partea lui 
„U“, dar, in această perioadă, 
riposta adversarului are mai 
multă consistență și incisi
vitate. Se tace s;mțită intro
ducerea în linia de atac a 
lui Periat, care, în min. 73, 
s-a aflat la un pas de ega- 
lare: Secelsana a centrat, de 
pe aripa dreaptă, în fața 
porții, dorind să intercepteze 
balonul, Ștefan a alunecat, și 
Periat a reluat de la numai 
2—3 metri, lateral stingă, în 
bara verticală.

Lovitura de teatru fiind... 
ratată, jocul și-a reluat 
cursul de pînă atunci, astfel 
incit ultimul „sfert" s-a des
fășurat mai mult la poarta 
mult încercatului Corec. Și 
totuși, eu 3 minute înainte 
de sfîrșit, ultimul apărător 
al timișorenilor va scoate 
pentru a doua oară balonul 
din plasă: Munteanu execută 
o lovitură de colț scurt la 
Cîmpeanu, acesta centrează 
în suprafața de pedeapsă pe 
jos, și Stîncel deviază balo
nul în plasă — printr-o exe
cuție „lift", de la aproxima
tiv 8—10 m: 2—0, rezultat cu 
care „U“ evadează spre mij
locul clasamentului, iar C.F.R. 
Timișoara... spre divizia B, 
de unde a venit.

G. NICOLAESCU

SPORT CLUB BACAU

fnTWfggigi 3(o) STEAGUt ROȘU 1<0) MECI PASIONANT
WtOli o PIN A IN ULTIMELE CLIPE

Stadion Jiul, teren alunecos, 
vreme friguroasă, spectatori 
aproximativ 1000. Au înscris: 
Libardi (min. 63), I. Constan
tin (min. 46 și 81) și Dudu 
Georgescu (min. 44). Raport 
de șuturi la poartă : 17—7 (pe 
poărtă : 11—5); raport de 
cornere : 10—4.

JIUL : Stan 6 — Georgescu 
7, Georgevici 6. Stoker 6, Ca- 
ramalis 7. R. Popa Sandu 
7, Peronescu 5, Libardi 8. 
Tarcan 5 (min. 46 — Naidin 
<8), I. Constantin 8.

PROGRESUL : Manta 7 — 
V. Popeșcu 5, Mâpdoiu 7, Gra
ma 6. Ad. Constantinescu 5. 
Tănăsescu 6. Dinu Iordan 5, 
Beld.eanu 7 (min. .67 — Sandu 
Mircea), Rakși 7. Dudu Geor
gescu 7, Matei 7 (min. 73 — 
Sandu Ion).

A arbitrat Cornel Niț,escu 
(Sibiu), -&■-ț- + J*, ajutat la 
linie de T. Andrei (Sibiu) și 
St. Mata-zer (Craiova).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : Jiul — 
Progresul 2—1 (2—1).

PETROȘANI, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Pe un teren cu polei, unde 
orice dribling era sortit 
pieirii, pe o vreme schim
bătoare ce a debutat cu ger 
Și a sfîrșit cu un soare de 
septembrie, Jiul a fost ți
nut în „matcă" prima re
priză. Ba chiar a intrat 'a 
cabină de-a dreptul înghe
țat . de golul lui Dudu Geor
gescu primit în ultimul mi
nut al reprizei. Lansat prin
tre Georgevici și Stan (ieșit 
neinspirat la marginea ca
reului). Dudu Georgescu, deși 
a intrat într-un unghi difi
cil, a șutat lift at la colțul 
porții părăsite, înscriind 
spectaculos.

După pauză, însă, cu Nai
din pe extrema stîngă și I. 
Constantin trecut vîrf de a- 
tac, are loc schimbarea la

față a Jiului, care, acum 
a facă debordant. Și bucuria 
echipei bucureștene este tri
misă înapoi, la cabină. în 
min. 4G, la un duel Naidin- 
Manta, Mân doi u scoate min
gea de pe linia porții, trimi- 
țînd-o în corner. De la colț, 
mingea este trimisă din nou 
ia Naidin, intrare în careul 
mic a acestuia și... I. Con
stantin egalează: 1—1. Din 
acest minut, Progresul se 
„stinge", în teren existindp 
singură echipă care atacă: 
Jiul. In min. 63 bibardi este 
lăsat să avanseze nejenat 
pînă bi preajma suprafeței 
de pedeapsă, are timp să-și 
potrivească balonul și șu
tează în colțul lung. Manta 
fiind spectator: 1—l. Urmea
ză o cavalcadă de atacuri 
ale gazdelor la care Manta 
este nevoit să intervină în 
ultima instanță, animat par
că de dorința de a-și răscum
păra imobilitatea de la go
lul lui Libardi. Astfel, el in
tervine spectaculos în min. 
72 și 75, la șuturile lui Nai
din și Ion Constantin. To
tuși, în min. 81, portarul 
bucureștean este din nou 
bătut, datorită unei cauze si
milare : linia de fundași a 
echipei din str. Dr. Staicovici 
a permis atacanților Je la 
Jiul să manevreze cum au 
vrut balonul. De această dată, 
beneficiar a fost I. Constan
tin, care a trecut ușor de 
Viorel Popescu, a alergat pînă 
la marginea careului de 16 m 
și a șutat la colțul din dreap- 

'* ta lui Manta. 3—1. scor 
care pecetluiește o partidă 
în care Jiul a tremurat o 
repriză, s-a încălzit în a doua, 
și a obținut o victorie pe 
deplin meritată

Paul SLAVESCU

Stadion 1 Mal, timp frigu
ros, teren excelent, spectatori 
500. Raport de șuturi 12—7 
(pe spațiul porții 7—3), raport 
de cornere 9—3. A Înscris 
Pescaru (min. 52).

