
După uri autogol și o evoluție slabă la Copenhaga,

fotbaliștii noștri au fost învinși cu 2-1 de Danemarca

ANUL XXVII — Nr. 6842 Luni 11 octombrie 1971

Stan Smith l-a învins pe Țiriac cu 3-0, iar meciul Năstase-Froehling a fost 
întrerupt în avantajul jucătorului nostru la

| TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA CHARLOTTE, RADU VOIA,
TRANSMITE : compe-

dife-

1-0

„OLIMPICII» SE ÎNAPOIAZĂ, TOTUȘI, CU DEFICIT MINIM 
Șl PĂSTREAZĂ ȘANSE DE CALIFICARE ÎN MECIUL RETUR
La 21 mai 1972, la București, va fi nevoie de o victorie la o diferență 

de cel puțin două goluri pentru a evita meciul de bara j pe teren neutru

Duminică, la ora 13,45 (locală) pe 
terenul de joc — cu 
întârziere, așteptam 
care prin acțiunea uriașelor 
elice urma să usuce 
impracticabil după o noapte și o 
dimineață de ploaie. Covorul verde 
de plastic ce-l acoperise încă de la 
sfârșitul partidei de dublu n-a aju
tat prea mult, dat fiind cantitatea 
imensă de apă căzută. Intr-adevăr, 
elicopterul a aterizat chiar în mij
loc făcind să zboare toate progra- 
'.tnele și ziarele lăsate in tribune de 
■spectatorii evacuați pentru moment. 
Apoi, cantități de benzină au fost 
aprinse ridicind un nor uriaș de 
fum. în fine, chiar în momentul 
cind tot acest ritual tehnic era e- 
puizat a apărut și cel mai bun mij
loc de uscare — soarele.

în tot acest timp Stan Smith a 
.făcut încălzirea cu antrenorul tea- 
mitlui american Denis Ralston, iar 
Țiriac s-a antrenat și el 20 de mi
nute cu Petre Mărmureanu.

Toate preparativele fiind încheiate, 
prima lovitură de serviciu a execu-

3/4 de oră 
un elicopter 

sale 
terenul devenit

gîndu-1 și pe următorul. Deci. 3—6 
(în 43 de minute) 
nr. 1 al gazdelor.

In setul secund 
minute), Țiriac se 
forturile făcute în 
ale finalei. Conduce cu 1—0, 
egalat și apoi, fiind la serviciu, 
mite două duble greșeli și Smith 
are 2— l. El iese învingător și in 
ghemul următor (Ia zero). Prin ur
mare americanul conduce cu 3—1, 
scorul evoluînd la 3—2, 4—2, 4—3, 
5—3, 6—3, fără ca să putem înre-

pentru jucătorul

(a durat 30 de 
resimte după e- 
aceste trei zile 

cu 1—0, este 
co-

gistra ceva deosebit, ambii 
titori ci'știgînd ghemurile la 
rențe mai mari: 15...30.

Setul al treilea care avea să 
și ultimul s-a tranșat încă 
primele trei ghemuri care 
ghemul doi, a înscris destul de re
pede 3—0. In continuare el și-a 
mărit avantajul cucerind victoria în 
acest set (20 de minute) și cu 8—6, 

—3. 6—0 în partidă.
Scorul a devenit 3—1 pentru repre

zentativa S.U.A., care păstrează, in
diferent de rezultatul ultimului meci, 
încă un an Salatiera de argint — 
cucerită pentru a patra oară con
secutiv și pentru a 23-a oară în is-

fie 
din 

_ __ „_____ cind Smith
a făcut un break chiar din

toria competiției, 
Australiei (22).

întrecînd recordul

disputarea ultimei 
finalei, intre ame- 
și Ilie Năstase,

A început apoi 
partide din cadrul 
ricanul Frochling 
meci așteptat cu deosebit interes. După
ce jucătorul român a cîștigat primul 
set cu 6—3. a fost început și setul al 
doilea, insă ploaia tot mai insistentă 
a determinat pe arbitru să întrerupă 
meciul la scorul de 2 gheme la zero 
în favoarea lui Năstase.

Partida dintre Froehling și Năstase 
va continua luni.

back- 
apoi

putut finaliza și 
Pînă la 3—3 Ți- 
bine. pe

venind
Țiriac și Năstase după succesul obținut simbătă la dublu

tat-o Țiriac care cîștigă la zero ghe
mul întii. De altfel și următoarele 
două ghemuri sînt adjudecate la ace
lași scor, de Smith și de român. La 
2—1. într-o întrecere foarte dispu
tată, tenismanul nostru s-a apropiat 
să facă un break, dar, după ce scorul 
ajunsese egal el n-a 
americanul a egalat 
riac a servit foarte 
hândul adversarului. ______ _. .
prompt la fileu. In ghemul șapte 
Insă, jucătorul român avind serviciul.

