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Lo cererea cititorilor noștri care vor *â cunoascâ mai multi clștigâtori 
ai „Cupelor Federațiilor"

SE PRELUNGEȘTE TERMENUL DE PRIMIRE A RĂSPUNSURILOR LA AN
CHETA ZIARULUI NOSTRU PENTRU DESEMNAREA 

CELOR MAI BUNI 10’ SPORTIVI ROMANI Al ANULUI 1970 
AȘTEPTAM SCRISORILE DV. PINA SÎMBATĂ 19 DECEMBRIE

Cu 30 de bani (o carte poștala) puteți cîștiga un 
tranzistor Mamaia, o bicicleta sau un ceas de mină, 
indicîndu-ne ordinea primilor 10 sportivi români ai 
anului 1970, rezultată din ancheta noastră.

Fotbalul a intrat in vacanfâ

In meciul retur la Zagreb: Lokomotiv—„U“ Timișoara 7-13 (4-4)!
ZAGREB, 13 (prin telefon 

de la trimisul nostru special).
Univer- 
realizat 
în sala 
capitala 
perfor-

Handbalistele de Ia 
Kitetea Timișoara au 
duminică după amiază 
,.Treșnevka“ din 
Croației o excelentă 
rnanță, obținind nu numai ca
lificarea în sferturile de fina
lă ale C.C.E., dar dispunînd 
Si in deplasare de campioana 
Iugoslaviei, redutabila forma
ție Lokomotiv Zagreb. Deci, 
(jucătoarele timișorence, învin

EMILIA NEGHINĂ

gătoare în prima manșă cu 
scorul de 12—8. nu au mizat 
pe apărarea cu orice preț a 
acestei zestre de 4 goluri, ci 
— practicind un handbal in
teligent, 
retrasă, dar agresivă în mo
mentele
lizăi'ilor și acționând în atac 
cu calm, fără să risipească 
pripit situațiile de stăpânire a 
mingii — au ajuns să do
mine lungi perioade de timp 
partida și. finalmente, să ob
țină victoria : 13—7 (4—4).
Un factor esențial in obține
rea victoriei l-a constituit 
buna pregătire tactică realiza
tă de antrenorul Constantin 
Lache, precum și forma ex
cepțională a portalului Elisa- 
beta Simo, care a paralizat 
pur și simplu ofensiva adver
să, prin intervențiile sale cal
me și sigure. Formația din 
Zagreb a început bine me
ciul. intr-un ritm susținut și 
pe fondul unei oarecare timo
rări a studentelor timișorence

a lăsat la început impresia că 
nu va rata un rezultat favo
rabil in acest joc și chiar că 
va putea să-Și asigure califi
carea. însă, jucătoarele de la 
Universitatea au reușit să 
tempereze elanul gazdelor și, 
prin manevre tactice subtile, 
să reducă din diferență, să 
egaleze și apoi, pină la în
cheierea primei părți a întâl
nirii, să

Partida 
era și de 
de ușoară 
delor care au deschis scorul 
prin transformarea unei arun
cări de la 7 m (min. 3). Re
zultatul a devenit curînd egal, 
deoarece Metzenrath a fruc
tificat bine un contraatac. în 
continuare. însă. Universita
tea Timișoara a manifestat 
unele ezitări în apărare, și 
Lokomotiv Zagreb a luat un 
avans care ne-a dat mari e- 
moții : 3—1 (min. 11). A fost 
singura perioadă — din feri
cire, scurtă — în care cam
pioanele țării noastre n-au e- 
voluat la valoarea lor cunos
cută. Ele au însă meritul că 
și-au revenit iute și după ce 
scorul a devenit din nou egal: 
3—3 (min. 14). Metzenratb, la 
capătul unei frumoase acțiuni 
pe extremă a adus avantajul 
echipei sale : 4—3 (min. 20), 
dar gazdele au egalat rapid, 
în finalul primei reprize (min. 
23). Universitatea Timișoara a 
suportat chiar handicapul unei 
inferiorități numerice (Terezia 
Popa eliminată 2 minute), 
dar gazdele nu au putut să-și 

acest avantaj.
secundă, după ce 
mai menținut un 
5—5 (min. 29) și 
33). timișorencele 
net. ajungînd să 
10—6 (min. 44). 
soarta calificării,

și conducă.
a început — 
așteptat — în 
superioritate a

cum 
nota 
gaz-

cu o apărare puțin
de pregătire a fina-

materializeze
In repriza 

situația s-a 
timp egală : 
6—6 (min. 
s-au detașat 
conducă cu 
Nu numai 
dar și cea a rezultatului fi
nal era decisă ! In ultimele 
5 minute ritmul jocului a mai 
scăzut, gazdele fiind resem
nate. în timp ce campioanele 
României se Îndreptau sigur 
spre o victorie mai conclu
dentă ca scor decît cea rea
lizată pe teren propriu : 13—7 
(4—4).

Cuplul de arbitri Walter 
Koca și Kurt Trcka (Austria) 
a condus formațiile :

LOKOMOTIV ZAGREB r 
Matici — Rebernjak (3), Li
cina (2), Vrbano (1), Ceana- 
ghia (1), Țekini, Alikaticî, 
Veinovici. Evstatiev, Hrneicî.

UNIVERSITATEA TIMI
SOARA : Simo — Neghină 
(4), Onofras (2), Hrivniac, Rigo 
(1). Popa, Metzemath (6).

Hristacha NAUM

In cursul dimineții de azi vor părăsi Capitala, pe calea 
Berului, componenții lotului reprezentativ de handbal mas
culin al României. Așa după cuin am anunțat, la timp, ei vor 
participa la un mare turneu, în R.D. Germană. Antrenorul fe
deral Nicalae Nedef și antrenorul Oprea Vlase au selecționat 
pentru această competiție următorii jucători: Penu, Orban, 
Gruia, Gațu, Goran, Bota, Chicidt, Birtolom, Coasă, Dan 
Marin, Liou, Samungi, Moldovan, Popescu și Marinescu. Ju
cătorii Roșescu și Guneș nu fac deplasarea, fiind accidentați.

Turneul, care va începe marți 15 decembrie, se anunță 
deosebit de interesant, reunind Ia start formații de renume ca: 
R.D. GERMANĂ, CEHOSLOVACIA, U.R.S.S. și UNGARIA.

• 6 victorii ale gazdelor și două meciuri egale m ultima etapă a turului > Dinamo și Farul 
performerele „rundei a XV-a“ • S-au înscris 18 goluri: 16 de către gazde, 2 de către oaspeți
• Cele două promovate în divizia A — C.F.R. Timișoara și Progresul — ocupă ultimele două locuri

Așadar, s-a tras cor
tina peste cel de-al 
15-lea și ultimul act 
al turului campionatului 

diviziei A ediția 1970—71. 
La concurență cu iarna, 
care și-a trimis iscoadele 
— primele geruri, intiia 
zăpadă — pe cîteva dintre 
„scenele" principalei com
petiții fotbalistice a țării, 
ultimele meciuri ne-au o- 
ferit obișnuita „rație” de 
emoții, de satisfacții și de
cepții...

Trecind în revistă rezul
tatele tehnice, vom remar
ca finișul puternic al echi
pelor gazde, care au obți
nut G victorii, în timp co 
oaspeții au reușit doar 
două , .remize" — autoare 
Dinamo și Farul, perfor
merele etapei a XV-a. In 
aceeași comparație „gaz- 
de-oaspeți“, remarcăm Și o 
evidentă disproporție în 
ceea ce privește apetitul 
pentru goluri, gazdele mar- 
cind 16, în timp ce 
oaspeții au înscris doar 
două (prin Farul — să-i 
reamintim pe autori : Ba
dea și Caraman), totalul 
golurilor pe etapă fiind 18. 

sublinieri. Deși era 
a turului îna- 

meciului de ia 
(grație golavera- 

echipa dinamovistă 
; trufia — de admi- 
de a se distanța mai

Alte 
lideră 
iuțea 
Brașov 
jului), 
a avut 
rat — 
net (și la totalul de punc
te) de urmăritoarele sale, 
încheind sezonul cu un 
„draw“ la poalele Tîmpei, 
în compania elevilor lui 
Valentin Stănescu.

încă două cuvinte des
pre al doilea egal, cel ob
ținut de Farul, sîmbătă, pe 
stadionul Republicii, per
formanța Farului apărind 
ca o surpriză, deși, pe 
teren, a fost surprinzătoa
re egalarea obținută (in 
ultimele 20 de minute ale 
jocului) de către... Rapid. 
O notă mare (binemeritată) 
pentru Petrolul care în
cheie turul cu fruntea sus, 
pe al doilea „pisc” al cla
samentului.

în fine. Steaua a reușit 
scorul etapei în fața cefe
riștilor timișoreni, după ce 
în precedenta etapă cefe
riștii din Cluj i-au oferit 
o cupă la fel de amară ca 
și cea pe care au băut-o 
ieri Bojin et. comp.

STEAGUL R0$U

ii

Campionii de toamnă salută publicul

REZULTATELE ETAPEI
STEAUA — C.F.R. TIMIȘOARA
U.T.A. — C.F.R. CLUJ 
STEAGUL ROȘU — DINAMO 
PETROLUL - F. C. ARGEȘ 
JIUL — POLITEHNICA
UNIV. CRAIOVA — SPORT CLUB BACĂU 
„U" CLUJ — PROGRESUL
RAPID — FARUL (disputat sîmbătă)

A XV a
1.
2.

(2—0
(1-0
(1—0 
(0—o 
(0-1

(2-0)
(2—0

Un temerar plonjon ai portarului clmamovist Cavai sto
pează o periculoasă acțiune a lui Pescaru

Fotografii a DRAGOȘ NEAGU

brașovean
CLASAMENTUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI A 
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Rapid 
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ZIMBETUL CORTINEI ■ ■I

S-a tras cortina. E cazul să spunem două vorbe. Două
VOniMA£.eÂtruBiIfJ.n»^r.ect,'p-â- De acord? Atunci, fie... 

DINAMO BUCUREȘTI. îmi permiteți o părere ? Dina
mo e lider pentru că bătrînul Nunweiller III a revenit în echî-

O

BRAȘOV, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Nume
roși spectatori — printre ei 
Tiriac si Răducanu — au sfi
dat frigul pătrunzător care s-a 
abătut de cîteva zile asupra 
orașului de la poalele Tîmpei,

învingători și In a doua partidă

VOLEIBALIȘTII DE LA STEAUA
S-AU CALIFICAT IN TURUL URMĂTOR ALC.C.E.

a ciștigat detașat
ți meciul retur cu campioana

Datorită eficacității atacului, Steaua 
Olandei.

Foto TH. MOSCOVSCHI

ECHIPA ETAPEI

GEORGESCU

GHERGHELi

PEXA 
TANASE 

DINCUTA

CAVAI
VLAD 

BADEA
CIUCU, FL DUMITRESCU

N. IONESCU

CLASAMENTUL

DE LUPTA GOLGETERILOR

STEAUA a pășit cu dreptul 
In noua ediție a C.C.E. elimi- 
«lind formația olandeză DEL- 
TALLOYD A.M.V.J. Amster
dam. Desigur, nici nu se pu
tea altfel, dacă ținem seama 
că voleibaliștii noștri au avut 
ca adversară, in primul tur, o 
echipă lipsită de experiența 
marilor competiții internațio
nale. cu jucători care — chiar 
dacă dispun de unele calități 
individuale — nu pot. rezista 
ta fața unor atacuri puter
nice.

fctor.i partidei de ieri, dis-

sala Floreasca, înputată în 
fața a paste 800 de spectatori, 
nu este prea bogată în eve
nimente deosebite. Voleiba
liștii bucureșteni încep foarte 
bine setul intii, combină spec
taculos la fileu, zădărnicind 
orice încercare de ripostă a 
formației olandeze. Scorul ia 
repede proporții : 5—1, 8—2,
9—3. Asistăm, totuși, în a- 
!ceasta parte a jocului la cî
teva acțiuni frumoase reali
zate de oaspeți și finalizate 
de Trompetter, Veldhius sau 
Tinga, De fiecare dată, însă.

steliștii recuperează mingea 
și punctează decisiv. Iorga și 
Cristiani îi servesc foarte bine 
și Poroșnicu. Rauh, Barta care 
trag necruțător, obținind o 
victorie lejeră : 15—4.

Setul prim fiind ciștigat Și 
calificarea asigurată (amin
tim că la' Amsterdam Steaua 
a învins cu 3—0), urmează
un moment de decontractare, 
de care profită imediat oaspeții. 
Ei se concentrează mai mult, 
sînt mai atenți la blocaj —■ 
pină atunci net depășiți la 
acest capitol — și pentru pri
ma oară (dar și pentru ul
tima) in 
dezii iau 
ua comite 
construirea 
apărare este 
mingile trase 
gătorii adverși și 
3—5. Două inspirate schim
bări. efectuate de antrenorul 
Tănase Tănase (Duduciuc in 
locul lui Crețu și Stamate în 
locul lui Cristiani), dau mai 
multă luciditate jocului și ste
liștii. după ce egalează la 6. 
se distanțează, adjudecindu-Și 
setul doi. la 9. în ultimul, pe 
teren nu a mai existat decît 
o singură echipă : Steaua. Ju
cătorii români, fără eforturi 
deosebite. înscriu punct după 
punct. Lie ca urmare a unor 
acțiuni spectaculoase înche
iate cu atacuri imparabile. fie 
direct din serviciu, ciștigind 
setul la 3. Scorul final al în- 
tilnirii : 3—0 (4, 9, 3) pentru 
Steaua.

Cuplul de arbitri DILAZAR 
CARA (Albania) — CON
STANTIN FLORESCU (Ro
mânia). a condus foarte bine 
următoarele formații :

STEAUA: BARTA (Rotaru), 
Crețu (Duduciuc). IORGA 
(Cristiani). POROȘNICU.
RAUH. Cristiani (Stamate).

DELTALLOYD: Lodder
(De Haas), VALKENBURG, 
HOEBOER. Veidhuis, TINGA 
(Houwer), TROMPETTER.

Emonwl FANTANiANU

acest joc 
conducerea.

unele 
atacurilor, 

surprinsă 
puternic de

1—2.

olan-
Stea- 

erori Ia 
in 
de 

tră- 
2—3,

In dorința de a urmări, la 
închiderea stagiunii, marile 
dispute ale fruntașelor.

Si dacă atașamentul local
nicilor pentru formația idol 
n-a fost răsplătită astăzi cu 
o victorie (satisfacție supre- 

r mă oricînd și oriunde pe vas
tul teritoriu al sportului-rege) 
ei au avut parte, 
sație, de un joc 
mulțumitor și sub aspect teh
nic — în pofida 
abia practicabil — prin con
tribuția ambelor combatante.

Cit de disputat și dinamic 
a fost acest meci, cită ener
gie și efort au risipit jucă
torii pe parcursul celor 90 de 
minute, cit dramatism s-a 
consumat în perimetrul celor 
două careuri ne-o spune, iată,

La Încheierea turului campiona
tului diviziei A, clasamentul gol- 
geterilor se prezintă astfel :

OPREA, TATARU (1 din 11 m) 
și DORU POPESCU — cu cile 1 
goluri.

în compen- 
bun. vioi,

terenului

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a]

etapă — ultima din 
tur — în general 
calmă, în campio

natul diviziei A de rugby, 
cu excepția meciului Ra
pid — „U“ Timișoara, în
cheiat cu victoria destul 
de categorică a gazdelor. 
Derbyul Dinamo — Știin
ța Petroșani a dat cîștig 

cauză primei echipe.

Codreanu, Cuperman (1 din 
11 m), Moldoveanu, Âdani (1 din 
11 m), Frățilă și O. lonescu — 
cu cite 6 goluri.

Axente, lordanescii, Dumitri.- 
che (2 din 11 m), Sălceanu, Du
ri u Georgescu, Pană, Ene Daniel, 
Caraman, Oblemenco (1 din 11 
m), Bojin, Libardl și Soo — cu 
cite 5 goluri.

Lupulescu, Dincuță, Grozea, Nea
gu (1 din 11 m), Radu și ion 
Constantin — cu cite 4 goluri.

