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IN ETAPA A V-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

CLASAMENT

(1-1)
(2-0)

1— 1
3-0

GAZDELE Șl OASPEȚII ȘI-AU ÎMPĂRȚIT PUNCTELE!
REZULTATE TEHNICE

CRISUL — A.S.A. ARMATA
POLITEHNICA - PETROLUL
STEAUA — • F.C. ARGEȘ
STEAGUL ROȘU — „U" CLUJ
S.C. BACĂU — FARUL
C.F.R. CLUJ — RAPID
Meciurile disputate sîmbătâ : 
JIUL — U.T.A.
DINAMO — UNIV. CRAIOVA

® Participantele la cupele europene ocupă primele patru locuri ale clasamentului 
* Rapid clștigă In minutul 90! • Petrolul beneficiază de degringolada din Copou,

lată momentul în care Steaua își va asigura (cu cite emoții!), victoria în 
pieciul cu F.C. Argeș. Tătaru transformă lovitura de la 11 m. Portarul 

Stan a atins mingea cu vîrful degetelor, dar n-a putut evita golul.
i Foto 1 V. BAGEAC

Așadar, clasamentu 
lit de cele două 
de sîmbătâ — cla;

care 
fața 
tor ii 
în privința primelor locuri, 'ofe- 
rindu-ne o ierarhie în care cele 
patru formații care vor repre
zenta fotbalul românesc în cu
pele continentale, la mijlocul 
săptămînii, se aliniază, cuminți, 
una în spatele celeilalte.

Etapa ultimă a fost mai de 
grabă una a oaspeților, care au 
acumulat opt din cele 16 punc
te puse în joc. Dacă victoria 
Rapidului, chiar în ultimul mi
nut, surprinde mai puțin, în 
condițiile în care. s-a realizat pe 
teren 
marile 
rămîn
A.S.A.
slăbiciunile
— ale studenților ieșeni, petro-

)

Echipa României 
pentru challenge-round

Federația română de tenis 
a comunicat forului de spe
cialitate din S.U.A - alcătui
rea reprezentativei de tenis 
a țării noastre pentru finala 
„Cupei Davis“z programată în 
zilele de 8, 9 și 10 octombrie, 
la Charlotte (Carolina de 
nord). Titularii echipei române 
sînt următorii : Hie Năstase, 
Ion Tiriac, Petre Mărmureanu 
și Viorel Marcu. Căpitanul ne
jucător al echipei este prof. 
Ștefan Georgescu.

<

I

șadar, clasamentul stabi- 
l meciuri 

_ _______ clasament în
Dinamo se plasează în 

U.T.A.-ei, grație unei vic- 
în plus — a rămas intact

neutru, la Sibiu, atunci 
performere ale duminicii
Petrolul și, mai ales, 
Tg. Mureș. Speculînd 

devenite cronice

liștii se întorc din Copou 
două puncte mari și nebănuite. 
La Oradea, derbyul noilor pro
movate s-a decis în favoarea 
oaspeților, care par mai maturi 
și mai căliți pentru aspra bă
tălie a primei divizii.

In rest ? Universitatea Cluj, 
lider pînă la golul egalizator al 
lui Kadar,. a reconfirmat forma 
bună din recentul turneu (cîști- 
gat) din U.R.S.S., Steaua a cîști- 
gat pe merit, chiar dacă dintr-un 
penalty, Dinamo și-a înscris în 
palmares o nouă victorie confor
tabilă, S.C. Bacău a învins „la 
pas", în vreme ce U.T.A. și Jiul 
— neînvinse pînă acum — și-au 
împărțit punctele.

Faptul că cele patru repre
zentante din cupele europene au 
strîns șapte puncte. în condițiile 
în care două dintre ele au jucat 
în deplasare, ne oferă satisfacții 
suplimentară legate de etapă și 
speranțe pentru mijlocul săptă- 
mînii...

„CUPA FEMINA" EDIȚIA I

4000 DE TINERE
PE STADIOANELE IAȘULUI

IAȘI, 26 (prin telefon, tie la trimi
sul nostru). Au trecut doar citeva mi
nute de la consumarea — sub privi
rile a peste 10 000 de spectatori — 
ultimei probe din cele 5 cite au fost 
rezervate candidatelor la cîștigarea 
trofeului „Cupa Femina”, ștafetă com
binată. De-abia părăsiseră gazonul 
cei 22 de fotbaliști (întrecerea a avut 
loc în pauza meciului Politehnica — 
Petrolul) și suprafața de joc a fost 
ocupată de 60 de tinere. Ele au de
monstrat — prin abilitatea cu care au 
știut să evite toate „capcanele" înși
rate pe 100 m lungime — nu numai 
grație, nu doar aptitudini de polispor
tive (proba de ștafetă le-a solicitat 
să alerge, să sară peste obstacole, să 
treacă pe sub un gard, să arunce o 
minge în interiorul unui cerc) ci, in 
primul rînd. pasiune pentru exercițiul 
fizic.

De 
tor ii 
cipal 
nicipal U.T.C.) prin lansarea unei 
competiții inspirat denumite „Cupa 
Femina" ? Chiar titulatura o spune : 
atragerea tinerelor din ramurile chi
miei și industriei ușoare, preponde
rente îți economia orașului Iași, în 
practicarea exercițiilor fizice și a 
sportului. în fazele pe asociații (au 
participat salariate de la Fabrica de 
confecții. Țesătura, Moldova-tricotaje, 
Penicilina, Uzina de fibre sintetice și 
Țesătoria de mătase Victoria) au luat 
startul 4 000 de tinere, cele mai multe 
dintre ele făcînd cunoștință, cu aceas
tă ocazie, pentru prima oară cu spor
tul. Chiar, dacă întrecerea s-ar fi 
oprit aici, tot am putea spune că a 
fost un cîștig enorm. Dar, „Cupa Fe
mina” și-a rezervat și o fază pe mu
nicipiu-

Timp de două zile s-au Întrecut 
pentru ocuparea primului loc în clasa
mentele finale 6 dintre cele mai bune 
echipe de volei, cite 20 de reprezen
tante din fiecare asociație la cros, 
ștafetă și tir. Peste o săptămînă, în 
zona dealului Bucium, va avea loc 
etapa municipală la orientare turis
tică.

Prima ediție a „Cupei Femina” a 
cunoscut un succes incontestabil, pen
tru care organizatorii merită felici
tări.

Ion GAVRILESCU

CLASAMENE : cros (individual) 1. 
Elisabeta Popa (Țesătoria Victoria), 
2. Ana Baciu (Țesătura). 3. Zenovia 
Marcau (Țesătoria Victoria) ; pe 
echipe: 1. Țesătura, 2. Țesătoria Vic
toria, 3. Moldova-tricotaje.

ȘTAFETA : 1. Țesătoria Victoria, 2. 
Uzina de fibre sintetice, 3. Țesătura.

TIR : 1. Țesătoria Victoria, 2. Fa
brica de confecții, 3. Țesătura.

VOLEI : 1. Moldova-tricotaje, 2. Fa
brica de confecții, 3. Uzina de fibre 
sintetice.

fapt, ce și-au propus organiza
te.J.E.F.S. Iași. Consiliul muni- 
al sindicatelor și Comitetul mu-

U.T.C.) prin lansarea 
inspirat denumite

DINAMO 
U.T.A. 
Rapid 
Steaua 
S.C. Bacău 
„U" Cluj 
Steagul roșu 
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9. Petrolul
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PETRE MĂRMUREANU AGNETA KUN

Cele două finale de simplu ale 
campionatului național de tenis au 
constituit încheierea unor întreceri 
care s-au situat, în acest an, la 
un nivel calitativ superior prece
dentelor ediții. Atît la băieți cît și

Cu o rundă înainte de sfîrșit

ETAPA VIITOARE (3

STEAGUL ROȘU
FARUL
„U" CLUJ
RAPID
A. S. ARMATA
PETROLUL
F. C. ARGEȘ
U.T.A.

OCTOMBRIE)

— JIUL
— CRISUL
— UNIV. CRAIOVA
— S. C. BACĂU
— DINAMO
— STEAUA
— POLITEHNICA
— C.F.R. CLUJ

*

România conduce
cu 20y»— 81/»

în întîlnirea feminină
de șah cu Polonia

GOLGETERII
5 goluri : Oblemenco (Univ. 

Craiova) — 3 din 11 m, Ruglubei 
(S. C. Bacău).

4 goluri : Neagu (Rapid), Lică 
„U“ Cluj).

3 goluri : Lucescu (Dinamo) — 
toate din 11 m, Domide șl Sima 
(U.T.A.), Jercan (F. C. Argeș);

Dembrovschi (S. C. Bacău), 
(C.F.R. Cluj).

2 goluri : D. Popescu și 
Dumitrescu (Dinamo), Pîrvu 
niversitatea Craiova). D. Ene 
pid), Iordânescu (Steaua), Gher- 
gheli și Florescu (Steagul roșu), 
Dobrin (F. C. Argeș), Adam șl 
Anca („U“ Cluj), Hajnal (A.S.A.), 
Moldovan (Petrolul).

Soo

FI. 
(U- 

(Ra-

ECHIPA ETAPEI
COMAN
(Steaua)

POP N. IONESCU SOLOMON MOCANU
(Rapid) (Petrolul) („U" Cluj) (Petrolul)

VATAFU NUNWEILLER VI
(S. C. Bacă u) (Dinamo)

SIMA DUMITRIU II MUP.ESAN LICĂ
(U.T.A.) (Dinamo) (A.S.A) „U" Cluj)

telefon). Cu o 
echipa

BRAȘOV 26 
rundă înainte 
României și-a 
meciul cu reprezentativa Poloniei, 
eonducînd cu scorul de 20'/2—3l/i.

Iată rezultatele rundei a V-a, în 
care jucătoarele românce au avut 
albele: Baumstarck a cîștigat la 
Erenska, Polihroniade la Litmano- 
wiez și Juncu la Lipska. întîlnirile 
Teodorescu — Radzikowska și Rei- 
cher — Szota s-au încheiat la ega
litate. S-a întrerupt partida Makai
— Rybarska, cu avantaj de partea 
jucătoarei românce.

în partidele întrerupte din runda 
a patra s-au înregistrat rezultatele: 
Juncu — Rybarska 1—0 și Reicher
— Erenska Vz—Vz.

Astăzi după-amiază se joacă ul
tima rundă 'care nu mai poate 
schimba deznodămîntul acestui 
meci.

(prin
de sfîrșit, 
asigurat victoria în

Regata internațională de canotaj

SFÎRȘIT DE
Disputele din cadrul Regatei in

ternaționale Snagov au continuat, 
duminică, pe o vreme splendidă, 
sub semnul revanșei din partea ca
notoarelor oaspe, întrecute în pri
ma zi a reuniunii — la majoritatea 
probelor — de către schifistele ro
mânce. Respectînd programul, con
cursul de ieri a aliniat la start re
dutabile echipaje aparținînd dife
ritelor cluburi nautice din Franța, 
Belgia, Cehoslovacia, Bulgaria, R.S.S.

De miine, In

STAGIUNE PE SNAGOV
Ucraineană, R.F. a Germaniei, Po
lonia, România.

începutul revanșei de care vor
beam este consemnat în foile de 
arbitraj ale probei de schif 4 + 1 
rame. Barca favorită în această 
cursă, cea care la campionatele eu
ropene de la Bagsvaerd ocupase lo
cul II, a fost întrecută de puterni
cul team al sportivelor de la Dina
mo Kiev. Canotoarele Clubului nau
tic universitar București, neînvinse

în acest sezon, au pierdut la finiș, 
cu numai două sutimi de secundă. 
Clasament: 1. Dinamo Kiev (Galea

V. TOFAN

(Continuare in pag. a 2-a)

GIMNASTICA ZILNICĂ

In dorința de a veni în sprijinul elevilor și cadrelor didactice, ziarul 
nostru va publica — începând de mîine — programele de gimnastică 
zilnică elaborate de Ministerul învățămîntuluj și care, o dată cu anul 
școlar 1971—1972, se introduc în mod obligatoriu în învățămîntul gene
ral și liceal.

fi? T

O grămadă ordonată cîștigată de timișoreni. Foto i A. PÂNDELE

SCHIMBARE DE LIDER LA RUGBY
• STEAUA VICTORIOASĂ LA IAȘI • ÎN JOCUL DERBY 

UNIVERSITATEA TIMISOARA A PIERDUT • PRIMUL SUCCES 
AL ECHIPEI C.S.M. SIBIU • 'f'CA O 1NFRÎNGERE A AGRO
NOMIEI CLUJ.

REZULTATELE ETAPEI: Gloria — Știința 
Petroșani 0—15 (0—15); Agronomia Cluj — Sp. 
Studențesc 15—16 (0—13); Dinamo — Rulmen
tul Bîrlad 26—4 (16—0); Grivița Roșie — Uni
versitatea Timișoara 17—0 (3—0); Politehnica 
Iași — Steaua 7—9 (3—6); C.S.M. Sibiu — Farul 
Constanța 18—0 (O—.0). Citiți în pagina a 2-a, 
cronicile meciurilor.

la fete, învingătorii au fost desem
nați după dispute foarte dîrze, în 
care s-a practicat un tenis de o 
frumoasă ținută. Este un 
bucură tor, care certifică 
înregistrat în ultimii ani 
teșii acestei discipline, 
noastră.

Campionii și-au păstrat titlurile. 
Cu tot asaltul unor puternici ad
versari, în rîndul cărora s-au nu
mărat și o serie de tineri com
petitori, atît Petre Mărmureanu cît 
și Agneta Kun își prelungesc pe 
încă un an învestitura oficială de 
prime rachete ale țării. Evident,

fapt îm- 
progresul 
de frun- 
în țara

pentru proba de simplu masculin,- 
trebuie făcută mențiunea ca între
cerile s-au desfășurat in absența 
celor doi incontestabili ași, maeștrii 
emeriți ai sportului Ilie Nastase Șt 
Ion Țiriac, aflați în plină pregă
tire pentru challenge-roundul „Cu
pei Davis". ’

Programul penultimei după-amie- 
ze a „naționalelor" a început CU 
finala de simplu băieți Petre Măr
mureanu — Viorel Marcu. Deși 
ambii competitori ar fi putut invo
ca oboseala după meciurile diti- 
ciîe din semifinale, ei au acționat 
cu destulă vivacitate, furnizînd nu
meroase faze reușite. în primul 
set, campionul a debutat deosebit 
de hotărît, cu loviturile sale ofen
sive în forță. El se impune ra
pid și setul îi revine ușor. In 
setul următor, însă, Mărmureanu 
comite greșeala de a juca prea re-

C. COMARNISCHI 'j 
Radu VOIA H

(Continuare în pag. a 2-a. 
la rubrică)

Campionatul național ide hochei

PERFORMERELE
MIERCUREA CIUC, 26 (prin te

lefon, de la corespondentul nostru).
După o zi de odihnă, campiona

tul național de hochei a continu
at duminică cu meciurile din ulti
ma etapă a primului tur.

I.P.G.G. — TÎRNAVA 
ODORHEIUL SECUIESC 
6—2 (2—0, 0—1, 4-1)

Privind cu foarte multă serio
zitate partida cu hocheiștii

. Odorhei, studenții au intrat deciși 
pe teren, reușind să deschidă sco
rul în min. 2. în repriza a doua, 
aspectul jocului se schimbă stu
denții făcînd cu greu față atacu
rilor repetate ale adversarilor, care 
patinează mai mult, reușind să 
reducă din handicap. Dar, soarta 
meciului s-a decis în min. 47, cînd 
echipa I.P.G.G. marchează de două 
ori într-un interval de numai 15 
secunde. Din păcate, în continuare, 
jocul degenerează, hocheiștii am
belor echipe se angrenează în ac
țiuni obstrucționiste, cu durități 
excesive, care culminează cu un 
act de huliganism comis de jucăto
rul Deszi: enervat de deciziile ar
bitrului O. Barbu, hocheistul de 
la Tîrnava îl lovește pe conducă-

în meciul revanșă

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA
(TINERET) 3-2

Revanșa întîlnirii de judo din
tre reprezentativele de tineret ale 
României și Cehoslovaciei, dispu
tată ieri dimineața în sala Flo- 
reasca, a dat cîștig de cauză tot 
sportivilor români. De data aceas
ta, însă, judokanii noștri au cu
cerit victoria la limită 3—2 (în 
prima întîlnire, 4—0), deoarece 
oaspeții au evoluat mult mai bine, 
cu toate că înainte cu o oră susți
nuseră un meci în compania echi
pei române de juniori. Din forma
ția noastră s-au evidențiat : 
Moldovan (cat. 63 kg), care l-a 
vins prin superioritate tehnică 
M. Vrba, I. Petrov (cat. 70 kg),
vingător, tot prin superioritate teh
nică, în fața lui P. Vondron.s și 
Al. Dumitru (cat. 93 kg), care l-a 
întrecut (prin superioritate teh- • 
nică) în urma unui meci cu multe 
acțiuni spectaculoase pe J. Syptak. 
Din cvintetul românesc au părăsit 
învinși salteaua de concurs I. La- 
zăr (cat. 80 kg) — prin yppon de 
către J. Pentidis (de semnalat că 
Lazăr a avut tot timpul inițiativa 
și cu un minut înainte de gongul 
final a fost fixat la parter) și I.

L. 
în- 
pe 

în-

din

PRIMULUI TUR
torul partidei. Comportarea con
damnabilă a hocheistului Deszi tre
buie aspru sancționată.

Au marcatt Pisaru, Marian (2), 
Steinberg, Gh. Florian, Leonte, 
respectiv Krausz (2). Confuz arbi
trajul prestat fie O, Barbu (Buc.) 
și A. Balint (M, Ciuc),

DINAMO — AGRONOMIA 
CLUJ 9—1 (2—0, 3—0, 4-1).