DECLARAȚIA CĂPITANULUI
ECHIPEI S.U.A., ED. TUR

VILLE

„Sint fericit pentru faptul 
că pentru a doua oară de cind 
conduc această formație ea 
iese învingătoare în finala 
„Cupei Davis". In special, 
pare bine că am putut 
monstra valoarea noastră 
diferent de suprafața de 
Felicit din toată inima 
prezentat! va României pentru 
jocul frumos, de înaltă clasă 
pe care ni l-a arătat. Sînt 
foarte bucuros că am reușit să 
ne impunem in fața unei a- 
semertea echipe.

acționează ceva mai slab, ratează 
citeva mingi favorabile si Smith face 
primul punct pe contraserviciu.

Lupta continuă să fie strînsă. iar 
scorul evoluează : 3—5. 4—5 cind la 
serviciu trece Stan Smith care are 
la un moment dat setbol. Tiriac însă, 
printr-un excepțional efort egalează, 
ia avantaj si reușește după schimburi 
dramatice să facă break și 5—5. Se 
distanțează chiar la un punct. 6—5, 
dar Smith restabilește echilibrul : 
6—6. Dar ghemul 13 este pierdut de 
Tiriac pe serviciul lui Smith cîști-

TELEFOTO AGERPRES

Tatonat de Neagii, portarul danez Therkildsen respinge cu vădită dificultate un atac al fotbaliștilor 
români. Telefoto AGERPRES

Ca întotdeauna, jocul în de
plasare, indiferent de va
loarea adversarilor, este di

ficil și deschis oricărui rezultat. 
Fotbaliștii care au cinstea să îm
brace tricourile echipei 'României 
cu însă datoria să se comporte 
la cel mai bun nivel al lor, să 
lupte pînă Io capăt. Dacă pro
cedează astfel, atunci rezultatele 
defavorabile pot fi acceptate, 
pentru că adversarii au și ei 
dreptul să fie mai buni și să în
vingă. în cazul meciului pe care 
l-am văzut cu toții ieri după a- 
miază la televizor, DANEMARCA 
— ROMÂNIA, prima manșă a du
blei întîlniri care va califica una 
din echipe la J.O., iubitorii fot
balului românesc au fost de
cepționați de autogolul de la 
început, apoi de al 
goi primit ușor de la

VICTORIA ROMÂNILOR LA DUBLU AMPLU COMENTATĂ
în așteptarea deciziei challenge- 

round-ului pe care trebuie s-o aducă 
ultimele două meciuri de simplu am 
pregătit o selecție din rîndul nume
roaselor „culise” care au marcat ziua 
de simbătă, acea zi în care Ion Ti
riac si Ilie Năstase reduc scorul în-

tîlnirii prin strălucita lor victorie în 
dublu.

Dintr-un început trebuie spus că 
e prima înfrîngere pe care echipierii 
S.U.A. o înregistrează intr-o partidă 
de dublu din 1968 și pînă azi. Tot
odată este prima oară cind Stan 
Smith suportă un eșec în cariera sa

Campionatul de atletism pe echipe

Dinamo a învins C.A.U.

de „Davis-cupman” de pînă acum. 
Iată așadar, cuplul român întoarce . o 
filă de istorie în „Cupa Davis” și tot
odată soarta acestei a 60-a finală 
este pusă în cumpănă de formidabila 
lor revenire. Numai faptul că ame
ricanii n-au mai putut obține decizia 
în ziua a doua cum făcuseră 
challenge-round-urile din 1969 
1970, '
rică 
bâtă 
dică 
celor

„Sini fericit că __  ____
înaintea ultimei zile"... declara 
Turville, căpitanul echipei americane, 
dar numai pentru a sublinia proba
bil dificultățile ce le-a avut de tra-

în 
din 1969 și 

dar mai ales, maniera cătego- 
în care au fost intrecuti sim- 
— în numai trei seturi — 
semne de întrebare chiar 
mai optimiști dintre gazde.

am acest

ri- 
si

2—1
Ed.

doilea 
danezi. 

Deci‘DOUĂ GOLURI ÎNCASATE 
UȘOR ÎN 11 MINUTE, situație cu 
care internaționalii noștri ne dez- 
obișnuiseră. Și, în continuare, evo
luția multora din ei a fost sub 
posibilități (de ce oare ?), în așa 
fel îneît jocul lor n-a fost efi
cient, n-au putut să mai egaleze, 
ci doar să reducă scorul la 2—1. 
Slaba comportare a echipei olim
pice române, deși întărită cu cele 
mai bune elemente din fotbalul 
nostru, a facilitat victoria gazde
lor.