Broșovschi, Dornide, Dinu (Dina- 
Incze IV, 

Kallo, 
și Bar-

mo), Pescaru, Florca, 
Goleac, Badea, Tuf an. 
Iancu, Sorin Bretan, Anca 
bu — cu cite 3 goluri.

Dunibrcanu, Petescu, 
Pantea, Manea, Ștefănescu 
ua), Radu Nunweiller,

și ma, 
(Stea- 

, Sandu 
Mircea, Moraru, Pelruț, BAluță, 
Velicu, Vătafu (1 din 11 m), linul, 
Ologu, Boșii, Bălan, Cojocaru șl 
Stîncel — cu cite 2 goluri.

pa, adunindu-i energiile, mai ales după Cardiff, cînd Cornel 
Dinu a rămas pe tușă.

PETROLUL ----- r*....... ..
Da... T ' r____ r___  „ ......... _.......... .
lonescu și Mircea Dridea s-au întors pe gazon, în ciuda pro
hodului care li se cînfase...

RAPID — La două puncte de lider. Vă rog să nu vă supă- 
rați, dacă... Da, Rapid a rezistat oboselii post-mexicane pen
tru că bâirînul Lupescu a ascuns, cu inteligență și tact, fisu
rile echipei sale.

Mă opresc, stimați cititori. V-aș plictisi. Ar însemna să vă 
spun că Steagul roșu îi datorează enorm bătrînului Adamo- 
che. Ar însemna să vă conving — dacă mai e nevoie — ds 
faptul, că foarte bătrînul Lereter a fost unul dintre cei mai 
buni jucători-1970 la U.T.A. Ar însemna să-l readuc în prim- 
plan pe Badea, decanul de vîrstă al Farului, adică cel care 
proiectează atît de > frumos jocul modern al echipei constăn- 
țene. Ar însemna, în sfîrșit, să mai regret o dată faptul că 
„profesotul" Constantin împlinește astăzi 38 de ani și nu 32, 
de pildă, pentru ca simpaticii „cădeți" de la Steaua să nu 
mizeze doar pe iluzia „bastonului de mareșal".

Acum, cînd s-a tras cortina, aș vrea să fac elogiul băfrîni- 
lor primei divizii, care au izbucnit, mai ales în acest final 
de sezon, să revizuiască părerile noastre mult prea meridio
nale despre senectute.

Un an întreg s-au făcut apeluri (comode, de altfel) la ti
nerețe. Dacă nu mă înșel, una din echipele „cronicărești" plă
nuite* pentru jocul cu Finlanda* îi cuprindea, printre alții, pe 
Dudu Georgescu, pe Ciușarin, pe Ștefănescu, pe Sandu_Mir- 
cea, pe 
Ciugarin 
vinși că 
coloră în 
Neagu...

e tușă.
REDIVIVUS! Vă rog să-mi permiteți iarăși... 

Petrolul are J9 puncte pentru că foarle bătrînii Mihai

'9'.............. ...
lordănescu. Rezultatul ? în acest final de tur, Dudu, 
și ceilalți au jucat ca niște senatori presupuși, con- 
doar capriciul nu știu cui îi obligă să facă tușa 
favoarea „bătrînilor" Dumitroche, Dinu, Dumitru

tri-
sau

★
îmi spunea aseară că Gil Mărdărescu e un fel 

Omul cu mîrțoaga", crezînd >cu fanatism și
de
in

Cineva 
Chirică din 
calitățile lui Mircea, acest Faraon al V-lea. Nu știu dacă e 
chiar așa, dar, privind cele 17 puncte ieșene (care ar fi putut 
să fie 19), trebuie să admiți că măcar ceva din acest frumos 
activ se trage din grăuntele de „nebunie' al lui Gil. In fond, 
au existat cîțiva „nebuni", printre ctîțio teferi, care au cre
zut că România va ajunge în Mexic. Au mai existat cîțiva „ne
buni" care au crezut că România va fi aplaudată în Mexic. Au 
existat alți cîțiva care au crezut că Europa va afla unde e Aradul 
prin intermediul lui Lereter. Partea comică începe acolo unde 
teferii încep să-i reproșeze lui Chirică faptul că ar fi putut realiza 
mai mult cu Faraon al V-lea.

loan CHIRILA

In campionatul de rugby

REZULTATE TEHNICE : Dinamo — Știința Petroșani 
8—3 (0—3), Constructorul — Agronomia Cluj 3—3 (3—3), 
Rapid — Universitatea Timișoara 11—6 (11—3), Grivița 
Roșie — C.S.M. Sibiu 36—3 (11—3), Rulmentul Hirlad — 
Politehnica lași 8—3 (5—3).

Balonul tatonat de bucureșteanul Vlaicu — ieri, în zi foarte bună — „curge" spre trei- 
sferturi... Fază din meciul Rapid —, Universitatea Timișoara, disputat pe stadionul 
Giuleșț\ * " fotos 4,

Meciul-vedetă al cuplajului 
de pe stadionul Constructorul, 
cei dintre Dinamo București și 
Știința Petroșani, s-a ridicat 
la o bună valoare tehnică și 
spectaculară. A fost un veri
tabil derby al acestui sfirșit 
de sezon rugbystic în care 
miza partidei — locul 3 în 
clasamentul turului campiona
tului — a determinat ambele 
echipe să forțeze victoria, să 
se angajeze pentru obținerea 
ei, cu toate resursele. Au în
vins rugbyștii dinamoviști, 
mai lucizi și mai organizați, 
în repriza secundă îndeosebi' 
Dinamo a reușit să demon
streze duminică ce înseamnă 
jocul de echipă, de fapt ade
văratul rugby, care presupune 
o prezență colectivă în acți
uni. Meritul învingătorilor 
este cu atît mai mare cu cît 
ei au întîlnit o formație de
cisă să realizeze, dacă nu un 
rezultat-surpriză, cel puțin un 
joc la nivelul adversarilor. Și 
Știința Petroșani a reușit un 
asemenea obiectiv. Ba, mal 
mult, ea a și condus în cea 
mai mare parte a întâlnirii. 
Numai finișul superior al e-

liberia SfAMA

_______________ s_________  
(Continuare ta pag- • >-• 

_ to rubH;4)
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MARIA ALEXANDRU, ILIE NĂSTASE Șl ILIE DACĂU

ClȘTIGĂTORI Al CUPEI FEDERAȚIILOR

PENICILINA IAȘI ÎNVINGĂTOARE FĂRĂ EMOȚII
d« ieri — 

Steaua — „U* 
are loo azi — 

„socote-

TENIS DE MASA

1. MARIA ALEXANDRU 
(Progresul), 2. Eleonora 
Mihalca (Politehnica Timi
șoara), 3. Lidia Ilie (Spar- 
tae București), 4. Carmen 
Crișan (Politehnica Bucu
rești), 5. Teodor Gheorghe 
(C.S.M. Cluj), 6. Șerban 
Doboșl (Politehnica Bucu
rești), 7. Stelian Nicolae 

{Politehnica București), 8. 
Sergiu Luchian (Progresul), 
9. Adalbert Reti (Voința 
Arad), 10. Aurel Ovanez 
(Progreiul).

OINĂTENIS Șl EVOIUIIA LOR
Awnl, 14 dec. 1970. ora 

13,30 in sala Dalles, Uni
versitatea Populară Bucu
rești, împreună cu Consi
liul municipal de educa
ție fizică și sport și Cen
trul de cercetări științifice, 
programează conferința: 
„Sistemele naționale de e- 
ducație fizică și evoluția 
lor", pe care o va ține tov. 
conf. dr. Nicu Alexe, direc
torul Centrului de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S.

Sînt invitați profesori, 
antrenori, medici și acti
viști ai mișcării sportive.

not — jl
1. ILIE NASTASE (Stea

ua), 2. Ion Tiriac, 3. Pe
tre
4.
5.

(Steaua), 
(Dinamo), 
(Dinamo), 
(Construc- 

Roșianu

Mărmureanu 
ludith Dibar 
Sever Dron 

6. Agneta Kuhn 
ții), 7. Ecaterina
(Progresul), 8. Eleonora Du
mitrescu (Steaua), 9, Sever 
Mureșan (Progresul), 10. 
Ionel Santeiu (Construcții).

1. ILIE DACAU (C. P. 
București), 2, Eugen Cocuț 
(Biruința Gherăeș(i-Neamț), 
3. Ilie Chițu (Dinamo), 4. 
Marin Georgescu (Viață 
Nouă Olfeni-Teleorman), 5. 
Ion Munteanu (Avîntul Fra- 
sin-Șuceava), 6. Gheorghe 
Gruianu (C. P. București), 
7. Radu Anghel (Recolta 
Rîmnicelul-Buzău), 8. Nico
las Fundățeanu (Celuloza- 
lalomița), 9. Vasile Andruș- 
ca (Biruința Gherăești- 
Neamț), 10. Gheorghe 
Gherghișan (Torpedo Zăr- 
nești-Brașov).

Eugen Aimer 4:12,1
pe 400 m liber !

în concursul de înot desfă
șurat la Reșița, Eugen Aimer 
a realizat un timp excelent 
pe distanța de 400 m liber : 
4:12,1 (cifră cu peste 9 se
cunde superioară recordului 
național) — UNA DINTRE 
CELE MAI VALOROASE PER
FORMANȚE DIN ISTORIA 
NATAȚIEI.

ALTE REZULTATE : M.
Holioiu 62,8 — 100 tn spate și 
2:18,1 — 200 m spate (ambele 
superioare recordurilor na
ționale) șl E. Aimer 2:00,5 — 
20p tn liber.

A. RUDEANU—coresp.

fWrmare din pag. f)

ehlpel gaz’dM a făcut e® re
zultatul să nn fie favorabil 
pînă Ia urmă studenților.

Jocul l-au început dinamo- 
viștif, tn ritmul lor specific 
furtunos. Linia lor de trel- 
sferturi a manifestat multă 
poftă de Joc, reușind să se a- 
propie deseori de buturile stu
denților. La o asemenea ac
țiune, în min. 10 Florescu a 
încercat un drop, ratat, însă, 
ele puțin. Apoi' jocul s-a echi
librat, oaspeții ieșind Ia rîn- 
dul lor tot mai curajos la a- 
tac. Crăciunescu, Bărgăunaș, 
Lomotă și Dinu (foarte activ 
în tot timpul partidei) se a- 
țrropie amenințător de „22“-ul 
dinamovist. în min. 17 Cră
ciunescu va rata o lovitură de 
pedeapsă. îl va imita Nica, în 
min. 20. Din min. 34 Știința 
va rămîne în 14 jucători, 
lonescu fiind eliminat pentru 
durități în grămadă. In ace
lași minut echipa oaspete a ra
tat o nouă lovitură de pedeap
să. Autor, Marinescu. Fapt cu
rios ! deși în inferioritate nu
merică rugbyștii din Petroșani 
păstrează inițiativa în această 
parte a întîlnirii. Și mai mult, 
ei vor reuși să deschidă sco
rul ! în min. 36 Tacob a găsit 
un culoar pentru un drop 
realizat impecabil.

La reluare dinamovlștii par 
deciși să întoarcă rezultatul, 
dar întîlnesc, de cealaltă nar- 
fe, o rezistentă foarte dîrză. 
Tn min. 50 Florescu va rata 
o lovitură de pedeapsă. în 
min. 65 Fugigi nu se va do
vedi nici el mai inspirat. Di
namo domină, dezvoltă cîteva 
șarje de mare 
timpul trece și 
sta că scorul 
fi 
că

Stadion Constructorul 
foarte bun ; timp rece, cețos ț 
spectatori — circa 500. 
llzatori : Baciu 
transformată de 
min. 70) și Nica 
min. 79> pentru Dinamo, res
pectiv Tacob (drop, min. 36).

DINAMO București : Ba- 
du, Caraman, Stoica — Dă- 
răban, Țuțulanu — Iorgules- 
cu, Tftlmle, Fugigi — Florescu, 
M. Nicolescu — Coravu (Is- 
tudor), Nica, Dragomlrescu, 
I. Constantin — Dăieiulescu.

ȘTIINȚA Petroșani : Stăn- 
culescu, Ordelecan, Dljmăres- 
cu — Moroie, lonescu — Mo- 
romete, Dinu, Lomotă — 
Tacob, Bărgăunaș — Crăciu
nescu, Truță, Rădulescu, Făl- 
cușanu — Marinescu.

A condus foarte bine, Rene 
Chiriaș.

Rea- 
(incercare 
Florescu. 

(încercare.

spectacol, dar 
există impre- 
nu va mai 
Iată însă, 
70 îacob 

va expedia un balon în 
brațele lui..'. Baciu, care — 
la 10 metri de buturile stu
denților va avea suficiente 
resurse pentru a culca balo
nul în spațiul de țintă 1 Flo
rescu va transforma. Meciul 
era practic jucat. Scorul fi
nal l—a stabilit însă Nica, 

în deschidere, Constructorul 
n-a putut să valorifice inte
gral avantajul terenului t 3—3 
(3—3) cu Agronomia Cluj. 
Scorul l-au deschis oaspeții, 
în min. 24, prin Balint (Iov. 
de ped.), egalarea adueînd-o 
Boiangian, In min. 33 (Iov. de

modificat, 
în min.

un

ped.J. Partida a fost condusă 
de Th. Witing.

★’
Surpriză pe stadionul Glu- 

lești i Rapid a reușit să dis
pună cu 11—6 (11—3) de pu
ternica echipă a Universității 
din Timișoara! Istoria acestui 
meci s-a scris, practic, în pri
mele 40 de minute, cînd for
mația gazdă și-a asigurat un 
avantaj confortabil datorită 
preciziei lui Drăgan (două Iov. 
de ped. și o transf.) și încer
cării înscrise de Trandafires- 
cu. în prima repriză oaspeții 
n-au realizat decît un drop, 
prin Ceaușu.

Dupăypauză meciul va în
cepe să se încingă, tonul dîn- 
du-1 Duță, fundașul echipei 
oaspete, secondat de Ceaușu. 
Universitatea va reduce din 
handicap prin încercarea lui 
Rășcanu, realizată la capătul 
unei accentuate perioade de 
dominare. A arbitrat foarte 
bine, G. Eftimescu. (Geo 
Raețclii).

Grivița Roșie a realizat o vio- 
torie scontată, chiar și la sco
rul de 36—3, în fața forma
ției C.S.M. Sibiu. Oaspeții n-au 
rezistat decît parțial, în prima 
repriză. în cele din urmă 
plusul de valoare și de expe
riență al echipei campioane 
spunîndu-și cuvîntul... (Al. 
Simoc).

La Bîrlad, Rulmentul și-a 
apropriat pe merit viotoriaîn 
fața Politehnicii Iași (8—3). 
Realizatori Stoica (încercare 
transformată de Bădină) și 
Rainea — încercare. Oaspeții 
au înscris prin Ciudaru.

Excelent, arbitrajul lui V. 
Cișmaș. (El. Solomon, coresp. 
principal).

Cu meciurile 
mai puțin 
Cluj, cart 
băieții «u încheiat 
Iile" turului, tn partida cea 
mai importantă a etapei, 
Politehnica Galați a întrecut 
pe Dinamo aducînd, in sfir- 
șit, satisfacția unei victorii, 
după o suită de tnfringeri, 
inimoșilor el suporteri. La 
fete (etapa a IX-a), demn de 
menționat este doar succesul 
lejer al Penicilinei, precum 
și „figura" bună a Universi
tății Craiova aflată la un 
pas de victorie în partida cu 
C.P.B. tn rest, rezultate 
scontate. Iată amănunte de 
la jocurile disputate :

FEMININ
PENICILINA IAȘI — DI

NAMO BUCUREȘTI (3—0).
IAȘI 13 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Circa 600 
de spectatori s-au înghesuit 
in neîncăpătoarea sală Voin
ța, pentru a asista la meciul 
cel mai însemnat al turului. 
Victoria la scor a Penicilinei 
— după mai puțin de 75 de 
minute — a fost meritată și 
a rezultat dintr-o superiori
tate evidentă în joo a eleve
lor lui N. Roibescu. Venite 
să joace o carte mare la Iași 
și pregătite pentru o replică 
serioasă, dinamovistele au 
plătit, totuși, un greu tribut 
tarelor fizice, care au influ
ențat mai violent ca oricînd 
asupra execuțiilor tehnice, 
înspăimântate de adversare 
și de galerie, bucureștencele 
au comis greșeli copilărești

FEMININ : MwMcta» BucareșM — I.E.F.S. 9—1 (13, n. —10, —14, 
—10), C. P. București — Universitatea Craiova 3—» (-10,14,-1»,», 
»), Farul Constanța — Rapid București 2—3 (7, —13, —13, 10, —10), 
Penicilina Iași — Dinamo București 3—0 («, I, 11) ; C.S.M. Blblu — 
Universitatea Timișoara 3—0 (10, 10, 10).