Meci frumos, cu hochei bărbă
tesc, în care pucul s-a plimbat cu 
repeziciune de la o poartă la alta.

Buzic (cat. +93 kg), depășit cu un 
avantaj minim de către K. Lacina. 
Scor final : 3—2 pentru echipa ro
mână.

în deschidere, selecționata de 
juniori a țării noastre, care sîm- 
bătă seara a terminat la egalitate 
întîlnirea cu eadeții cehoslovaci, 
n-a putut opune aciim rezistență 
formației oaspete, fitnd întrecută 
categoric (cu 4—0). Singurul din
tre juniorii noștri care a reușit un 
rezultat egal a fost M. Notopol 
(cat. 70 kg). în rest, înfrîngeri la 
diferență mare: Al. Filip (63 kg) 
pierde prin yppon (înainte de li
mită) cu M. Vrba, M. Florea (cat. 
80 kg) este învins prin yppon de 
Pentidis, C. Melnic (cat. 93 kg) și 
V. Molnar (cat. +93 kg) au pier
dut prin inferioritate 
J. Siptak, respectiv K.

în toate întîlnirile, < 
doi arbitri români și 
slovac, decizile au fost, 
dată, juste și, în marea 
ritate, în unanimitate.

DUMITRAȘ
Văzut de ; AL. CLENCIU

(Dinamo)

un plus de tehnică în patinaj 
campionii au

tehnică la 
Lacina.

conduse de 
unul ceho- 

, de fiecare 
lor ir-ajo-

T. RABȘAN

Cu 
și mînuirea crosei, 
reușit să domine mai mult, fruc- 
tificînd grație preciziei șuturilor la 
poartă, majoritatea situațiilor de 
gol. Clujenii au ratat 11 ocazii cla
re. De-a lungul celor 60 de minu
te s-au remarcat j Pană, Dumitraș 
Fogoraș, Tureanu (Dinamo) și Texe 
(Agronomia).

Au marcat! Pană (4), Bandaș 
(2), Huțanu, Boldescu, Vlad pentru 
învingători și Tamaș pentru în
vinși. Corect și autoritar arbitrajul 
cuplului M. Presneanii (Buc.) — 
Gh. Tașnadi (M. Ciuc).

DUNĂREA GALAȚI — 
AVÎNTUL GHEORGHENI 

5—2 (0—0, 3—0, 2—2)
Timp de 20 de minute, cele două 

echipe au jucat... umăr la umăr.
Z. MORVAI

(Sontinuart fa pag. a 4-a)

în ziua a doua a turneului masculin de handbal de la Calafi

Meciuri echilibrate, scoruri strinse
•' Astăzi, derby-ul Steaua —Dinamo București

GALAȚI, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Ajuns spre sfîrșitul 
primului său tur, campipnatul mas
culin de handbal și-a onorat aproape 
deplin excelenta sa reputație, bazată 
pe un larg fond valoric și — în ul
timul timp — pe un echilibru de 
forțe din ce în ce mai evident. Ast
fel îneît, nu exagerăm cu nimic dacă 
afirmăm că fiecare turneu disputat 
pînă. în prezent a constituit o com
petiție aspră, cu atribute spectacu-

lare deosebite, cu înfruntări dîrze, 
în care victoria s-a decis palpitant 
în finalurile jocurilor. Putem spune 
chiar că din cele 40 de partide dis
putate pînă acum, doar cîteva au 
fost lipsite de „suspans", de mo
mente în care ceea ce ni se părea 
foarte sigur se destrăma, totuși, ui
mitor de rapid, pe parcursul a cîtor- 
va minute I

Și, ca o confirmare, iată cîteva 
exemple din prțnia etapă a turneului

ce se organizează în aceste zile la 
Galați. Nu mai reamintim de cele 
două partide „cheie" dintre forma
țiile care, după 6 etape, aveau doar 
cîte două puncte. Să ne ocupăm, pa 
scurt, de acele jocuri In care victoria 
s-a înscris ceva mai clar abia către 
sfîrșit și după înfruntări dîrze.

Călin ANTONES'U

(Continuare în pag. a 2-a)
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SCHIMBARE DE LIDER

sportul Nr. 682$

PUNCTE BUNE Șl RELE DIN FINALA PE APĂRATE

individual
3.

GRIVIȚA ROȘIE S-A IMPUS: 17—0 
CU UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

Am acordat Grivițej Roșii prima 
șansă în meciul cu Universitatea Ti
mișoara, dar nu ne gîndeam nicicum 
la scorul de 17—0 (3—0). Timișorenii 
cu o înaintare solidă, au ieșit la joo 
deschis, țintind victoria. O primă do
vadă ; ei au reușit să joace aproape 
toată repriza 1 în jumătatea de 
teren a grivițenilor. Deși printr-o lo
vitură de picior Țibuleac a deschis 
scorul (3—0 în min. 18), timișorenii 
ar fi putut conduce la pauză dacă 
Duță n-ar ii ratat două lovituri de 
pedeapsă, dacă s-ar fi jucat la mină, 
mă; legat și nu individualist. O 
echipă bună — lipsită însă de Tătucii 
(entorsă genunchi) și Peter (cu în
tindere, a jucat doar o repriză) — 
care n-a reușit să contracareze ieri, 
cu mijloacele de care dispune, expe
riența bucureștenilor.

Grivița Roșie a confirmat forma 
ascendentă din ultima vreme, arătînd 
că se apropie de forma sa bună. în 
repriza a doua — ceea ce indică și o 
bună condiție fizică — echipa s-a 
rostogolit peste adversar. Atacuri 
continue spre „22“-ul advers, se cîș- 
tigau toate baloanele la tușe, la gră
mezi și, fatal, Balcan, Țibuleac și 
Favlovici au reușit încercări (ultima 

mare

bucureșteni. Foarte bun arbitrajul lui 
Șt. Cristea.

în cel de-al doilea meci, Știința 
Petroșani și-a asigurat victoria în 
prima repriză cînd a marcat trei în
cercări prin Fălcușeanu, Loniotă, Or- 
telecan și un drop prin Marinescu. 
După pauză, angrenîndu-se în jocul 
lipsit de vlagă și orientare tactică al 
gazdelor, studenții nu mai reușesc 
nimic și partida se încheie cu scorul 
de 15—0 pentru Știința. Arbitrul D. 
Grigorescu, competent, autoritar.

CLUJ, 26 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Finala pe aparate a încheiat cele 
trei zile de gimnastică desfășurate 
aici, rezervînd spectatorilor (de 
data aceasta mai numeroși) și cî- 
teva motive de reală satisfacție. în 
ultima zi a finalei, spectacolul 
sportiv a fost mai curat, unii din-

adăugat bronzului de la 
compus alte două locuri

Dar, mai mult decît atît, finala 
pe aparate a evidențiat cu preg
nanță două adevărate vedete : Pe
tre Mihaiuc,' intr-o accentuată re
venire de formă și cu o ambiție 
exemplară, a dominat copios con
cursul masculin, cucerind nu mai 
puțin de cinci medalii de aur, iar 
Elena Ceampelea s-a impus în în
trecerea feminină. Cu o mai mare

Em. F.

transformatâ de Simion) de __ _
frumusețe. Abia spre swrșitul repri
zei secunde spectacolul la acest derby 
nu prea darnic in rugby, a fost sal- 
vat. Ne-au plăcut Balcan, Țibuleac, 

. Simion (Gr. R.), Suciu. Rășcanu (U).
AI. Lemneanu a condus mediocru, 
uneori confuz.

ș

AȘTEPTAM mai mult de la 
CUPLAJUL DIN BUCUREȘTI

Pe terenul Gloria au fost progra
mate, în cuplaj, două partide care 
se anunțau atractive datorită faptu
lui Că evoluau echipe eu un bun renume : Dinamo — Rulmentul Bîrlad 
si Gloria — Știința Petroșani, Dar 
n-a fost chiar așa.

, În primul joc, dinamoviștii nu au 
trebuit să tacă risipă de prea multă 
energie pentru a depăși tenacele 
„XV- bîrlădean. Și dacă scorul nu 
a căpătat proporții (și așa el nu este 
prea mic) s-a datorat faptului că 
buc-ureștenii s-au angrenat în jocul 
deseori închis, practicat de oaspeți. 
Atunci cînd s-a dat drumul la minge, 
cînd s-a jucat combinativ și cons
tructiv în același timp, acțiunile 
s-au soldat eu încercări reușite. Nica, 
Stoica, Ilylă și FloresCu (două trans
formări) au stabilit scorul primei re
prize la 16—0 pentru Dinamo, iar in 
cea de-a doua, Constantin, Iorgulescu 
și, din nou, Florescu (o transformare) 
să-l majoreze. Bogoș raarcînd o în
cercare pentru Rulmentul face ca 
partida să ia slîrșit cu 26—4 pentru

Modesto fERRARINI

POLITEHNICA IAȘI — STEAUA 
7—9 (3—6). — Localnicii n-au reușit 
să cîștige această partidă deoarece 
Steaua a venit bine pregătită să con
tracareze eventuale surprize. în min. 
38 era 3—0 pentru gazde (Rujoiu a 
marcat un drop în min. 25). dar mi
litarii reușeau să cîștige ou regulari
tate baloanele atît la .grămezi ordo
nate cît și la tușe amenințind me
reu buturile Politehnicii. Și, spre 
sfîrșitul reprizei. Braga înscrie o în
cercare pe care Diirbac o transfor
mă. După pauză ieșenii echilibrează 
jocul, dar înscrie... Giugiuc (drop). 
Politehnica reduce prin Marica. A 
arbitrat foarte bine V. Cișmaș — 
Buc. (I. DIACONESCU).

AGRONOMIA CLUJ — SPORTUL 
STUDENȚESC BUC. 15—16 (0—13). 
Am văzut faze frumoase dar și con
fuze, cu pripeli in atac la ambele 
echipe, Au marcat : Chișiu (încerc.), 
Nenoiu (2 Iov. ped.), Piștalu (încerc.; 
transf.) — pentru bucureșteni. Balint 
(2. Iov. ped. ; transf. ; drop) și Crișan 
(încerc.). I. Witting a arbitrat bine. 
(I. MARCEA).

C.S.M. SIBIU — FARUL CONS
TANȚA 18—o (0—0). Prima victorie 
a sibienilor. Joc eu ritm alert, doar 
după pauză. z\_u marcat : Schosch 
(încerc.), Țopa (încerc. ; drop.), Mun- 
teanu (transf. ; ’ '
(transf.). A 
— Buc. (I.

Iov. ped.), Rășcanu 
arbitrat bine P. Niculescu 
BOȚOCAN)

DUPĂ 5
FRUNTEA CLASAMENTULUI

ETAPE — STEAUA ÎN

1. Steaua 5 3 2 0 105: 26 13
2. Grivița Roșie 5 3 2 0 88: 31 13
3. Universitatea 5 4 0 1 64: 40 13
4. Dinamo 5311 75: 31 12
5. Știința ‘ Petroșani 5311 26: 11 12
6. Rulmentul Bîrlad 5212 46: 43 10
7. Politehnica Iași 5203 39: 35 9
8. Farul 5203 26: 84 9
9. C.S.M. Sibiu 5113 48: 53 8

10. Sportul studențesc 5 1 1 3 36: 57 8
11. Gloria 5113 41: 99 8
12. Agronomia 5 0 0 5 30:114 5

(3 octombrie) : ȘtiințaEtapa viitoare
Petroșani — Farul Constanța; Steaua 
CSM Sibiu ; Universitatea Timișoara — 
Politehnica Iași ; Rulmentul Bîrlad — 
Grivița Roșie ; Sp. Studențesc — Dina
mo ; Gloria — Agronomii Cluj.
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ALINA GOREAC

tre concurenți au prezentat și alte 
elemente de mare dificultate sau 
au executat cu mai multă siguranță 
și precizie exercițiile liber alese. 
Păunescu, de pildă, ca și Coșar iu. 
de altfel, au oferit publicului clu
jean șansa de a urmări „pe viu“ 
unul din cele mai grele elemente 
ale solului, dublul salt înapoi, la 
fel cum Constantin Petrescu a exe
cutat, la bară fixă, un excelent du
blu salt. Consemnăm cu satisfacție 
că două dintre cele mai tinere fi
naliste, Ileana Coman și Anca Gri- 
goraș, au cucerit titlul de campi
oane naționale, că revelația între
cerii feminine, Rodica Sabău, a

concentrare în finalul exercițiului 
La paralele, ea ar fi putut obține 
locul I și la această probă, cîști- 
gată de Alina Goreac și Anca Gri- 
goraș (la egalitate), ambele cu exer
ciții și execuții de ridicată valoare

tehnică, ce pot fi bine cotate și pe 
plan internațional.

Nemulțumirea specialiștilor, exi- 
genți față de nivelul general al 
întrecerii, rămîne, însă, un fapt real, 
mai ales că noi avem obligația de a 
raporta fiecare apariție a vîrfurilor 
gimnasticii noastre la cerințele in
ternaționale, la viitoarele confrun
tări de mare răspundere în care 
vor fi angajate echipele naționale.

În acest context, nu vom omite 
să consemnăm că, din nou, slaba 
rezistență fizică a girtinaștilor noș
tri s-a resimțit din plin la unele 
aparate, la cal cu precădere, deter- 
mintnd numeroase „opinteli'* sau, 
pur și simplu, ratări, că abandona
rea cu mare ușurință a luptei spor
tive pare să devină un fenomen 
cronic și molipsitor în gimnastica 
noastră. Și, în fine, să reținem că 
Mircea Gheorghiu, campionul abso
lut din 1970, care atunci s-a impus 
prin constanță, n-a mai repetat 
buna comportare de acum un an, 
consolîndu-se doar cu o medalie de 
bronz la inele. Să 
cam puțin

Rezultatele 
aparate :

FEMININ : 
(Flacăra Gh. . _ ,, .___ ____
na Ceampelea (Dtnamo Buis'.) 18,550, Ro
dica Sabău (Vagonul Arad) 18,450, Alina 
Goreac (Dinamo Buc.) 18,325, Rodica 
Apăteanu 18.300, Mariana Gheciov (Lie. 
4 Timișoara) 18,250; paralele — Anca 
Grigoraș (Flacăra) șl Goreae 18,725, 
Ceampelea 18.6S0. Olga Ștefan (Dlnamo 
Buc.) 18,375, Marcela Păunescu (Șc. sp. 
Craiova) 17,800, p-- ......... ...
Ceampelea 18,925, 
trclul Ploiești) 18,150, Goreac 
Păunescu 18,050, ștefan 17,825. 
17,775; ............................
18,450, 
școlar 
18,050; 
haiuc 
namo 
Buc.) 
Buc.) 
BUC.) . . . ____ ________
17,950 ; cal cu minere — Păunescu 10,075’, 
Coșariu 17,950. Grecu 17,875, MlhalUc 
17,275, Gheorghiu 17,250, Marcel Simion 
(Steaua) 15,650; inele — Mihaluc 18,425, 
Grecu 18,125. Gheorghiu 18,100, Oprescu 
17,775. Nicolae Achlm (Steaua) 17,475, 
Coșariu 15,875; sărituri — Mihaiuc 18,100, 
Păunescu 18,075, Achim 17,850, Coșariu 
17.800, Gheorghiu 17,700, Grecu 17,525; 
paralele — Mihaiuc 18,650, Coșariu 18,300, 
Păunescu 13,200, Grecu 18,075, Gheorghiu 
18,050, Gh. Tohăneanu (Dinamo) 17,875; 
bară — Mihaiuc 18.700, Păunescu 18,500, 
Coșariu 18,475, Constantin Petrescu (Dl
namo Buc.) 18,275, Tohăneanu 18,075, 
Gheorghiu 17,875.

Constantin MACOVEI

în etapa inaugurală a diviziei A,

NUMEROASE VICTORII ÎN DEPLASARE
Sîmbătă și duminică s-au dispu

tat întrecerile diviziei A la popice, 
femei și bărbați, în noua ediție a 
competiției. Iată rezultatele etapei 
inaugurale;

FEMININ

în deplasare. De la gazde, cea mai 
în formă jucătoare a fost Apolonia 
Gidro (361 p d). (P. ION — coresp.)

Voința Oradea — Hidromecanica 
Brașov 2346—2096 p d.

Statei■pn r
1----------- ----—

După meciul România — Franfa

Condurat este un boxer cu calități excepționale'7
declara

■ Revenind la partida dintre repre
zentativele de box ale României și 
Franței, disputată sîmbătă seara la 
Reșița, trebuie să subliniem faptul 
că tinerii noștri selecționați s-au 
comportat excelent, dovedindu-se 
demni înlocuitori ai componenților 
primei noastre garnituri naționale. 
Cînd afirmăm aceasta ne gîndim, 
în special, la splendida evoluție a 
tînărului Dinu Condurat, care în- 
tr-o companie selectă (Rabah Kha
loufi — recentul cîștigător al turneu
lui preolimpic de la Munchen) și-a 
demonstrat clasa incontestabilă și 
o putere nebănuită de luptă. La 
cei 19 ani ai săi, Condurat se a- 
nunță ca un mare talent, demn ur
maș al lui Mircea Dobrescu și Con
stantin Ciucă, pugiliști care s-au 
situat timp de mai mujți ani în 
rîndul celor mai buni boxeri ai ca
tegoriei muscă pe continentul nos
tru. După meciul său cu Khaloufi, 
pugiliștul francez ne-a declarat i 
„Adversarul meu este un boxer cu 
calități excepționale. El stăpinește 
o buni tehnică, lovește foarte va
riat fi, ceea ce este mai important, 
posedă o viteză de execuție care, 
cu siguranță, il va ajuta să reali
zeze mari succese atunci cînd va 
mai căpăta experiență. Eu nu m-am 
simțit in formă in acest meci. Efec
tul voiajului lung și obositor l-am 
simțit încă din repriza a Il-a, cînd 
pregătirea fizică superioară a ad
versarului a început să-și spună cu- 
vintul".