Dacă privim jocul, în primul 
rînd prin prisma calificării, echi
pa noastră olimpică se întoarce 
de la Copenhaga cu un deficit 
minimal care oferă posibilitatea 
ca in primăvara anului viitor să 
obțină calificarea la București. Cu 
condiția ca pînă atunci echipa 
României să fie pregătită mult 
mai bine, iar jucătorii să fie con
știent» de importanța prezenței 
la Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen.

COPENHAGA, 10 (prin telex, de 
la trimisul nostru special).

Criteriul victoriei nete de la Hel
sinki a fost azi, aci la Copenhaga, 
total inoperant. De ce? Pe de o 
parte, pentru că reprezentativa ro
mână — cu excepția fundașilor Chc- 
ran, Boc și Popovici, — a jucat e- 
chipa națională ce a evoluat în 
Finlanda — a fost departe de forma, 
ce a impus-o în ultimele sezoane 
și, pe de altă parte, pentru că o- 
limpicii danezi au dat jucătorilor 
noștri pe „Idraets Parken" o repli
că mult mai puternică decît au fă
cut-o fotbaliștii finlandezi în 
pionatul european.

Evident, o argumentare 
foarte Ia îndemînă ar putea 
dia drept principală cauză a 
sării raportului presupus de 
înaintea meciului de azi 
Iul—șoc de la începutul „______ ,
ai cărui coautori au fost Boc și Ră- 
ducanu. N-o vom face însă, pentru 
că, după opinia noastră, o formație 
matură, echilibrată valoric avind 
ascendentul tehnicii individuale — 
așa cum considerăm actuala echipă 
reprezentativă — trebuie să găsea
scă resursele tactice necesare pentru 
a prelua frînelc jocului. Maniera în 
care echipa României a pierdut, 
carențele evidente din jocul ei, sur-

cam-

aflată 
expe- 
inver- 

forțe
autogo- 

partidei,

prinzăloare comparativ cu ultima 
sa evoluție oficială, ridică neaștep
tate semne de întrebare înaintea 
partidelor decisive din campionatul 
european.

Manșa finală pentru J. O. sc va 
disputa abia în mai 1972, dar 
ciuriie cu Cehoslovacia și cu 
Galilor vor fi în luna viitoare, 
convins că Angelo Niculescu 
dorit un asemenea rezultat de 
urma renovării liniei de fundași, 
dar oricum, meciul cu Danemarca 
i-a oferit date consistente asupra 
oportunității acestei operații. Cu
plul Boc—Dinu n-a mai avut sigu
ranța cu care se impusese la debut, 
adeseori cei doi fundași centrali au 
fost asincroni și debusolați și a- 
ccasta nu din vina lui Dinu, care 
s-a dovedit — cu excepția iregulari
tăților nepermise — cel mai bun 
jucător român. Marcat moral de 
autogolul stupid, Boc și-a pierdut 
spontaneitatea intervențiilor și de
cizia deposedării. Pe fundașii de 
margine Cheran și Popovici de mult 
nu i-am mai văzut atît de dezori
entați, plasați mereu unde nu tre»

nic- 
Țara 
Sint 
n-a 
pe

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

FINAL PASIONANT
ÎN CAMPIONATUL NATION U

DE DIRT-TRACK

VALERIA BVFANV conduce plutonul alergătoarelor In proba de 100 m garant. Fotcfi T. MACARSCHI

(Continuare în pag. a la)

Un mare număr de 
iubitori ai sportului cu 
asistat ieri dimineață, 
nul Metalul, la cea de a cincea 
și ultima etapă a campionatului 
republican de dirt-track. Etapa s-a 
caracterizat prin efortul depus de 
I. Marinescu (Metalul București) 
pentru a recupera cele 5 puncte 
care îl despărțeau de liderul cam-

spectatori, 
motor, au 

pe stadio-

ÎAi ULTIMA PROBĂ DE CICLISM PE PISTĂ

C. POPESCU - DAN MARIN (VOINȚA) - ÎNVINGĂTOR
IN CURSA CU ANTRENAMENT MECANIC

Deși s-a rezumat 
tre cuplurile ~ 
Marin 
Marin Niculescu (Olimpia), finala 
cursei 
ultima 
din acest an —, desfășurată ieri di
mineață pe velodromul Dinamo, a 
prilejuit un spectacol dinamic, pa
sionat. Victoria a revenit — la ca
pătul celor patru manșe a cite 15 
minute — 
tiv Voința, 
a hărniciei 
delungatei 
în sportul 
ții și curajului pe care le-au dove
dit în finala acestui campionat na
țional. CONSTANTIN POPESCU și 
DAN MARIN au furnizat celor pre- 
zenți la Dinamo o plăcută surpriză 
datorită evoluției lor constant bune 
și a temerității cu care au înfrun
tat toate cuplurile adverse și, am