MASCULIN : Rapid București — Viitorul BacUu 3—0 (S, 10, 10), 
Unirea Tricolor Brăila — I.E.F.S. București 3—1 (—7, 4, 14, 10), Po
litehnica Galați — Dinamo București 3—2 (14, —10, —3, 14, 10), Trac
torul Brașov — Explorări Bala Maro 3—1 (8, —11, 1, 14), Politehnica 
Timișoara — Petrolul Ploiești 3—1 (—1Ș, 6, 8, 1),

învinsele s-au prezentat 
mai bine a fost ata

care a rezolvat (în spe

la preluarea serviciilor, la 
efectuarea paselor și, în ge
neral, în apărarea din linia 
a doua. Singurul capitol în 
care 
ceva 
cui,
cial prin IM. Popescu și Lia 
Iliescu) destul de bine acțiu
nile față de pasele defectu
oase din care s-a tras. De 
partea cealaltă campioanele 
au "luptat pentru victorie cu 
ambiție și cu posibilități teh- 
nico-tactice mai mari. Omo
genă, în formă bună, percu
tantă în atac șl organizată 
în apărare, echipa noastră 
campioană șl-a dominat a- 
proape tot timpul adversara. 
Dirijate bine de Chirițescu, 
trăgătoarele Itu (cea mai bună 
din teren). Căunei, Dobrescu, 
Nan și chiar ridicătoarea 
Binchecl au punctat cu ușu
rință în terenul dominat de 
emoția și greșelile dinamo- 
vistelor. Excelent arbitrajul 
cuplului Gh. Borghlda (Ti
mișoara) — Mircea Marian 
(Oradea).

Aurelian BREBEANU
C.P.B. — „U" CRAIOVA

(3—2). Studentele s-au com-

POLITEHNICA BUCUREȘTI PE PRIMUL LOC-NEINVINSA
LA ÎNCHEIEREA TURULUI I

•u meciurile desfășurate 
sîmbătă și ieri, s-a încheiat 
primul tur al diviziei A 
la baschet feminin, locul 
întîi fiind ocupat de actuala 
deținătoare a titlului. Poli
tehnica București, neînvinsă 
în cele nouă partide susți
nute. La băieți, au avut loc 
întîlnirile penultimei etape 
a turului, în care nu s-a în
registrat decît o surpriză și 
aceea relativă: I.E.F.S. a 
dispus de Universitatea Cluj. 
Iată rezultatele :

MASCULIN
POLITEHNICA BUCU

REȘTI — RAPID BUCU
REȘTI 79—71 (46—37). Tînă- 
ra și v.Joroasa formație an
trenată de prof. Stela Rusu 
a condus de la cap la cap, 
uneori ia diferențe aprecia
bile, dar care nu s-au dove
dit niciodată sigure, deoarece 
experimentații jucători rapi- 
diști au avut puterea să re
vină, să reducă din scor și 
chiar să amenințe „întoar
cerea" rezultatului. în gene
ral, a fost o întrecere plăcu
tă, animată, în care plusului 
de talie al studenților i-au 
fost opuse diferite sisteme 
de apărare (om la om, zonă, 
presing), eficace pentru o 
scurtă perioadă, dar contra
carate destul de repede. Prin 
evoluția de ieri. Politehnica 
se anunță un adversar redu
tabil pentru actuala frunta
șă a clasamentului, Dinamo, 
cu care se va întîlni în ul
tima etapă. Au arbitrat bine 
®. Negulescu (București) și 
A. Balas (Tg. Mureș). (O. St.)

cu fault tehnic, ceea ce l-a 
adus eliminarea (5 gr. p.) 
Cum Dorin Dumitru nu este 
la primul gest de nesporti
vi fate, ne întrebăm dacă nu 
este cazul ca secția de bas
chet a I.E.F.S. să ia măsuri 
hotărîte împotriva acestui 
jucător talentat, dar certat 
cu disciplina. (F. SIMION— 
coresp.).

FARUL — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 61—68 
(39—26). Cu Viciu, lonescu 
și Czmor în formă bună, ti
mișorenii au învins. deși 
constănțenii conduceau în 
min. 29 cu 14 puncte. Au 
arb’trat foarte bine M- Aldea 
(Ploiești) și A. Atanasescu 
(București). (L. BRUCKNER 
— coresp.).

POLITEHNICA CLUJ — 
DINAMO BUCUREȘTI 79—90 
(35—42). După o repriză echi
librată, ' în care studenții au 
condus majoritatea timpului 
(dar la diferențe mici), oas
peții au pus stăpînire pe joc. 
distanțindu-se în min. 26 ia 
20 de puncte, deși maestrul 
emerit al sportului Mihai 
Albu nu a jucat. Au arbitrat 
bine un meci fără probleme 
M. Rizea (București) și I. 
Mihăescu (Tg. Mureș). (NUȘA 
DFJMIAN)

LC.H.F. — POLITEHNICA 
GALAȚI 82—74 (disputat 
sîmbătă seara). Joc spectacu
los, cu multe contraatacuri. 
După ce și-au asigurat un 
avantaj consistent, bucureș- 
tenii au slăbit alura, permi- 
țînd gălățenilor să reducă 
din. handicap. O no.tă speci
ală pentru Em. Niculescu 
care, prin intercepții specta
culoase și pase subtile,

contribuit decisiv la obține
rea succesului echipei sale. 
(C. VIȘAN — coresp.)

STEAUA — POLITEHNI
CA BRAȘOV 62—46 (dispu
tat sîmbătă seara). Brașove-

CLASAMENTE
MASCULIN

1. Dinamo 10 10 0 856-689 20
2. Poli. Buc. 10 8 2 732-622 18
3. LC.H.F. 10 6 4 678-691 16
4. Steaua 9 6 3 687-566 15
5. .U“ Cluj 10 5 5 678-657 15
6. Rapid 10 5 5 776-765 15
7. Poli. Gl. 10 5 5 705-708 15
8. I.E.F.S. 10 5 5 659-707 15
9. Tim. 9 5 4 694-650 14

10. Poli. Cluj 10 • 8 622-724 12
11. Polj Bv. 10 1 9 587-704 11
12. Farul 10 1 9 602-783 11

is
16

1. Poli BUC.
2. Rapid
3. I.E.F.S.
4 Voința Bt.
5. Crișul
6. Sănătatea
7. Constructorul

FEMININ
990 610-484 
972 569-477
9 7 2 529-453 1«
9 5 4 555-620 14
145 497-534 13
1 4 5 601-608 13

» 4 B 465-486 13
8. Mureșul 9 3 6 488-535 12
9. A.S.A. Cluj 9 1 8 461-531 10 
‘ Voința Buc. 9 H 479-540 10

„CUPA SPORTUL" 
Dinamo 
Poli Bue.
Steaua
„U" Timișoara 
LC.H.F.
Rapid

7. „U“ Cluj
8. MJ.S.
9. Poli Galați

10. Poli duj 3
11. Farul
12. Poli Bv.

10.

t.
2.
3.
4.
5.
6.

95 p 
75 I» 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p

61
57
54
52
51
47
46
24
20
19

nii au oferit 
cută, reușind 
vreme de la 
mentații lor adversari. (F. SI- 
MION — coresp.).

FEMININ
VOINȚA BRAȘOV — PO

LITEHNICA BUCUREȘTI

ti surpriză pla
să joace multă 

egal cu experi-

jocul bun în apă- 
ultimele partide și 
cu multă răbdare 
I.E.F.S. a depășit 

un adversar care

I.E.F.S. — UNIVERSITA
TEA CLUJ 68—54 (34—29). 
Repetînd 
rare din 
acționînd 
în atac, 
categoric
se prezenta ca favorit, dar 
care a evoluat sub așteptări. 
Păcat că nota de sportivita
te a meciului a fost umbrită 
de gestul lui Dorin Dumitru 
(I.E.F.S.). „Supărat" pentru o 
greșeală personală cu care 
a fost sancționat, el a lovit 
mingea cu piciorul, motiv 
pentru care a fost penalizat

GRECU învingători în

«5—99 (30—38). Campioane
le au făcut o partidă foarte 
bună, depășindu-și adversa
rele prin viteza și varieta
tea acțiunilor. Brașovencele' 
au dat o replică surprinză
tor de slabă. Au arbitrat 
bine M. Vodă (Galați) și 
St. Palici (Brașov). (C. GRU
IA — coresp. principal)

CRIȘUL ORADEA — VO
INȚA BUCUREȘTI 70—71 
(37—31, 64—64). O partidă 
extrem de echilibrată, ou 
un final neașteptat datorat 
sancționării juste a jucătoa
rei Balogh (Crișul) cu fault 
tehnic, cînd scorul era 
64—63 pentru Crișul. în pre
lungiri. lipsite de aportul 
unor titulare eliminate pen- 
■bru 5 gr. p.,- orădencele nu 
au mai rezistat, mal cu sea
mă că bucureșteanca Tatia
na Rădulescu a fost în vervă 
deosebită (25 p înscrise). 
Competent și autoritar arbi
trajul prestat de V. 
(Tg. Mureș) și I. 
(Cluj). ILIE GHIȘA 
resp. principal)

A.S.A. CLUJ — 
STRUCTORUL BUCUREȘTI 
43—57 (21—33). Clujencele 
au evoluat din nou foarte 
slab, pierzînd a cincea par
tidă pe teren propriu. Bucu
reștencele au acționat mai 
clar și au învins pe merit. 
Au arbitrat cu multe scă
pări Gh. lonescu (Oradea) și 
Al- Ivan (Timișoara). 
RADVANI — coresp.).

MUREȘUL TG- MUREȘ— 
SĂNĂTATEA SATU MARE 
82—63 (38—30). Un med fru
mos, cu acțiuni rapide și a- 
runcări Ia coș precise. Avînd în 
Brassai o excelentă 
toare (34 p), gazdele au rea
lizat un succes dar. 
bitrat foarte bine I. Petru- 
țiu și G. Chiraleu (București). 
(C- ALBU — coresp.).

4
Dinamo 
I.E.F.S.
Rapid 
Penicilina 
Medicina 
C.P.B.
C.S.M-. sibiu 
Farul 
Univ. Tm, 
Univ. Cv. 
„U« Cluj

12. Ceahlăul P.N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

8 1
8 n
5 4
4 4
3 6
3 6
3 6
2 8
1 8 ______
1 7 10:21 Ș

I

26:10 IV 
24: 2 14 
17:19 14 
15:17 '13 
17:20 13 
16:21 13
11:19 13 
13:28 13
7:25 U

ACEIAȘI LIBERI
Penultima etapă (a X-a) a 

campionatului diviziei A a 
avut o desfășurare, relativ, 
calmă, favoritele cîștigînd pe 
toată linia. Un frumos succes 
a obținut Voința Tg. Mureș 
(m) la Ploiești, unde a învins 
la un scor categoric echipa 
Rafinăria Teleajen. înaintea 
ultimei etape continuă să fie 
în fruntea clasamentelor echi
pele Voința din Tg. Mureș.

FEMININ
VOINȚA BUCUREȘTI — 

VOINȚA CLUJ 2595—2266 pd. 
Cu numai 14 bile pierdute, 
față dg cele 34 lovituri goale ale 
clujencelor. bucureștencele au 
realizat un rezultat foarte 
bun. conducted detașat tot 
timpul partidei. Toate com
ponentele Voinței București 
au evoluat excelent, doborind 
fiecare peste 400 de popice, 
înscriind astfel te palmaresul 
formației o medie rar întilnită 
Intr-un joc de campionat, și 
anume. 432,5. Acest meci ne-a 
convins că Voința rămîne im
batabilă pe arenă proprie. De 
la oaspete, mulțumitor au ju
cat junioara Rozalia Stefucz 
— 400 pd și căpitana forma
ției. Ileana Gyarfaș — 399
pd. Scorul a evoluat astfel: 
Constanta Marincea 
Buc.) — Ileana Nagy
Cluj) 445—338 pd. Elena Bă- 
lașa — Edith Nagy 426—387 
pd. Florica Coman 
Stefucz 
Dumitrescu 
459—349 pd. Crista 
Ileana Gyarfaș 
Cornelia 
ta Racz

Cad ar 
Szabo

— co-

CON-

(P.

realiza-

Au ar-

portat bine în primele trei 
seturi șl, dacă ar fi fost mal 
atente în finalul setului jal 
doilea în care au condus cu 
14—12, ar fl putut termina 
victorioase. In următoarele 
seturi, blocajul organizat șt 
atacul eficace al bucureșten-i 
celor și-au spus cuvîntuL' 
Arbitraj bun: R. Farmuș șt 
C. Nistor. (V. Săndulescu —* 
coresp.).

FARUL — RAPID (2— 
După două ore de joo, în 
care ambele echipe au arun-< 
cat în luptă toate forțele, ari 
învins cele care au avut un 
plus de experiență șl de 
voință. Fără să favorizeze 
pe nimeni, cuplul brașovean 
A. Taius șl V. Stoia a arbi" 
trat, totuși, cu multe gre-i' 
șeii, (G. Goldenberg — eo-< 
resp.). |

G.SM SIBIU — ;,U" TI
MIȘOARA (3—0). Partidă dai 
un bun nivel tehnic, în care 
sibienicele cu un atac mat 
bine orientat și cu un jod 
mai sigur în apărare au reu
șit o frumoasă victorie.

CLASAMENT
i» a i im a ii 
1» 8 2 24:15 1» 

9 
8 
9 
8 
9 
9 
9

10
9 
8

MASCULIN
POLITEHNICA GALAȚI

— DINAMO (3—2). Aștepta
tă cu deosebit interes, parti
da dintre cele două forma
ții fruntașe ale voleiului nos
tru a oferit celor 1 000 dei 
spectatori un 
spectacol Sportiv, 
gul celor 135 de 
joc am asistat la 
mente dramatice, 
electrizante de un 
vel tehnic. Interesanta evo
luție a scorului a creat pe 
teren și în tribune adevărate 
semne de suspense, cîștigă- 
toarea partidei fiind impreu 
vizibilă pînă la ultimele 
schimburi de mingi. Iată, 
pe scurt, istoricul celor 5 
seturi: primul poartă am
prenta echilibrului. / 
ții, cu un . finiș mai 
reușesc să-l cîștige 
In cel de al doilea, 
comit cîteva greșeli 
tare pierzînd setul 
Următorul este clar 
de bucureșteni, al căror blo
caj funcționează ireproșabil, 
în timp ce Schreiber și Co- 
doi punctează decisiv. Stu
denții, încurajați frenetic 
de spectatori, au în 6etul 4 
o puternică revenire, reușind 
«ă ofere pînă la scorul de 
11—4 un adevărat recital, 
înregistrăm egalitate la 14, 
dar cu un efort considerabil 
gălățenii cîștigă. în ultimul 
set, după un început echili
brat, dinamoviștii se distan
țează și conduc cu 10—4. Ju- 
cînd însă în continuare 
aproape fără greșeli, ei cîș
tigă setul și partida. Au con
dus C. Mușat din Constanța și 
Șt. Dumitrescu din Ploiești. 
(T. Siriopol — coresp.).

UNIREA TRICOLOR BRA- 
ILA — I.E.F.S. BUCUREȘTI 
(3—1). Așa cum a început 
întîlnirea lăsa impresia unei 
victorii a oaspeților. Dar în- 
cepînd cu setul doi brăilenii 
pun capăt dominării studen
ților. V. Tilcă și I. Amărăș- 
teanu din Craiova, au arbi
trat foarte bine. (I. COSTIN
— coresp. principal).