STEAGUL ROȘU : Aclama- 
clie 9 — Ivăncescu 8. Jenei 
7, Olteanu 7, Rusu 6, Pescaru 
9, Cadar 6, Diăgol (din min. 
25 Florescu 6). Ballnt 7, Du
mitriu II 6. Gyorfi 9.

C.F.R. CLUJ : Nagel 9 —
Burlacu 7, Soos 7 (| s-a scă
zut un punct pentru ratarea 
penaltiului), F. Lșzăr 8. Ro
man 8, Cojocaru 7, Țegean 6. 
N. Bretan 7, S. Bretan 5 (din 
min. 55 Matei 6), O. Ionescu 
6, Petrescu 6.

La tineret rezerve : Steagul 
roșu Brașov — C.F R. Cluj 
2-3 (1—2).

A arbitrat G. Ghemiaean 
+ ajutat excelent

ia linie de C. Petrea șl V. 
Toma (toți din București).

PITEȘTI, 6 — (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Un meci frumos și pal
pitant pînă în ultimele se
cunde, pe care spectatorii 
din Pitești nu-1 vor uita cu 
siguranță multă vreme. A 
învins pe merit Steagul roșu. 
Clujenii au avut o revenire 
formidabilă în ultimele mi
nute și ar fi putut înscrie 
golul egalizator, dar. Soos a 
ratat o lovitură de la 11 
metri !

Primele minute aparțin 
stegarilor care irosesc prin 
Drăgoi (min. 2) o mare o- 
cazie. Apoi Dumitriu II e- 
excufă impecabil o lovitură 
de la 20 de metri respinsă 
în corner de Nagel. După 10 
minute în care au fost do
minați, clujenii caută să 
temporizeze jocul. Tactica 
pare că este bună pentru că 
ei domină mijlocul terenu
lui. Sub acest aspect se

desfășoară majoritatea tim
pului primei reprize. La o 
busculadă în careul cluje
nilor, unde unul d ntre fun
dașii feroviari blochează ba
lonul, arbitrul acordă, pe 
bună dreptate, lovitură li
beră indirectă, rămasă însă 
fără rezultat (min. 30). Spre 
sfîrșitul reprizei, brașovenii 
revin în atac, dar „capul" 
lui Balint, sub bară este sal
vat în corner de Nagel, în 
excelentă formă.

Repriza secundă începe e- 
xact ca și prima, cu deose
bire că acum se înscrie go
lul stegarilor. Un gol de zile 
mari, cum rareori se | oate 
vedea: Gyorfi demarează, 
centrează cu boltă spre linia 
de 16 metri, Dumitriu 11 lasă 
să treacă balonul la Pescaru, 
care venit din urmă cu vi
teză de sprinter, reia cu pu
tere sub bară (min. 52).

După gol, clujenii ripostea
ză și obțin o lovitură liberă, 
bine executată de Țegean și 
la fel de bine apărată de A- 
damache (min. 55). Zece mi
nute mai tîrziu, după ce 
Dumitriu II ratează o mare 
ocazie, tot el execută o lo
vitură liberă apărată cu 
brio de Nagel, care se re
marcă apoi și la un șut al 
lui Florescu (min. 73). După 
o bară a lui Pescaru (min. 
75), clujenii forțează egala- 
rea. Cojocaru ratează, apoi 
Adamache salvează la „pă
ianjen" (min. 80)!

Asistăm la un final dra
matic care aparține clujeni
lor, și, în min. 86, Matei este 
faultat de Rusu în careu, 
11 metri indiscutabil, dar 
Soos ratează penaltiul și tot
odată egalarea.

I. OCHSENFELD

IAȘI, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

La ora fotbalului realist 
pînă la exces, la ora prima
tului angajamentului total, la 
ora fetișului celor două nune
le dorite cu furie, meciul ce
lor două „moldovene" le-a 
părut spectatorilor veniti pe 
stadionul de pe Copou un 
fel de... film romantic de a- 
cum 30—40 ani. de genul ce
lor de la cinematecă, cu 
Charles Boyer și Greta Gar
bo...

S-a jucat fotbal, s-au mar
cat multe goluri, dar domi
nanta partidei n-a fost lupta 
severă, ci gestul frumos, miș
carea elegantă, fotbal ui-spec
tacol. în prima repriză, due
tul echipelor moldovene ne-a 
refuzat orice opțiune, fiecare 
dinire ele ridieîndu-se la un 
nivel demn de admirație. în 
partea a doua a jocului însă, 
a început să se desprindă în 
șolist formația gazdă, a cărei 
ofensivă continuă avea să în
genuncheze treptat un adver
sar cu ambiții limitate, care 
se gîndea prematur la pri
mul egal posibil într-un 
meci susținut în deplasare. 

Sutînd numai de 6 ori spre 
poartă și numai de 2 ori în 

cadrul ei, echipa băcăuană 
nu putea părăsi terenul decît 
învinsă, pentru că în fotbal 
prima condiție a golului ră
mîne tot șutul la poartă.

Iată principalele secvențe

ARAD, 6 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Constănțenii au intrat pe te
renul din Arad fără trei titu
lari (Badea, Mareș, I. Constan
tinescu), și de la început s-a 
văzut clar că ei nu așteaptă 
decît o înfrîngere în condiții 
cît mai onorabile. Dar lucru
rile nu se terminaseră aici. 
Pe parcursul partidei soarta 
potrivnică a mai pregătit și 
alte lovituri, făcînd din aceas
tă zi cea mai neagră duminică 
a Farului.