Și, nu numai Dinu Condurat s-a 
comportat la înălțime. Gheorghe 
Ciochină, Remus Cosma, Ilie Dască-

căpitanul echipei franceze,
lu și chiar Marian Lazăr și Ștefan 
Florea sînt pugiliști. tineri în care 
se poate avea încredere în viitoa
rele întreceri internaționale. Din 
rlndul celor cu o activitate compe- . 
tițională mai îndelungată s-au evi
dențiat Pavel Nedelcea, prin adevă
rata demonstrație de 
listîcă, și Ion Petrea, 
presionat pe oaspeți 
categorică în care el 
adversar puternic și 
de activitate pe ring.

în legătură cu meciul

scrimă pugi- 
care i-a ini- 

prin maniera 
depășit un 
mul ți ani

a 
cu

de la Re-

Rabali Khaloufi
lor este demnă de invidiat. M-au 
impresionat toți boxerii de la cate
goriile mici. Nedelcea este senzațio
nal. Dintre ceilalți, mi-a plăcut în 
mod special cel de la mijlocie (n.r. 
Petrea), boxer cu o mare putere de 
luptă. In încheiere, doresc să vă 
împărtășesc impresia deosebită pe 
care mi-a lăsat-o vizita în țara dv. 
Ospitalitatea poporului român —' 
despre care mi-au mai vorbit și 
alți prieteni care au vizitat Româ
nia — este remarcabilă. Excelenta 
primire care ni s-a făcut aici, la

pentru 
tehnice

un
ale

recunoaștem, 
campion !
concursului pe

Ileana Comansărituri
aheorghiu-Dej) 18,82-5. Ele-

Sabău 17,775; bîrnă — 
, Elisabeta Turcu (Pe- 
18,150, " 10,100, 

sabău
sol — Ceampelea 18,175, Goreac 
Sabău 18,400, Eliza Pavel (Cl. sn. 
Buc.) și Păunescu 18,250, ștefan 
MASCULIN : sol — Petre Mi- 
(Steaua) șl Gh. Păunescu (Dl- 
Buc.) 18,700, Dan Grecu (Dlnamo 
18,175, Vasile Coșariu (Dinamo 
18,025, Nicolae Oprescu (Dinamo 

13.000, Radu Bronea (C.S.M. Clu<)

17,950. Grecu

SERIA SUD : Voința București 
Petrolul Băicoi 2449—2237 
la discreția gazdelor, care 
în Crista SzScs (432) și 
Grecesca (424) cele mai 
jucătoare. De la oaspete, 
ră jucătoare s-a remarcat: Marieta 
Brînzea — 399 p d. (C. VALENTIN
— coresp.)

Cetatea Giurgiu — Gloria Bucu
rești 2535—2419 p d. Performera 
reuniunii a fost bucureșteanca Ana 
Petrescu — 461 p d. De la învin
gătoare s-au remarcat Stela 
(459) și Elena Oniciuc (445). (AL. 
PANA — coresp.)

Rapid București — Metrom 
șov 2552—2325 p d. Bucureștencele 
in formă excelentă, toate cu re
zultate de peste 400 p d, au cîști
gat ușor. Cel- mai bun rezultat j 
Mariana Popescu (R) 451. De la 
Metrom, s-a remarcat Elena Băn
cile — 404 p d. (G. ROSSNER — 
coresp.)

Voința Constanța — Laromet 
București 2145—2305 p d.

Constructorul București — Voin
ța Ploiești 24T2—2433 p d.

SERIA NORD : Voința Timișoața
— Voința Mediaș 2233—2045 p d. 
Victoria meritata a echipei nou 
promovata în divizie. Nici o jucă
toare peste 400 p d. (A. PETRE — 
coresp.)

Voința Sibiu — Voința Tg. Mu
reș 2214—2286 p d. Campioanele 
au cîștigat fără să strălucească. 
De consemnat rezultatele nesatisfă
cătoare ale celor două jucătoare 
de bază: Margareta Szemany (Tg. 
M.) — 381 p d și Ana Felszegi (8)
— 358 p, d, — (I. IONESCU — 
coresp.)

Dermagant Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița 2085—2130 p d. Reșițencele, 
cu Ildico Jijic în formă bună (407 
p d), au cîștigat puncte prețioase

MASCULIN

p d. Jac 
au avut 
Cornelia 

precise 
o singu-

Bobii

Bra-

SERIA SUD: Voința București — 
Constructorul Galați 5245—4999 p d. 
Formația gălățeană, cu doi compo- 
nenți ai lotului național în forma
ție . — I. Tismănaru (908) și I, Bă-* 
iaș (883) — a fost învinsă la Un 
scor categoric. De la gazde, bine 
s-au comportat I. Păgideanu —923 
și H. Blăgăilă — 905.

Gloria București — Petrolul Plo
iești 4995—4893 p d. Victoria la a-1 
ceastă diferență (102 „bețe"), asu
pra fostei echipe campioane, con
stituie o mare surpriză. Cei mai 
buni: Gh. Dumitrescu 890, Al. Că- 
tineanu 886 de la Gloria, respectiv, 
C. Șerban 853. (O. GUȚU — coresp.)

Rulmentul Brașov — Rapid Bucu
rești 5022—5220 p d. Bucut*eștenii, 
avînd o mai mare rutină în cam
pionat, au cîștigat sigur. De ia bra
șoveni s-au remarcat Szebeni — 
874, Kiss — 872, iar de la bucureș
teni Răduleșcu — 911 și Măntoiu
— 883 p d. (C. GRUIA — coresp. 
județean)

Rafinăria Teleajen Ploiești — 
Constructorul București 4924—4884 
p d.

Flacăra Cîmpina — Metalul Plo- 
peni 5089—4734 p d.

SERIA NORD: C.F.R. Tg. Mureș
— Voința Cluj 4837—4886 p d. Cele 
două debutante in divizie au pre
stat un joc bun șl evoluția scoru
lui a fost interesantă. Cei 
preciși i Moldovan — 831, de 
gazde, respectiv Grozea — 830 
(I. PAUȘ — coresp. județean)

C.S.M, Reșița — Gaz metan 
diaș 4946—4579 P <1.

Electrica Sibiu - 
șița 5108—4859 p d.

I.C. Oradea — Voința Tg. 
reș 5066—5295 p d.

Olimpia

A început returul la ș,greco»romane“

FAVORITELE AU CIȘTIGAT
Ieri au luat startul, în returul 

campionatului diviziei A, echipele de 
greco-romane. în general, etapa a 
fost liniștită, favoritele cîștigînd parti
dele susținute. Iată desfășurarea 
niunilor :

SERIA VEST
BUCUREȘTI — Gala din 

Steaua a reunit echipeie Crișul
C.F.R. Timișoara și S'.

reu-

sala
Ora

dea, C.F.R. Timișoara și Steaua. 
Bucureșteaii,. după cum era de aștep
tat, au dominat întrecerea, cîștigînd 
ambele partide la scoruri conclu
dente. După patru ore de concurs, 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Steaua — Crișul 28—0. cu C.F.R. 34 
—6, C.F.R. — Crișul 20—16. Meciu
rile au fost, în general, de slab nivel 
tehnic. Arbitrii au consemnat nume
roase tușuri, abandonuri și descali
ficări (pentru pasivitate). De mențio
nat comportarea sub orice eritică a 
orădenilor care, în întîlnirea cu Stea
ua, nu numai că au pierdut la zero, 
dar, din cei 10 
fost învinși prin 
descalificați, iar __ _ ______ _
în plus, antrenorul lor. luliu Pantici, 
a dat dovadă de nesportivjtate în 
timpul desfășurării partidei cu timi
șorenii, vooilerînd tot timpul și avînd 
o atitudine condamnabilă față de ar
bitrul principal al reuniunii.

D. NEGREA

concurenți. trei au 
tuș, patru au lost 
doi au abandonat.

CRAIOVA Reuniunea a fost ex
trem de interesantă, meciurile dintre 
cele trei formații fiind echilibrate. 
Metalul București cu Vulturii textila 
Lugoj 21—19, cu Electroputere Cra
iova 20—20, Electroputere — Vulturii 
16—16. Majoritatea sportivilor au evo
luat mulțumitor, efectuînd multe 
procedee tehnice speotaculoase. Prin
tre cei evidențiați s-au numărat i 
I. Stoica (52 kg). S. Vintilă (+100 kg) 
de la Electroputere, C. lonescu (48 
kg) și Al. Brinzaru (+100 kg) de la 
Metalul București.

ST. GURGUI-coresp. județean
REȘIȚA — C. S. Pitești cu C.S.M. 

Reșița 23,5—12,5, cu Olimpia Satu 
Mare 21—7, C.S.M. — Oliinpa 24—12 
(un meci restanță). Piteștenii, mai 
bine pregătiți tehnic și fizic, au cîști
gat reuniunea pe merit. Cel mai fru
mos meci l-au furnizat Olah (O) și 
Bădălău (P) — cat. 5? kg. câștigat de 
primul la puncte. Reșlțenil, cu ex
cepția lui Rogojan (52 kg) care a ob
ținut două victorii, s-au prezentat 
slab.

I. PLAVIȚU-coresp.
SERIA EST :
GALAȚI — în sala Dunărea din 

localitate au evoluat Dinamo Bucu
rești. Steagul roșu Brașov și Dună
rea Galați. Bucureștanii au dominat

MECIURI ECHILIBRATE, SCORURI STRINSE

(Urmare din pag. 1)

Pavel Nedelcea (dreapta) irnțiaza

(Urmare din pag. 1)

laxat și uniform, ceea ce permite 
lui Marcu să preia inițiativa și să 
se distanțeze de la început, cu 3—1. 
Mârmureanu reacționează mai ener
gic abia cînd scorul ajunsese 
la 5—2, mult prea tîrziu. Scorul 
seturilor se egalează.

De La începutul setului trei, Măr- 
mureanu pune din nou stăpînire 
pe joc, trimite mingi pe direcții 
diferite și izbutește multe înche
ieri decisive. Partida ia sfîrșit în 
nota de superioritate a campionu
lui. Rezultat : Petre Mărmureanu 
(Steaua) — Viorel Maieu (Dinamo) 
6—2, 3—6, 6-—2, 6—2.

Partida finală de simplu femi
nin, Agneta Kun — Iudit Dibar 
Gohn, a oferit o dispută mai in
teresantă în a doua parte. Domi
nată destul de net în primul set, 
fosta campioană a înscris o reve
nire în cel secund, cînd de la 3—5 
(Kun avînd și un mecibol), lupta 
a devenit foarte animată, Dibar 
ajungînd la un singur ghem dife
rență. Se putea întrevedea o răs
turnare de rezultat, care însă nu 
s-a mai produs. Campioana s-a 
mobilizat din nou și manifestînd 
multă siguranță, în special la vo- 
leuri, ea a pus capăt unei intîl- 
niri in care a fost superioară. Ag
neta Kun (C.S.U. 
Iudit Dibar Gohn 
6—4.

Azi, in ultima zi 
lor, sînt programate două finale 
de dublu : ora 1) : Mărmureanu, 
Dtpn — Sântei, Mureșan ; ora 15 : 
Agneta Kun, Iudit Dibar Gohn — 
Mariana Nunweiller, "Valeria Balaj. 
Meciurile au loc pe terenurile Pro
gresul.

șița, după încheierea întrecerilor, 
dl. Jacques Taillois, membru în bi
roul federației franceze de specia
litate, conducătorul delegației, ne-a 
declarat: „Deși am pierdut întîlni- 
rea, eu mă declar mulțumit de evo
luția boxerilor francezi, intr-o com
panie atît de selectă. Pregătirea fi
zică a boxerilor români, vitalitatea

atac în partida cu Alame Lame. 
Polo : loan KARDOȘ — Reșița

Reșița, ne-a făcut să uităm obosea
la voiajului lung, de la Paris la 
Reșița, intr-o singură dupî-amaiză. 
Cu acest prilej am hotărit ca anul 
viitor să-mi petrec vacanța în mi
nunata dv. țară".

Mihai TRANCA

Steaua, de pildă, a dispus de Trotu- 
șul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej cți 
21—14 ceea ce ar putea să Înșele 
pe mulți cu referire la facilitatea în 
care s-au impus campionii. Ei «bine, 
în ultima parte a întîlnirii, reduta
bilii handbaliști de la Steaua au fost 
serios solicitați de mai modeștii lor 
adversari, scorul ajungtnd chiar, in 
min. 41, doar 12—11 pentru bucu- 
reșteni ! La fel s-au petrecut lucru
rile și în meciul celeilalte protago
niste a luptei pentru titlu. Dinamo 
București. Deși porneau net favoriți, 
dinamoviștii n-au scăpat de palpitații 
in partida lor cu Universitatea Cluj, 
deoarece tinerii și talentații jucători 
clujeni n-au cedat cu ușurință pasul, 
„agățindu-se“ de adversar și obligîn- 
du-1 să depună eforturi serioase în 
repriza secundă pentru a tranșa în- 
tîlnirea la o diferență, să spunem, 
acceptabilă pentru vicecampionij ță
rii: 25—18.

Dar pentru că tot a venit vorba 
de Steaua și Djnamo București, nu 
putem trece ou vederea faptul că 
mîine după amiază (n.r. — azi) aceste 
două echipe, socotite pe bună drep
tate principalele forțe ale handbalu
lui nostru, se vor afla față în față 
într-un tradițional și dintotdeauna 
disputat derby. Este, putem spune, 
un frumos... _ „cadou** pe care hand
balul masculin îl oferă amatorilor de 
sport din Galați — centru în care 
aeagsta disciplină sportivă a prins 
să se înfiripeze series în ultimii ani. 
Desigur că este hazardat să faci 
pronosticuri atunci tind este vorba 
de două formații ale căror ultime în- 
tîlniri s-au încheiat, în majoritatea 
cazurilor, La egalitate. Un calcul real, 

forțele, de care 
de față acesțe 
pogte duce de-

care estimează real 
dispun în momentul 
două combatant* nu

înregistrate ;
Trptușul 16—

g • __•
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SFIRȘIT DE STAGIUNE PE SNAGOV

Construcții) — 
(Dinamo) 6—2,

a carnpionate-

Litovaia, Tamara Dalinina, Ludmi
la Antonova, Natalia Jidovinina + 
Ala Sciova) 3:38,4, 2. C.N.U. (Doina 
Bălașa, Elena Necula, Marioara Sîn- 
giorzan, Teodora Untaru + Rodica 
Iordache) 3:38,6, 3. R.F. a Germa
niei (Margret Dohrendorf, Barbara 
Hublmey, Raick Waitrand, Doris 
Olak + Suzane Meyer) 3:47,9, 4. 
Combinata Voința — Metalul 3:53,9, 
5. A.Z.S. Varșovia 3:55,9, 6. T.S. 
Praga 4:04,7, 7. Bulgaria 4:08,2.

Cum era de așteptat, în proba de 
schif simplu, canotoarea franceză 
Anick Antthoine (medalie de argint 
Ja C.E.) și-a adjudecat și de data 
aceasta victoria. O notă bună pen
tru schifista Maria Micșa de la 
C.F.R. Timișoara (antrenor A. Io- 
nescu) care a ocupat locul secund. 
Rezultate: 1. Anick Antthoine
(Franța) 4:21,3, 2. Maria Micșa 
(C.F.R. Timișoara) 4:27,5, 3.. Edith 
Baumann (R.F. a Germaniei) 4:27,6, 
4. Doina Bardaș (Voința) 4:43,2.

Canotoarele oaspete asaltează și 
locul I al probei de 4+1 visle. A- 
ceasta, prin echipajul B.J". a Ger-

maniei, care, din dreptul balizelor 
de la 500 m. forțează, reușind să 
obțină avans, apoi să treacă primul 
linia de sosire. Rezultate : 1. R.F. a 
Germaniei (M. Schotze, K. Brand, 
U. Meyer, M. Meyer + R. Gruen- 
ke) 3:45,6, 2. C.N.U. (D. Băiașa, M. 
Sîngiorzan, E. Necula, T. Untaru + 
M. Gheață) 3:52,7, 3. Bulgaria 4:01,2, 
4. Șc. șp. Timișoara 4:12,1, 5. T.S. 
Praga 4:14,6.

Ca și în prima reuniune, repre
zentantele clubului U.T. Arad — 
Elisabhta Lazăr și Ileana Koron- 
doezi — iau un start puternic în 
proba de schif 2 visle, reușind pe 
parcursul celor 1 000 m să se dis
tanțeze de restul plutonului, să în
vingă merituos. Clasament: 1. U.T. 
Arad (Elisabeta Lazăr, Ileana Ko- 
rondoezi) 3:57,0, 2. R.F. a Germa
niei (Astrid Hohl, Barbel Kornhass) 
4:00,2, 3. 
4:09,3, 4. 
ga 4:24,8,

Ultima . .
se dispute pe apă: schif 8 + 1. în
trecerea a fost dominată de spor
tivele clubului Dinamo Kiev, învin
gătoare detașate în această cursă 
finală. Rezultate: 1. Dinamo Kiev 
3:24,3, 2. C.N.U. 3:32,5, 3. Combina
ta T» 3:3p,0, 4.

C.N.U. (Kloos-Cantemir)
Belgia 4:12,2, 5. T.S. Pra- 
6. Bulgaria 4:30,7.
probă a acestor frumoa-

A.Z.S. Varșovia 3:47,5. 5. T.S. Pra
ga 3:50,3, 6. Bulgaria 3:52,4.

★
Cea de a doua campetiție dispu

tată duminică — „Cupa C.N.U." — 
a oferit iubitorilor acestui sport 
întreceri reușite, de calitate, fără 
a excela însă la capitolul „popu
laritate în start". Evoluînd bine, 
sportivii clubului organizator au în
vins, din nou, în majoritatea pro
belor.