CLASAMENT

excepțional 
De-a lun- 
minute de 
multe mo- 
cu faze! 
ridicat ni-

sted en-> 
bun. 

la 14. 
gălățenii 
elemen-< 
Ia 10. 
dominat

TURCU și
ORAȘUL GHEORGHE

GHEORGHIU-DEJ, 13 (prin 
telefon). în organizarea exce
lentă a organelor sportive 
locale, sîmbătă și duminică 
s-a desfășurat aici „Cupa 
Federației" la gimnastică, 
competiție care a încheiat ac
tivitatea oficială pe 1970. 
Peste 120 de gimnaști și 
gimnaste din 19 orașe ale 
țării și-au disputat trofeele, 
întrecerea purtînd amprenta 
unei lupte dîrze pentru locu
rile fruntașe. Iată rezultate
le înregistrate la individual 
compus: FEMININ — cat. 
a IV-a : Dorina Silaghi (Șc. 
sp. Reșița) 36,40, Ioana Bolo- 
can (S.C. Bacău) 36,05, Lili 
Brănișteanu (S.C. Bacău) 
36,00 ; cat. a IlI-a — Florica 
Ceaușel (Șc. sp. 2 Buc.) 36,20, 
Felicia Bejan (S.G. Bacău) 
35,90, Matiida Bercu (Șc. sp. 
Ploiești) 34,25 ; cat. a ll-a — 
Gabriela Trușcă (S.C. Bacău) 
36,45, Tatiana Pruteanu (S.C. 
Bacău) 36,30, Silvia Cobzac 
(S.C. Bacău) 35,95 ; cat. I — 
Ofelia Porumb (S.G. Bacău) 
36,70, Iuliana Simonfi (C.S. 
B. Mare) 36,65, Rodica Sabău 
(Vagonul Arad) 36,50 ; cat. 
maestre — Elisabeta Turcu 
(Petrolul) 37,45, Paula loan 
(CI. sp. șc. Buc.) 37,45, Maria 
Constantinescu (Petrolul) 37,25. 
Anca Grigoraș (Flacăra Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej) 37,15, Ma
riana Gheciov (Lie. 4 Timișoa
ra) 36,95. Maria Stoica (Fla
căra) 36,65 ; MASCULIN : 
cat. a IV-a — Ion Stoica 
(CI. sp. șc. Buc.) 55,325, Mir
cea Apolzan (Șc sp. Sibiu) 
54,525, Lucian Farișa (Șc. sp. 
Reșița) 54,100; cat. a III-a
— Richard Sattinger (C.S.M. 
Reșița) 54,45, Kurt Silier (Șc. 
sp. Lugoj) 54,20, Cristinel 
Leoampă (Șc. sp. 2 Buc.) 
54,00; cat. a Il-a — Ion 
Moraru (Dinamo Brașov) 
52,15, Marian Badea (Lie. 
35 Buc.) 52.10, Ion Geciches 
(Șc. sp. Reșița) 51,55 ; cat. I
— Liviu Morovan (Lie. 4 Ti
mișoara) 52,25, Gabriel 
pescu 
Liviu 
șoara) 
tri si 
cu 
55,50,

„Cupa Federafiei"
Dan Grecu 18,65 ; sărituri : 
Liviu Mazilu (Dinamo Buc.) 
18,35 ; paralele : Dan Grecu 
18,65; bară: Gh. Tohănea- 
nu 18,50.

Cupele transmisibile pentru 
cele mai bune rezultat» în 
clasamentele generale au 
fost atribuite la fete Sport 
Clubului Bacău, iar la băieți 
clubului Dinamo București. 
Primilor clasați Ia indivi
dual compus și pe aparate 
le-au fcxst înmînate premii 
în obiecte.

stantin Petrescu (Dinamo 
Buc.) 53,25, Adrian Stoica 
(Steaua) 52,00 ; gimnastică 
modernă: Maria Preda (Lie. 
35 Buc.) 27,90, Sabina Șer- 
bănescu (Lie. 35 Buc.) 27,05, 
Marilena Pegulescu (Politeh
nica Buc.) 26,75 CtȘTIGĂTO- 
RII pe aparate : FEMININ : 
sărituri — Elisabeta Turcu 
18,95, paralele: Anca Grigo- 
raș 19,00; bîrnă: Elisabeta 
Turcu 18,80 ; soZ: Maria 
Constantinescu 19,00 ; MAS
CULIN : sol: Gheorghe Pă
unescu 18,45 ; cal cu minere: 
Vasile Coșariu 17,75 ; inele:

ÎNCEPIND DE LA ORA 16, 
are loo partida dintre STEA
UA și SU” CLUJ.

1. Steaua 1010 0 30: 2 20
2. Rapid 11 9 2 29:13 20
3. Dlnamo 11 8 3 28:12 19
4. Politehnica Gl. 11 7 4 26:18 18
5. Politehnica Tm. 11 5 6 19:24 16
6. Viitorul 11 5 6 16:27 16
7. I.E.F.S. 11 4 7 22:23 15
8. Petrolul 11 4 7 15:23 15
9. Unirea Tricolor ]1 4 7 17:26 15

10. Tractorul 11 4 7 15:24 15
11. „U“ Cluj 10 4 6 20:23 14
12. Explorări 11 1 10 9:31 12

★
Astăzi, tn sala Floreasca,

După etapa a X-a, in divizia A
FORMAȚIILE VOINȚA Tg MUREȘ

PETROLUL PLOIEȘTI 2306— 
2254 pd. Partidă în care o 
singură concurentă a obținut 
o cifră valoroasă — Ologoiu, 
de la Laromet. 403 pd. Vic
toria bucureștencelor este deo
sebit de prețioasă întrucît a 
fost obținută fără Stela An
drei, cea mai precisă jucătoare 
a echipei în ultimele etape. 
De la Petrolul cea mai eficace 
a fost Nicolescu — 390 pd. 
(O. GUȚU — coresp.).

HIDROMECANICA BRA
ȘOV — RAPID BUCUREȘTI 
2583—2432 pd. O victorie clară 
a localnicelor, care au format 
un sextet omogen. S-au eviden
țiat: Viorica Orghidan — 
pd. Use Schmidt — 450 
Margareta Rotter — 432 
(H). respectiv. Elena irod 
432 pd și Elena Cernat 
pd. (C. GRUIA — coresp.).

VOINȚA CONSTANȚA 
CETATEA GIURGIU 2259— 
2175 pd. Constăncencele conti
nuă să fie într-o formă bună, 
ceea ce le-a adus o nouă vic
torie. Cele mai precise jucă
toare ț Burîacu — 387 pd, de 
la Voința, respectiv, Onicluc 
— 392 pd. totodată și cea mai 
precisă dintre 
concurente. (N. 
CU — coresp.).

VOINȚA TG. 
DERMAGANT 
2483—2257 pd.

(Voința 
(Voința

Rozalia 
405—468 pd. Valeria 

Margareta Kiss 
Szocs — 

413—399 pd, 
Grecescu — Elisabe- 
417—393 pd. (T. R.).

ARAD — C.S.M. RE-
Arăden-

U. T.
ȘIȚA 2175—2248 pd. 
cele au fost tot timpul im
precise . nici 
nedepășind 
cele au format o echipă 
genă, cîștigînd pe merit, 
mai bune jucătoare au 
Maria Stanca și Ildico 
notate cu 406. respectiv 
p.d. (ST. TACOB

LAROMET BUCUREȘTI

una dintre ele 
400 pd. Reșițen- 

omo- 
Cele 
fost 

Jijic, 
403 

coresp.).

467 
pd, 
pd

422

toate cele 12
TEODORES-

MUREȘ — 
TG. MUREȘ 
Derbyul local 

a revenit cu ușurință fetelor 
de la Voința, care au avut 
în Margareta Szemanyi o rea
lizatoare valoroasă — 460 pd 
cu nici o bilă în gol. De la 
învinse s-a remarcat Ana Nyi- 
las eu 407 pd. (I. PAUȘ — 
coresp.).

MASCULIN
C.F.R. TIMIȘOARA — GAZ 

METAN MEDIAȘ 4897-4712 
nd. O partidă care a revenit 
cu ușurință gazdelor. De la 
C.F.R. doi popicari n-au atins 
800 pd. iar de la Mediaș trei. 
(C. CREȚI) — coresp.).

flacara cîmpina - 
PETROLUL PLOIEȘTI 5193— 
5170 pd. Derbyul prahovean a 
prilejuit un joc foarte intere

sânt. in care scorul a fost fa
vorabil cînd cîmpinenilor, cînd 
ploieștenilor. în final. P. Pur- 
je (F) l-a învins pe V, Ivan 
(P) cu 907—842 pd și astfel 
Flacăra a cucerit cele trei 
puncte puse în joc' (C. VIR- 
JOGHIE — coresp.).

OLIMPIA REȘIȚA — GLO
RIA BUCUREȘTI 5063—4819 
pd. Reșitenii n-au avut emo
ții în acest ioc în care au 
avut un adversar slab. Cei 
mai buni : I. Băiaș — 884 pd, 
A. Mayer — 865. de la învingă
tori. respectiv, A. Marcu — 
869 pd. O remarcă în plus 
pentru bucureșteanul Marcu, 
care a fost cel mai precis din 
echipa sa cu toate că este 
încă junior. (D. PLAVIȚU — 
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — 
C.S.M. REȘIȚA 5292—5056 pd. 
Joc
care 
(946). 
lescu 
foarte bună precizie, 
oaspeți 
Tismănaru 
CONESCU

RAFINĂRIA
PLOIEȘTI — VOINȚA TG. 
MUREȘ 5293—5563 pd. For
mația ploieșteană fără antre
nor (I. Dinescu nu se mai 
ocupă de pregătirea echipei 
avînd unele neînțelegeri cu 
conducerea asociației) a cedat 
la un scor categoric mureșe
nilor. care au jucat excelent. 
De menționat că un singur 
localnic a cîștigat în meci 
direct — Silvestru la Seres cu 
952—926 pd. De la oaspeți 
s-au remarcat. în mod deose
bit. Eordog (948) și Martina 
(971). (ST. IONESCU — co
resp.).

PETROLISTUL 
VOINȚA BUCUREȘTI 
4932 nd.

la discreția rapidiștilor, 
au avut în Vrînceanu 
Măntoiu (922) și Rădu- 
(914) concurenți cu o

De la 
s-a remarcat, doar 
— 927 pd. (D. DIA- 

corespj.
TELEAJEN 

VOINȚA

CÎMPINA
4869—

Po-
50.90, 

Timi- 
maeș-

Gre-

Gh. GRUNZU-coresp.

Saptâmîna aceasta apare:
ALMANAHUL

288 de pagini.
. 288 tururi de pistă 
pe uriașul stadion 
al sportului mondial!

ALMANAHUL
sportul 71

o adevărată enciclopedie sportivă

Tn partidă 
pentru 
NARIA 
CĂRA 
pd.

★ 
restantă.
a IX-a.

contînd 
RAFI- 

■ FLA- 
CIMPINA 5300-5374

etapa
TELEAJEN

(Lie. 35 Buc.)
Murariu (Lie. 4 
50,05, : candidați 

maeștri: Dan 
(Dinamo București) 
Gheorghe Păunescu 

(Dinamo București) 54.75, 
Vasile Coșariu (Dinamo 
Buc.) 54,65, Gh. Tohănea- 
nu (Dinamo Buc.) 54,50, Gon-

care nu trebuie să lipsească 
din biblioteca nici unui iubitor 
al activității stadioanelor
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U.T.A. A CÎȘTIGAT LA PAS...

PLOIEȘTI, 13 (prin telefon 
Ho la trimisul nostru).

ULTIMA SECVENȚĂ A UNUI SEZON EXCELENT
ARAD, 13 (prin telefon do 

Ia trimisul nostru).
Amatorii sportului ew balo

nul rotund din Arad 
nu așteptat ou mult in
teres evoluția favoritei lor, 
U.T.A„ tij compania perfor
merei etapei trecute, C.F.R. 
Cluj, ta sfîrșitul celor 90 de 
minute, spectatorii s-au de
clarat satisfăcuți de calitatea 
jocului ambelor formații și, 
în special, de faptul că texti- 
liștii au încheiat sezonul cu 
o victorie.

în ultimul act al stagiunii 
de toamnă, campionii au evo
luat la un nivel bun, au con
trolat jocul în majoritatea 
timpului, au combinat fru
mos la mijlocul terenului și 
au creat multe breșe în dis
pozitivul de apărare advers. 
Arădenii au imprimat un ritm 
rapid, cu reușite schimburi 
de locuri, ceea ce a dus la 
crearea unor culoare libere 
în apropierea careului de 
16 m al feroviarilor, în care 
s-a Infiltrat, de regulă, cu 
multă eficiență, mijlocașul 
Broșovschi. De altfel, tînărul 
arădean a participat la nume
roase acțiuni ofensive și a 
fructificat două dintre ele, în 
min. 29 (la o pasă a lui Du
mitrescu) și în min. 39 (por
tarul Nagel n-a putut reține 
balonul la un șut centrare al 
aceluiași Dumitrescu). Dar, pe 
parcursul primelor 45 de mi
nute, 'elevii lui N. Dumitrescu 
Bn creat și alte situații de

Stadlon U.T.A.j timp noros, 
teren bun, spectatori aproxi
mativ 3 500. Au marcat : BRO
ȘOVSCHI (min. 29 «I 39) șl 
PETESCU (min. 90). Rapor
tul șuturilor la poartă : 26— 
13 (pa spațiul porții : l«—4). 
Raport de cornere : 8—3.

U.T.A. : Bătrîna 7 — 
nin 7, Lereter 8, Pojoni 
Schepo 7, ---------
șovschi 9, 
brovschl 5 
Domlde 8.

C.F.R. :
— Ocea 7) 
7, F. Lazăr 8, Roman 6, 
Bretan 7, Cojocaru 8, S. Bre- 
tan 5 (min. 60 — Tegean), 
Soo 7, O. Ionescu 7, Petrescu 
7.

A arbitrat V. DUMITRESCU 
ajutat bine la 

linie de C. Dinulescu și R. 
Stîncan (toți din București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve j U.T.A.
— C.F.R. 1-1 (1-0).

Call- 
_ _ 8, 

Petescu 7, Bro- 
Axente 7, O. Dem- 
(mln. 66 — Sima), 

Fl. Dumitrescu 0. 
Nagel 6 (min. 46 
— Burlacu 6, Soos 

* ~ M.

tuat pe linia ultimelor lor 
comportări, gtrăduindn-se tot 
timpul să realizeze împreună 
cu gazdele un spectacol a- 
greabil, ceea ce au ți reușit 
în bună măsură. Clujenii au 
jucat deschis, periclitînd — 
în prima repriză — deseori 
poarta apărată de Bătrîna, 
iar după pauză în unele pe
rioade au echilibrat jocul și 
au ratat două bune «căzii 
prin Petrescu (min. 75) și O. 
Ionescu (min. 77). Se părea 
că strădaniile lor vor fi în
cununate cu succes, dar, în 
ultimul minut al meciului, o 
acțiune pe dreapta a lui 
Axente s-a încheiat cu « cen
trare la Petescu, care I-a o- 
bligat pe portarul Ocea să 
scoată și el balonul din poar
tă, iar tabela de marcaj să 
arate scorul de 3—0 în fa
voarea U.T.A.-ei.

JT CRAIOVA

SPORT CLUB BACĂU

gol, eînd or! Dembrovschi 
(min. 2 și 17) și Broșovschi 
(min. 27) au ratat, sau por
tarul Nagel a intervenit ca 
succes.

Șl în repriza secnndă 
tiliștii au continuat să 
în general, inițiativa, 
înaintașii lor au fost 
ficace. Ne referim, în 
cial, la fostul golgeter al re
turului ediției trecute a cam
pionatului, Otto Dembrovschi, 
care astăzi a fost doar o um
bră a penetrantului atacant 
din primăvară.