U.T.A. a luat jocul în serios 
din primul minut, trimițînd 
atacul său în expediții foarte 
dese spre poarta oaspeților. 
Domide a șutat periculos în 
min. 3, Axente a băgat spai
ma în apărătorii constănțeni 
prin trei șarje consecutive, 
iar Ștefănescu a salvat un gol 
în min. 15, plonjînd în pi
cioarele lui Dembrovschi. 4 
min. mai tîrziu, același Dem
brovschi a ratat de la numai 
6 m de poartă. Jocul s-a e- 
chilibrat apoi, dar după șutul 
lui Oprea din min. 26, U.T.A. 
a deschis scorul. Mustafa și 
Stoica au acordat cu multă 
ușurință în min. 29 două cor
nere la poarta Farului. A 
doua lovitură de colț, execu
tată de Fl. Dumitrescu, a pur
tat balonul la Axente, care 
l-a pasat lui Pojoni. Acesta 
venit din urmă a reluat din 
voie imparabilI 1—0.

U.T.A. forțează ritmul și 
după 3 minute înscrie din 
nou. O țesătură de pase, 
Axente-Dembrovschi, aduce 
balonul la Broșovschi și acesta 
înscrie imparabil de la 9 m. 
Antrenorul Cosmoc efectuează 
cea de a doua schimbare, în- 
locuindu-1 pe fundașul Stoica 
cu atacantul Ologu. Cu două 
minute înainte de sfîrșitul 
primei reprize, Farul primește 
cea mai grea lovitură ! plon
jînd la balon, portarul Ștefă
nescu se ciocnește violent cu 
Dembrovschi, arădeanul se 
ridică în picioare, dar Ștefă
nescu rămîne la pămînt. El 
va fi transportat la spital, su
ferind o comoție. Farul ră- 
rnîne în 10 oameni, iar fun
dașul Antonescu e nevoit să 
intre în poartă. La reluare, 
însă, deși în inferioritate nu
merică, constănțenii nu-și 
pierd capul. Ei desfășoară un 
joc organizat, elastic, punînd 
deseori în pericol poarta lui 
Bătrîna. Arădenii își impun

Stadionul U.T.A., teren 
moale ; timp (riguros ; spec
tatori 4 000. Au Înscris : Po
joni (min. 29), Broșovschi 
(min. 32) șl Mustafa — auto
gol (min. 73). Raport de șu
turi la poarta : 25—21 (pe
spațiul porții 20—11); raport 
de cornere : 9—7.

U.T.A. : Bătrîna 8 — Cali- 
nin 7. Lereter 7, Pojoni 8, 
Schepp o, Petescu 6. Broșov
schi 7, Axente 8, Dembrovschi 
5 (min. 60 — Sima 7), Domide 
8, Fl. Dumitrescu 7.

FARUL : ștefănescu 7 (min. 
43 — Antonescu io> — Stoica 
5 (min. 40 — Ologu 7), Anto
nescu, N. Constantinescu 7, 
Pleșa 6 (min. 22 Mustafa 6). 
Tănase 8, Kallo II 7, Caraman 
4, Tufan 7. Oprea 6, Kallo I 6.

A arbitrat V. Topan 
■Jr-tr-ir-ir-ir, ajutat bine la li
nie de E. Călbăjos, șl L Cim- 
peanu (toți din Cluj).

Trofeul petschovschi (pen
tru public) : 9. .

La tineret-rezerve : U.T.A. 
— Farul 3—0 (3—0).

totuși superioritatea și Tănase 
(trecut pe postul de stoper 
salvează de pe linia porții o 
minge șutată de Dumitrescu).

Apoi, e rîndul lui Anto
nescu să fie „îngerul păzi
tor" al echipei sale. El are 
intervenții dese, iar unele pur 
și simplu miraculoase, la șu
turile lui Broșovschi și Do
mide. Arădenii Intensifică pre
siunea. Toată artileria lor e 
concentrată spre poarta Faru
lui, dar Antonescu se află 
mereu în calea mingii. în 
min. 70 el plonjează în pi
cioarele lui Petescu, balonul 
ricoșează la Sima, care trage 
formidabil, dar Antonescu, 
apărut ca din pămînt, sal
vează din nou. El va fi în- 
frînt totuși în min. 73, dato
rită coechipierului său, Mus
tafa. Sima șutează de la 15 
tn, Mustafa contrează și din 
piciorul său balonul ia altă 
traiectorie, poposind In plasă. 
Fără acest Antonescu, Farul, 
ar fi plecat la Constanța cu 
un bagaj mult mai mare de 
goluri. Arădenii au obținut o 
victorie meritată, dar nu tre
buie să uităm că Farul a fost 
nevoit să lupte în primul rînd 
cu indisponibilitățile și cu ne
șansa de a juca multă vreme 
în 10 oameni.

George MIHALACHE

DERBY-SPECTACOL MOLDOVEAN

Stadionul ;,23 August", teren moale, timp frumos, Spectatori 
aproximativ 6 000. Au marcat: Moldoveanu (min. 1), lanul (min 
51). Cuperman (min. 85), respectiv Băluță (min. 31). Șuturi pe 
poartă : 28—6 (pe spațiul porții s 10—2); cornere : 6—2.

POLITEHNICA : Iordache 7 — Romilă 8, lanul 9, Alecu 8 Pal 
7, Marica 7 (min. 46 Gavrilă 7), Slmionaș 7, Incze 7, Cuperman 9, 
Lupuleseu 9, Moldoveanu 7.

SPORT CLUB BACAU : Ghiță 7 — Kls 7, Nedelcu 7, Vellcu 6 
(min. 75 Volmer). Comănescu 7, Vătafu 7, Hrițcu 8, Pană 6, Dem
brovschi 8, Băluță 8, Florea 6 (min. 63 D. Ene 6).

A arbitrat V. Pădureanu — București -4r-4r-4--4r. ajutat bine 
la linie de C. Dinulescu — București, și slab de C. Ghiță — Brașov.