la duelul din- 
C. Popescu — Dan 

(Voința) și V. Burlacu —

cu antrenament mecanic — 
a campionatelor de pistă

formației clubului spor- 
Este o răsplată meritată 
celor doi sportivi, a in

și rodnicei lor activități 
cu. pedale, a omogenită-

spune, inteligenței cu care și-au 
dozat eforturile.

La startul finalei s-au aliniat șase 
cupluri. Două dintre ele aveau însă, 
din diferite motive, să părăsească 
înainte de final competiția (M. Vir
gil, I. Pomană — Metalul Plopeni 
și P. Dolofan, N. Grigore — Stea
ua). De la început în lupta pentru 
cucerirea titlului național s-au an
gajat cuplurile C. Popescu — Dan 
Marin și V. Burlacu — M. Nicu
lescu. In prima manșă, sportivii 
Voinței au realizat 17,200 km, obți- 
nind un avans de 220 m față de cei 
de la Olimpia. A doua repriză dă, 
însă, cîștig de cauză cuplului V. 
Burlacu — M. Niculescu care se a- 
proprie la 20 m de C. Popescu — 
Dan Marin (manșa fiind cîștigată 
de G. Negoescu — I. Gociman): 
34,100 km — 34,080 km I Urmează 
o nouă secvență de 15 minute a 
cursei în care, dezlănțuit, cuplul C.

Popescu — Dan Marin își asigură 
o netă superioritate. Cei doi cîști
gă manșa cu 17,600 km (record al

Hristache NAUM

pionatului, I. Bobîlneanu (V.ința 
Sibiu). Metalurgistul, favoi zat da 
căderile lui Bobîlneanu șj loniță 
(Metalul), în manșele a 5-a și, res
pectiv, a 7-a, a cîștigat o etapă pe 
care la fel de bine o puteau cîștiga 
și ceilalți doi alergători. Pe par
cursul celor patru manșe în care a 
evoluat, am remarcat forma bună 
a sibianului Al. Pis, care a ocupat 
locul 3, lăsînd în urmă motocicliști 
rutinați ca I- Bobîlneanu și C. Voi- 
culescu (Metalul). Dar iată primii 
șase clasați în ultima etapă: 1. I. 
Marinescu (Metalul) 11 p. 2. I. lo
niță (Metalul) 9 p, 3. Al. Pis (Voin
ța) 9 p, 4. Gh. Sora (Metalul) 8 p, 
5. I. Tichindelean (Voința) 7 p, 6. 
I. Bobîlneanu (Voința) 7 p.

Cu această etapă campionatul re
publican de dirt-track s-a înche
iat, desemnînd campion pe Ion Bo
bîlneanu, care pe toată durata

Dumitru NEGREA

Derbyul etapei a treia a campio
natului pe echipe a dat cîștig de 
cauză dinamoviștilor bucureșteni, 
care, cu o formație mai judicios al
cătuită și cu atleți mai combativi, 
au întrecut clar reprezentativa stu. 
denților bucureșteni, preluînd șefia 
clasamentului și făcînd un pas în
semnat spre cucerirea titlului repu
blican. ? ’

In ultima etapă, la Cluj, Dinamo 
va primi replica formației Steaua. 
In caz de victorie. Dinamo devine 
automat campioană. Dar dacă în
vinge Steaua ? în această situație, 
trei echipe (C.A.U., Dinamo și Stea
ua) se vor afla la egalitate de punc
te, titlul. urmînd a fi acordat, con
form. regulamentului, formației cu 
cel mai bun punc-t-averaj. Din păca
te, regulamentul nu precizează însă 
despre care anume punct-averaj 
este vorba ; de cel general, realizat 
din adiționarea punctelor în cadrul 
celor patru etape ale ^competiției, 
sau de punct-averajul special întoc
mit în întîlnirile directe dintre cele 
trei echipe aflate la egalitate. Ar fi 
bine ca F.R.A. să precizeze acest 

lată de P.Ș. aci®, iflaintș® des

fășurării ultimei etape, Ia 23 și 24 
octombrie !