Feroviarii clujeni s-an sl-

Pompiliu VINTILĂ

Petrolul a încheiat ieri un 
sezon bun, jucînd excelent în 
prima repriză și sclipind de 
cîfceva ori spre sfîrșitul parti
dei. Echipa aceasta, pe care 
n-am văzut-o cam de multă 
vreme, este acum robustă, vi
vace, ambițioasă, echilibrată 
în interior și are, măcar pe 
teren propriu, o forță ofensi
vă remarcabilă. F.C. Argeș 
n-a fost un adversar blajin la 
început, dar ploieștenii au 
știut să-1 domine, să-l cople
șească, să-i risipească veleită
țile. Formația antrenată de 
Cernăianu știe acum să atace. 
Ea construiește acțiuni perpen
diculare, simple și diverse, 
trăsătura cea mai impunătoa
re fiind viteza jocului în mo
mentele ofensive. Petrolul e 
un mecanism cu două viteze. 
Se apără, mișeîndu-se lent, în
cetinind, moleșind acțiunile 
adverse, apoi demarează, ex-

plodează, circulă, pasează, se 
demarcă și finalizează cît mai 
repede posibil. E, în fond, un 
atribut elementar, dar pe care

scorul a fost deschis repede, 
devenind 2—0, după numai 20 
de minute. O cursă prelungită 
a fundașului Nae Ionescu, o

bun ; spectatori aproximativ 5 000. 
șl CIUCU (min. 21). Raport do șu- 
pe spațiul porții 8—4) ; Raport do

Stadlon Petrolul ; frig ; teren 
Au înscris : DINCUȚA (min. 16) 
turl la poartă 25—8 (dintre care 
cornere : 8—3.

PETROLUL : Ionescu 8 (min. 49 — Stelian 8) — Gruber 8, Bă-
din 8, Mocanu 8, N. Ionescu 8, Crîngașu 8, Moraru 9, Petruț 7, Din
cuță 9 (min. 75 — Coșareg), Ciucu 9, Grozea 8.

F. C. ARGEȘ : Nieulescu 8 — Pigulea 7, Crădunescu 7, Vlad 9, 
Jercan 8, Prepurgel 6, Roșu 7. Radu (min. 25 Clrclumărescu 8), 
lancu 6, Dobrin 7, Ștefan 5 (min. 62 — Frățllă 7).

A arbitrat : K. GHEMIGEAN **4-*^-. ajutat la tușă da I. 
Dancu șl A. Paraschlv (toți din București).

Trofeul Petschovschi (pentru public) : 10.
La tineret-rezerve : Petrolul — F. C. Argeș S—0 (0—0).

puține echipe românești îl o- 
norează.

Piteștenii au rezistat la în
ceput presiunilor de tot felul, 
iar Prepurgel a șutat extrem 
de puternic în al nouălea mi
nut, rezumînd strategia echi
pei lui Ozon ) apărare aspră 
și contraatacuri virulente. Dar

2(1)

O
CRAIOVA, 13 (prin telefon 

'de la trimisul nostru).
O ceață de cea mal autentică 

marcă londoneză a pus stăpâni
re pe stadionul din Craiova, în- 
greunlnd în mod evident manipu
larea balonului. Gazdele au smuls 
victoria, dar jocul nu a cores
puns din punct de vedere teh
nic. A fost, e drept, ceață, dar 
asta nu scuză faptul că nu s-a 
î,văzut" fotbal în teren. Jocul a 
ifost lncilcit de la început, am-

tex- 
aibă, 
însă 
ine- 
spe-

-
. •

€
..

CA PRIN CEAȚA...
tează șl el, dar un apărător bă
căuan salvează în corner. Ur
mează o bombă a lui Strîmbea- 
nu șl o altă lovitură a lui O- 
blemenco, oare-j pun dificile pro
bleme lui Ghlță. In min. 41, Mln- 
că șl Florea se ciocnesc la un 
balon, băcăuanul fiind scos 
brațe de pe teren. In min.

' ‘ atac, 11 ser- 
Oblemenco, 

de puțin lo

Nleulescu, plecat In 
vește admirabil pe 
dar acesta greșește 
vltura cu capul.

pe
43,

timp friguros — ceață ] specta-Stadion Central 7 teren moale ț timp friguros — ceață 1 specta
tori 12 000. Au marcat 1 HRIȚCU (autogol — min. 24) și NIȚA (min. 
87). Raport de șuturi la poartă : 25—0 (pe spațiul porții : 12—4) ; Ra
port de cornere : 14—7.

UNIVERSITATEA : Oprea 8 — Nieulescu 8, Mincă 7, Deselnlcu 
8, Bîtlan 6, Strtmbeanu 7, Boșoteanu 5 (min. 48 — Nlță 6), Marti.no- 
vid 0 (miri. 75 — Bălan), Donose 6, Oblemenco 8, Țarălungă 7.

SPORT CLUB : Ghlță 7 — Kiss 6, Nedelcu 7, Velicu 6, Comă- 
nescu 6, Volmer 6, Hrlțcu 5. Mloc 6 (min. 70 — Sorin Avram), Pană 
6, Băluță 6, Florea 5 (min. 40 — Ene Daniel 6).

A arbitrat ȘT. BIRAESCU 'A-i-t-ste-ăr, ajutat bine la tușă de 
Gh. Blau șl I. Boroș (toți din Timișoara).

Trofeul Petschovschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve > Universitatea — Sport club S—I (S—1).

bel» edhlpe dînd dovadă d» lip
să de legătură Intre comparti
mente. Prima fază mal interesan
tă am înregistra t-o In min. 11 : 
Tarălungă execută un corner, 
balonul Intră In posesia Iul 
Strimbeanu șl acesta pasează la 
Oblemenco, „ tunarul" lșl face 
datoria, trage puternic, dar ba
lonul întllnește un piept băcăuan . 
pe linia porții și lese în corner. 
iRepllca nu întîrzle decît două 
minute. O combinație Pană 
Băluță proiectează balonul____ __________ în 
careul craiovean, dar nu șl în 
plasa lui Oprea, fiindcă Băluță 
întîrzle preluarea. După un șut 
violent al lui Donose, care nu a- 
nunța nimic bun pentru bă
căuani, la faza următoare cade 
și golul. Nieulescu execută o foar
fecă pe spate, balonul ajunge Ia 
Țarălungă, care șutează. O lovi
tură nu prea puternică pe care 
Ghiță se pregătește să o pareze. 
Dar, în traiectoria mingii Inter
vine „salvator" (pentru gazde) 
piciorul lui HRIȚCU, mingea ia 
alt drum, iar Ghiță asistă ne
putincios, prins pe picior gre
șit, și poarta Sa găzduiește pri
mul gol. Studenții caută să for
țeze nota, dar atacul lor pare de
zarticulat. In min. 31, Oblemen
co trage puternic de la 16 
balonul e respins, Țarălungă șu-

După reluare, ceața se așează 
în straturi șl mal compacte. Gaz
dele atacă din nou, dar lipsa de 
organizare își spune cuvîntul. 
Băcăuanii rezistă pe poziții, dar 
contraatacul lor din min. 63 
e deosebit de periculos : o pasă 
în adîncime a lui Ene "
găsește liber pe Mloc, 
îndreaptă spre poartă, 
inspirat, lese la timp .. 
pinge cu piciorul de la 22 
metri. Țarălungă execută 
did, în min. 65, o lovitură 
beră, iar peste 10 minute băcăua
nii își iau din nou inima în 
dinți și Ies la atac. O combina
ție Băluță — Pană aduce balo
nul la numai 2 m de poarta 
lui Oprea, dar acesta salvează 
în corner. Pericolul n-a trecut 
însă. Peste un minut, e rîndul 
lui Ene Daniel să rateze de la 
numai cîțiva metri. în sfirșit, in 
min. 87, spectatorii craioveni ră
suflă ușurați. Oblemenco, scapă 
de sîcîiala Iul Velicu și-l face 
cadou o minge de aur lui Bă
lan. Acesta înaintează cîțiva 
pași și centrează cu boltă în ca
reul Iui Ghiță. La intîlnirea cu 
balonul se află NIȚA, care, cu 
capul, ti expediază imparabil in 
plasă.

Daniel îl 
care se 

Oprea, 
res- 

de 
splen- 

11-

șl

George MIHALACHE

1(0)

PROGRESUL o

Stadion Municipal, timp 
friguros, teren moale, spec
tatori aproximativ 5 000. A 
marcat : STINCEL (min. 60). 
Raportul șuturilor pe poartă : 
12—8 (pe spațiul porții : 6—3). 
Raport de cornere t 4—2.

UNIVERSITATEA : Ștefan
— Crețu 8, Pexa 9, Solomon 
7, dmpeanu 7, Anca 5, Ml- 
hăilă 6 (min. 46 — Ardeleanu 
6), Stincel 7, Ulfăleanu 6, A- 
dam 5, Munteanu 5 (min. 73 — 
Iordache).

PROGRESUL 7 Manta 
Tănăsescu 7, Măndoiu 8, 
ma 4 (pentru faulturi 
tate), Constantinescu 6, 
rlnescu 5, Beldeanu 8, 
du Ion 5 (min. 82 — 1
Popescu), Raksi 7, D. 
gescu 6, Matei B (min. 77 — 
Sandu Mircea).

A arbitrat M. ROTARU 
♦-A-, ajutat la linie de v. 
Buimlstruo șl L Ciolan (toți 
din Iași).

Trofeut Peischovschl (pen
tru public) : 7.

La tineret-rezerve 7 Univer
sitatea — Progresul 0—1 (0—0).

7 — 
, Gra- 

repe- 
Ma- 

San- 
Vlorel 
Geor-

! CLUJ, 13 (prin telefon 
Ia trimisul nostru).

...Trecuse primul sfert de 
oră din cea de a doua repriză 
e mediocrei partide de la 
Cluj. Gazdele atacau citi insis
tență, căutînd golul, în timp 
ce Progresul se mulțumea să 
se apere, bazîndu-și speran
țele de victorie pe „evadările" 
disperate ale lui Dudu Geor
gescu. La marginea careului 
de 16 metri, Grama a execu
tat unul dintre „placajele" 
sale obișnuite, Crețu a bătut 
lovitura liberă, mingea a sărit 
din zidul bucureștenilor la 
Pexa, a urmat o lovitură de 
cap spre careul lui Manta, 
plin de jucători, tușierul Bui- 
mistruc a înălțat steagul, sem
nalând poziția de ofsaid a mai 
multor atacam ți clujeni, Stincel 
a pus un picior providențial 
și... 1—0 1

Așa s-a înscris, stimați citi
tori, unicul gol al meciului dc 
la Cluj, gol pe care oaspeții 
l-au contestat cu vehemență, 
dînd naștere — deopotrivă pe 
gazon, cît și în tribune —

de
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O intervenție spectaculoasă a portarului argeșean Nieulescu, care evită înscrierea u- 
nui gol de către petroliști. Foto 9 I, POPESGU — PLOIEȘTI

POLITEHNICA
rata victoria

PETROȘANI, 13 (prinPETROȘANI, 13 (prin tele
fon de la trimisul nostru).

Decor de iarnă în Valea Jiu
lui. Dimineața a fost aici atît 
de frig îneît de fotbal nici nu 
putea fi vorba. Am văzut 
cîțiva schiori și ne venea să 
urcăm cu ei pe Parîng. Și to
tuși, am ajuns la stadion, era 
să spunem la patinoar, pentru 
că pe teren zăpada, căzută a- 
cum o săptămînă, înghețase. 
Iată de ce printre fazele de 
fotbal am asistat și la scene 
ce ne aminteau de Belousova 
și Protopopov. Dar n-a fost 
singura surpriză. Gil Mărdă- 
rescu ne-a mai oferit una. Su
părat, după „catastrofa" cu 
Steagul roșu, a aruncat în fo
cul luptei cîțiva tineri pe care 
mai ieri 
Costaș, 
cărora li 
rescu II.
bine sa pierd pe mina junio
rilor". Iar noi spunem : Poli
tehnica ar fi pierdut chiar și 
cu seniorii. Să ne explicăm. 
Ieșenii au deziluzionat, pier- 
zînd pe terenul din Petroșani

fără drept de apel. Să reluăm 
câteva cifre din caseta tehnică 
și cititorii se vor lămuri în 
privința acestui joo i 12—1 ra
port de cornere, 24—3 rapor
tul șuturilor, 10—1 pe spațiul

îi știam la juniori t 
Dănilă, Hamceriuc, 
s-a alăturat Mărdă- 
Gil le-a spus : „Mai .

\

UN GOL CU CÎNTEC...

unei atmosfere incendiare. în
cheiem relatarea despre acest 
gol — care va cîntări, proba
bil, mult în balanța de primă
vară a Progresului — adău
gind că, la terminarea meciu
lui opinia observatorului fe
deral Constantin Dobre s-a a- 
lăturat semnalizării tușierului.

în ciuda acestui gol litigios. 
Universitatea a meritat victo
ria pentru că 14 depus mai 
multe eforturi pentru ea. în 
general, însă, „U“ a jucat sub 
așteptări, incomparabil mai 
slab, decît a făcut-o miercuri, 
pe „Dinamo". Echipa a părut 
extenuată și plictisită, cu ju
cători care au purtat mingea 
aiurea, cu o dezordine sur
prinzătoare. Adam a fost ca și 
inexistent, în timp ce Anca a 
jucat fără nici o orientare, 
căutîndu-și — zadarnic — un 
loc pe toată aria gazonului. 
Cu toate acestea, în virtutea 
tradiției care le cere gazdelor 
să se năpustească asupra ad
versarului, studenții au atacat 
mai mult, ținîndu-1 minute în 
șir pe Pexa la centrul tere
nului, fiind în două rînduri 
— Adam (min. 14) și Arde- 
leanu (min. 71) — la un pas 
de a trimite mingea în plasă.

Progresul n-a jucat rău sau, 
în orice caz, nu mai rău de
cît... ne așteptam. Progresul 
a știut ce vrea. A vrut un 
punct, pentru care s-a bătut 
cu încăpățînare, apelînd ade
sea la antijoc, dar realizînd 
și unele faze de fotbal auten
tic, de care — judecind după 
valoarea compartimentelor — 
n-am fi crezut-o în stare. Bel- 
deanu — acest veritabil recif 
într-un ocean bîntuit de va
lurile mediocrității — a stă- 
pînit minute în șir mijlocul 
terenului. Din păcate, lîngă 
șoldul lui. Șt. Marinescu n-a 
dat nici zece baloane utiliza
bile, iar, în atac, Matei și I. 
Sandu s-au plimbat dezorien
tați și apatici. Mult mai util 
decît de obicei a fost Raksi, 
care a vămuit multe din 
mingile de atac ale bucureș-

tenilor, dar lipsa lui de vlagă 
— evidentă pe măsura scurge
rii timpului — și-a pus am
prenta pe jocul Progresului, 
devenit la începutul reprizei 
secunde de-a dreptul fricos, 
vecin cu panica.

In rezumat, o partidă de 
nivel tehnic mediocru, în cars 
gazdele au atacat mai mult, în 
fața unei echipe animate de 
firava dorință a punctului sal
vator. Izbînda clujenilor s-a 
realizat însă printr-un gol a 
cărui valabilitate poate fi ușor 
contestată.

Ovidiu 1OANIȚOAIA

centrare, un șut din mișcare 
cu efect savant al lui Dincuță 
și portarul Nieulescu, mascat 
de fundașii săi, a fost învins. 
Era minutul 16. Dobrin a 
executat niște mișcări dante
late și inutile la 25 de m de 
poaj-ta sa, a fost deposedat de 
Ciucu, a urmat o execuție de 
sărbătoare (puternică, plasată, 
derutantă) și la 2—0 totul de
venise clar- Era minutul 21. 
Cu excepția unei scurte pe
rioade de la începutul reprizei 
secunde, cînd piteștenii au 
combinat cursiv, păstrînd ba
lonul, infiltrîndu-se spre poar-

ta gazdelor, dar șutind foarte 
imprecis. în rest ploieștenii 
au atacat în valuri, bombar- 
dîndu-1 pe Nieulescu și pe 
fundașii săi. F.C. Argeș a avut 
ieri, de nevoie, o formație ciu
dată, cu Jercan fundaș stînga, 
cu Ștefan (jucător insuficient 
consolidat) extremă stîngă etc. 
Faptul ar putea explica, în 
parte, lipsa de eficacitate a e- 
chipei, dar în orice alcătuire 
ea n-ar fi rezistat dacă ne 
gîndim la evoluția percutantă 
a ploieștenilor. 28 de șuturi 
spre poarta iui Nieulescu, 
două bare (Moraru și Ciucu) 
sînt argumente care legitimea
ză o victorie dară și rotundă.