Trofeul Petschovschi (pentru public) : 9
La tineret-rezerve : Politehnica — Sport club 2—o (0—0).

din desfășurarea partidei ! 
min. 1 — intercepție lanul, 
3 pase consecutive Ianul- 
Cuperman-Lupulescu - Moldo
veanu — gol : 1—0. Start, 
de... cursă de sprint. 
Min. 27 : pătrundere specta
culoasă a lui Cuperman. care 
depășește întreaga părare bă
căuană. Ghiță iese la blocaj, 
iar ieșeanul trimite pe lîngă 
stîlpul stîng al porții. Min. 
31 : Dembrovschi este anga
jat în fața careului ieșean 
— pasă cu capul la Băluță 
care șutează splendid din 
volă în colțul porții lui Ior
dache : 1—1. Min. 51 : corner 
pentru Politehnica. țîsnește 
fundașul lanul (în maniera 
lui Lupescu) — lovitură de 
cap — gol I 2—1. Min. 85 i 
Lupuleseu îl deschide pe Cu
perman, apărarea băcăuană 
acuză ofsaid și se oprește, 
tusierul Ghiță nu face însă 
nici un semn și Cuperman îl

Infringe pe Ghiță cu un șut 
de la 12—13 metri. La aceas
tă fază, cronicarul este de a- 
ceeași părere că băcăuanii, 
stergîndu-i o stea arbitrului 
Pădureanu (care pînă atunci 
a condus impecabil, fiind in
dus în eroare de colegul său 
de linie în cazul cu pricina), 
în fine. în ultimul minut al 
partidei. Cuperman. Lupules- 
cu si Incze trec pe lîngă 
scorul de 4—1, cel pe care 
ni-1 proorocise la pauza jo
cului Gil Mărdărescu. Se 
spune chiar că, la sfîrșitul 
meciului, spiritualul antrenor 
i-a certat: pe cei trei elevi 
ai săi pentru nerespectarea 
programului de.., scor.

Marius POPESCU

în curînd

peste tot

Almanahul
sportul 71

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT Nr. 49, ETAPA DIN 

6 DECEMBRIE 1970

I. „U“ Craiova — Di
namo București 1

II. U.T. Arad — Farul 1
III. Jiul — Progresul 1
IV. „U“ Cluj — C.F.R.

Timișoara 1
V. Politehnica — S.Cl 

Bacău J
VI. Steagul roșu—C.F.R. 

Cluj r
VII. Steaua — Petrolul X

VIII. Atalanta — Palermo X
IX. Bari — Monza 1
X. Brescia — Livorno I

XI. Casertana — Mantova 2
XII. Modena — Ternana 2

XIII. Novara — Taranto X

Fond de premii 275.367 lei.
Plata premiilor la acest con

curs se, va face pstfel:
în Capitală : de la 11 de

cembrie 1970 pînă la 20 ia
nuarie 1971.

în țară : de la 15 decembrie 
1970 pînă la 20 ianuarie 1971.



DINAMO BUCUREȘTI — SELECȚIONATA DINAMO U.R.S.S.

UN REUȘIT SPECTACOL
DE GIMNASTICĂ

Șahiști români
ALEXANDRA NICOLAU 

CONDUCE LA 
VRNJACKA BANJA

peste hotare
START BUN AL LUI 
PAUL VOICULESCU 

LA CIACIAK

Gheorghe Păunescu evoluînd la sol

După 4 runde, în turneul 
internațional feminin de șah, 
care se desfășoară în locali
tatea iugoslavă Vrnjacka 
Banja — „Turneul campioa
nelor* — conduc Alexandra 
Nicolau (România) și Anto
nina Gheorghieva (Bulgaria) 
cu cîte 31/2 puncte fiecare, 
urmate de Nana Aleksan- 
dria (U.R.S.S.) — 2'/2 punc
te (o partidă mai puțin ju
cată), Milunka Lazarevici 
(Iugoslavia) și Kveta Eretova 
(Cehoslovacia) — 2>/2 puncte. 
Alexandra Nicolau a remi
zat partida întreruptă cu 
Lakman (R. F. a Germaniei), 
Lazarevici a învins-o pe 
Ferer, iar Nepfer a remizat 
cu Pytel. Aceste partide au 
fost încheiate în ziua între
ruptelor.

Un turneu internațional 
masculin de șah a început 
în altă localitate iugoslavă, 
la Ciaciak. După primele 
patru runde, în fruntea cla
samentului se află Pianinei 
(Iugoslavia) cu 31/2 puncte. 
Un start bun a luat și maes
trul român Paul Voiculescu, 
care totalizează 3 puncte, la 
fel ca și bulgarul G. Popov. 
Urmează în clasament Trin- 
gov (Bulgaria) și Quinteros 
(Argentina) cu cîte 21/2 P- 
în runda a 4-a, Voiculescu 
l-a învins pe iugoslavul 
Zarici, după întrerupere.

• In turneul interzonal de 
șah de la Palma de Mal
lorca, participanții au avut 
zi de odihnă. întrecerea va 
fi reluată cu disputarea run
dei a 19-a.

(Urmare din pag, 1)

JOHN KELLY - NOUL PREȘEDINTE AL A. A. U.
dorește sâ revizuiască
regulile amatorismului

NEW YORK, 6 (Agerpres). — 
Fostul campion de canotaj a- 
cademic John Kelly (fratele 
prințesei Grace de Monaco), 
a fost ales ca președinte al 
Uniunii atletice de amatori 
(A.A.U.), organism care con
duce în S.U.A. activitatea ma
jorității ramurilor sportive de 
amatori și olimpice.