Rezultate (în ordinea desfășurării 
probelor): schif 2 visle (junioare) 
1. C.N.U. (Carmen Constantinescu, 
Maria Stavăr) 3:07,7, 2. T.S. Praga 
3:21,5; 2 + 1 (seniori): 1. C.N.U. (Hor
vath, Ciosici + Gogan) 8:22,5, 2,
A.Z.S. Varșovia 8:36,7, 3. T.S. Praga 
8:44,1; schif 2 f.c. (seniori) : 1.
C.N.U. (Iliescu, Răduleșcu) 7:54,6, 2. 
T.S. Praga 8:00,6; 4 + 1 (juniori) : 1. 
A.Z.S. Varșovia 5:38,2, 2, T.S. Pra
ga 5:44,5; simplu (juniori) : 1. Ryls- 
chi (A.Z.S. Varșovia) 7:09,0, 2. Pre- 
nosil (T.S. Praga) 7:18,1; 8 + 1 (se
niori) : 1. C.N.U. (Istrate, Bădescu, 
Banagu, Nica, Iliescu, Răduleșcu, 
Ivan, Dragoș + Caraiani) 7:45,3, 2. 
T.S. Praga 9:49,0; 4 + 1 visle (juni
oare) : 1. C.N.U. 2:57,0, 2. A.Z.S. 
Varșovia 3:02,5; 4+1 (seniori) : 1.
A.Z.S. Varșovia 7:22,6, 2. C.N.U. 
.7.24,6, 3. T;g. £ra.ga 7:44,1,

lată rezultatele 
Dinamp Brașov — 
14 (8—5), Dinamo București — 
S.C. Bacău 13—10 (5—6), Uni
versitatea Cluj — Politehnica Ti
mișoara 23—20 (9—9), Steaua — 
Universitatea București 18—10 
(8—8), Independența Sibiu — Po
litehnica Galați 19—14 (8—6).

Programul de astăzi, începînd 
de la ora 14,30 : Ș.C. Bacău — 
Universitatea Cluj, Independen
ța Sibiu — Trotușul, Politehnica 
Galați — Politehnica Timișoara, 
Steaua — Dinamo București, Di
namo Brașov — Universitatea 
București.

cit la concluzia că Steaua are pri
ma'șansă. Cum spuneam înșă, dina
moviștii își cunpșe bine adversarii și, 
urmînd .exemplul celorlalte formații 
din campionat, este probabil că-și 
vpr vinde scump pielea!

Singurul lucru pert ce se poate 
spune este că vom asista la o con
fruntare ce merită 3’ fi văzută I

Aceasta cu condiția ca eforturile 
depuse în etapa de duminică de 
cele dpuă fruntașe să nu-și spună 
cuvîntul tocmai în cea mai impor
tantă confruntare a campionatului. 
Pentru că, atît Steaua, în meciul 
cu Universitatea București, cît și 
Dinamo, în partida cu S.C. Bacău, 
au trebuit să se întrebuințeze se
rios pentru a obține victoria.

în celelalte meciuri, lupta a fost, 
ca și pînă acum, extrem de dîrză, 
cu dese răsturnări de situații, cu 
victorii dgclșe Ja limită,

CU UȘURINȚĂ
cîștigînd ambele meciuri î 24,5—15,5 
Cu Steagul roșu și 30—6 cu Dunărea. 
Dunjrea — Steagul roșu : 20—17, da
torită faptului că localnicii au fost 
mai buni la categoriile mari. Foarte 
bine »-au comportat dinamoviștii N. 
Martinescu și V. Dolipschl, ambii no
tați pe foile de arbitraj cu cite două 
victorii.

GH. ARSENIE-coresp.
TG. MUREȘ — Progresul Bucu

rești a dominat cu autoritate întîl- 
nirile din orașul nostru, învingînd 
pe Rapid București cu 17—11 și pe 
Mureșul Tg. Mureș cu 30,5—9,5. Fe
roviarii au întrecut orice așteptări în 
partida ou Mureșul, cîștigînd clar: 
34—2. Progresul a avut în A. Fante- 
limon (cat. 57 kg) și I. Burcea (68 
kg) coneurenții cei mai buni. De la 
Rapid s-a evidențiat, în mod deose
bit, T. lgnătescu. Gazdele s-au pre
zentat nepermiș de slab, în plus, 
concurentul lor de la categoria 82 kg 
— M. Gali — nu s.a putut prezenta 
în limitele categoriei de greutate, 
pierzînd fără meci. Arbitrajele (I. 

Sinaia, D. Kiss — Cluj. 
Brașov și V. Toth — 
fost corecte.

U, A LBU-coresp,
★

La ODORHEIUL SECUIESC 
avut loo o reuniune restantă

Maehedon — 
T. Oană — 
București) au

a
.__ din

etapa I a campionatului de lupte li
bere (div. A). Performera galei a 
fost formația Lemnarul Odorhci. A 
învins pe A.S.A. Brașov 31,5—10,5 și 
Steagul roșu Brașov 18—14. Steagul 
roșu a învins pe A.S.A, Brașov cu 
30,5—5,5. Cel mai tehnic luptător al 
întîlnirii a fost proaspătul vicecam- 
piOn al lumii. Ludovic Ambruș de la 
Steagul roșu. Victoria Lemnarului 
asupra Steagului roșu se datorează 
aoncurențjlor brașoveni Dop (oat. 
+ 100 kg) și M. Tampa (90 kg), care 
s-au mișcat ca niște începători.

mai 
la 

pd’.

Me-

Re

Mu-

ÎN SFIRȘIT, NUMAI* 

REZULTATE NORMALE!
După multă vreme înregistrăm, In sfîr- 

sit, că regularitatea alergărilor s-a si
tuat la un nivel fără reproș. In toate 
cele opt probe ale reuniunii de Ieri, la 
sosire s-au găsit cat care au figurat in 
primele locuri în șansa Mrtiel 1 Firește 
că n-avem naivitatea să pronosticăm o 
permanentizare a evenimentului, deși 
în fond aceasta reprezintă. însăși esența 
calificării calului de curse. De aceea, ne 
limităm aprecierile de a-1 considera 
drept faptul cel mai notabil.

Premiul Tineretului, care a corespuns 
cu prima confruntare a mînjllor cu 
cîțiva dintre fruntașii generației de 3 
ani, a fost adjudecat de Silvia, condusă 
cu tact de Pașcă, dar șl beneficiara 
unui incident de parcurs, factor deter
minant în evoluția cailor Formula șl Ki- 
lovat. Ceva mal mult, avem Impresia 
că fără el Formula cu greu ar fi scăpat 
victoria, Ne-a impresionat Îndeosebi fi
nișul el, In compania Rentei șl Senior, 
ceea ce nu-1 puțin lucru, dacă luăm în 
considerație eh, în afara Incidentului, 
eleva iul Tănase s-a handicapat supli
mentar eu încă două galopuri.

Publicul a găsit, însă, șl ieri motiv® 
de proteste zgomotoase, dar de data a- 
ceasta ele s-au manifestat împotriva re
zultatelor în sosirile strinse din premiile 
Pitești și Păltiniș, unde socotim că pțilx. 
tru spulberarea dubiului trebuiau aeo» 
date fotografiile respective : oficialii — 
la sfîrșitul reuniunii — au fosț Insă 
categorici în afirmația că ele au fost 
clare. Și cum el se găsesc pe linia REA
LA a sosirii, nu avem motive șă-l con
trazicem... învingător în trei curse, Mir- 
epa ștefănescu demarează puternic să-și 
adjudece și în acest an titlurile de 
campion la antrenori șl driver!. Gică 
Tănase a cîștigat însă șl el două curse 
șl asta înseamnă că duelul ponțlnuă.

Rezultate tehnice : 1. Halina (M. Ște
fănescu), Papion, Japonia 37,7, 3. Obreja 
(Gr. Nica), Obădar, Tamișa 34,9, 3. Tanța 
(Gh. Tănășe), Huma, Hortensiu 30,8, 4. 
Senzația (M. Ștefănescu), Ral, Hectar, 
3t,7, 5. Ibla (M. ștefănescu), Huluba, 
Nepoțel 30,4, 6, ȘUvia (FI. Pașcă), Renta, 
Formula, Senior 31,6, 7, Cuc (N. Ion), 
Habar. Valența 29,9, 3. Antone! (Gh.
Tăngse), Macaz, Rendaș 41,9.

PIALOGA-coresp. Niddy DUMITRESCU
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ST. ROȘU 1(0)
„U“ CLUJ 1(0) Durități

C.F.R. CLUJ 0(0)

RAPID 1(0) O VICTORIE

Balonul rotund, cu
Ce as reține din paleta cu culori vii pe care 

a oferit-o această duminică fotbalistică, în
cepută sîrhbătă, cu o mică, dar interesantă 

prefață î
Aș reține recordul de asistență pe care l-a rea

lizat, probabil, stadionul Dinamo, cu prilejul unui 
meci mai puțin încărcat de mistere și patimă ca 
multe altele ce și-au scris istoria pe gazonul din 
șos. Ștefan cel Mare. Am spus și mersi că am putut 
vedea cîte ceva din meci, de pe pasarela de sus, 
neexistînd nici o perspectivă de a-mi deschide drum 
pe culoarele blocate de lume, pentru a ajunge la 
o „masă a presei", unde ziariștii par niște intruși, 
incomodîndu-i pe ceilalți ocupanji, neosteniți cro
nicari verbali. Dar nu ne-a supărat în măsura cu
venită ccest aspect, reținînd esențialul • victoria 
FOTBALULUI. O victorie ia care a contribuit (sigur!) 
și gustul dulce al acelui 4—0 de la Helsinki, o vic
torie pe care o anunța, poate, și lumina aurie a 
unei zile de pastel, dar care a avut, credem, in 
sprijinul ei, și noutatea prezenței în rîndurile dina- 
moviștilor a lui Dumitriu II, acest neîntrecut vră
jitor al mingii. De-aici, un motiv de a se reflecta 
ceva mai mult asupra problemei transferărilor, cu 
cunoscutele lor puncte negre, însă și cu acest dar 
de a înfrînge monotonii, de a aduce variații în pei
sajul fotbalului.

Aș reține apoi cele trei rezultate in urma cărora 
soarta echipelor din zona primejdioasă — Poli
tehnica lași, C.F.R. Cluj și Crișul — a devenit și 
mai tristă decît era înainte. Și-acum, iată-le pe

toate trei înfricoșate de abisul în care au căzut și 
sperînd să găsească fiecare izbăvirea proprie în 
nenorocirea celorlalte două. Alte perspective nu 
par să se ivească deocamdată. Dar marea dramă 
nu se consumă nici la Cluj, și nici la Oradea, unde 
se așteptau marile minuni ale fotbalului, pentru o 
nouă salvare a C.F.R.-ului sau pentru menținerea 
Crișului în înalta societate a diviziei A. Adevă
rata dramă se petrece, probabil, in sufletul antre
norului Vintilă Mărdărescu, care trebuie să se stre
coare acum pe lingă declarațiile sale super-opti- 
miste, ca pe lingă un clmp minat. Să nu-i facem 
insă și mai grele aceste clipe lui „Don Gil". De 
fapt, i-am pune în aceeași situație pe nu știm cîți 
antrenori, jucători și conaucăiori de echipe, dacă 
le-am reaminti afirmațiile făcute la începerea cam
pionatului. Dar nu ne este îngăduită o asemenea 
cruzime ! ...

Aș reține, în încheierea acestei, tablete, promi
siunile care ni se fac pentru miercuri, de către 
echipele angajate în competițiile europene, prin re
zultatele și evoluțiile din această etapă. Ne gîm 
dim, în primul rînd, la echipa care ar trebui să 
repare la Trnava greșeala de a nu fi știut să cîș- 
tige la București. La Dinamo, deci. Echipa pare 
să-și fi regăsit punchul și hotărîrea care au aju
tat-o în ceasul marilor încercări. Iar U.T.A., Steaua 
și chiar Rapid dețin poziții mai bune. Și poate că 
vom risipi anumite obsesii. Miercurea nu este ne
apărat o zi de post....H Jack BERARIU

STEAUA 2 (1)

F.C. ARGEȘ 1(1) Spectacolul

și slăbiciuni intr-un meci 
care promitea altceva

Stadion Tineretului ; timp excelent; 
teren bun : spectatori — 12 800. Au 
marcat LICA (min. 66) și CADAR 
(min. 87). Raportul șuturilor la poar
tă : 13—9 (pe spațiul porții: C—4). 
Raport de cornere : 9—5.

STEAGUL ROȘU : Adamaahe 8 — 
Ivăncescu 7, Jenei 7, Olteana 8. Co
jocaru 5, Pescaru 6. Cadar 7, Necula
6 (min. 72 Furnică). Floreseu 6. 
Ghergheli 5 (min. 46 Drăgoi 5). 
Gyfirfi 6.

„U“ CLUJ : Moldovan 8 — Crețu
7 Pexa 8 Solomon 8, Mihăilă 7, F. 
LBZăr 8, Anca 5, Uifăleanu 8, Mun
teanu 7, Adam 7 (min. 70 Sudy), 
Lică 9.

A arbitrat C. DINULESCU A- 
ajutat la linie de I. Hrisafi șl Al. 
Fopescu (toți din București).

„Trofeul Petschovsehi" : 9.
La țineret-rezerve : Șteagul roșu -■ 

„U“ Cluj 2—4 (2—J).

IN MINUTUL 90!

Stadion Republicii ; timp excelent : teren foarte bun t spectatori 
- aproximativ 15 008 Au marcat : IORDĂNESCU (min. 26). DOBBESCU 
(min 44) TATARU (min. 63, din 11 m). Raportul șuturilor la poartă: 
10—8* (pe spațiul porții : 2-5). Raport de cornere : 3-^.

STEAUA : Coman 9 — sătmăreanu 7, Smarandache 6, Negrea 3, 
Hâlmăgeanu 5, Naont 6. Vigu 6, Pantea 6, Tătaru 6, Iordănescu 7 (min 
46 Ae!pneic 6^RQ^șa?est*^n 6 _ piguiea 7 (min. 63 Ciolan), Barbu 7, Vlad 
6. Ivan *6, Ciolan 5 (min. 63 M. Popescu). Roșu 5 (min. 72 Radu), Dobres- 
cii 8. E. Dumitru 6. Dobrin 7, Jercan 6. .... ■ . . ,A arbitrat IOAN RUS (Tg. Mureș) ■*-■*•★■6-, ajutat la linie de 
S. Marian (Sighișoara) și Z. Szecsei (Tg. Mureș).

„Trofeul Petschovsehi" : 8.
La tineret-rezerve : Steaua — F. C. Argeș 4—2 (3-2).

Cam 15 000 de spectatori au ur
cat duminică la prînz în Dealul 
Spirii pentru a vedea un meci ce 
se anunța destul de bun. Speranțele 
erau îndreptățite pentru că în te
ren urmau să evolueze cîțiva 
tre cei reîntorși de 
(Iordănescu, Tătaru, 
Pantea, Vigu), ca și 
atît de contradictoriu 
este Dobrin, capabil 
delecteze susținătorii 
driblinguri de mare

la Helsinki 
Sătmăreanu, 

acest jucător 
discutat, care 
oricînd să-și 
cu fente și 

_____ ___ ___ spectacol. Și 
apoi, era vorba. de. un meci Steaua 
— F. C. Argeș, echipe Căre de 
atîtea ori au făcut din întâlnirile 
lor spectacole agreabile, cu fot
bal bun, cu goluri frumoase, me
ciuri de luptă, dar o luptă spor
tivă. bărbătească.

Dar, în această duminică de 
toamnă, pe stadionul din. Dealul 
Spirii a fost cu totul altceva. Cu 
regret trebuie să spunem că ■ am 
asistat la un joc cum n-am vrea 
să mai vedem, prea departe de

ceea ce pot realiza aceste formații, 
un meci disputat sub cota unui 
fotbal acceptabil. Șl n-au fost de 
vină nici căldura sufocantă, nici 
terenul impracticabil. Dimpotrivă, 
condițiile de joc au fost 
cele mai bune, chiar excelente, Și 
totuși, meciul acesta

dintre

în vederea partidelor de miercuri, 
de la Salzburg și Trnava

U.I.Ă. Ă PLECAT IERI,
OINAMO PLEACA AII
După cum se știe, U.T.A. și Di

namo susțin 4a mijlocul acestei săp
tămâni partidele retur, în deplasa
re, cu Austria Salzburg și, respec
tiv Spartak Trnava, in „Cupa 
ui.F.A." și C.C.E.

Iată ultimele noutăți din cele 
două tabere : .
• După meciul susținut simbăta 

la Petroșani, textiliștii s-au întors 
la Arad, de unde — duminică di
mineața, cu autocarul — s-au în
dreptat spre Austria. După o escaja 
de o noapte la Viena, U.l.A. rși 
continuă astăzi drumul, cu auto
carul. pînă la Salzburg, unde va 
efectua — după-amiază — un an
trenament de acomodare.
• Fotbaliștii dinamoviști _ s-au 

reunit duminică seară, la Săftica. 
După antrenamentul din această 
dimineață, constând într-un joc- 
școală în compania echipei de ju
niori. campionii urmează să pără
sească Bucurestiul azi după-amiază, 
la ora 18. pe calea aerului. La Tr
nava, sînt proiectate un antrena
ment, pentru marți dimineață, și o 
ședință tehnică, în ajunul partidei 
revanșă cu Spartak.

totuși, meciul acesta — transmis 
și pe micile ecrane, ceea a în
semnat o proastă propagandă pen
tru fotbal — a lăsat un gust 
amar asistenței. Fazele de fotbal 
pur au fost prea puține. în schimb 
au abundat faulturile și obstruc
țiile.