Un grup de spectatori de la 
tribuna a doua a făcut ieri, la 
Ploiești, cea mai frumoasă ga
lerie sonoră din cîte am auzit 
în ultima vreme pe stadioa
nele noastre. Ei au înțeles că 
au datoria să încurajeze, să 
anime, să omagieze echipa și 
pe jucătorii cei mai produc
tivi și mai simpatici, dar să 
nu-și huiduia musafirii. Cu 
cîtevâ mici eclipse, grupul a- 
cela merită să fie citat exem
plar, *

Romulus BALABAN

STEAUA 4(2) ...SI TOTUȘI, NOU
0 8 PORTARULUI!

Stadion Jiul ; timp răco
ros ; teren alunecos (acoperit 
cu un strat de zăpadă) ; spec
tatori 1 400. Au marcat : NAI
DIN (min. 6) și COTORMANI 
(min. 90). Raportul de șuturi 
la poartă î 24—3 (dintre care 
pe spațiul porții 10—1). Raport 
de cornere : 12—1.

JIUL : Stan (fără notă, n-a 
fost soUcltah — Georgescu 9. 
Georgevicl 7 (minus un punct 
pentru .ioc dur)-, Stocker 7, 
Caramalis 6, Remus Popa 8, 
Sandu 9, Peronescu 7 (min. 
70 Cotormani 7 — pentru gol), 
Libardi 7, Ion Constantin 6, 
Naidin 8.

POLITEHNICA IAȘI : Cos
taș 8 — Gavrilă 6 (min. 46 — 
Hanceriuc 6), lanul 8, Alecu 
8. Romilâ 7, Mărdărescu II 6, 
Simionaș 6, Incze IV 7, Lupu- 
lescu 5 (min. 60 Marica 5), 
Cuperman 5, Dănilă

A arbitrat î A.
ajutat 

de F. Coloși și M. 
din București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 7.

La tineret-rezerve : Jiul — 
Politehnica o—l (0—0).

------------------- MMMMM

5.
PIR vu 
la linie 
Cîțu (toți

porții. In aceste condiții, tre
buie să spunem că meciul a 
fost plictisitor precum un film 
ale cărui acțiuni se desfășoară 
în același cadru. In cazul a- 
cestui meci, cadrul a fost te
renul de joc al oaspeților, 
care abia în min. 36 au reali
zat primul atac mai consis
tent, cînd acțiunea lui Lupu- 
lescu s-a soldat cu singurul 
corner în favoarea ieșenilor. 
In rest, aproape 45 de minute 
ne-am săturat de centrările 
fundașilor laterali ai Jiului, 
de pasele în adîncime ale mij
locașilor, de pătrunderile lui 
Naidin și de driblingurile inu
tile, chiar supărătoare, ale lui 
Ion Constantin. A înșira toate 
acțiunile gazdelor înseamnă a 
repeta la nesfîrșit numele lui

Sandu, Popa, Peronescu, Nai- 
din„ Ion Constantin și ale 
fundașului Georgescu — as-' 
tăzi cel mai periculos.,, ata
cant al gazdelor — care în 
min. 26 și 35, de pildă, i-a 
servit lui Libardi goluri gata 
făcute. Dar, inginerul a greșit 
calculul balistic în situații în 
care nu era vorba de riglă, 
ci doar de un simplu șut de 
la 6 m. Probabil că aceste ra
tări s-au datorat și faptului 
că golul a venit prea repede. 
In min. 6, Ion Constantin a 
driblat (de data aceasta cu fo
los), a centrat, Peronescu a 
simulat că va lovi balonul și 
Naidin, cu recunoscuta sa lo
vitură de cap, a trimis balo
nul în plasă.

După"pauză, fotbaliștii din 
Valea Jiului s-au mulțumit cu 
puțin și pentru că studenții 
nu mai aveau ce pierde, jocul 
s-a mai echilibrat. Ieșenii au 
îndrăznit să treacă mai des 
de linia de centru, dar șutul 
lor s„a lăsat așteptat timp de 
45 de minute. Or, în aseme
nea situații, ce șanse ar fi a- 
vut Politehnica pentru un 
meci egal ? Probabil, ataoanții 
din Copou au așteptat ca 
Stocker, Caramalis sau Geor
ge viei să lufteze, sau să-și a- 
ducă aminte de autogolurile 
„casei". Dar, cum apărătorii 
Jiului s-au lăsat de acest... 
sport. Stan a putut sta liniștit 
în poartă, în schimb, tînărul 
Costaș a avut mult de lucru, 
mai ales la șuturile lui X ii 
din (min. 60 și 62) și Cotor- 
mani (min. 73). Si cînd ne 
pregăteam de plecare, a venit 
golul doi. Min. ’90 : Ion Con
stantin șutează slab, în careu 
e aglomerație, și Cotormani 
împinge balonul în plasă din- 
tr-o dubioasă poziție de of
said. Un gol cu implicații doar 
la golaveraj, pentru că soarta 
meciului fusese pecetluită. în
vingătorul nu putea fi altul 
decît Jiul.

Așa cum începuse meciul,cre
deam că Steaua se va răzbuna 
cu vîrf și îndesat pentru cele 
5 goluri primite miercuri la 
Cluj și pentru celelalte care 
puteau să mai vină în acea 
partidă de pomină. Oaspeții 
păreau pur și simplu speriați 
de acțiunile Stelei, pierzîn- 
du-se cu firea și comițînd gre
șeli elementare, care păreau 
să anunțe aproape la fiecare 
moment primirea unui gol. 
Pînă laurmă, însă, răzbunarea 
echipei bucureștene avea să 
fie mai puțin cruntă, în joc 
intervenind adesea un echi
libru evident, care ne îndri- 
tuiește să spunem că scorul 
cu care s-a încheiat meciul 
este exagerat, unul din go
luri fiind, de altfel, trecut în 
plus în contul steliștilor, da
torită neatenției tușierului 
Ștefănescu, la o poziție evi
dentă de ofsaid.

Oricum, partida n-a avut is
toric, vagile speranțe ale ti
mișorenilor risipindu-se din 
primele minute ale meciului, 
o dată cu lovitura de la 11 
metri acordată de arbitru, la 
o „agățare" a lui Tătaru de 
către Kăcelesvu. Primind gol 
în minutul 5, oaspeții au în- 
genunchiat, așteptînd parcă 
noile lovituri ale soartei și 
ale... Stelei. Timp de 15 mi
nute, Steaua și-a ținut adver
sarul în jumătatea lui de te
ren, punîndu-1 adesea in si
tuații umilitoare, obligîndu-I 
să se apere Ia întîmplare, să 
greșească des, să suporte un 
adevărat calvar. Cel de al 
doilea gol a fost consecința 
firească a acestei dominări 
sub toate aspectele, a resem
nării totale a timișorenilor.

In mod neașteptat, însă, deși 
meciul este „jucat", oaspeții 
nu depun armele, ci, practic, 
încep jocul, închizând înain
tașilor bucureșteni căile de 
acces spre poarta lui Korec și 
manifestînd oarecari intenții 
ofensive. Este minutul 22, cînd 
C.F.R. trage primul șut la 
poarta lui Suciu. Oricum, par
tida nu mai are un sens unic, 
deși între minutele 30—35 
Steaua are trei acțiuni puter
nice, anihilate în ultima cli
pă de intervențiile inspirate 
ale portarului Korec, care nu 
se lasă „bătut" nici de Iordă- 
nescu, nici de Marcu, în situa

ții ce păreau decisive. Apoi, 
timișorenii au o ocazie de a 
fructifica, dar mingea trimisă 
de Periat trece pe lingă poar
ta lui Suciu. Finalul reprizei 
are mai multă „culoare", el 
oferindu-ne, printre altele, și

Stadionul Republicii, timp 
urît, umed șl rece, teren
prost, spectatori : circa 2 000. 
Au înscris : TATARU (min. 
5 din lovitură de la 11 me
tri, min 53 și 77) și IORDA- 
NESCU (min. 15). Șuturi la 
poartă : 26—7 (14—2 pe spa 
țiul porții). Raport dc corne- 
re : 11—2.

STEAUA : Suciu 7 — Ml- 
răuță 6, Ciugarin 8, Negrea 7. 
Vigu 6, Dumitriu 7. ștefănes
cu 8, Pantea 6, Tătaru 5, Ior- 
dănescu 7, Marcu 7.

C.F.R. TIMIȘOARA : Ko-
rek 8 — Hanganu 3 (din min. 
73 Popovicl), Mehedinți 5. 
Speriosu 5, Răcelescu 7, Her- 
gan 5, Chimiuc 6, Periat 5, 
Seceleanu 6. Bojin 6. Panici 6 
(din min. 59 Floareș 6).

A arbitrat GH. BlRSAN 
ajutat bine la li

nie de O. Turcitu și neco
respunzător de G. ștefănescu 
(toți din Galați).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 5.

La tineret-rezerve : Steaua 
— C.F.R. Timișoara 0—0.

un șut fulgerător în bară al 
lui Ștefănescu, la capătul unei 
acțiuni de o ridicată valoare 
tehnică.

Același Ștefănescu avea să 
realizeze la începutul reprizei 
a II-a o frumoasă pătrundere, 
oprită de către apărarea ad
versă, printr-un fault la 18 
metri. Puțin mai tîrziu, însă, 
Steaua majorează scorul, prin 
Tătaru, care primise o pasă 
ideală de la Iordănescu. înre
gistrăm, apoi, un șut puternic 
al lui Vigu, pe care Korec 
nu-1 poate reține decît cu 
multă greutate.

De aici încolo, partida intră 
în anonimat. Steaua nu mai 
insistă, iar C.F.R., deși mar
chează o revenire, irosește ac
țiunile, din cauza greșelilor 
tehnice ale jucătorilor ei. 
Practic, jocul nu mai intere
sează pe nimeni. După cît se 
pare, nici pe arbitrul Ștefă
nescu, care îl lasă pe Tătaru 
să înscrie din ofsaid al pa
trulea gol.

Jack BERARIU

Constantin ALEXE

La Botoșani : CUPA

Consiliul județean Boto
șani al sindicatelor, în cola
borare cu comisia județeană 
de fotbal, a organizat o in
teresantă competiție dotată 
cu „Cupa 311 Decembrie" la 
fotbal cu handicap. La meciu
rile desfășurate sîmbătă și 
duminică în municipiul Bo
toșani au participat opt echi
pe (împărțite în două grupe), 
două din divizia C și șase 
din campionatul județean. 
Clasamentul primelor patru

30 DECIACrdE

formații : 1. Textila Botoșani 
(div. C) care a întrecut în 
finală cu 7—4 pe Sănătatea 
Dărăbani și cu 4—2 pe Fla
mura roșie Botoșani ; 2. Fla
mura roșie Botoșani ; 3. Să
nătatea Dărăbani : 4. Fulgerul 
Dorohoi (din divizia C).
TIE UNGUREANU — coresp.

REMIZĂ" DE LUPTĂ
7?

(Ormare din pag. 1)

cu destulă putere evocatoare, 
si marele număr de cornere 
(29 : 20 pentru gazde. 9 pen
tru oaspeți), înregistrat. în fi-

părau „om la om", în cel mai 
jjur stil catenaccio : Cheran 
„trecuse" la Gybrfi, Stoeneseu 
la Dumitriu. Ștefan la Gher- 
qheli. Mustățea la Pescaru și 
Nelu Nunweiller — și azi un

a nins în ajun, teren greoi, spec-Stadion Tineretului, timp rece, 
tatori : aproximativ 15 000. Raportul șuturilor Ia poartă : 12—7 (pe 
spațiul porții : 5—3). Raport de cornere : 20—9.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Ivăncescu 8, Jenei 8, Olteanu 
- - - - ■ • 8, Balint 6,8, Rusu 8, Pescaru 8, Cadar 8, Ghergheli 8, Dumitriu II 

Gydrfy 7.
DINAMO : Andrei (min. 18 — Cavai 8)

HI ’ “ ... - -
D.

Nunwelller
Sălceanu 7,
8.

de

Cheran 7,
8, Stoeneseu 7. Ștefan 7, Mustățea 7. Nunweiller VI 7, 
Popescu 7 (min. 82 — Dinu), bumitrache 6, Lucescu
A arbitrat C. NIȚESCU (Sibiu) +-sȘ-'A-4fe--4r. ajutat la linie de 
T. Andrei (Sibiu) și A. Alexe (Rm. Vilcea).
Trofeul Petschovschi (pentru public) : 6.
La tineret-rezerve : steagul roșu — Dinamo București 0—0.

nai. pe carnetul nostru de în
semnări.

Desigur, din raportul lovitu
rilor de colț rezultă, în bună 
măsură, si aspectul general 
al partidei, marcată, evident, 
de suDerioritatea teritorială a 
fotbaliștilor brașoveni, porniți 
din orirnul minut într-o pa
sionantă cursă de urmărire a 
liderului. Băieții lui Valentin 
Stănescu si Proca atacau in 
trombă, îndeosebi pe flancul 
drept, elevii lui Nicusor — 
știind ce-i așteaptă — se a-

veritabil il libero — la... ci
ne reușea să se infiltreze prin
tre fisurile, acestui „beton" — 
marca Dinamo. Pentru a ne 
face, însă, o imagine 
pletă de ceea ce a ! 
la Brașov, sistemul 
dinamovist. să mai 
cum — în situațiile 
rare — în apropierea 
mare se aflau, de regulă, și 
Radu Nunweiller, și Sălceanu, 
și. deseori. Lucescu, acest stră
lucit jucător de echipă.
, Aproape un sfert de oră —

mai com- 
însemnat, 

defensiv 
arătăm 

de apă- 
careului

în pofida atacurilor valuri- 
valuri. declanșate de ga, ie — 
mecanismul Dinamo a func
ționat în apărare fără greș. 
Numai, Niclii, cu geniul lui. 
a intuit cum trebuie să nună 
pe picior greșit apărarea ad
versă. Intr-adevăr, in min. 14. 
realizînd un derutant „un-doi" 
cu GySrfi, l-a pus pe acesta 
in poziție ideală de șut. dar 
mingea, expediată de la apro
ximativ 10 metri, din unuhi 
drept, a trecut peste bară. 
Doar 4 minute mai tîrziu. Du
mitriu l-a avut partener de 
„un-doi“ pe Pescaru și. cînd 
i-a fost, restituit balonul, l-a 
trimis puternic, de la 12 rn, 
■jos la colț, obligîndu-l pe An
drei să se întrebuințeze la 
maximum pentru a para qolul. 
în căzătură. Andrei a rămas 
la rămînt. obligînd antreno
rul să-1 înlocuiască cu Cavai 
Tot Dumitriu va Iniția faza- 
gol din min. 26, finalizată, 
însă, de Balint dintr-o pozi 
tie de ofsaid, semnalizată de 
tușierul Ion Todor.

Repriza a doua a debutat, 
de asemenea, cu atacuri în 
trombă purtate de gazde (în 
min. 46, apărătorii dinamo- 
visti au acordat trei cornere), 
rezolvate — in extremis — 
de Cavai sau, cînd acesta a 
fost învins, de Nunweiller Ill. 
Scăpînd cu fața curată, oaspe-

ții au ripostat. energic, la ' 
ritului lor, fiind (în miii. 48) I 
la un pas de deschiderea sco- , 
rului. desigur, împotriva ' 
cursului jocului: Jenei l-a 
faultat pe Doru Popescu la ' 
marginea suprafeței dc pe- I 
deapsă. Stoeneseu. specialist I 
la asemenea lovituri, a șutat ! 
cu efect, trimițînd balonul j 
sus, spre păianjen, și obligtn- I 
du-l ve Adamache să respiri- . 
gă cu virful degetelor in cor
ner. In min. 51 și 54 a fost 
rîndul lui Cavai să se re
marce. blocînd pe linia por
ții sau scoțînd în corner șu
turile lui Cadar și, respectiv. 
Olteanu. De aici încolo (cu ex
cepția unei lovituri libere e- 
xecutată, în min. 58, cu „sche
mă" de dinamoviști și la care 
Jenei a contrat la fracțiune 
de secundă șutul puternic al 
lui Doru Popescu) momentele 
critice se vor petrece aproa
pe numai la poarta lui Cavai. 
păzit. insă, cu strășnicie de 
aproape întreaga echipă. Di
namo simte punctul (prețios ț 
în situația ei de lideră) în j 
buzunar. în timp ce Steagul | 
roșu nu mai are suficiente | 
resurse pentru a forța desti
nul — egal — al jocului.