Alegerea lui John Kelly (43 
de ani) în această funcție 
marchează începutul unei e- 
poci noi în sportul american, 
întrucît actualul președinte

II

SOVIETICI

Frumoasă demonstrație de 
gimanstică aseară, în sala 
Floreasca, în întîlnirea inter
națională amicală dintre Di
namo București și Selecționata 
Dinamo U.R.S.S. Notele bune, 
aplauzele calde au urmat u- 
nor reușite exerciții, atît la 
făte, cît și la băieți. Astfel, 
la inele, sovieticul Ilînîh a 
lucrat bine, obținînd o medie 
de 9,55. Cea mai echilibrată 
dispută a fost cea a fetelor 
la paralele, unde, nu mai 
puțin de 5 gimnaste au fost 
notate în jur de 9,30, R. Siha- 
ruîidze și-a etalat 
tele-i calități la 
ind 
tât“ 
mai 
9,80.
cuvine talentatei noastre spor
tive, Alina Goreac care, <’u o 
plagă Ia palma stingă,

-—pătată -la încălzire, s-a 
totuși pe. locul secund 
dividual compus, cu 
primul loc revenindu-i 
movistei moscovite R. 
rulidzc cu 38,05.

La masculin, întrecerea a 
fQSt cîștigată... pe linia de so
sire de bucureșteanul Gh. 
Păunescu cu un total de 
56,15, urmat de A. Trifonov 
(56,15) și V. Ilînîh (55,80) —

deosebi- 
„sol“, evolu- 

excelent în cel mai „gus- 
exercițiu și realizînd cea 
mare notă din concurs: 
O mențiune specială se

că- 
clasat 

la in- 
37,65. 
dina- 
Siha-

selecționata oas-ambii din 
pete.

Pe echipe, 
gimnaștilor 
278—176,95 
186,80—181,75 la feminin.

victoria a revenit 
din U.R.S.S.: 

la masculin și

G. RAEȚCIII

Dinamo, se confundă cu re
prezentativa țării (lipsesc doar 
portarul Dumitraș și atacan
tul Moiș — de asemenea di- 
namoviști). Ea are prilejul să 
străbată o nouă etapă de ro
daj în planul amplu de pre
gătire care vizează, ca punct 
terminus, participarea la 
grupa C a campionatului 
mondial, cîștigarea grupei și 
revenirea României în eșa
lonul secund al competiției 
hocheistice supreme.

Echipa merge satisfăcător, 
liniile s-au legat, pregătirea 
fizică și moralul sînt bune- 
Antrenorii Czaka si Zografi 
sînt deci optimiști și speră 
să cîștige 
cu Legia. 
teresează

partida hotărîtoare 
Pe noi, însă, ne in- 
mai mult evoluția

I» CUPA BUCUREȘTI" LA POPICE

în meciurile cu Selecționata 
armatei din U-R.S.S. și Dukla, 
care ne pot da o imagine a 
felului cum se comportă re
prezentativa română în fața 
unor adversari de mare va
loare, stabilind printr-un test 
aspru dar adevărat, potenția
lul real al formației și, tot
odată, perspectivele ei.

Exceptînd accidentul regre
tabil de la turneul bucureș- 
tean al grupei B a campiona
tului mondial, jucătorii noș
tri au demonstrat, nu o dată, 
capacitate de mobilizare a- 
tunci cînd întîlneau parteneri 
de înaltă clasă.

Așteptăm, așadar, o evolu
ție ambițioasă a campionilor 
României. Pentru fiecare din
tre jucători acest turneu este 
un autotest și nu ne îndoim 
că fiecare îl va privi cu toată 
responsabilitatea.

Succes I

RALPH BOSTON

nu și-a ascuns intenția ca în 
timpul mandatului său de doi 
ani să depună efoturi pentru 
a obține revizuirea regulilor 
amatorismului în S.U.A. și în 
activitatea olimpică. „Este 
timpul să se pună capăt ipo- 
crizei care face sportul nostru 
ridicol — a spus J- Kelly. 
Statutul atletului amator tre
buie să fie revizuit. Nu este 
vorba numai de o simplă li
beralizare, ci de o veritabilă 
modernizare a concepției des
pre sport, care trebuie să fie 
adaptată exigențelor epocii 
noastre".

Sezonul atletic de iarnă a 
fost deschis la Moscova, pe 
stadionul acoperit „Spartak", 
unde au fost înregistrate re
zultate valoroase. Astfel, în 
proba feminină de 100 m, 
Ludmila Markova a realizat 
timpul de 11,8. La masculin, 
pe aceeași distanță, a cîștigat 
Aleksandr Lebedev cu 10,6. 
Proba de săritură în înălțime 
bărbați a revenit lui Iuri Tar- 
mak cu performanța de 2,111 
m, în timp ce Ia feminin, în 
aceeași probă, pe primul loc 
s-a clasat Vera Gruskina Ga
vrilova cu 1,76 m.

(Urmare din pag. 1)

cea mai slabă dintre concu
rente — a obținut numai 
342 p d. Dintre femei cel mai 
bun punctaj l-a realizat Ger
trude Engelmann (418) și 
datorită ei cuplul din R.D. 
Germană a cucerit medalia 
de argint.

lată rezultatele probei de 
perechi combinate: 1. CRIS
TA SZOCS (412 p d) — I. 
TISMANARU (962 p d) (RO
MANIA) 1374 p. d, 2. Ger
trude Engelmann (418) — E. 
Luther (941) (R.D.G.) 1359

3. Florica Neguțoiu 
— P. Purje (967) (Ro-

P d,
(376)
mânia) 1343 p d, 4. Marga
reta Szemanyi (408) — C.
Vînătoru (908) (România) 

1316 p d, 5. Irena Kalocai 
(342) — M. Sterjaz (964) 
(Iugoslavia) 1306 p d, 6.
Valeria Dumitrescu (413) — 
Gh. Silvestru (880) (Româ
nia) 1293 p d .
națiuni (după trei probe): 
1. 'ROMANIA 21 p, 2. R.D. 
Germană 18 p, 3. Iugoslavia 
14 p, 4. Ungaria 10 p. 5. Ce
hoslovacia 8 p, 6. R.F. a 
Germaniei 6 p, 7. Franța 
4 p.