La capătul celor 90 de minute 
de uzură fizică și neryoasă (și de 
fotbal mai puțin), învingătoare a 

' ieșit echipa bucureșteană. Aceasta, 
credem, e singura satisfacție a 
jucătorilor de lâ Steaua. Am fi 
vrut, să spunem că. formația bucu
reșteană datorează 'victoria lucidi
tății sau incisivității liniei de atac, 
jocului bun prestat de linia de 
mijloc. Dar nu o putem face, căci 
n-a fost de loc așa. Combinațiile 
de efect și eficace s-au lăsat mult 
așteotate, iar după pauză, cînd 
Iordănescu a rămas la cabină cu 
mîna prinsă în fașă, aproape nici 
o acțiune nu s-a mai lecat Ia înain
tare. Mijlocașii au evoluat și ei 
sub valoarea cu care ne-au obiș
nuit. Și de aici o evoluție la dis
creția hazardului (două 
poartă, tot atîtea goluri !).

De partea cealaltă a 
deși au avut perioade 
venit în atac destul de 
piteștenii au vrut 
Dobrin, însă nici 
același pe care-1 cunoaștem. Din 
cauza lui și din 
comise asupra sa. Piteșteanul 
mai mereu Ia pămînt (cum se în
tâmpla la cealaltă poartă cu Năs
tase sau Tătaru).

Despre fazele de poartă. puțin 
de spus. Pînă la pauză, de pildă, 
Steaua a șutat de 8 orisla poartă, 
dar o singură dată nimerise ținta: 
în min. 26, cînd Iordănescu a des
chis scorul cu un șut, din întoar
cere, jos la colț, încheind o com
binație pe „ruta" Pantea — Tă
taru — Sătmăreanu. Piteștenii au 
fost apoi la un pas de egalare 
(min. 33), cînd Jercan a centrat, 
Emil Dumitru s-a înălțat și a re
luat excelent cu capul, dar Coman 
a plonjat formidabil și a evitat

golul. Și totuși, egalitatea s-a pro
dus, în min. 44, cînd apărarea 
bucureșteană (mai puțin Sătmă
reanu, care a încercat să evite pe
ricolul) a ezitat și Dobrescu a în
scris din unghi, pe jos, în colțul 
lung.

După pauză, în teren spiritele 
s-au încins și mai mult. Vlad și 
Pantea au primit avertismente. De 
la faultul lui Vlad (min. 60) a por
nit o fază din care Năstase a în
scris, dar poziția sa de ofsaid a 
fost evidentă. Duritățile și lipsa de 
stăpînire aveau să decidă soarta 
meciului. în min. 63 Năstase s-a 
angajat în dribling, a făcut un pas 
în careu și aici Vlad și apoi Cio
lan l-au faultat și. normal, arbi
trul a indicat penalty, lovitură pe 
care Tătaru a transformat-o, adu- 
cînd victoria echipei sale, căci după 
aceea, Coman (min. 73) a 
vat un gol ,1a șutul lui 
Popescu.

Constantin

șuturi pe

terenului, 
cînd au 
periculos, 

prea mult de la 
acesta n-a fost

cauza durităților
era

S.C. BACĂU 3(1)

mai sal- 
Marian

ALEXE

ORADEA, 26 (prin telefon, de ia 
trimisul nostru).

Un meci jucat și încheiat șub 
semnul amarei decepții a orădeni- 
lor.

Rareori ne-a fost dat să urmă
rim în divizia A o evoluție atît de 
penibilă ca aceea oferită de Crișul, 
în compania colegei sale de promo
vare, A.S.A. Tg. Mureș. Comparînd 
jocul orădenilor cu cel pe care îl 
prestează echipele de „B“, lezăm 
cel puțin 10 formații din eșalonul 
secund, superioare — pe orice plan 
— echipei antrenate de Ștefan Coi- 
dum. Avizați de ultimul loc din 
clasament, nu ne așteptam să ve
dem o formație cu un joc omogen, 
închegat, dar ne așteptam să ur
mărim o echipă pe cale de rodare 
în prima divizie a țării. Spre sur
prinderea noastră, evoluția orăde
nilor — pe ansamblu și pe planul 
individualităților a cel puțin jumă
tate din echipă — a fost departe 
de cele mai modeste pretenții. Cu 
o linie de atac de cvasifiguranți, 
cu mijlocași încă necopți sau inca
pabili de efort (Moldovan) și cu doi 
fundași (P. Nicolae și Lucaci) cum 
se mai găsesc vreo 20 în divizia B, 
Crișul a produs o nouă deziluzie 
unul public cunoscător, care a avut 
cîndva o echipă mare (C.A.O.), și 
căruia nu i-au mai rămas decît a- 
mintirile...

Meciul în sine a avut în primele 
30 de minute fizionomia unui joc 
din „categoria oraș": doar două șu
turi trimise spre poartă (unul al 
gazdelor, altul al oaspeților), zeci 
de pase la adversar, lipsă totală 
a ceea ce înseamnă intenție con-

POLITEHNICĂ GALATI- 
SPM1AK PLEVEN 1-1 (1-1)

GALAȚI, 26 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Fără să se 

. ridice, la un nivel tehnic superior, 
partida a plăcut datorită jirdoarei 
cu care cele două formații au' în
cercat Să obțină victoria. Oaspeții 
au evoluat frumos în cîmp, dar 
acțiunile lor au fost lipsite de fi
nalitate. Au marcat: Cerestino 
(min. 35) pentru Spartak și res
pectiv Tănăsescu (min. 44). A ar
bitrat foarte bine A. Stănescu 
(Cluj),

FARUL 1 (Ol

T, SIRIOPOL

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 39, ETAPA 1

SEPTEMBRIE 1971
I. S*teaua — F.C. Argeș 

ir. Politehnica — Petrolul
III. Crișul — A.S.A. Tg. Mureș
IV. S.C. Bacău — Farul

V, Steagul roșu — „U‘‘ Cluj
Vț. Metalul Plopeni — Metalul 

vii. C.F.R. Pașcani — Progresul
VIII. Progresul Brăila — F.C. Galați 1 

IX. Ș.N. Oltenița — Dunărea Giurgiu X 
X. Vulturii Lugoj — C.F.R. Tim. 1

XI. C.F.R. Arad — Min. Bala Mare 1 
XII. Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu 
xni. Gaz metan — C.S.M. Reșița

FOND DE PREMII LEI 399.909.
Plata premiilor pentru aces$ concurs 

se va face astfel ;
In Capitală începînd de Ia 1 octom

brie la 10 noiembrie 1971.
In țară de la 4 octombrie la 10 noiem

brie 1971,

DIN 26

1
2
2
1

X
Buc. i 
Buc. 1

1

BRAȘOV, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Multă vreme, partida aceasta n-a 
avut faze. Totul era un fel de pel
tea care se întindea între cele două 
careuri și mai era o salbă de faul
turi, de atacuri dure și de trosni
turi de oase. Combatanții s-au ară
tat de ia început a fi harnici, chiar 
foarte harnici, dar ceva întuneca 
parcă mintea majorității jucătorilor. 
Apărătorii ambelor echipe erau mai 

. buni șl mai lucizi decît înaintașii 
și adăugind la asta intrările de tanc 
ale cîtorva dintre ei, veți înțelege 
de ce fazele n-ajungeau să se nască, 
murind in stadiu de intenție, în 
haosul de la mijlocul terenului. As
pru au jucat si unii și alții, dar 
începutul l-a făcut Cojocaru de la 
Steagul roșu, fundaș care știe fotbal 
cit o bibilică, dar aruncă din pi
cioare ca un armăsar pișcat de mus
că. Singurul lucru pe care îl re
proșăm arbitrului Dinulescu e că a 
inaugurat seria avertismentelor cam 
tîrziu (min. 37). Apoi, după ce Uifâ- 
leanu, Crețu și Cadar (Cojocaru a 
scăpat chiar și neavertizat) au fost 
admonestați, iritarea s-a mai dimi
nuat, iar ostilitățile au intrat sub 
plafonul unei încrîncenări admisi
bile. Abia ultimele cinci minute ale 
primei reprize au început să aducă 
a fotbal. Atunci, Uifăleanu și Adam 
au realizat cîteva curse excelente, 
pe care Adamache le-a neutralizat, 
în timp ce Gyorfi, Pescaru și Flo- 
rescu au răspuns cu infiltrări peri
culoase.

După pauză s-a făcut puțină lu
mină (în răstimpul ei, ambele echi
pe primiseră la cabina arbitrilor a- 
vertisment colectiv). Steagul roșu 
avea să domine o vreme, dar fără să 
realizeze mare lucru, ci doar așa, în 
virtutea psihologiei de echipă gazdă. 
Brașoveni șînt lipsiți în prezent de

un cap limpede („prințul fentei", 
Niki Durhîtrluj ănimînd acum altă 
linie de atac), doar Pescaru are o 
judecată matură, dar parcă nici el 
nu e făcut să conducă pe alții. Toți 
ceilalți, din mijloc și din față, sînt 
jucători burii, dar nu sînt jucători 
mari. Adevărul acesta explică și 
eroarea lor cea mai flagrantă din 
meciul cu „U“ Cluj : luptă corp la 
cprp si utilizarea mingilor înalte, 
în fața unor apărători cărora abia 
le ajungeau sub claviculă. In mij
locul reprizei secunde, studenții au 
avut vreo 20 de minute de coerență 
și limpezime, afirmîndu-se ca o e- 
chipă solidă și chibzuită. De apărat 
s-au apărat bine tot timpul, dar acum 
vor da drumul linei serii de atacuri 
susținute cu pricepere și vigoare. 
Fanea Lazăr combină cu Adam și 
ultimul șutează violent pe lingă bară 
(min. 64). Apoi Munteanu va pasa 
lui Lică, iar această extremă în sta
re uneori să-l păcălească și pe Dum- 

.. npzeu, a răzbătut în centru, a fost 
faultat, s-a reechilibrat și a șutat în 
colțul opus o minge năpraznicâ, pe 
care Adamache nu va reuși nici mă
car s-o devieze (min. 66). Clujenii 
au rămas și mai deoarte la condu
cerea meciului. Uifăleanu „împuș- 
cînd“ șl el o dată balonul aproape 
de bare (min. 71) ; în timp ce gaz
dele vor încerca în ultimele minute 
să se salveze de la naufragiu, ve
nind valuri, valuri spre poarta lui 
Moldovan. Ei vor izbuti să egaleze 
datorită unor inexactități comise de 
adversar și grație unei excelente 
lovituri efectuată de Cadar (min. 87 
— de la vreo 20 m), care a reluat 
o minge respinsă anemic de un apă
rător clujean.

Romulus BALABAN

POLIjFHNICA 0(0)

PETROLUL 1(0)

structivă. Dttpă această lungă pe
rioadă, în 
liști (mai 
spectatori 
fază decît
A.S.A. începe să apară în . prim 
plan. Pînă la sfîrșitul reprizei, Fa- 
zekaș (min. 40) și Dărăban (min.

care mulți dintre fptba- 
ales orădeni) au fost 
aflați mai aproape de 
publicul din tribună,

Stadion Crișul ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — 9 000. A mar
cat : MUREȘAN (min. 57). Raportul 
șuturilor la poartă : 9—14 (pe spațiul 
porții : 4—5). Raport de cornere : 
6—3,

CRIȘUL : Bologan 6 — P. Nicolae 
5, Lucaci 5, Neșu 6, Balogh 7 Mol
dovan 5, Dărăban 6, Sueiu 5, A. 
Naghi 4 (min. 66 Bedea 4), Moț 3 
(min. 73 Cefan), Coeiș 5,

A.S.A. : Nagel 7 — S-SlMsi 7, 
Toth 7. Isplr 7. HajnBl 8, Orza 7, 
Bdlâni 8, Varodl 7. Naghi (min 19 
Czako 7), Mureșan 8, Fazecaș 8 (min. 
74 Lucaci).

A arbitrat : AL PIRVU
ajutat la Linie de D. Isăcescu șl 
Gh. Retezan (toți din București).

„Trofeul Petschovsehi" : 8.
La tineret-rezerve : Crișul — A.S.A. 

3-1 (1-1).

Stadion Metalul; timp frumos; teren prost, denivelat; cu porțiuni acope
rite cu rumeguș; spectatori - aproximativ 16 000. A marcat ENE DANIEL (min. 
90). Raportul șuturilor la poarta : 9—8 (pe spațiul porții: 4—5). Raport de cor- 
nere ‘ C.F.R. : Totolanu 7 — Szoke 6, Vișan 7, Cojocaru 7, Dragomir 7, Ro
man 6. Marius Bretan 7, Soo 7, straț 7, Petre Gheorghe 6, Țegean 7 (min. 
6‘ Sor RAPID n;nRăducanu 8 — Pop 8+, Boc 7, Lupescu 7* ’’«“p1
7, Dumitru 6 (min. 65 Codreanu 7), Năsturescu 5 (min. 67 M. Stelian 6), P. 
Ene 7 Neagu 6, Angelescu 6. . . . ..*A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu Mare) ajutat la unie
de C. Szilaghj și V. Trifu (ambii din Baia Mare)

La tineret-rezerve : C.F.R. — Rapid o—l (0—0).

SIBIU, 26 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

I-am văzut pe clujeni la sfîrșitul 
meciului, cînd se îndreptau spre ves
tiare. Erau tăcuți, triști. Cîțiva dintre 
ei, firi mai sensibile, aveau lacrimi 
în ochi. Soarta a fost astăzi (n.n. 
ieri) nedreaptă cu ei. Rapidul a ob
ținut victoria, printr-un gol marcat 
în min 90. O victorie pe care, după 
desfășurarea de ansamblu a jocului, 
nu o merita. C.F.R. Cluj a făcut aici, 
la Sibiu, o partidă destul de bună, 
jucînd majoritatea timpului de la 
egal la egal cu adversara sa, iar în 
unele perioade chiar dominînd-o.

Pînă in min. 30. jocul a fost echili
brat, plăcut. Rapid a avut lovitura 
de începere și chiar în primul minut, 
Ene Daniel a centrat în careu și 
Neagu a reluat cu capul, dar Toto- 
ianu, atent, a reținut balonul. în 
min. 3, Dumitru ia o acțiune pe cont 
propriu, traversează terenul în dia
gonală, depășește patru adversari, 
însă șutul său este anemic și Toto- 
ianu prinde mingea fără dificultate. 
Răducanu trece prin emoții în tnin. 
6. cînd este nevoit să iasă în calea 
luj Țegean și să respingă cu picio
rul. C.F.R.-ui joacă, în apărare, cu 
libero (Szoke) și aplică un sever 
marcaj om la om. Rapidiștii nu se 
simt de loc în largul lor și nu știu 
cum să desfacă apărarea clujenilor. 
Combinațiile lor eșuează de regulă 
în marginea careului mare. Dumitru

se supără pe Neagu și pe Ene Da
niel, pentru că aceștia nu se demar
că și nu-i pasează mingi și cere în 
min. 30 sâ fie schimbat... Spre fina
lul reprizei, jocul devine confuz. 
C.F.R.-ul preia inițiativa, dar nu 
reușește să depășească apărarea bucu- 
reștenilor. ci doar îi provoacă mo- 
mente de neliniște și teamă.

In min. 48 Marius Bretan combină 
frumos cu Țegean și Răducanu prin
de greu, lingă bară. Antrenorii Ra
pidului îl schimbă pe Năsturescu cu 
Marin Stelian și Rapidul rămâne în , 
teren fără nici o exbremă de meserie. < 
Publicul cere penalty în min. 63. ț 
cînd Soo. scăpat 6ingur spre poarta \ 
iui Răducanu. este deposedat prin - 
alunecare de Pop. Arbitrul Anderco, 
aflat în imediata apropiere a fazei, 
nu l-a acordat — pe bună dreptate 
— pentru că rapidistul a lovit mai 
întîi mingea și apoi, in cădere, l-a 
dezechilibrat pe Soo. C.F.R. Cluj are 
posibilitatea să înscrie în minutele 
67 și 85. dar Răducanu apără senza
țional. Tn min. 65, el a respins min
gea șutată de Straț, pe care publi
cul o șl văzuse în gol. tn ultimele 5 
minute, giuleștenii au ieșit la atac, 
au insistat și, cu 30 de secunde îna
inte de fluierul final, Ene Daniel, 
lăsat nemarcat în careul mio al clu
jenilor, a reluat cu capul în gol o 
minge centrată de Lupescu. infiltrat 
în atao, pe post de extremă dreaptă;

Dumitru VIȘAN

DOUĂ NOUTĂȚI ȘI ATÎT
Stadion „23 August" : vreme călduroasă î teren bun ț spectatori 

— circa 10 000. A marcat: DOBRE (min. 68). Raportul șuturilor Ia poartă: 
10—9 (pe spațiul porții : r>—4). Raport de cornere : 11—3.

POLITEHNICA : Costaș 5 — Romilă I 5. lanul 5. A Alx»—.. A z—1— <rn M.r_ sL_ ._ .____ . — _ . . ’
Cuperman 4. Lupulescu 4, Moldoveanu 4,

PETROLUL : M. .Ionespu 8 — Gruber 8, N. Ionescu 
Mocanu 8, Decu 7, Cozarec 8. Dincută 6, Moldovan 6

A arbitrat V. r’——J ’’ 
C. Manușaride și G. NicoJae (toți din bucurești).

„Trofeul Petschovsehi4* : 6.
La tineret-rezerve ; Politehnica — Petrolul 1—2 (1—2).

POLITEHNICA : Costaș 5 — Romilă I 5. lanul 5, Stolcescu 4, 
t 53 Mari?». ®), Simionaș 4. Incze 5 (min, 71 Romilă II).