Valentin Stănescu a avut 
..albele" dar Nicușor s-a sal
vat. in extremis, obținînd o 
remiză de mare luptă.

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR
Dupâ cum se știe, miine în

cepe Io București consfh’uiiea 
antrenorilor echipelor de fot
bal de divizia A.

Din iemele abordate cu a- 
ceastâ ocazie, nu vor lipsi, 
bineînțeles, analiza turului de 
campionat, folosirea de către 
echipe a perioadei de între
rupere, aplicarea teslelor (Co
oper, Ostrand) in timpul ore- , 
gătirii de iarnă etc.

Lucrările consfătuirii se vor 
încheia miercuri.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA .U 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL NR. 50, ETAPA 

DIN 13 DECEMBRIE 1970
1. Steagul r. — Dinamo Buc. x
2. „U“ Craiova — S. C. Bar; .1 1
3. Petrolul — F. C. Argeș 1

4. Jiul — Politehnica 1
5. U. T. Arad — C.F.R. Ciut l
6. „U‘‘ Cluj — Progresul l
7. Bologna — Catania 1
8. Foggla — Lazio I
9. Lanerossj — Internazionalc 2

10. Roma — Cagliari X
11. Sampdoria — Fiorentina x
12. Torino — Napoli x
13. Varese — Juventus x

Fond de premii : 365 154 let.
Plata premiilor la acest con

curs se face astfel :
— In Capitală, începind de la 

18 decembrie pînă la 27 ianua
rie 1971.

— In țară, de la 22 decembrie 
la 27 ianuarie 1971,



Campionatul de hochei al Armatelor Prietene

SELECȚIONATA ARMATEI ILUSS. ÎNVINGĂTOARE
Steaua București pe locul III

G. Szabo (Steaua) *-n plina acțiune, îl depășește pe Jaskierski 
(Legia) Foto M. FELIX

duce din handicap. Dar, în 
continuare, românii vor sprin
ts irezistibil spre victorie. în 
min. 52 Pană a făcut un sla
lom prin toată echipa adversă 
și a înscris magistral, pentru 
ca în min. 59 tot el să-l ser
vească ireproșabil pe Calamar 
căruia nu i-a mai revenit de- 
cît misiunea de a introduce 
pucul în plasă. Și în mo
mentul cînd sirena anunța 
sfîrșitul, Gheorghiu a mai în
scris un gol neacordat bine-

O comisie alcătuită din re
prezentanții celor 5 echipe 
participante a desemnat, 

jucători ai tur-

(DU-

pe
cel inai bun, 
ueului :

PORTAR —
kla).

FUNDAȘ —
(Steaua).

ATACANT
Mișakov (Selecționata Arma
tei U.R.S.S.).

Jiri Orha

Dezideriu Varga

—' Evghenii

înțeles de arbitri fiindcă 
timpul jocului se scursese.

Au condus: V. Sorokin 
(U.R.S.S.) și A. Prazak (Ceho
slovacia).

SELECȚIONATA ARMATEI
U.R.S.S. DUKLA JIHLAVA 

3—1 (1-0, 0-1, 2-0)

BOBBY

Au fost desemnați cei 6 candidați la titlul mondial

deținut de Boris Spasski

2 300 de participanți la Jocurile Olimpice 
Sapporode la

Campionatul de hochei al Armatelor Prietene, unul din
tre cele mai puternice turnee amicale programat în Capitală, 
s-a încheiat aseară oferind celor peste 2 000 de spectatori o 
admirabilă rundă finală. Partida derby dintre Selecționata 
Armatei U.RS.S. și Dukla Jihlava a prilejuit un joc care a 
confirmat toate așteptările, fiind dinamic, palpitant, și de o 
înaltă ținută sportivă. Consemnăm, de asemenea, buna com
portare a campioanei noastre. Steaua București, clasată ne 
locul 111, ceea ce redeșteaptă încrederea intr-un reviriment 
al reprezentativei țării in acest sezon.

STEAUA—LEGIA 5—2

Steaua a ciștigat acest joc 
mai greu decît se aștepta (și 
de cît ne așteptam), dar nu 
pentru eă formația poloneză 
ar fi evoluat la un nivel su
perior față de partidele sus
ținute în turneul bucureștean 
al armatelor prietene. E drept, 
Legia s-a prezentat cu un 
plus de hotărîre și incisivi
tate față de meciul cu T.S.K.A., 
însă, în ansamblu echipa a 
dovedit o valoare modestă.

Socotind că va învinge ori
cum, Steaua s-a angrenat în- 
tr-un joc lent, steril, de uzu
ră, care o dezavantaja în mod 
evident și convenea de minu
ne adversarilor. Lucrul acesta 
s-a vădit mai ales în momen
tele de explozie ale Stelei 
care au creat de fiecare dată 
la poarta polonezilor pericole 
iminente de gol.

începutul a fost favorabil 
gazdelor; încă în primul mi
nut o combinație Stefanov — 
Gheorghiu l-a pus pe cel de-al 
doilea într-o poziție excelen
tă pe care stelistul a și fruc- 
tificat-o i 1—0. Dar speranța 
.că Steaua se va detașa rapid

(1—1, 1-0, 3—1)

nu s-a împlinit. Jocul s-a des
fășurat în continuare confuz, 
încet, cu pase fără adresă și 
în min. 16 Ruchala a egalat 
la capătul unei acțiuni per
sonale.

Repriza a doua i-a adus 
din start pe români în avan
taj. Același Gheorghiu pri
mind de data aceasta o pasă 
de la Ioniță a urcat scorul la 
2—1. Dar clișeul primei tre
imi s-a repetat. Tn plus, jocul 
a devenit nervos, pe alocuri 
dur. Alternativ, echipele s-au 
aflat cu cîte unul sau cîte 2 
jucători pe banca penalizați- 
lor. în min. 39, Pană, cel 
mai bun om de pe gheață în 
acest meci a avut o excepțio
nală execuție tehnică (șut-lift 
cu spatele) din păcate pe lîn- 
gă poartă. Abia în repriza a 
treia vom vedea echipa Steaua 
evoluînd la valoarea ei reală 
și cunoscută. Ritmul partidei 
crește și implicit jocul se în
cheagă. Calamar a ridicat sco
rul la 3—1 printr-o spectacu
loasă acțiune personală. Apoi 
Legia are un ultim moment 
de ambiție și Pomorsky re-

in „Cupa ziarului Izvestia"

Cehoslovacia pe primul loc
v Aseară, în ultima partidă a turneului internațional de ho

chei pe gheață, de Ia Moscova, dotat cu Marele Premiu al zia
rului „Izvestia", echipa U.R.S.S. a dispus de cea a Suediei cu 
4—0 (1—0, 2—0, 1—0), Pe primul loc în clasamentul turneului 
a terminat echipa Cehoslovaciei, care în ultimul meci susținut 
a dispus de Finlanda cu 7—3 (1—0, 4—1, 2—2). Ilocheiștii ceho
slovaci au acumulat 8 p, fiind urmați în clasament de U.R.S.S. 
— 6 p, Suedia, Finlanda și Polonia 2 p.

Meciul vedetă a prilejuit un 
spectacol de calitate. S-a ju
cat într-o viteză amețitoare, 
pe gheață desfășurîndu-se to
tuși întreaga gamă a subtili
tăților și... șireteniilor hoche
iului. Prima „vioară1* în a- 
ceastă confruntare a fost in
discutabil formația Dukla 
Jihlava. Ea a atacat debor
dant, a combinat cu inventi
vitate, dar n-a reușit să fruc
tifice sumedenia de ocazii pe 
care le-a avut, mai ales în 
repriza secundă. Este adevă
rat că și portarul sovietic 
Tolstikov a beneficiat de o zi 
excepțională în care pregăti
rea lui s-a îmbinat cu inspi
rația.

în prima repriză Selecțio
nata Armatei URSS . a apli
cat un presing strîns, acțio- 
nînd cu toată hotărîrea în 
angajamentele directe din te
ren sau de la mantinele. O 
asemenea tactică nu a conve
nit deloc echipei cehoslovace, 
încercînd să se debaraseze 
marcajul strict, practicat 
adversari, fundașii de 
Dukla comit o greșeală 
min. 11 și Gusev transformă 
impecabil o pasă bună, primi
tă de la Blinov. Repriza se
cundă a aparținut în între
gime hocheiștilor cehoslovaci, 
încă din primul minut, Au
gusta sprintează irezistibil 
printre toți apărătorii sovietici 
și reușește să egaleze. în 
continuare Dukla Jihlava do
mină, realizează combinații 
frumoase, dar... ratează, ra
tează mereu.

în ultima parte a întîlnirii 
am asistat la o aprigă încleș
tare de forțe, care a încălzit 
tribunele. Cînd nimeni nu se 
mai aștepta, în ultimele 60 
de secunde (!), Dukla Jihlava 
este în inferioritate numerică 
și Mișakov aduce avantajul 
de partea Selecționatei Arma
tei URSS, pentru ca tot el să 
majoreze apoi scorul Ia 3—1.

Au arbitrat W. Sczepeclz 
(Polonia) și C. Sgîncă (Româ
nia).

MADRID, 
șit turneul 
de la Palma de 
tapă a întrecerii 
să desemneze pe 
lenger la titlul 
ținut de marele . ____  _.
vietic Boris Spasski. In ulti
ma rundă, au fost definiti
vate cele 6 locuri fruntașe ale 
clasamentului, stabilind pe 
cei care vor lua parte anul 
viitor la meciurile candidați- 
lor, alături de Tigran Petro
sian — fostul campion mondial 
— și Viktor Korcinoi. învin
sul lui Spasski in ultima in- 
tilnire preliminară a ediției 
trecute.

Cîștigindu-și ultimele lor 
partide. Taimanov și Uhlmann 
obțin calificarea, după un fi- , 
niș dramatic. Nu vor fi ega
lități pe locul 6. următorii 
clasați fiind distanțați ia */a 
p. Iată rezultatele ultimei run-

13. — A luat sfir- 
interzonal de șah

Mallorca, e- 
care trebuie 

viitorul chill- 
mondial, de- 
maestru so-

de : Fischer — Panno 1—0, 
Rubinetti — Larsen 0—1. Mi
nici — Gheller ’,2—Smis- 
lov — Hiibner 1—0, Tatma- 
nov — Matulovici 1—0, Uhl
mann — Naranja 1—0. Uitu
men — Portisch 0—1. Jime
nez — Polugaevskj */2—V2, Fi
lip — Gligorici întreruptă, Iv- 
kov — Mecking ’A—12, Sut
tles — Resheysky ’A—V2, Hort 
— Addison

CLASAMENTUL FINAL. : 
Fischer 18'/», Larsen, Gheller 
și Ilubner 15, Taimanov ?i 
Uhlmann 14. l’ortisch și Smi- 
slov 13*/», Polugaevskl 13, Gll- 
gorici 12*/2 (1), Mecking și
Panno IS'/z. Hori 11'/», Ivkov 
10’, 2, Minici și Suttles 10, Re- 
shevsky 9'/», Addison și Ma- 
tulovici 9, Uitumen 8'/2, Fi
lip 8 (1), Naranja 8, Kubinctti 

Jimenez 5'/».

lat-o 
coboririi 
Mondiale'

pe Franfoise Macchi, ciștigătoarea de simbătă a 
de la Bodenecchia, prima probă feminină a „Cupei 

la schi.

H. DUVILLARD CÎȘTIGĂ
COBORÎREA DE LA SESTRIERE

Valeria CHIOSE

HANDBALISTELE DE LA RAPID

Învinse de r.s.s. ucraineană

CLASAMENT FINAL

L

2.
3.
4.

francez Henri 
este cîștigătorul 
coborirp de la 

(Italia), concursul 
al „Cupei Mondl-

Japonezii nu au lăsat nimic 
la întîmplare în dorința lor 
de a face din Jocurile Olim
pice de iarnă de la Sapporo 
cea mai mare reușită din is
toria sportului. Satul olimpic 
— care nu va fi deschis decît 
înaintea Jocurilor — va pu-

tea adăposti 2 400 de sportivii 
Comitetul de organizare a 
Jocurilor a anunțat că aproxi
mativ 2 300 de sportivi ți ofk 
ciali din 42 de țări vor lua: 
parte la întrecerile „olimpia
dei albe" 1972.

■

EUGEN HEMPEL (2:34,8-200m BRAS)

în concursul internațional 
desfășurat în bazinul de 25 m 
din Gottwaldow au luat star
tul înotători din 8 țări, prin
tre care și un grup de spor
tivi de la Dinamo București. 
Iată cele mai bune rezultate 
tehnice :

Gingsjo ^Suedia) 17 : 18,8 și 
Flokner 
1500 m 
2 : 28,9, 

2 : 32 2.
2 : 38,3 (r. p.) la 200 m mixt (f) ; 
Matthes (R.D.G.) 2:06,6 la
200 m spate ; Lindner (R.D.G.) 
66,7 la 1.00 m delfin (f); Ap- 
pelt (R.D.G.) 2 :28,8, Hra-

(R.D.G.) 17:29,4 la 
liber; Stolze (R.D.G.) 
Schuchardt (R.D.G.) 

...CR. BALABAN

GOTTWALDOW
E.

(r. p.) la
E. Sehmisch
Y. Niebcr

detzky (R.D.G.) 2:33,8,
HEMPEL 2 :34,8
200 m bras;
(R.D.G.) 62,0,
(R.D.G.) 62,1 la 100 m liber 
( f ) ; Flockner 2 :12,4, ...A. PE- 
TELEI 2:17,3 (r. p.) la 200 tn 
delfin ;
100 m
2 ; 44,7,
2 : 47,5,
2 :56,7
Matthes 
(R.D.G.) 
mixt:
(R D.G.)
BAN 10 :17,7 (r. p.) la 800 m 
liber (f).

Rund (R.D.G.) 55,0 la 
liber; Schuchardt 
Porsch (R.D.G.) 

...A. GEORGESCU 
la 200 m bras (f);

2 :13.0, Pechmann 
2 :14,8 la 200 m 

Nieber 9:38,6, Eife 
9 : 39,6, ...CR. BALA-

■

TELEX • TELEX • TELEX
atletic 

la 
Davies 

in 
tim- 

de 
2:21,0 și aparținea a- 
Tom von Rudden.

Cu prilejul unui concurs 
desfășurat pe teren acoperit 
Cosford. englezul John D; 
a . corectat recordul mondial 
proba de 1 OOo m realizînd 
pul de 2:20,9. Vechiul record 
sală era de ~ — ~ -
mericanului

Disputat la Angouleme, medul 
internațional feminin de hand
bal dintre echipele Franței și 
Spaniei a luat sfirșit cu scorul 
de 14—6 în favoarea sportivelor 
țării gazdă.

de finală ale C.C. la
(meci retur), 

în-

Tn optimile 
baschet masculin 
echipa bulgară Balkan a 
vins cu scorul de 89—69 (42—39) 
echipa M.K.I. Helsinki. Balkan 
s-a calificat pentru turul urmă
tor.

La Aalborg, selecționata de box 
a acestui oraș a întîlnit într-un 
meci amical echipa Parisului. 
Pugiiiștil danezi au obținut vic
toria cu scorul de 7—3.

Ieri seară s-a disputat, în 
sala Floreasca, partida in
ternațională amicală de hand
bal feminin între reprezenta
tiva R.S.S. Ucrainene și Ra
pid București. Deși întărită 
eu două jucătoare din prima 
garnitură a țării (Oancea și 
Maghiari), formația ferovia
relor n-a putut ține piept 
iureșului jucătoarelor oaspe
te care, după 10 minute de 
joc conduceau deja cu 5—1. 
Conduse impecabil de Maria 
Marșuba (care pe lingă că 
este și o fină tehniciană, a 
fructificat deseori greșelile 
de apărare ale Rapidului),

CLUJ-CHIȘINĂU 5-4 
LA HALTERE

CLUJ, 13 (prin telefon). Me
ciul internațional de haltere 
dintre reprezentativele orașe
lor Cluj și Chișinău s-a în
cheiat cu victoria sportivilor 
clujeni, cu scorul de 5—4. Cu 
acest prilej au fost corectate 
sase recorduri republicane de 
juniori. La categoria super- 
grea Spiridon Herghelegiu a 
totalizat 450 kg (160, 120, 170).