Clasament pe

RECALIFICAT
C4 AMATOR

lacampion olimpic 
în lungime, atletul 
de culoare, Ralph

Fostul 
săritura 
american 
Boston, a fost recalificat ca 
amator, după o suspendare de 
un an. El fusese descalificat 
pentru motivul de a fi accep
tat rolul de comentator la 
televiziune în schimbul unei 
remunerații. Reintegrarea lui 
Boston în rîndul amatorilor 
este interpretată ca un prim 
pas al forurilor sportive ame
ricane către o reviziure a re
gulilor amatorismului.

Ț.S.K.A. MOSCOVA CAMPIOANA UNIONALA ’70
Echipa ȚSKA Moscova a 

cucerit titlul de campioană 
unională da fotbal’ 
1970, învingînd în 
meci de baraj (la 
cu scorul de 4—3 
Dinamo Moscova.

IUGOSLAVIA
A TURULUI

pe anul 
al doilea
Tașkent) 
(3-1) pe 

Primul

joc se încheiase la egalitate 
(0—0), după prelungiri.

în jocul decisiv, punctele 
învingătorilor au fost mar
cate de Fedotov (2), Jukov și 
Polikarpov. Pentru dinamo- 
viști au înscris: Dudarenko, 
Evriuhin și Maslov.

PARTIZAN — CÎSTIGATOARE 
DE TOAMNA

Stoke 1—0, Derby County
— West Ham 2—4, Hudder
sfield — Everton 1—1, Ips
wich Town — Crystal Palace 
1—2, Southampton — Nottin
gham 4—1, Tottenham 
Manchester United 
Wolverhampton 
pool 1—0. în

2—2, 
Black- 

clasament:
1. Leeds
2. Arsenal
3. Tottenham
4. Chelsea

21
20
20
20

14
13
10

9

6
5
7
8

1
2
3
3

37—15
39—15
32—14
28—23

34.
31
27
26

TELEX • TELEX @ TELEX
.In turneul masculin de 

handbal de la Opole, echipa 
Norvegiei a întrecut cu sco
rul de 16—12 (8—6) forma
ția U.R.S.S., în timp ce me
ciul dintre reprezentativele 
Poloniei și Cehoslovaciei s-a 
terminat la egalitate 19—19 
(10—10). La Opole a avut loc 
și meciul pentru C.C.E. la 
handbal (f) între echipa fran
ceză U.S. Ivry și formația 
poloneză Otment Krapkovice. 
Au învins sportivele poloneze 
cu 31—13 (18—6).

C.C.E. la volei (m), echipa 
Csepel Budapesta a învins cu 
3—1 
drid.

formația Atletico Ma

Au 
fele 
de masă ale Poloniei, la Poz
nan. în finala probei de 
simplu masculin, cehoslovacul 
Miko l-a învins cu 3—1 pe 
compatriotul său Stanek. Pro
ba feminină a revenit iugo
slavei Rosier.

luat sfîrșit campiona- 
internaționale de tenis

Celik 17 6 4 7 17—21
O.F.K. Belgrad

Boraț
Maribor

17. Bor
18. Sloboda

13.
14.

15.
16.

17
17
17
17

3 8 24—29
7 7 21—27
5 9 16—24
6 8 17—28

îs
15
13
13
12
11

R F G
A CTȘTIGAT LA SCOR

CAMPIOANA

Returul campionatului va Înce
pe la 13 martie '971.

și nu a 
această

pără- 
pozi-

roșieSteaua
întrecută clar

într-un decor de iarnă — 
pe majoritatea stadioanelor 
— s-a desfășurat ultima e- 

, tapă a turului campionatului 
iugoslav de fotbal. Lidera 
clasamentului, Partizan, !'n- 

ț vinge lâ Belgrad pe Vojvo- 
»--dtna -ru 1—0 și devine ast

fel campioană de toamnă. 
Este interesant de remarcat 
că Partizan este lideră din 
prima etapă 
sit niciodată 
ție.

Campioana, 
Belgrad, a fost
cu 1—3 la Sarajevo (e drept 
fără Geaici. chemat în lo
tul Europei) și ocupă la 
sfîrșitul turului locul 7 cu 
17 puncte din tot athea par
tide jucate, ceea ce este mult 
sub posibilitățile echipei.

' Modesta formație Trvenka, 
echipa cooperatorilor agri
coli- din satul cu același nu
me, este performera turului 
cu. cele 16 puncte cucerite 
deși i se prevedeau lă înce
putul campionatului mult 
mai puține.

în rest, o etapă calmă cu 
rezultate scontate: Olimpia— 
Hajduk 0—0, Celik—Bor 0—2. 
Maribor—Boraț 1—1, Trven
ka—Velej 2 — 0, Radnicki N.— 
Zeleznicear 2—0, Dinamo 
Radnicki K 2—1, O.F.K 
Sloboda 3—0.

6.
7.
s. Radnicki (N)
9. Radnicki (Ki

10. Vojvodina
11. Trvenka
12. Sarajevo

ANGLIA: ARSENAL 
REDUCE HANDICAPUL

Două întîlniri ale frunta
șelor în clasament au consti
tuit capul de afiș al etapei 
a 20-a din campionatul pri
mei ligi engleze. în timp ce, 
la Londra Arsenal culegea 
o victorie prețioasă în fața 
Iui Manchester City, cu 2—0, 
Leeds United pierdea un 
punct, în deplasare, la Li
verpool 1 1—1. Aceasta face 
ca distanța dintre prima și 
a doua clasată să se micșo
reze la 3 p, „tunarii" londo
nezi avînd și un meci mai 
puțin.