8, Moraru 8, 
—— 3, Grozea 6, Dobre 7.
pAdureanu ajuîat bine la linie de

IAȘI, 26 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Cele două noutăți prezentate de

• ••

a majora scorul. în tot acest răs
timp, echipa orădeană „înoată" din 
greu, spre dezamăgirea publicului, 
care își manifestă zgomotos nemul
țumirea.

Atît despre derbyul noilor pro
movate, meci în care doar A.S.A. 
și-a justificat locul în prima divi
zie, obținînd — mai clar decît su
gerează scorul — o binemeritată 
victorie.

Marius POPESCU

protagonistele partide) de la Iași au 
constat în prezența inedită a mijloca
șului Moraru pe post de „libero" Ia 
Petrolul și... absența lui Mărdărescu 
II de pe foaia de joc.

Care au fost repercusiunile aces
tor noutăți în jocul celor două eehi- 
pe, deopotrivă de însetate de puncte? 
în echipa oaspete prezența lui Mo
raru — lucid, cu un bun plasament 
— a constituit o idee pozitivă, apă
rarea Petrolului avînd un coeficient 
ridicat de siguranță, remarcabil in
tr-un joc disputat în deplasare. în 
tabăra adversă. însă, scoaterea pe 
tușă a lui Mărdărescu II — cerută 
cu insistență, pare-se pînă la nivel 
de ultimatum, de către jucătorii Po
litehnicii — n-a adus revirimentul 

. scontat de unii localnici, demonstrîn- 
du-se. astfel, în teren că actualul 
slab randament al echipei din Iași 
nu se datorește în exclusivitate fiu
lui antrenorului Gil Mărdărescu.

Evoluția echipei gazdă a fost as
tăzi submediocră, jucătorilor ieșeni 
nereușindu-le nimic, aceștia acționând 
la întîmplare, fiecare încercînd să

• ••

dea vina pe celălalt, manifestîndu-șl 
incapacitatea prin gesturi 
prost gust (Moldoveanu, 
lanul, Lupulescu).

Petrolul a închis jocul 
tata și, cu mici excepții, iu tăun, 
reușind în cele din urmă să și fruc
tifice unul din sporadicele (dar peri
culoase prin simplitate) contraatacuri: 
în min. ~~ ~ ’
balon 
de 16 
ci me. 
gește,

teatrale de
Simionaș,

cu lucidi- 
cu calm.

68, Gruber recuperează un 
în preajma propriului careu 
m. îl deschide lung. în adîn- 
pe Moldovan, acesta prelun- 
cu capul, pînă la Dobre. car--, 

venit la atac printre Romilă I și 
lanul, șutează cu boltă, de la apro
ximativ 20 m, și mingea intră iii 
poarta lui Costaș pe lingă bara la
terală.

Din restul partidei nu vom men
ționa decît excelentul șut, expediat 
din volă. de la 25 m, de către același 
Dobre (min. 3). la care doar bara 
I-a salvat de gol pe Costaș, simplu 
spectator, și cele două ocazii, ratate- 
consecutiv de Simionaș în ultimele 
minute ale partidei, din . preajma bu
turilor lui Mihai lonesou.

De fapt, descrierea fazelor maf In- 
țeresante trebuie să se încheie aici, 
întrucît partida a fost cenușie, da
torită evoluției foarte slabe a echipei 
gazdă. Petrolul nu poate fi incrimi
nată pentru lipsa de spectaculozitate 
a evoluției sale, deoarece ideea prag
matică de joo a dat roadele scontate.' 
ba, mai mult, a obținut două puncte 
printr-o organizare remarcabilă și 
printr-o disciplină tactică adecvată.

Paul SLAVESCU

orădeanul 
frumos, la 

50),

DIVIZIA B

centrarea lui Nuțu, Culda și Grama își dispută balonul, sub privirile lui Fătu, Chirilă și Kraus (fază din 
meciul Sportul studențesc — Poiana Cîmpina) Foto i ȘT. CIOTLOȘ

SERIA A II-a
BACAU, 26 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Băcăuanii au așteptat cu oareca

re emoție întîlnirea cu Farul. De 
astă dată, însă, „ambarcația" con- 
stănțenilor s-a dovedit mai fragilă, 
exact acolo unde „spărturile" pot 
avea efecte dezastruoase 1 în apă
rare. Partida, mai ales în prima re
priză, a fost spectaculoasă,' deși cam 
încărcată de electricitate. în repri
za a doua, nivelul ei a scăzut. Gaz
dele, mai insistente în atac, au 
marcat o evidentă superioritate.

Jocul începe foarte furtunos. Bă
căuanii atacă în trombă și însetați 
de gol obțin trei cornere într-un 
minut și jumătate. Sorin Avram, 
mai sprinten și mai bătăios decît 
în prima tinerețe, produce împreu
nă cu Pană primele spărturi. în a- 
părarea cam debusolată a oaspeți
lor. în min. 10, Dembrovschi e gata 
să deschidă scorul. Șutul lui. extrem 
de puternic e respins de Ștefănes-

favorabile45) ratează două ocazii 
de a înscrie.

La reluare, după ce 
Naghi expediază un șut 
colț, respins de Nagel (min. 
oaspeții preiau total inițiativa, fruc- 
tificînd prin Mureșan (min. 57) una 
din acțiunile lor bine concepute. 
Gazdele au o replică efemeră (Co- 
ciș — șut în bară în min. 60) și 
restul partidei rămîne la discreția 
mureșenilor, care pasează excelent 
și se află de 2—3 ori pe punctul de

s-a dovedit fragilă
cu, mingea ajunge la Pană și aces
ta ratează și el de la 6 metri. Fa
rul dă replica imediat. Un șut vio
lent al lui Turcu e respins cu difi
cultate de Ghiță. Gazdele, cu un 
fundaș, Mioe, care dovedește certe 
valențe ofensive, își intensifică pre
siunea. După două cornere și o ra
tare a lui Rugiubei (min. 15), gaz
dele deschid scorul. In min. 19, 
Ghirca îl faultează pe Mioc în mar
ginea careului. Vătafii execută lo
vitura pe sus, cu boltă, apărătorii 
constănțeni admiră cerul senin, iar 
Dembrovschi, cu un salt admirabil, 
reia balonul cu capul în coiful 
drept al porții lui Ștefănescu. Go
lul primit îi îndârjește pe oaspeți. 
Caraman îi va da serios de lucru 
lui Ghiță în min. 31 cu un șut- 
bombă de la 35 de metri.

După reluare, Farul are o perioa
dă de dominare, iar gazdele își re
trag liniile mai înapoi. Un singur

bun ; timp admirabil ; spectatori —
24—12 (pe spațiul porții : 15—3). Ka-

Stadion „23 August" ; teren
81)00. Raportul șuturilor la poartă : 
port de cornere : 14—8. Au marcat : DEMBROVSCHI (min. 19 și 87), RU- 
GIUBEI (min. 53) șl I. CONSTANTINESCU (min. 62).

S. C. BACAU : Ghiță 8 (min. 48 Fugaciu 7), Mloc 8, Catargiu 7, 
Sinăuceanu 6, Kiss 6, Vătafu 9, Hrițcu 5, Pană 7, Dembrovschi 8, Rugiu
bei 7, Sorin Avram 8 (min, 82 Băluță).

FARUL : Ștefănescu 6 — N. Constantinescu 6, Antonescu 7, Bă
losu 6, Ghirca 6, Goleac 6 (min. 62 Oprea 6), I. Constantinescu 8, Tănase 
8, Caraman 8. Tufan 7. Turcu 6 (min. 62 Ologu).

A arbitrat N. CURSARU ajutat la linie de M. Moraru
șl N. Moroianu (toți din Ploiești).

„Trofeul Petschovsehi** : 8.
La tineret-rezerve : S. C. Bacău — Farul 1—3 (0—0).

gol avantaj nu reprezintă însă prea 
mult și va fi rîndul lui Rugiubei 
să readucă liniștea în inimile coe
chipierilor săi. In min. 53, primind 
o pasă în adîncime de la harnicul 
Vătafu, Rugiubei scapă de Antones
cu și Bălosu și înscrie dezinvolt de 
la 12 metri. Conduși cu 2—0, con- 
stănțenii renunță la defensivă și 
joacă o singură carte : de atac.

în min. 62, antrenorul Cosmoc a- 
runcă echipei sale doi „colaci de 
salvare*1: pe Oprea și Ologu. Ime
diat, Tănase se infiltrează pe dreap
ta, pasează pe jos în careu și I. 
Constantinescu reia în plasă : 2—1. 
Gazdele trec printr-un moment de 
derută și mecanismul se dereglea
ză. Caraman e blocat în ultimă in
stanță de Catargiu și Sinăuceanu 
(min. 73), Au mai rămas 10 minute 
și Farul încearcă egalarea. Dar Ca
raman prăbușește speranțele în 
min. 85. Scăpat din mîini de Catar
giu, „spărgătorul de gheață" con- 
stănțean pătrunde în careu, dar Fu- 
gaciu, cu un salt temerar, respinge 
balonul. Și tocmai cînd Farul îm
pinge toată echipa în jumătatea de 
teren a gazdelor, în min, 87 Rugiu
bei țîșnește pe contraatac, îl păcă
lește pe N. Constantinescu și pune 
balonul pe tavă lui Dembrovschi, 
în careul constănțean. Acesta, șin- 
gur-singurel, îl înfrînge din nou 
pe Ștefănescu cu un șut fără drept 
de apel.

George MIHALACHE

SERIA I

• ••

Metalul Plopeni 
Portul Constanța
C.F.R. Pașcani 
Metalul Tîrgovjște 
Progresul Brăila
Ș. N. Oltenița 
Sportul studențesc 
Politehnica Galați

— Metalul Buc. 2—1
— Ceahlăul P. N. 2—2
— Progresul Buc. 3—1
— Chimia Rm. VI. 0—1
— F. C. Galați 2—0
— Dunărea Giurgiu
— Poiana Cîmpina 3—1 (2—1)
— Știința Bacău 3—1 (0—0)

(1-1)
(0-0)
(1-0)
(0-1)
(0-0) 

0—0

1. SPORTUL STUDENȚESC
2. Ș. N. Oltenița
3. Politehnica Galați
4. Știința Bacău
5. F.C. Galați
6. Progresul București
7. Metalul Plopeni
8. Progresul Brăila
9. Metalul Tîrgoviște 

Chimia Rm. Vîlcea 
Dunărea Giurgiu 
Metalul București 
C.F.R. Pașcani 
Portul Constanța

15. Ceahlăul P. Neamț
16. Poiana Cîmpina

10.
11.
12.
13.
14.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

16—
9—

8
6 

10— 4
10

8
6
9
6
8
8

11

11—
14—
8—

10—
8—
7—
6—
6—:
8— 7
7— 9
7—11
6—15
6—13

12
111

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

ETAPA VIITOARE (3 octombrie): Metalul Tîrgo
viște — Poiana Cîmpina, Metalul București — Pro
gresul Brăila, F.C. Galați — Politehnica Galați, Ști
ința Bacău •— Ceahlăul P. Neamț, Dunărea Giurgiu — 
Portul Constanța, Chimia Rm. Vîlcea — Metalul Plo
peni, C.F.R. Pașcani — Ș.N. Oltenița, Progresul Bucu
rești — Sportul studențesc. ~ “

Electroputere Craiova
Minerul Anina
Vulturii textila Lugoj 
C.F.R. Arad
Chimia Făgăraș 
Corvinul Hunedoara 
Politehnica Timișoara 
Gaz metan Mediaș

— Olimpia' S. M.
— Metalur. Cugir
— C.F.R. Timiș.
— Minerul B. M. 1—0
— C.S.M. Sibiu 2—0
— Olimpia Oradea 2—0
— Gloria Bistrița 2—0
— C.S.M. Reșița 0—1

1—0
4—2
2—1

1. C.S.M. REȘIȚA
2. Corvinul Hunedoara
3. Politehnica Timișoara
4. Gloria Bistrița 

C.F.R. Timișoara 
C.S.M. Sibiu

7. Chimia Făgăraș 
Minerul Baia Mare

9. Vulturii textila Lugoj 
C.F.R Arad 
Olimpia Satu 
Electroputere 
Metalurgistul

14. Minerul Anina
15. Gaz metan Mediaș
16. Olimpia Oradea

5.
6.

R.

10. 
11.
12.
13.

Mare 
Craiova 
Cugir

7 
' 7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
T
7

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

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

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

14— 3
11— 6
14— 9
10— 6
9— 6
6—10

17—11
9— 5
5—13
9—10
4— 5
7— 10
5— 9
8— 13
5— 11
6— 12

12
9
8
8
8
8
7
7
7
6
j
6
6
6
5
3

Minerul BaiaETAPA VIITOARE (3 octombrie):
Mare — Corvinul Hunedoara, Olimpia Oradea — 
C.S.M. Sibiu, Minerul Anina — Olimpia Satu Mare, 
Politehnica Timișoara — C.F.R. Timișoara, Gloria 
Bistrița — Gaz metan Mediaș, C.S.M. Reșița — Vul
turii textila Lugoj, Electroputere Craiova — C.F.R. 
Arad, Metalurgistul gugir — Chimia Făgăraș



CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI

Reprezentativa masculină a României va juca 
in turneul pentru locurile 1—6

REGGIO EMILIA, 26 (prin telefon 
de la trimisul nostru special).

Ultimele partide, desfășurate în 
noaptea de sîmbătă spre duminică, 
din cadrul seriilor celei de a VIII-a 
ediții a campionatelor europene de 
volei nu au podus nici o surpriză. 
Așa că, în turneele finale pentru 
locurile I—VI, ce se vor desfă
șura începînd de luni la Milano 
și Reggio Emilia, s-au calificat — 
cu o singură excepție — favoritele 
inițiale. Excepția, însă, ne afec
tează direct fiind vorba de eșecul 
nescontat al reprezentativei femi
nine a României în fața tinerei 
garnituri a R.D. Germane. în le
gătură cu acest meci, care a avut 
loc vineri noaptea, ziarele italiene 
scriu că el a fost de un înalt nivel 
tehnic și spectacular și că victoria 
obținută de voleibalistele din 
R.D.G. s-a datorat unei ușoare su
periorități fizice și taliei mai înal
te. Părerea 
că partida
— de luptă, dar nu de nivel teh
nic bun — prin evoluția jucătoa
relor noastre, departe de posibili
tățile lor reale.

în ultima seară, băieții ne-au 
dat emoții în partida susținută în 
compania Finlandei, pierzînd pri
mul set în prelungiri, în fața unor 
jucători înalți, foarte buni la blo
caj și în atac. Publicul torinez, 
care spera într-o surpriză ce-ar fi 
adus calificarea Italiei în turneul 
final de la Milano, i-a încurajat 
pe adversarii noștri, ca și pe pro
pria lor echipă joi seara, cînd a 
întîlnit reprezentativa noastră. Dar, 
după setul pierdut, jucătorii s-au 
mobilizat și și-au impus din ce în 
ce mai pregnant superioritatea. în 
setul al treilea, la scorul de 7—6, 
în teren a intrat Udișteanu și me
ciul a fost, în continuare, la dis
creția românilor, care au făcut o

noastră rămîne, însă, 
a devenit echilibrată

adevărată demonstrație, iar publi
cul, ostil pînă atunci, a sfîrșit prin 
a le recunoaște valoarea.

Singura serie unde cîștigătoarea 
s-a cunoscut abia în ultima seară 
a fost cea masculină de la Mi
lano, în care s-a reeditat finala 
campionatului mondial de anul tre
cut. R.D. Germană și Bulgaria și-au 
disputat primul loc în grupă, în- 
tr-o partidă echilibrată și intere
santă ca evoluție a scorului. Fa
vorită totuși, campioana mondială 
nu a scăpat victoria, care-i dă po
sibilitatea să lupte pentru ocupa
rea unuia 
clasamentul

Judecind 
jucat în

din primele locuri în 
final al „europenelor", 
după modul cum au 
preliminarii, echipele 

Cehoslovaciei, U.R.S.S., Poloniei și 
chiar aceea a Ungariei manifestă 
o formă bună. Dar, cum aceste 
echipe nu au avut adversare prea 
puternice, adevărata lor valoare 
nu poate fi — deocamdată — a- 
preciată cu deplină justețe.

Echipa României a avut o serie 
mai grea, în care și-a făcut ono
rabil datoria și sperăm să și-o facă 
la un nivel și mai bun în turneul 
final. Meciurile care ne interesează 
în mod deosebit sînt cele cu echi
pele Cehoslovaciei, Poloniei și Un
gariei, cu care jucătorii noștri își 
dispută calificarea pentru Jocurile 
Olimpice de la Munchen.

Luni seara, cele șase echipe ca* 
lificate în turneul final (U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Polonia, R.D.G., Ro
mânia, Ungaria) vor începe la Mi
lano disputele pentru desemnarea 
noii campioane europene. Din pă
cate, pînă la ora cînd efectuăm 
transmisia nu ne cunoaștem, încă, 
prima adversară. Oricum, indife
rent de formația Pe care o vor în- 
tîlni, voleibaliștii noștri trebuie să 
aibă o comportare pe măsura va
lorii lor.

Aurelian BREBEANU

TENISMENII AMERICANI DIN NOU ÎNVINȘI»
LOS ANGELES, 26. — Surprizele 

continuă în turneul internațional 
de tenis de la Los Angeles în care 
nici unul dintre favoriți nu a pu
tut intra în finală. în semifinalele 
masculine, Stan Smith (echipierul 
nr. 1 al S.U.A.) a fost învins de tî- 
nărul său compatriot Jimmy Con
nors cu 6—3, 3—6, 5—7. în cealal
tă semifinală, veteranul Pancho 
Gonzales (43 ani) a dispus de Clifl 
Richey cu 7—5, 6—2.

în semifinalele feminine : Billie 
Jean King — Kerry Melville 6—2, 
7—6; Rosemary Casals —Franțoise 
Durr 7—5, 1—6, 6—4.