Revenind la Intîlnirea desfășura
tă pe stadionul Republicii, In exce
lente condiții atmosferice, să prezen
tăm rezultatele generale: DINAMO— 
C.A.U. 162—147 (B. 108—90 ; F. 54— 
57), DINAMO—TIMIȘ 202—93 (137— 
53 ; 65—40), C.A.U.—TIMIȘ 214—81 
(130—52 ; 84—29).

Cele mai bune performanțe indi
viduale consemnate cu acest prilej 
au fost: BÂRBATI: 200 m : Dul- 
gheru (D) 21,2, T. Petrescu (CAU) 
21,4; 800 m : Ungureanu (D) 1:52,0, 
Tit (CAU) 1:52,8, Gașpar (CAU) 
1:55,6 ; 5 000 m : Mustață (D) 14:37.4; 
400 mg: Petronius (CAU) 52,1, Me- 
linte (CAU) 54,7, Dăminoiu (D) 55,1 ; 
lungime: Abagiu (CAU) 7,26; pră
jină : Piștalu (D) 4,90 m ; disc : Mă- 
glașu (D) 48,40 m, Dumbravă (CAU) 
45,06 m ; ciocan: Costache (D) 
58,60 m, Siscovici (CAU) 56,88 m, 
V. Popescu (CAU) 55,60 m ; 10 km

Romeo VILARA

((Wtoiigri? to wi, 9 i-sl. z

huh» I C. P.
•JUBILIARĂ

DE LA BOTOȘANI

BOTOȘANI, 10 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Duminică la prînz, după consu
marea celor 45 de jocuri ale turne
ului final, oinarii de la C.P.B. au 
îmbrăcat, în aplauzele unei nume
roase asistențe, tricourile de cam
pioni ai țării pe anul 1971. Tipogra
fii obțin această frumoasă perfor
manță pentru a cincea oară conse
cutiv și a opta oară alternativ.

ULTIMUL OBSTACOL
După ce și-a depășit principalele 

adversare — Biruința Gherăești cu 
J. R—Aytotui Frasin cu 24^10,

IHICUIIfȘII PLNIRLIA om OARĂ
CAMPIOANĂ LA OINĂ

Dinamo București cu 17—10 și pe 
Viață Nouă Olteni cu 15—4 — în 
calea oiniștilor de la C.P.B, spre in
vidiatul titlu mai stătea doar fosta 
camipoană a țării, Avîntul Curcani. 
Evident mai omogenă și cu un plus 
de precizie, atît la „prindere” cît și 
la „bătaie", C.P.B. a controlat jocul, 
știind să speculeze slăbiciunile ad
versarilor. în consecință, tipografii 
au obținut o victorie confortabilă 
cu scorul de 16—11. Punctele supli
mentare (din „bătaia" mingii) au 
fost realizate de : Gh. Gruianu (2), 
Gh. Drăghici (2), Al. Matei, A. Bur- 
ckă, I. Tacă» si V. Gălăteanu cen

tru învingători, respectiv, I. Eftene 
(2), I. Tene, Șt. Eftimie (2), D. Popa 
și Gh. Marin. Au evoluat următoa
rele formații i C P B.: A. Burcică, 
Gh. Matei, V. Gălățeanu, Al. Ma
tei, I. Anton, Gh. Vlase, N. Tudo- 
ran, Gh. Gruianu, D. Bărbieru, I 
Tacău. Gh. Drăghici. AVtNTUL 
CURCANI: Gh. Vasile, Șt. Vlădan, 
A. Vlădan, Șt. Băjenaru, D. Popa, 
I. Tene, I. Eftene, Gh. Costache, Șt. 
Eftimie, Gh. Marin, M. Gruianu.

Traian IOANITESCU

. (Continuare în dm a 2-a)

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

Constantin Popescu -3 Dan Marin (Voința) in timvul evoluției de ieri.
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Corespondenții noștri județeni ne relatează SIEACa ÎNVINSA IA CONSTANTA!

AMPLE MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE DESCHIDEREA
ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

J

Duminică au continuat, în ma
joritatea județelor țării, festivită
țile prilejuite de deschiderea anu
lui sportiv școlar. Mii de elevi ai 
școlilor generale, profesionale, ai 
liceelor de cultură generală și de 
specialitate au fost prezenți pe 
stadioane, demonstrînd și cu acest 
prilej pasiunea lor pentru exerci
țiul fizic, pentru sport in general.