în rest, 
normale : 
Bromwich 
Newcastle

Borrusia Moenchenglad
bach a făcut scorul etapei, 
în campionatul vest-german, 
învingînd cu 5—0 pe Ein
tracht Frankfurt. Deținătorii 
titlului își consolidează ast
fel locul doi în clasament, 
mai ales că altă urmăritoare 
a liderului a fost învinsă: 
Eintracht Braunschweig — 
Rotweiss Oberhausen •— 1-0. 
în acest timp, Bayern Miin- 
chen își menține locul frun
taș, cîștigînd greu, pe 
propriu, meciul cu 
Duisburg : 2—1.

Alte rezultate : Hannover 
96 — Borussia Dortmund
4—1, Arminia Bielefeld — 
Hertha B.S.C. 1—1, Kickers 
Offenbach — F. C. Koln 
4—1, Schalke 04 — Werder 
Bremen 0—0, Hamburger 
S. V. — Rotweiss Essen 
2—1, F. C. Kaiserslautern 
V.f.B. Stuttgart 0—4.

teren 
M.S.V.

La Madrid, în meci pentru

Germaniei îți previne de pe acum pasagerii 
Jocurile Olimpice de vară de la Milnehen ’72, 
și cele 5 cercuri olimpice

Compania aeriană „Lufthansa" din R. F. a 
că va fi linia oficială de transport pentru 
plasînd pe avioanele sale inscripții speciale

V /*<» în vederea jocului

A FOST ALCATUITA
PRAGA, 6 (prin telex). — 

A fost alcătuit lotul echipei 
reprezentative de handbal a 
Cehoslovaciei care va susține 
la București — în zilele de 9 
și 11 decembrie — două par
tide împotriva primei repre
zentative a României. Iată ju
cătorii care vor face deplasa
rea :

Petr Korger (Slavia Praga) 
și Frantisek Jralik (T.J. Gott- 
waldow) — portari ; Jindrich 
Krepindl (Slavia Praga), Jiri 
Kavan (Dukla Praga), Arnost

SE

de la București

Karvina),Kluimcik (Banik
Frantisek Bruna (Banik Kar
vina), Ludvik Mrka (Banik 
Karvina), Vincenc Lavko (Ta- 
tran Preșov), Zdenek Skara 
(P.S. Olomouc), Jan Roztocil 
(Tepna Nachod), Ladislav 
Jary și Vladimir Haber (Sko
da Plzen), Rudolf Havlik 
(Dukla Praga), Andrej Luko- 
sik (Tatran Preșov) și Jaros
lav Konecny (Banik Karvina).

După cum se poate vedea, 
cei mai mulți jucători în re-

prezentativă îi dă echipa Ba- 
nik Karvina, cu 4 titulari.

Jaroslav VELISEK
„Ceskoslovensky Sport1 

Praga

IA MECIUL CLAY - BONAVENA

Echipa feminină de hand
bal Fram Reykjavik s-a ca
lificat pentru turul următor 
al C.C.E. Handbalistele is
landeze au învins cu scorul de 
19—11 (10—5) echipa Maccabi 
din Tel Aviv. In primul joc 
Fram cîștigase cu 15—10.

In semifinalele cupei in
ternaționale de tenis pe te
ren acoperit, echipa Franței a 
eliminat-o pe cea a Italiei cu 
3—1, iar selecționata Dane-1 
mareei s-a calificat cu 
lași scor în fața echipei 
a Germaniei.

ace-
R.F.

ho- 
tur- 
sus-

Echipele sovietice de 
chei pe gheață, aflate în 
neu în Cehoslovacia, au 
ținut noi întîlniri. Formația 
Aripile Sovietelor din Mos
cova a terminat la egalitate 
1—1 cu Hz Litvinov, iar 
echipa Sibir Novosibirsk a 
pierdut cu 4—5 partida cu 
Motor Czeske-Budejovice.

HOCHEI

U.R.S.S.-flNLANDA 8-3
MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 

în primul meci al turneului 
internațional de hochei pe 
gheață de la Moscova — Ma
rele Premiu al ziarului „Iz
vestia" — selecționata U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 8—3 
(2—0, 3—1, 3—2) reprezenta
tiva Finlandei. Punctele în
vingătorilor au fost realizate 
de Malțev (2), Vikulov (2), 
Zimin, Ciuciurin, Belonokin 
și Firsov.

SCRISOARE DIN BELGRAD

PREOCUPĂRI ACTUALE
ÎN FOTBALUL foyOSLAV

I

© Miljan Miljaniei, noul selecționer? © Intre Geaici 
și Holțer va fi ales cel mai bun fotbalist al anului 
• Mitici despre meciul cu România, din primăvara 

anului viitor

au declarat că Oscar Bonavena 
are șanse de victorie. Argentinia
nul, care a susținut 46 do înttl- 
niri, obținînd 32 de victorii prin 
k.o., este hotărît să devină chal
lenger la titlul mondial, deținut 
de Joe Frazier. Suporterii lui Bo
navena așteaptă cu legitim inte
res acest meci-cheie al carierei 
sale. In caz de victorie, s-a sta
bilit ca Bonavena să fie oficial 
sărbătorit la Buenos Aires. De 
asemenea, președintele statului, 
Roberto Marcelo Levingston, i-a 
promis lui Bonavena 
va învinge, ti va pune 
ziție avionul personal 
se întoarce In patrie.

NEW YORK, 6 (Agerpres). — 
Meciul de box Clay — Bonavena 
care se dispută luni seara (n.r. 
azi), la „Madison Square Garden" 
va fi urmărit de peste 19 000 de 
spectatori, cifră record pentru 
capacitatea sălii. Meciul va fi 
transmis prin euroviziunc in 28 
de țări europene. Peste 170 
cinematografe și mari săli 
S.U.A. vor prezenta in direct 
zele pasionantei Întîlniri.