Politehnica - Rabotnicki
Skoplje (57-75), o verificare

■

9

bucureșteni
Programată Inițial în sala Con

structorul, întîlnirea amicală de 
baschet dintre echipele masculine 
Politehnica București și Rabotnicki 
Skoplje s-a desfășurat (în urma 
unei modificări de ultim moment) 
în sala clubului gazdă. Victoria a 
revenit oaspeților, 75—57 (27—33), 
dar mai important apare faptul 
că a treia formație a țării noastre 
a avut posibilitatea să efectueze o 
verificare temeinică a lotului cu 
care va porni la drum, în luna 
octombrie, în divizia A. în prima 
repriză, prof. Stela Rusu a utilizat 
„5"-ul de bază, adică Georgescu, 
Popa, Dudescu, Pîrșu și Czell (re
venit de la Rapid), cu care a do
minat suficient de categoric pen
tru ca tabela de scor să-i indice 
superioritatea cu trei coșuri. In 
următoarele 20 de minute a venit, 
însă, rîndul rezervelor, dar mai cu 
seamă al noilor achiziții, să apere 
culorile Politehnicii. Și, trebuie 
spus, că deși redutabila echipă iu
goslavă (clasată pe locul 4 în cam
pionatul țării vecine) a egalat de
stul de repede și a obținut pînă la 
urmă victoria, tineretul a core
spuns. Ne referim la juniorul Cer- 
nat (transferat de la Școala sporti
vă Constanța), care a confirmat că 
este un element cu certe perspec
tive, realizabile însă numai în con
dițiile unei seriozități în pregăti
re si unei discipline mai ferme, la 
Băceanu, venit din Ploiești, și la 
Tue, promovat din echipa Politeh
nicii participantă la campionatul 
de calificare.

Scorul a fost realizat de Bocev- 
ski 16, Lukovski 7, Gavrovski 8, 
Tevcev 8, Andronovski 10, Kova- 
cevici 2, Georgevski 15, Radosa- 
vievici 9 pentru Rabotnicki, respec- 

Georgescu 6, Anastasiu 1, Cer- 
12, Pîrșu 9, Dudescu 2, Popa 

Czell 8, Troacă 7, Băceanu 2 
mai jucat Tue, Rotaru, Rusu). 
arbitrat corect V. Bordeianu

tiv
nat
10,
(au
Au
(România) și L. Fîsiai (Iugoslavia).

Iată rezultatele înregistrate în ultimele 
partide disputate în serii șl clasamentele 
finale ale grupelor s

MASCULIN
U.R.S.S. — Belgia 3-0 (cla-
U.R.S.S. 2 p, 2. Belgia 1 P).

Cehoslovacia — Turcia 3—0,

TINERII HALTEROFILI ROMANI ÎNVINȘI LA LIMITA
DE SELECȚIONATA R. S. S. BIELORUSE

Meciul de atletism Polonia — România

4 P).
E : România — Finlanda 3—1,

Seria A : 
sament: 1.

Seria B S
Israel — Scoția 3—0 (clasament : 1. CE
HOSLOVACIA 6 p, 2. Israel 5 p, 3. Tur
da 4 p, 4. Scoția 3 p).

Seria C : Polonia — Franța 3—1, Olan
da — Danemarca 3—0 (clasament : 1. 
POLONIA 6 p, 2. Olanda 5 p, 3. Franța 
4 p, 4. Danemarca 3 p).

Seria D : R.D.G. — Bulgaria 3—2, Sue
dia — Elveția 3—0 (clasament : 1. R.D.G. 
6 p, 2. Bulgaria 5 p, 3. Suedia 4 p, 4. 
Elveția

Seria
Italia — Grecia 3—0 (clasament : 1. RO
MANIA 6 p, 2. Italia 5 p, 3. Finlanda 
4 p, 4. Grecia 3 p).

Seria F : Ungaria — R.F.G. 3—0, Iugo
slavia — Austria 3—0 (clasament : 
UNGARIA 6 p, 2. Iugoslavia 5 p* 
R.F.G. 4 p, 4. Austria 3 p).

Turneele finale vor avea loc Intre 27 
septembrie și 1 octombrie la Milano 
(locurile 1—6), Bologna (locurile 7—12), 
Imola (locurile 13—17), și Milano (locu
rile 19—22).

Seria A s 
sament : 1. 
3. Suedia 2

Seria B : : 
sament : 1.
3. Austria 2

Seria C :

FEMININ

Elveția — Suedia 3—1
p, 2. ElvețiaU.R.S.S. 4

P).
Polonia —
POLONIA 
P).
Cehoslovacia — R.F.G.

: 1. CEHOSLOVACIA

Austria 3—0
4 p, 2. Italia

— In-

1.
3.

(cla-
3 p.

(cla-
3 p,

S—O

4 P,(clasament :
2. R.F.G, 3 p, 3. Franța 2 p).

Seria D : România — Iugoslavia 3—0
2. România(clasament : 1. R.D.G. 4 p,

3 p. 3. Iugoslavia 2 p).
Seria E : Israel — Anglia 

ment : 1. UNGARIA 4 p, 2. 
3. Anglia 2 p).

Seria F : Bulgaria — Olanda 3—1 (cla
sament : 1. BULGARIA 4 p. 2. Olanda 
3 p, 3. Danemarca 2 p).

Turneele finale se vor disputa între 
27 septembrie și 1 octombrie, la Reggio 
Emilia (locurile 1—6), Bologna (locurile 
7—12), șl Regglo Emilia (locurile 12—18).

3—0 (clasa-
Israel 3 p.

DINAMOVIADA LA TIR
PLSEN, 26 (prin 

nică s-au încheiat 
de-a XIII-a ediții 
la tir, la care au participat șapte 
echipe cu numeroși trăgători de va
loare. Pe primul loc s-a clasat Di
namo Moscova, iar țintașii de la 
Dinamo București au ocupat locul 
5. Iată rezultatele ultimelor probe: 
pușcă cu aer comprimat 40 f. se
niori : 1. G. Luclkov (Dinamo Mos
cova) 388 p... 5. Șt. Caban 376 p... 
12. E. Satala 369 p... 25. M. Ferecatu 
360 p... 32. D. Vidrașcu 354 p, 33. 
G. Sicorschi 353 p ; armă standard 
60 f. Juniori: 1. G. Bogomilsclii 
(Din. Moscova) 593 p... 3. Marina 
Vasiliu 591 p... 9. L. Stoian 583 p, 
10. S. Cucu 583 p, 11. D. Boștină 
582 p. Pe echipe, Dinamo București 
a ocupat locul n cu 1757 p, la două

telefon). Dumi- 
întrecerile celei 
a Dinamoviadei

puncte de cîștigătoarea probei î 
armă standard 3 x 20 f. seniori: 1. 
R. Pojer (Ruda Hvezda Praga) 
579 p... 16. Șt. Caban 569 p... 22. M. 
Ferecatu 564 p... 30. Gh. Sicorschi 
557 p... 33. E. Satala 550 p, 34. D. 
Vidrașcu 549 p; armă standard 
3 x 20 f. femei: 1. Tatiana Radni- 
kova <Din. Moscova) 579 p... 9. Ma
riana Feodot 565 p, 10 Veronica 
Stroe 564 p, 11. Melania Petrescu 
560 p... 20. Anca Iuga 546 p. Pe 
echipe, Dinamo București a realizat 
1689 p, la un punct de recordul ță
rii ; armă standard 3 x 20 f. Juniori:
1. S. Raznikov (Din. Moscova) 573 
p... 12. Marina Vasiliu 548 p... 16. 
Angela Tudorică 536 p, 17. S. Cucu 
535 p... 20. L. Stoian 526 p.

Octavian GOGA

SZCZECIN W (prin telefon), 
tîlnirea dintre reprezentativele feminine 
ale Poloniei și României s-a încheiat 
cu scorul de 72—63 p în favoarea gaz
delor, dar se cuvine să precizăm că 
fetele noastre au resimțit din plin obo
seala unei călătorii de 24 de ore, cu 
trenul și avionul. Chiar în asemenea 
condiții și pe o pistă dd zgură, grea, 
valorile echipei române s-au impus,, 
cîștigînd probele respective și realizând 
cîteva performanțe cu totul notabile. .în 
această privință vom evidenția 
portarea semifondistei Ileana Silai 
în decurs de 8 zile, a înregistrat 
rezultate de mare valoare: 2:01,4, 
și 2:01.3 ! De asemenea, subliniem 
cesul Valeriei Bufanu în fața hurdlere- 
lor poloneze Sucniewicz și Nowak, vic
toria Vioricăl Viscopoleanu asupra ve- 
chei sale rivale Irena Szewinska, ca și 
faptul că ambele noastre aruncătoare 
Valeria Cioltan și Ana Sălâgean 
obținut peste 17 metri ’ 
dintre ele, normal, și
țării.

Au obținut victorii 
la înălțime șl Argentina Menis la disc.

Rezultatele : 100 m : 1. Szewinska (P) 
11,5, Ellsnik (P) 11.7, Goth (R) 11,9, Mă- 
răsescu (R) 12,2 ~ ~ .~
23,5 Bufanu (R) 23,7, 
kulin (P) 25,1 ; 400 
55,0, Zientarska (P) 
Bădescu (R) 55,7 ; 
2.01,3, Skowronska 
2:08,5, Rubasewska , , . ,
Kolakowska (P) 4:21,3, Llncă (R) 4:23,4, 
Baciu (R) 4:34,6, ' ’ " ' - — - -

200 m : Szewinska (P)
7, Goth (R) 24,3, Ba
rn : Hryniewlcka (P) 
55,1, Suman (R) 65,3, 
800 m : Silai (R) 
(P) 2:06,1, Fița (R) 
(P) 2:10,4 ; 1 500 m:

eom- 
care, 

trei
2:00,9 
suc-

au 
la greutate, prima 
un nou record al

Cornelia Popescu

2—1

mai

HVAR, 26 (prin telex, de la tri
misul nostru special).

Victorie în fața Italiei :
(0—0, 0—1, 2—0, 0—0) ! Prima în 
ultimii trei ani, realizată în cel de 
al 38-lea meci direct între aceste 
două formații. în ciuda faptului 
că adversarii noștri zburdaseră, 
pur și simplu, în prima zi, reali- 
zînd scorul etapei, iar echipa Ro
mâniei obținuse un draw nu prea 
concludent; deși Pizzo și coechi
pierii săi se prezentau în condiții 
optime și cu un moral robust, în 
vreme ce tabăra noastră era afec
tată de accidentarea lui Mihăiles- 
cu, jucător de bază, indisponibil 
pentru restul turneului.

Partida, disputată la cea
înaltă tensiune, a produs uimire 
celor care nu acordau nici o șan
să tricolorilor noștri, socotindu-i 
victime sigure. Poloiștii români au 
intrat însă 
fășurat, în 
cord (și a 
ne), lecția
Pentru unii, meciul nu a fost prea 
spectaculos. Și nici nu putea fi 
astfel, dacă ne gîndim la posibi
litățile tinerei noastre selecționate, 
în comparație cu acelea ale echi
pei italiene, care dispune de foarte 
buni înotători, tehnicieni fini și 
șuteri periculoși. A fost ca într-un 
meci de box, în care s-au întîlnit 
două stiluri diferite. în vreme ce 
unul dintre combatanți se năpus
tea orbește la atac, celălalt (forma
ția noastră) aștepta atent în colț, 
evitînd loviturile necruțătoare, 
punctînd încet, dar sigur. Italienii 
au pornit furtunos ofensiva, dar 
au întîlnit mereu o baricadă de 
brațe agere și piepturi curajoase.

In prima repriză, scor alb. Ini
țiativa a aparținut, în general, 
squadrei azzurra ; în cea de a doua,

calmi în apă și au des- 
fața unei asistențe re- 
camerelor de televiziu- 
învățată cu sîrguință.

Tkeczyk (P) 4:38,4 ; 
100 mg Bufanu (R) 13,1, Sucnlewlcz 
(P) 13,3 Nowak (P) 13,5, Biduleac (R) 

15,6 ; 4x100 m : Polonia 46,5, 
(Biduleac. Suman, Mărășescu, 
47,2 : 4x400 m : Polonia 3:39,2, România 
(Suman, Bădescu. Fița. Silai) 
lungime : Viscopoleanu’ (R) 6,51, 
winska (P) 6.43, Vintllă (R) 6,15, 
chrzak (P) 5,92 ; înălțime : Popescu
(R) 1.80, Konowska (P) 1,73. Ioan (R)
1.70, Prociow (P) 1.65 ; greutate : Che-
wlhska (P) 17,23, Cioltan (R) 17,22 —
record, Sălăgean (R) 17,04. Danlloz.uk 
(P) 15,80 ; disc : Menis (R) 59.44, Cata
ramă (R) 57,25, Nadolna (P) 55,05, Ro- 
sani (P) 49,83 ; suliță : Jaworska (P)-
59.70, Krlzewska (P) 58,00, Becker (R)
53.70, Stancu (R) 46,76.

România 
Goth)

3 :40,2 ; 
Sze- 

Maj-

JADRAN": 2
Pizzo, cu largul concurs al lui Cor
nel Rusu și Huber (acesta ieșit, ne
inspirat, din poartă) a deschis sco
rul : 1—0. în a doua pauză, Szabo 
își încurajează coechipierii : „Nu-i 
nimic băieți, acum dăm două go
luri și batem !“ Și, așa a fost... Al 
treilea sfert a debutat cu o acțiu
ne fulgerătoare : Cornel Rusu a 
plasat scurt lui Culineac și volă-ul 
acestuia l-a obligat pe Alberani să 
scoată mingea din poartă. Golul a 
dat aripi echipei române și a în
flăcărat întreaga asistență. Atacăm. 
Simeoni este eliminat și, cu zona 
mică în față, Novac trage afară. 
L-a imitat, cîteva secunde mai tîr- 
ziu, Pizzo, iar cînd mai rămăseseră 
doar trei secunde de „om în plus", 
Claudiu Rusu. scăpat pe contraatac, 
a adus conducerea: 2—1. Pentru 
prima dată i-am văzut pe italieni 
în derută, spre avantajul jucăto
rilor români care, aruneînd în lup
tă și ultimele forțe, au acționat, 
tactic, cum nu se poate mai bine 
pentru cîștig. în ultima repriză, 
cînd. dramatismul întrecerii atin
sese punctul culminant, arbitrul 
Bauwens l-a eliminat cu ușurință 
pe Szabo, dar team-ul român a re
zistat eroic. Apoi, porniți pe con
traatac, Zamfirescu și Culineac au 
ratat o mare posibilitate de a ma
jora scorul. După aceea, Cornel 
Rusu a înscris, dar golul a fost 
refuzat de arbitru. Ultimele secun
de îi găsesc pe români de-a drep
tul dezlănțuiți, dar tabela de mar
caj nu a mai putut fi modificată. 
Deci, 2—1 pentru România, un fru
mos succes, pe deplin meritat, la 
care a contribuit întreaga formație, 
dar în special Zamfirescu, Szabo 
și Culineac. La. sfîrșitul partidei, 
cunoscutul antrenor maghiar Lem- 
heny, felicitîndu-i pe Grințescu și 
Firoiu, antrenorii lotului român,

CAMPIONATE CAMPIONATE

Primele

victorioase

18
15
14
13 O

3
1
3

7
5
5
4

1 19—5 14
O 18—6 13
2 16—5 11
114—8 11

1. Sheffield United
2. Manchester United
3. Derby County
4. Manchester City

Fortuna 
clasate :

R.F. a GERMANIE! 
Favoritele confirmă

1. Schalke 04
2. Bayern Mdnchen
3. Borussia Mănchengl.
4. Vf. B Stuttgart

ANGLIA: Sheffield continuă 
seria succeselor

U.R.S.S.: Gazdele

în campionatul Angliei, Sheffield 
United a repurtat și în etapa a 
10-a, o victorie. Iată rezultatele i 
Arsenal — Leicester 3—0 ; Crystal 
— Everton 2—1; Derby County — 
West Bromwich Albion 0—0 ; Ip
swich — Newcastle 0—0 ; Liver
pool — Manchester United 2—2 ; 
Manchester City — Southampton 
3—0 ; Sheffield United — Chelsea
1— 0; West Ham — Stoke City
2— 1 ; Wolverhampton — Notting
ham Forest 4—2 ; Coventry — To- 
tenham 1—0. Primele clasate j

10 8 2 0 18— 6 
10 6 3 1 22—13 
10 4 6 0 17— 7 
10 5 3 2 19— 8

Jocurile etapei a 8-a din cam
pionatul vest-german: Borrussia
MSnchengladbach — Hamburger, 
S.V. 1—0; F.C. Kaiserslautern — 
M.S.V. Duisburg 1—0 ; Eintracht
Braunschweig — Eintracht Frank
furt pe Main 2—0 ; Bayern Mun
chen — Bochum 2—0 ; Hertha — 
Borussia Dortmund 2—1 ; Vf.B. Stut
tgart — Werden Bremen 3—2 ; Rot 
Weiss Oberhausen — F.C. Kdln 
1—1 ; Arminia Bielefeld — Hanov- 
ra 1—0; Schalke 04 
Diisseldorf 2—0.

• Selecționata S.U.A. a învins cu 
5_4 echipa Salvadorului, în meciul 
disputat la Kingston, în cadrul pre
liminariilor turneului olimpic. Echi
pa S.U.A. s-a calificat într-o etapă 
superioară a competiției alături de 
echipele Jamaicii, Guatemalei 
Mexicului. După 
rilor din această 
două echipe vor 
neul final.