Redăm, in rindurlle ce urmează, 
relatări ale corespondenților noș
tri din Constanța, Timișoara șl 
Bacău :

CONSTANȚA, 10 (prin telefon), 
în prezenta tovarășului Vasile 
Vilcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 

președintele 
al Consiliu-

Constanta al P.C.R.,
Comitetului Executiv __ _______
lui popular județean, a avut loc. 
in Sala sporturilor. ____
anului sportiv școlar și de pregă
tire a tinerelului pentru apărarea

Peste 3000 de elevi au 
la frumoasele festivități

deschiderea

patriei, 
asistat 
organizate de Comitetul municipal 
U.T.C. Au luat' cuvîntul tovară
șii: Nicolae Pircălăbescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al U.T.C- și 
Luminița lonescu de la Liceul nr. 
3. din partea elevilor constănțcni.

Luind cuvîntul în încheierea 
adunării festive, tovarășul Vasile 
Vilcu. prim-secretar al Comitetu
lui județean Constanta al P.C.R., 
a îndemnat tineretul să se pre
gătească temeinic pentru apăra
rea patriei, pentru apărarea glo
riei sportive a României.

Apoi, peste 500 de elevi ai șco
lilor din localitate s-au întrecut 
pe terenurile din parcul sportiv 
al pionierilor, pe terenul „1 Mai“ 
in reușite competiții do baschet, 
handbal, volei, fotbal, ciclism și 
tenis de cimp. (Cornel POPA).

nlcă. pe stadionul „1 Mai” din 1O-- 
calltate si-au dat intilnire peste 
15 000 de elevi și studenți din 
municipiul Timișoara, pentru a lua 
parte la tradiționala festivitate a 
deschiderii anului sportiv școlar- 
universitar și de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei. 
Coioana a pornit din Piața Săvi- 
nești. a străbătut bulevardele „30 
Decembrie" și Mihai Viteazu. E- 
roilor. Aleea Sportivilor și a fost 
primită cu aplauze pe gazonul sta
dionului municipal. După ce to
varășul Ion Buțe, prim-secretar al 
Comitetului municipal 
al U.T.C., 
varășului 
cretar al 
Timișoara 
un bogat 
si-au adus contribuția peste 1500 
de elevi. Au fost prezentate exer
ciții demonstrative de gimnastică, 
alergări și demons! rații de navo- 
modele și cartinguri (P. ARCAN)

Timișoara 
a prezentat raportul to- 
George Nicota, prim-se- 
Comitetului municipal 
al P.C.R.. a avut loc 

program sportiv la care

BACĂU, 10 (prin telefon). Peste 
1500 de elevi, repTCZcntind 23 de 
asociații sportive din municipiul 
Bacău, au luat parte, pe stadionul 
„23 August”, la festivitățile prile
juite de deschiderea anului spor
tiv școlar. Despre însemnătatea 
acestui eveniment au vorbit tova
rășii Dumitru David, secretar al 
Comitetului municipal Bacău al 
P.C.R., si Lazăr Morarii, prim-se
cretar al Comitetului municipal 
Bacău al U.T.C.

Duoă această scurtă festivitate, 
la chemarea comitetului munici
pal al U.T.C.. peste 300 de elevi 
s-au îndreptat spre comunele în
vecinate.. unde. împreună cu alți 
3 000 de colegi de-ai lor, plecați 
de dimineață, au participat la 
Strinsul recoltei. In orele după 
amiezii, pe terenurile de sport din 
localitate. au avut loc întreceri 
sportive. (Ilic IANCU)

• Universitatea continuă să conducă In clasament • Agronomia Cluj la prima victorie

pe terenul Parcul copilului, oRugbyștii de la Dinamo au obținut 
atac spre buturile echipei Gloria.

nouă victorie. Iată-i lansînd un nou
FOTO: M. THEO

Ieri, In campionatul masculin

POLITEHNICA TIMIȘOARA ÎNVINGE PE DINAMO BUCUREȘTI I

TIMIȘOARA, 10 (prin telefon). 
In această splendidă zi de dumi-

Etapa a Vil-a ne a scos din mono
tonia ..rezultatelor așteptate’'. Re
marcăm : victoria Universității Ti
mișoara la Sibiu; o veritabilă sur
priză : victoria Farului asupra Stelei 
și revirimentul Agronomiei Cluj.

GLORIA A REZISTAT 
O REPRIZA

Parcul copilului din Capitală, a- 
cest statornic leagăn al rugbyului, a 
găzduit ieri dimineață un cuplaj de 
divizia. A. S-âu întîlnlt cu acest pri
lej patru echipe bucureștene: Di
namo—Gloria și Grivița Roșie — 
Sportul studențesc.