Mulțl dintre specialiștii boxului

de 
din 
ta

6 1

CLASAMENT

17

al „Squadrei azzurra

41—16
24—14
27—16

3. Schalke
4. Braunschweig

1. Bayern 17 10
2. Moenchengladbach

1. Partizan
2. Hajduk
3. Dinamo
4. Veiej
S'. Zeleznlcear 

Olimpia 
Steaua roși

34—12

Joc de antrenament

în vederea meciului cu e 
chipa Irlandei, din cadrul 
campionatului european, lotul 
reprezentativ al Italiei a sus
ținut un meci de antrena
ment cu echipa de tineret 
a clubului Fiorentina, pe 
care a învins-o cu scorul de 
4—1 (2—0). Golurile învin
gătorilor au fost marcate de 
Mazzola, Domenghini, Anas- 
tasi și Bertini. Antrenorul 
Valcareggi a mai folosit în 
Iot pe portarul Albertosl, ne 
fundașii Burgnich, Fachetti, 
Rosato, pe înaintașii Boni- 
segna. De Sisti și Prati.

Cu

rezultate mai mult 
Burnley — West 
1 — 1, Chelsea 

Coventry

scorul pentru Ar-acest șut „la păianjen", Charlie George (în fund, centru) a deschis 
senal, in meciul de simbătă cu Manchester City (2—0), în prima ligă engleză

Telefoto : A. P. — Agerpres.

că, dacă 
Ia dispo- 
pentru a

Meci amical international

CRIȘUL ORADEA
EGRI DOZSA (UNGARIA)

2-0 (0-0)
Partida amicală internațio

nală de fotbal disputată dumi
nică pe stadionul Crișul, aco
perit cu un covor alb de ză
padă, a prilejuit un joc de 
bună factură tehnică, în care 
componenții celor două echipe 
au făcut față cu succes tere
nului foarte alunecos.

în prima repriză, localnicii, 
deși au atacat mai mult, nu 
au putut trece de apărarea or
ganizată a oaspeților. După 
pauză, acțiunile ofensive ale 
orădenilor macină treptat re
zistența apărării echipei oaspe 
și în min. 62, Dărăban, iar în 
min. 77 Arnotchl — înscriu. A 
condus cu competentă Nico- 
lae Macovel — Oradea.

I. GHIȘA-coresp. 
principal.

La 31 decembrie, lui Rajko 
Mitici îi expiră mandatul de 
selecționer unic al naționalei 
Iugoslaviei. Deoarece la ulti
ma ședință a Federației iu
goslave de fotbal activitatea 
lui Mitici în cadrul echipei 
naționale a fost apreciată ca 
nesatisfăcătoare — el 
aspru criticat — se pare 
selecționerul iugoslav nu-și 
mai depune candidatura 
continuare.

Rajko Mitici a preluat con
ducerea echipei naționale du
pă eșecul suferit de repre
zentativa iugsolavă în preli
minariile campionatului mon
dial din Anglia în 1966. în
tinerind echipa, Mitici a ob
ținut repede rezultate foarte 
bune, care au culminat cu 
excelenta comportare a re- 
prezentantivei în campiona
tul european, cînd aceasta 
s-a calificat în finala compe
tiției. Tn continuare, aproape 
inexplicabil, randamentul 
echipei naționale a scăzut vi
zibil și Iugoslavia a pierdut 
pentru a doua oară consecu
tiv dreptul de a participa la 
turneul final al campionatu
lui mondial, deși acesta a 
fost obiectivul principal care 
i se cerea lui Mitici.

Așa stînd lucrurile, Ia ora 
actuală federația iugoslavă 
de fotbal dorește să aducă 
la conducerea naționalei un 

,nou antrenor. Pe culoarele 
federației se pomenește din 
ce în ce mai des numele lui 
Miljan Miljaniei, care ar ră- 
mîne și antrenorul echipei 
campioane, Steaua roșie Bel
grad.

La finele acestui an, lubl-

fiind 
că 
va 
în

torii de fotbal din Iugoslavia 
vor alege printr-un referen
dum pe cel mai bun jucător 
al anului. După cum scrie 
ziarul „Sport" — Belgrad, 

Dragan Geaici are — și în 
acest an — cele mai mari șan
se de a cuceri primul loc. 
Doar omonimul său, Drăgan 
Holier, căpitanul echipei Haj
duk Split, care cu echipa sa 
cunoaște un sezon exceptio
nal, îi poate fi contracandi
dat.

Iubitorii de fotbal din Iu
goslavia au primit cu inte
res vestea că la 21 aprilie 
1971 la Belgrad va avea Ion 
partida amicală de fotbal 
dintre primele reprezentative 
iugoslavă și română. Se pare 
că dorința federațiilor din 
aceste țări, aceea ca echipele 
lor să se întîlnească cel pu
țin o dată pe an, a dat roa
de. Ne-am adresat antreno
rului Rajko Mitici pentru a 
comenta 
„Oricine va 
zentativa Iugoslaviei Ia 
aprilie — ne-a declarat 
tualul selecționer unic — 
avea o misiune dificilă în 
(a romAnilor. Pentru ambele 
echipe este un excelent pri
lej de verificare a potenția
lului de Joc înaintea partide
lor decisive din campionatul 
european.
propus ca 
tre să se 
care an șl 
dorința unanimă s-a realizat".

Deci, tradiția meciurilor a- 
micale între echipele Iugos- 
slavieî și României continuă 
la primăvară.

acest eveniment! 
conduce repre- 

21 
ac- 
va 
fa-

Am dorit și am 
selecționat-le noas- 
întîlnenscă în fie- 
se pare că această

Dușan POPIN
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