Și 
disputarea jocu- 
grupă, primele 
participa Ia tur-

în cadrul campionatului unional 
s-au disputat două noi partide. E- 
chipa Dinamo Minsk a învins pe 
teren propriu cu scorul de 2—0 
formația Neftci Baku, iar Ska Ro
stov pe Don a dispus cu 3—1 de 
Zaria Voroșilovgrad. Căpitanul reprezentativei de fotbal

Preliminariile C. E.

a Ungariei, Ferenc Bene, în acțiune

Seul, s-au întîlnit reprezen-• La----- , - +
tativele Malayeziei și Japoniei. Fot
baliștii din Malayezia au obținut 
victoria cu 3—0 (1—0).cu 3-0 (1-0).

Campionatul național de hochei
(Urmare din pag. 1)

In repriza secundă, hocheiștii din 
Gheorgheni au slăbit însă ritmul, 
permițînd adversarilor să fructifi
ce trei dintre ocaziile avute. Ulti
ma parte a meciului a devenit din 
noi echilibrată, jucătorii din Galați 
și Gheorgheni reușind să organi
zeze o serie de acțiuni mult gusta
te de publicul spectator. Victoria 
echipei Dunărea e pe deplin meri
tată. Au înscris i Nistor, Curelaru, 
Bălăneanu. Nuțu, Ciobotaru, re
spectiv Szasz și P. Lenard. Au con
dus bine arbitrii Gh. Mureșanu 
(Buc.) și E. Boda (M. Ciuc).

STEAUA — AVTNTUL 
MIERCUREA CIUC 4—2 

(1-2 ; 1-0 ; 2-0)

Ultima partidă din turul I al 
pionatului era să furnizeze o 
priză, datorită bunei evoluții a 
pei locale. După 60 minute de joc 
dîrz, atractiv, steliștii au cucerit cele 
două puncte puse în joc în fața e- 
chipei locale care a condus pmă la 
jumătatea partidei. A arbitrat cu scă
pări 
Florin 
cat :
Varga 
Ire. .

cuplul bucureștean 
și Sgîngă Cornel.

Justinian, Iordan,
(Steaua) respectiv

cam- 
sur- 

eehi-

Gubernu 
Au mar- 
Bucur 
Andrei

fji 
Și

LUPTĂ STRÎNSĂ
In grupa a II-a a preliminariilor 

campionatului european, echipa Un
gariei a dispus, sîmbătă la Buda
pesta cu 2—0 (0—0) de reprezenta
tiva Bulgariei. In general,, meciul a 
fost echilibrat dar fotbaliștii maghiari 
au atacat după pauză. mai puternic, 
înscriind în 
două goluri, 
min. 50 și 
min. 52.

numai două minute, 
primul prin luhasz în 

al doilea prin. Vidau,

NOU ÎN FORMAȚIERIVA DIN
întîlnirea amicală de la Genova din

tre Italia și Mexic (2—0) a pus unele 
probleme selecționerului Valcareggi. Ne
înțelegerile dintre Rivera și Corso l-au 
determinat pe antrenorul federal să-l 
introducă alternativ în formație. In pri
ma repriză, a jucat Corso, în cea de a 
doua Rlvera. Pe de altă parte. Riva, 
revenit In formație, după o absență de 
aproape un an. nu a dat satisfacție, 
fiind timid șl puțin combativ. In schimb, 
Bonlnsegna s-a dovedit într-o formă 
deosebită, marcînd ambele goluri (min. 
60 șl 64). Italia a aliniat formația : 
Zoff — Burgnlch, Facchetti, Bertini, 
Spinosi, Cera, Mazzola, Corso (Rlvera), 
Bonlnsegna, De Sisti (Benettl), Riva.

CESARE TRENTINI

ÎN GRUPA A ll-a
Lupta pentru primul loc. în clasa

ment" este deosebit de pasionantă. în- 
tîlnirile dintre Bulgaria și Franța 
(tur-retur). ca și partida dintre Fran
ța — Ungaria (la Paris) vor decide 
cine va ocupa primul loc. Iată cla
samentul :

Bulgaria 
Franța 
Ungaria 
Norvegia

NOUTĂȚI DE LA
VIITOARELE ADVERSARE

1.
2.
3.
4.

4 2
3 2
4 2
5 0

1
1
1
1

1 8— 3 
0 7—3
1 8- 5
4 4—14

5
5
5
1

MECIUL-TEST DE LA BERLIN
Germane 

și Cehoslovaciei care a awt loc la 
Berlin, și s-a încheiat cu rezultatul de 
1—1 (0—0), a avut un caracter strict
de pregătire. Ambele echipe au folosit 
cîțiva Jucători tineri, care în parte au 
corespuns. Cehoslovacii au utilizat pe 
debutanții Nehoda și Tomanek care au 
dat satisfacție.

Cel trei jucători de la Spartak Trnava 
(Kuna, Pollak — maj puțin Adamec) 
au jucat foarte bine. Gazdele au des
chis scorul prin Streich în min, 47 și 
apoi Kuna a egalat îh min. 76. In ge
neral, jocul a fost lent și a oferit puți
ne faze spectaculoase. Echipa R.D. Ger
mane a dominat mai mult, dar a avut 
în față o apărare masivă, care, uneori, 
a jucat dur.

Meciul dintre echipele R.D. 
și Cehoslovaciei care

A.C. NAPOLI s-a pregătit dumi
nică dimineață în vederea manșei 
a doua cu Rapid București în ca
drul Cupei U. E.F.A. Chiappella 
și-a chemat „elevii" la un joc ușor 
de antrenament între ei, joc des
fășurat la Agnano. Marți diminea
ță, formația napolitană va 
spre București la bordul unui 
special.

AUSTRIA SALZBURG a 
acasă în cadrul campionatului aus
triac, cu fruntașa clasamentului. 
Rapid Viena. Meciul s-a terminat 
cu un scor alb (0—0) și a fost de 
bună factură tehnică. In clasament. 
Austria ocupă locul 6 cu 6 p dar 
are două jocuri mai puțin.

SPARTAK TRNAVA nu a jucat 
întrucît etapa de campionat a fost 
amînată din cauza meciului R.D. 
Germană — Cehoslovacia.

pleca 
avion

jucat

întîlnirea de haltere dintre re
prezentativa de tineret a României 
și selecționată R.S.S. Bieloruse a 
inaugurat pentru sportivii noștri se
zonul internațional din toamna a- 
cestui an. Reuniunea s-a desfășurat 
ieri dimineață. în sala Petrolul din 
Ploiești și a oferit întreceri deose
bit de pasionante la majoritatea 
categoriilor.

"Victoria a revenit, la mare luptă, 
oaspeților, la o diferență minimă i 
20 kg. Formația R.S.S. Bieloruse a 
realizat 2 607,5 kg, iar echipa de ti
neret a țării noastre 2 587,5 kg.

Cîteva din rezultatele înregistra
te merită să fie evidențiate. Refe- 
rindu-ne la sportivii români, vom 
consemna recordul lui Vasile Deac 
la categoria super-grea (137,5 kg la 
smuls), care a participat în afară 
de concurs, precum și performan
țele lui Spiridon Herghelegiu la cat.

grea (455 kg), (care, deși a concurat 
accidentat la gleznă, s-a apropiat 
de cea mai bună performanță a sa). 
Alte rezultate bune au obținut Li- 
viu Opreanu la cat. mijlocie, Gh. 
Miinea la cat. semimijlocie și M. 
Grigoraș la cat. cocoș. De la oas
peți, o impresie deosebită au lăsat 
Eduard Dergaciov (cat. ușoară) și 
Vladimirovici Iurago (cat. mijlocie).

Iată rezultatele înfSgistrate: R.S.S. 
BIELORUSA 1 Ivanovicî Simionov 
275 kg (cat. cocoș), Viktorovici Kra- 
sik 262,5 kg și Lvovici Slabodin 
322,5 kg (ambii la cat. pană), E- 
duard Dergaciov 390 kg (cat. ușoa
ră), Vladimirovici Iurago 452,5 kg 
(cat. mijlocie), Nikolaevicî Bîkov 
450 kg (cat. semigrea) și llicî Kruh- 
tanov 465 kg (cat. grea).

ROMÂNIA (tineret) 1 M. Grigoraț 
305 kg (cat. cocoș), T. Apostol 310 
kg (cat. pană), V. Bădescu 342,5 kg 
(cat. ușoară), Gh. Miinea 387,5 kg. 
(cat. semimijlocie), L. Opreanu 395 
kg (cat. mijlocie), S. Mathe 392,5 kg 
(cat. semigrea), S. Herghelegiu 455 
kg (cat. grea). în afară de concurs, 
I. Filip 385 kg (cat. mijlocie) și I. 
Hortopan 292,5 kg (cat.. muscă).

1 CU ITALIA
spunea : „Aveți o echipă disciplina
tă din toate punctele de vedere, 
care își dă în joc toată măsura po
sibilităților. Aș vrea să reușesc și 
eu acest lucru cu selecționata mea".

Formațiile > ROMÂNIA i Huber- 
Zamfirescu, Szabo, Culineac, CI. 
Rusu, C. Rusu, Lazăr, Popescu, 
Novac ; ITALIA i Alberani-Pizzo, 
Simeoni, Aversa, Ghibellini, De 
Magistris, Baracchini, Marchisio, 
M. Marsili, S. Marsili. A arbitrat 
cu scăpări B. Bauwens (Belgia).

în următoarea întîlnire. România 
va Juca cu U.R.S.S.

Celelalte rezultate: U.R.S.S. — 
R.F. a Germaniei 5—1 (1—0, 0—0, 
2—0, 2—1); au marcat Dreval, Dol- 
gușin 2, Barkalov, Kabanov pentru 
U.R.S.S., respectiv Weeke ; Iugosla
via — S.U.A. 10—6 (2—3, 3—2, 3—1, 
2—0); au marcat Belamarici 3, 
Perisici 3, Bonacici, Lopatni, Jan- 
kovici, Sandici pentru Iugoslavia, 
respectiv Bradeley 2, Asch, Parker, 
Părmely, Scherer ; Ungaria — Olan
da 5—1 (1—1, 2—0, 0—0, 2—0); au 
înscris Konrad 2, Sarosi, Balia, Fa- 
rago pentru Ungaria, respectiv 
Bras.

1. Iugoslavia
2. UJt.SS.
3. România
4. Italia
5. Ungaria
6. S.U.A.
7. Olanda
8. R.F.G.

Adrian VASILIU
CLASAMENT

2 2 0 0 16— 8 4
2 2 0 0
2 110
2 10 1
2 10 1
2 0 11
2 0 0 4t
2 0 0 t

9—4 4
6— 5 3
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DAEHNE (R.D. GERMANĂ)
LIDER IN TURUL BULGARIEI

Turul Bulgariei a continuat cu 
etapa a 4-a, care a purtat cara
vana ciclistă de la Pazardjik la 
Stara Zagora. Victoria a revenit, 
la sprint, sportivului cehoslovac 
Jiri Vlcek, cronometrat pe distan
ța de 141 km în 3h 28 :15. în ace
lași timp cu învingătorul au so
sit Wagner (R. , D. Germană), 
Hark ' (Danemarca) și Mihailov 
(Bulgaria).

în clasamentul general indivi
dual continuă să conducă Daehne 
(R. D. Germană), urmat de Mi
hailov (Bulgaria) — la 34 sec. 
Primul clasat dintre cicliștii ro
mâni este Ștefan Suciu, care ocu
pă locul 8 la 3 : 34 de lider.

'Clasament general pe echipe: 1. 
U.R.S.S. — 29h 49 :38 ; 2. Polonia
— 29h 49 : 44 ; 3. R. D. Germană
— 29 h 51 : 54 etc. Echipa Româ
niei se află pe locul opt cu 30 h 
02 : 38.

Ion OCHSENFELD

JUCĂTORI IUGOSLAVI
DE ITNIS DE MASA

BELGRAD, 26 (Agerpres). —
După cum s-a mai anunțat, între 4 
și 6 noiembrie se vor desfășura la 
Novi Sad întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei. La acest turneu a fost 
invitată să participe și o echipă 
din R.P. Chineză. Printre partici- 
panți se mai numără jucători și 
jucătoare din România, Suedia, 
Cehoslovacia, Italia, Franța, Bulga
ria, Ungaria, Anglia și alte țări. în 
această toamnă, după campionatele 
internaționale de la Novi Sad, o 
echipă a Iugoslaviei va efectua un 
turneu în R. P. Chineză.

C. M. DE HALTERE

KOZIN (U.R.S.S.)
CEL MAI BUN „GREU"

LIMA, 26 (Agerpres). — Campio
natele mondiale de haltere, care se 
desfășoară actualmente la Lima, au 
programat întrecerile categoriei 
grea. Titlul a revenit sportivului 
sovietic Iuri Kozin care a realizat 
un total de 552,500 kg (200 plus 150 
plus 202,500 kg). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ștefan Grutzner 
(R. D. Germană) — 547,500 kg și 
Stepan Kraicev (Bulgaria) 545 kg.

MONZON A PĂSTRAT TITLUL
Peste 20 000 de spectatori au ur

mărit la Buenos Aires meciul pen
tru titlul mondial de box la cate
goria mijlocie dintre deținătorul 
centurii, argentinianul Carlos Mom 
zon și americanul de culoare Emile 
Griffith. Monzon și-a păstrat titlul 
fiind declarat învingător prin ko 
tehnic în rundul 14, deoarece Grif
fith nu se mai putea apăra. Boxe
rul negru a evoluat din repriza a 
5-a cu ochiul sting închis. El a lup
tat cu mult curaj, avînd chiar un 
ușor avantaj după 10 reprize.

RUTIERI DIN MAI MULTE CONTINENTE
VOR CONCURA LA „TOUR DE L' AVENIR" '72

Regis Ovion [Franța] conduce după 10 etape
PARIS, 26 (Agerpres). — După dis

putarea a 10 etape, în Turul ciclist 
al Franței, pentru amatori (,.Tour de 
l’Avenir") continuă să fie lider fran
cezul Regis Ovion. secundat de olan
dezul Feodor den Hertog — la 8:02, 
oehoslovaeul Hava — la 12:46, spa
niolul Melero — la 13:45 etc. în cla
samentul pe «chipe conduce forma
ția Franței, urmată de Olanda — la 
3:06, Elveția — la 34:26 etc.

Etapa a 10-a (Pont d’Ain-Roanne) 
a fost cîștigată de spaniolul Jaime 
Huelmo, care a parcurs 144 km în 3h 
38:08 (medie orară de 39,608 km).

Cu prilejul unei conferințe de

presă, Jacques Goddet, directorul 
Turului Franței, a declarat reprezen
tanților presei sportive că „Tour de 
l’Avenir" va fi organizat și în 1972. 
precum și în anii următori. „Această 
cursă — a spus Jacques Goddet — 
este foarte necesară și ajută la afir
marea elitei ciclismului amator inter
național. care în prezent este plin de 
vitalitate". Referindu-se la ediția de 
anul viitor a competiției, Jacques 
Goddet a arătat că organizatorii vor 
depune toate eforturile pentru ca la 
startul cursei să fie prezenți — pe 
lîngă cicliști din Europa — și rutieri 
din alte continente.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Campionatul unional de șah, care se 
desfășoară în prezent la Leningrad, a 
programat partidele din runda a 8-a. 
Balașov l-a Învins pe Țeltlin, Iar Djind- 
jlhașvlll a cîștlgat la Tukmakov. Marele 
maestru Mlhall Tal a pierdut la Sam- 
kovicl. A fost consemnată remiza în par
tidele Polugaevskl — Kroglus, Grigorian 
— Savon șl Gheller — Smîslov. Pe pri- 
•mul loc în clasament se află Savon cu 
6 puncte, urrhat de Tal —■
Proba de simplu bărbați 
turneului Internațional de 
Milano dotat cu „Trofeul 
fost cîștigată de jucătorul italian ^Adria
no Panatta. In finală, Panatta l-a între
cut în cinci seturi cu 6—2, 3—0. 7—5,
4—6, 6—2 pe cehoslovacul Jiri Hrebec.

clcllștl amatori vest-germani în vederea 
Jocurilor Olimpice de la MUnchen.

Turneul de baschet masculin de la Ko
sice a fost cîștlgat de formația Mavag 
Budapesta. In meciul decisiv baschetba- 
liștll maghiari au învins cu scorul de 
65—57 (31—36) formația Slavia Kosice.

5*/, p.

din cadrul 
tenis de la 
Bonflgllo" a

Etapa a 5-a a cursei cicliste din Canada, 
a revenit italianului Dino Zandegu, crq- 
nometrat pe distanța Jollette — Montreal 
(93 km) în 2h 18:29. In același timp au 
sosit belgienii Leman, Reybroeck. Van 
Rijckeghem Și italianul Basso. îh cla
samentul general individual continuă să 
conducă Guldo Reybroeck.

Fostul campion mondial de ciclism Rudy 
Altlg (R.F. a Germaniei) a acceptat func
ția de antrenor al federației vest-germa- 
ne. Altlg va pregăti pe cel mai buni

Tradiționala competiție de marș de la 
Roubaix a revenit atletului Josy Simon 
(Luxemburg), care a parcurs Sn decurs 
de 28 de ore distanța de 230.500 km. Pe 
locul doi s-a clasat Edmond Cuny (Fran
ța) 227,500 km, urmat de Brandt (Stras
bourg) — 220 km.
■

Intr-o declarație făcută presei, tînăra 
jucătoare australiană de tenis Evonne 
Goolagong, invingătoarea turneului de 
la Wimbledon, a arătat că a refuzat 
oferta de a trece la profesionism. An
trenorul său a subliniat că Goolagong 
va continua să joace în rindul jucătoa
relor amatoare încă mulțl ani,
■

Aflată In turneu în Bulgaria, echioa 
masculină poloneză de volei Stal Mlel’ec 
a jucat la Ruse cu formația locală Du- 
nav. Victoria a revenit voleibaliștilor 
polonezi cu 3—1 (15—10, 9—15, 16—14,
15—11). ‘
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