Credem că nu greșim dacă afir
măm că reușita cuplajului de ieri, 
— pe o zi minunată și cu mulți spec
tatori — s-a datorat tocmai am
biției și puterii de luptă a promo-

DINAMO, RAPID Șl

AU REALIZAT CITE

I. E. F.

DOUĂ

S.

SUCCESE

S-au reluat întrecerile din cadrul 
campionatului național de polo cu 
prima etapă-turneu din returul 
competiției. Ita Cluj, Arad și Bucu
rești au evoluat toate cele 9 parti
cipante în prima divizie, marea ma
joritate a întîlnirilor încheindu-se cu 
rezultate scontate. Singura surpriză 
poate fi considerată victoria Voin
ței Cluj, obținută la București în 
fața echipei Progresul. Iată pe scurt 
comentarii asupra partidelor :

CLUJ. în meciul cu C.S.M. din 
localitate, Dinamo a învins cu sco
rul de 14—1 (3—0, 4—0, 3—0,
4—1). Campionii au dominat cate
goric, realizînd multe faze specta
culoase. Kroner (4) și Popa (3) au 
fost principalii realizatori ‘ ai învin
gătorilor.

La capătul unei partide viu dis
putate, Crișul Oradea a realizat o 
prețioasă victorie asupra CiS.M,

Cluj cu 5—4 (2—1, 0—0, 2—3, 1—0), 
care îi dă mari șanse de a evita 
zona retrogradării. Clujenii au a- 
tăcat orbește, au avut nouă situații 
de om în plus, dar au ratat exas
perant. Scorul a fost echilibrat în 
permanență, Crișul înscriind golul 
victoriei în ultima repriză. Bun ar
bitrajul lui F, Simon (Tg. Mureș).

In ultimul joc programat în lo
calitate, Dinamo a întrecut pe Cri
șul cu 22—3, scorul campionatului.

pornea cu prima șansă. Clu-

«3* CURSA

CU ANTRENAMENT

BUCUREȘTI. Cel mar echilibrat 
meci din cele programate în Capi
tală a opus formațiile Progresul șl
1, E.F.S. Partida a plăcut prin evo
luția scorului, care a alternat în per
manență, și contraatacurile realizate 
pe rind de ambele protagoniste. 
Studenții au condus'cu 1—0, Pro
gresul cu 4—2, dar la sfîrșitul ce
lei de a treia reprize, scorul era 
perfect egal (4—4). Mai Insistent! 
în atac și mai preciși în șuturile 
pe poartă, poloiștii de la I.E.F.S. 
au învins la limită cu 6—5 (1—(, 
1—4, 2—0, 2—1), avînd acum mart 
șanse de a se clasa pe locul III. 
Realizatorii celor 11 goluri: Blajec
2, Păun, Schilka, Preda, Demian de 
la I.E.F.S., respectiv, Ion Gheorghe
3, Teodorescu, Manea de la în
vinși. A condus corect C. Mărcu- 
lescu.

Cu un rezultat surprinzător s-a 
încheiat partida dintre Progresul 
țî Voința Cluj, în care prima for-

mație
jenii stau apărat mai calm și au 
fructificat majoritatea ocaziilor fa
vorabile. spre deosebire de adver
sarii lor, care au ratat nepermis de 
mult. Scor final : 6—4 pentru Vo
ința.

In întîlnirea cu Voința Cluj, po
loiștii de la I.E.F.S. au realizat o 
nouă victorie prețioasă : 7—3 (2—1, 
1—0, 2—1, 2—1). Au înscris : Blajec 
2, A. lonescu 2, Rotariu, Schilka, 
Preda de la I.E.F.S., respectiv, CI. 
Rusu 2, Fiilop de la învinși.

ARAD. în cele două meciuri sus
ținute în localitate, Rapid a înscris 
23 de goluri fără ca să primească 
vreunul, menținîndu-și astfel in
tacte șansele în urmărirea campioa
nei. în primul joc, feroviarii au în
trecut pe Politehnica Cluj cu 13—0 
(4—0, 3—0, 3—0, 3—0) prin golurile 
realizate de Culineac 2, C. Rusu 3, 
Țăranu 3, Szabo 2, Olac, Bartolo
meu și Slăvei, iar în cel de al doi- 

■0, “ifra^Jgeurețtenii au învins pe Va- 
gonul Arad cu 10—0 (3—0, 3—0, 
1—0, 3—0) prin punctele înscrise de 
Culineac 3, Szabo 2, C^Rusu 2, Slă
vei, Miu ți Țăranu;

Partida dintre Vagonul ți Poli
tehnica a fost dominată de gazde, 
învingătoare cu 7—3 (1—0, 2—1, 
4—0, 0—2). (Șt. IACOB-coresp. ju
dețean).