P. RADVANI, cores.

și cu două extreme în mare 
vervă (Tkaciova și Bobruși), 
reprezentativa R.S.S. Ucrai
nene a dominat copios prima 
repriză obținînd, pînă la 
pauză, un avantaj de 5 go
luri : 8—3. în partea a doua 
a jocului așteptam, firesc o 
replică mai dîrză din partea 
team-ului bucureștean dar, 
parcă vrînd să infirme aș
teptările noastre, situația s-a 
clarificat și mai mult în fa
voarea... oaspetelor. Acestea 
au circulat rapid, s-au apărat 
atent și au contraatacat ful
gerător, făcînd inutile desele 
schimbări de portar la care 
proceda antrenorul Simion 
Pompiliu. Scorul s-a mărit 
din ce în ce mai mult, iar 
rapidistele au ezitat să mai 
tragă de la distanță (deși în 
teren se găseau, în perma
nență, cel puțin trei aruncă
toare puternice), înghesuind 
jocul pe centru și căutînd, 
la infinit, să angajeze pivoțli 
firavi „ascunși" în spatele 
jucătoarelor sovietice, impu
nătoare și ca gabarit 1 în 
această situație jocul s-a în
cheiat cu o categorică în- 
fringere a Rapidului: 21—7 ! 
Principalele realizatoare: 
Marșuba (6) și Lobjina (5) 
pentru R.S.S. Ucraineană, 
Stănișel (3) pentru Rapid. 
Au arbitrat bine G. Popescu 
și B. Gelman.

Horia ALEXANDRESCU

Selecționata Armatei
4
4
4
4
4

U.R.S.S.
Dukla Jihlava 
Steaua Buc. 
T.S.K.A. Sofia

S. Legia Varșovia

4 0 0 41— 4
3 0 1 20— 6
2 0 2 17—18
10 3 11—44
0 0 4 8—23

8
S
4
2
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Schiorul 
Duvillard 
probei de 
Sestriere 
inaugural
ale“ la schi. El a parcurs 
traseul de 268 m (diferență 
de nivel — 710 m) în 1 :48,30 
fiind urmat de compatriotul 
său Bernard Orcel — 1 :49,58 
și marele favorit al compe
tiției, austriacul Karl Schranz 
— 1 :49,72. Au luat startul 
101 schiori din 19 țări.

Concomitent cu acest con
curs. pe pistele de la B&le- 
necchia (Italia) s-au întrecut 
schioarele. După ooborîrea 
de sîmbătă, cîștigată de con-

curenta franceză Francoise 
Macchi, s-a disputat o probă 
de slalom special, câștigată 
de Michele Jacot (Franța) — 
74,90. Au urmat austriecele 
Anne-Marie Proell — 75,69 
și Wiltrud Drexel — 75,81.

In turul doi al C.C.E. la volei 
s-a disputat, la Paris, întâlnirea 
dintre echipele Racing Club și 
Ț.S.K.A. Moscova. Voleibaliștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (15—9, 15—9, 15—8).■
La Osnabruck, în C.C.E. la 
baschet (m). echipa Panathinaikos 
Atena a învins cu scorul de 86— 
73 formația locală V.F1. Osna
bruck. Basehetbaliștii greci care 
au ciștigat și primul joc (89—52) 
s-au calificat în continuare.■
Turneul internațional masculin 
de handbal de la Tbilisi a fost 
ciștigat de echipa Iugoslaviei, 
care în finală a învins cu scorul 
de 29—18 (16—6) echipa R.S.S. 
Gruzine. Echipa R. F. a Ger
maniei. a ocupat locul trei, în- 
trecînd cu scorul de 21—19 (16— 
11) echipa de tineret a U.R.S.S.

La Granollers (Spania), echipa 
locală cu același nume a învins 
cu scorul de 24—22 echipa U.S. 
Ivry (Franța) în cadrul C.C.E. 
la handbal (m).

TURNEUL INTERNATIONAL
DE TENIS DE AAASĂ DE LA SOFIA
SOFIA. 13 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). în 
localitate a luat sfirșit tur
neul internațional de tenis de 
masa, care a dat ciștig de 
cauză formației masculine a 
Cehoslovaciei. Ea a întrecut 
în finală echipa R.D. Germa
ne cu 3—1. Clasament : 1.
Cehoslovacia, 2. R.D. Germa
nă, 3. Bulgaria I. 9. ROMA
NIA. La fete, pe locul I s-a 
clasat echipa Poloniei (în fi
nală : 3—1 cu Bulgaria I). 
Clasament: 1. Polonia. 2. Bul
garia I, 3. Cehoslovacia. 6. 
ROMANIA.

Finala la simplu fete a avut 
loc între Kalinska (Pol.) și 
Stepan (R.D.G.). Ultima a în
vins cu 3—2. în două meciuri 
anterioare. Udrihova (Ceh.) a 
întrecut-o greu cu "—2 pe

ce Popescu 
mai bună 
Ranghelo-

Condicaru. în timp 
a pierdut la cea 
jucătoare bulgară, 
va. cu 3—1.

La simplu bărbați P. Veli
kov (Bulg.) a dispus de Voz- 
nița (Pol.) cu 3—2. iar la 
dublu bărbați, perechea bul
gară Peter și Todor Velikov 
s-a dovedit mai bună decît 
cea alcătuită din Fulin, Benga 
(Cehoslovacia) : 3—1.

La dublu femei s-a înregis
trat o mare surpriză, jucă
toarele poloneze Kalinska si 
Novonta reușind să dispună, 
la un scor categoric, de Mei- 
kova Și Ranghelova. cu 3—0 
(13. 14. 9).

La ora închiderii ediției, 
proba de dublu mixt era in 
plină desfășurare.

Toma HRISTOV

Pentru a doua oară, în decurs 
de numai o săptămînă, înotăto
rul american John Kinsella, re
cordman al lumii în proba de 
1 500 m liber, a corectat cea mai 
bună performanță mondială în 

’ ------ * ~ ’ El a
per- 

cu

cursa de 1 000 yarzi liber, 
realizat timpul de 0:17,6, 
formanță care echivalează 
8:30 pe 800 m.

Selecționatele de tenis de 
ale K. P. “ ‘

_ masă
Chineze, care se află 

în turneu în Iugoslavia, au ob
ținut două noi victorii în me
ciurile susținute la Novlsad. Oas
peții au cîștigat la masculin 
7—1 în fața Iugoslaviei șl 
feminin cu 7—0. în partidele 
la Belgrad, Jucătorii din R. 
Chineză cîștlgaseră cu 5—o 
respectiv, 5—2.

CU 
la 
o
P.

Echipa italiană de hochei 
gheață H. C. Cortina va 
în turul următor al C.C.E., 
locul formației vest-germane 
E. V. Landshut. Jucătorii vest- 
germanl au ciștigat meciurile cu 
H.C. Cortina cu scorurile 
4—3 și 5—2, însă italienii au 
pus o contestație în sensul 
în cadrul echipei Landshut 
evoluat jucători nelegitimați

pe
Jue* 

în

da 
de- 
că 
au 
O- 

ficial la acest club. Contestația a 
fost admisă.

PE RINGURILE DE BOX
» SÂNÂTESCU ÎNVINS ÎN FINALA, LA MINSK 0 JOSE LEGRA ÎNVINGĂTOR PRIN KO.

S BOGAT PROGRAM AL

în semifinalele . turneului 
internațional de box de la 
Minsk, la categoria grea s-au 
întîlnit Makouka (U.R.S.S.) și 
Ion Sănătescu (România). Pu- 
gilistul sovietic a obținut 
victoria Ia puncte.

★
Campionul european

box, la cat. pană, spaniolul 
Jose Legra, a susținut un 
meci amical în compania ar
gentinianul Abel Almaraz. 
I'Cgra a repurtat victoria prin 

in repriza a 4-a.

PUGILISTILOR POLONEZI ÎN PROIECT, REVANȘA
MONZON-BENVENUTI

Selecționata de box a Po
loniei va avea un bogat pro
gram internațional in anul 
1971. în afara campionatelor 
europene de la Madrid, pu- 
giliștii polonezi vor evolua în 
Turcia, Scoția, R. F. a Ger
maniei, Anglia, R. D. Ger
mană. Cuba, Olanda, Româ-

drul 
două 
mondiale. Capul de afiș ar 
urma să fie deținut de me
ciul în care argentinianul 
Carlos Monzon, campion al 
lumii la cat. mijlocie, își pu
ne titlul în joc în fața ita
lianului Benvenuti, în „se- 
mivedetă" campionul mon
dial la cat. ușoară, italianul 
Arcari, va lupta în compania 
challengerului său, brazilia
nul Joao Henrique.

căreia, să se desfășoare 
meciuri pentru titlurile

italieni 
organi- 
Ia San

de

CAMPIONATE

Clasamentul pri

de

SCOȚIA : SCHIMBARE 
DE LIDER

jucunui, zxiigua, iv. j. 

mană. Cuba, Olanda, 
nia și Ungaria.

★
Managerii de box 

studiază posibilitatea 
zării, la 30 ianuarie, 
Remo, a unei reuniuni în ca-

© MECIURI INTERNAȚIONALE 
e JOCURI DE CUPĂ

R.F.G.: ETAPA DE CUPANapoli 1—1 (Rampanti, res
pectiv Juliano), Varese — Ju
ventus 0—0.
nielor :
1. Napoli
2. Milan
3. Bologna
4. Cagliari

în clasamentul golgeterilor 
conduce Savoldi (Bologna) cu 
8 goluri, urmat de Bonnin- 
segna (Internazionale) 7 g, 
Prati (Milan) 6 g, Villa (Mi
lan) 5 g etc.

Cesare TRENTINI

In.fi. F. a Germaniei s-au 
desfășurat 32-imile „Cupei 
R.F.G.*■ N-au lipsit surprizele : 
echipele din prima ligă Ki- 
kers Offenbach, 
Frankfurt, Werder 
VfB Stuttgart,

Phil Parkes, portarul lui Wolverhampton, respinge ba
lonul din fața atacantului George Graham (nr. 11) de ia 
Arsenal. Echipa „tunarilor" a ciștigat cu 2—1 și candidea
ză acum la primul loc în campionatul englez.

Telefoto :A. P. Agerpres 
o întrerupere de două săptă- 
mîni (dim cauza meciului cu 
Irlanda), a înregistrat rezul
tate normale. Fruntașele cla
samentului au obținut scoruri 
egale, așa îneît nu s-au pro
dus schimbări importante în 
clasament. Iată rezultatele și 
autorii golurilor : Bologna — 
Catania 2—0 (Bulgarelli din 
11 m și Savoldi), Foggia — 
Lazio 5—2 (Saltutti 2, Bigon, 
Montefusco și Rececconi, res
pectiv Chinaglia și Chinella- 
to), Lanerossi Vicenza — In
ternazionale 1—2 (Santin, res
pectiv Jair și Bonninsegna), 
Milan — Verona 1—1 (Com
bin respectiv Clerici), Samp- 
doria — Fiorentina 2—2 
(Merlo și Vitali, respectiv 
Suarez și Lippi), Torino —

ÎN CAMPIONATUL EUROPEI
TURCIA - ALBANIA 2-1

(2—1)
în cadrul campionatului eu

ropean (grupa a VlII-a), ieri 
la Istanbul, echipa Turciei a 
dispus cu 2—1 (2—1) de Alba
nia. După acest joc, clasamen
tul grupei se
1. Turcia
2. Polonia
3. R.F.G.
4. Albania

prezintă astfel
2 110 3—1
1 1 0 0 3—0
10 10 1—1
2 0 0 2 1—5

3
2 
1 
0

• La Bursa : Turcia — Al
bania 0—0 (echipe de tineret, 
în cadrul C.E.).

ITALIA: O ETAPĂ FĂRĂ 
SURPRIZE

Etapa a 9-a din campiona
tul Italiei, desfășurată după

ANGLA: ARSENAL 
AMENINȚA I

In etapa a 21-a, liderul Leeds 
United a terminat la egalitate 
în timp ce principala urmă
ritoare, Arsenal, a ciștigat și 
s-a apropiat de fruntașa cla
samentului, care are un meci 
mai mult. Iată rezultatele : 
Arsenal — Wolverhampton 
Wanderers 2—1, Blackpool — 
Coventry City 1—0, Crystal 
Palace — Derby County 
0—0, Everton — Southampton 
4—1, Leeds United — Ipswich 
Town 0—0, Manchester Uni
ted — Manchester City 1—4, 
Newcastle United — Hudder
sfield 2—0, Nottingham Forest 
— Chelsea 1—1, Stoke City — 
Burnley 0—0, West Bromwich 
Albion — Tottenham Hotspur 
3—1. West Ham United — Li-
verpool 1—2.
1. Leeds United 22 14 7 .1 37-15
2. Arsenal 21 14 5 2 41-16
3. Tottenham 21 10 7 4 33-17
4. Chelsea 21 9 9 3 29-24

35
33
27
27

Eintracht 
Bremen, 

Rottweiss 
Essen, au fost eliminate 
echipe care activează în ligi 
inferioare. O serie întreagă 
de meciuri au necesitat pre
lungiri. Iată rezultatele : Bo
russia Neuekirchen — F. C. 
Kaiserslautern 0—1, SSV
Reutlingen — F. C. Kdln 2—5, 
SV Alsenborn — Borussia 
Moenchengladbach. .1—1 d.p., 
TSV Westerland — Bor. Dort
mund 0—4, VfR Heilbronn — 
Offenbacher Kickers 2—0,
Wattenscheid 09 — Herta BSC
1— 2, Tasmania 1900 — Eintr. 
Brauschweig 1—0, Hannover 
96 — Hamburger SV 2—3 
d.p., RW Iberhasen — Rot
tweiss Essen 4—3, Fortuna 
Dusseldorf — Werder Bremen 
3—1 d.p., FC St. Pauli. — Ein
tr. Frankfurt 2—3 d.p., Hessen 
Kassel — Bayern Milnchen
2— 2 d.p., F. C. Homburg 
Saar — MSV Duisburg 1—1 
d.p., Holstein Kiel — VFB 
Stuttgart 2—1, VFL Wolfs
burg — Schalke 04 2—2 d.p., 
Wuppertal ter SV — Arminia 
Bieledeld 5—0

Meciurile terminate la ega
litate și după prelungiri se 
vor rejuca.

In etapa a 16-a a campio
natului Scoției, Celtic Glas
gow a fost învinsă pe teren 
propriu de Aberdeen, care a 
trecut astfel în fruntea clasa
mentului. Iată rezultatele. 
Celtic Glasgow — F.C. Aber
deen 0—1, Cowdenbeath — 
AYR United 1—3, FC Dundee
— Morton 2—0, FC Falkirk
— Dundee United 1—1, Hi
bernian Edinburg — Dun
fermline Atheltic 2—2, FC 
Kilmarnock — Clyde Glasgow 
1—1, FC Motherwell — Heart 
of Midlothian 1—2, FC Șt. 
Johnstone — Glasgow Ran
gers 2-1. FC Șt. Mirren — 
FC Airdrie 2—4. în clasament: 
1. FC Aberdeen 28 p. 2. 
Celtic Glasgow 27 p, 3. FC 
Șt. Johnstone 20 p, 4. FC Fal
kirk 20 p.

® In cadrul unei intilniri 
internaționale, disputată in 
orașul La Valetta, echipele 
de tineret ale Maltei și Elve
ției au terminat Ia egalitate: 
0—0.

® Tradiționalul turneu in
ternațional de fotbal pentru 
juniori de la Viareggio va re
uni anul viitor 8 echipe de 
peste hotare și 8 formații ita
liene de club. Și-au confirmat 
oficial participarea echipele 
Racing Buenos Aires, Boca 
Juniors, Benfica Lisabona, 
Valencia, Eintracht, Dukla, 
Ferencvaros și Partizan Bel
grad.
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