MECANIC
(Urmare din pag. 1)

finalei), lăsîndu-șl cu mult în urmă 
principalii adversari : V. Burlacu — 
M. Niculescu 17,230 km, G. Negoes- 
cu — I. Gociman 16,200 km, P. Soa
re — I. Nedelcu 16,010 km... Ultima 
confruntare este, de fapt, o forma
litate. Reprezentanții Voinței se pla
sează în „plasa" celor de la Olim
pia, așteaptă cîteva minut© să vadă 
ce vor face șl, apoi, cînd sesizează 
că n-au forță pentru atac, se deta
șează, din nou, Irezistibil. Așa Se 
încheie un episod interesant al a- 
cestor campionate, o competiție ca
re a oferit un spectacol de bună 
calitate. Poate că ar trebui ca fe
derația de specialitate să prevadă 
in programul competițional de ve
lodrom al anului 1972 un mai mare 
număr de astfel de întreceri. Ele 
ar reanima activitatea pe velodrom 
și, în mod sigur, ar aduce în tri
bune un număr sporit de specta
tori.

Iată clasamentul final : 1. CON
STANTIN POPESCU — DAN MA
RIN (VOINȚA) 68,900 km în 59:55 
— campioni ai României; 2. V. 
Burlacu — M. Niculescu (Olimpia) 
68,440 km; 3. G. Negoescu — I. 
Gociman (Steaua) 66,270 km ; 4. P. 
Soare — I. Nedelcu (Steaua) 54,560 
km.

vatelor. începutul l-a făcut Gloria 
care întîlnind în deschidere pe Di
namo nu ne-a permis ea timp de 
aproape 70 minute (scorul era încă 
l)—0) să intuim, cel puțin, de partea 
cui va fi victoria. Așa cum a jucat 
ieri. Gloria s*a arătat o echipă pu
ternică, dornică dar mai ales capabi
lă să rămînă în divizia primă a ță
rii. A luptat curajos, a atacat și mai 
ales a placat excelent pe dinamo- 
viștii ce încercau să spargă zidul ce 
le închidea drumul spre victoria pe 
rare o credeau ușoară. Dar la Dina
mo, în repriza a doua, a intrat Flo- 
rescu care a dat o notă de claritate 
atacurilor și în min. 70 Ion Stoica 
(D) reușește o încercare : 4—0. La 
numai 5 min., coechipierul său Ro
man îl imită — tot printr-o încercare 
— spulberînd la 8—0 speranțele me- 
talurgiștilor de a realiza un meci e- 
gal- Cu două minute înainte de flu
ierul final, printr-o lovitură de pi
cior, Soare stabilește scorul final 
meciului la 8—3. A arbitrat : 
Chiriac.

GRIVITA ROSIE, CONDUSA 
LA PAUZA !

al
R.

Imagme din partida I.E.F.S. (alb) — Voința Cluj ciștigată de prima echipă 
cu 7—3 Foto ; Th. MACARSCHI

LtatojJ
® «K

■ (/O' nfe—?

A doua partidă a început într-o 
notă de interes general, toți cei de 
față întrebîndu-se, justificat, dacă și 
Sportul studențesc va reuși să facă 
clipe grele Griviței Roșii. în prima 
parte a meciului se părea că vor 
reuși chiar mai mult. Studenții, fo
losind cîțiva jucători „mai căliți" — 
Drăgulescu, Fugigi, V. RusU — au 
făcut o repriză foarte bună. în min. 
7 Călărașii (S) a reușit o încercare, 
Fugigi a transformat și 6—0. Grivița 
nu se pierde și atacă. Șerbu (G) 
printr-o încercare, apoi Țibuleac 
(G) cu o lovitură de pedeapsă aduc 
seninul în tabăra grivițenilor : 7—6 
(min. 20). Și din acest moment sco
rul se modifică dramatic. Sportul 
conduce din nou (Nenoiu, Iov. ped.) 
9—7 ; dar Grivița o imită (Țibuleac 
— Iov. ped.) : 10—9. Urmează iar 
răsturnarea. Sportul studențesc prin 
Fugigi (încerc.) și Nenoiu (tr.) fac 
tabela de marcaj, incredibil, favo
rabilă lor Ia diferență de 5 puncte : 
13—10. Țibuleac printr-o încercare 
mai reduce din acest scor (15—14) 
însă, repriza ia sfîrșit în favoarea 

■s - .studenților. Dar asta a fost totul.
■La reluare, Sportul parcă a apărut 
cu o altă echipă. Obosiți, rugbyștii 
ei n-au mai arătat nimic din verva 
și pofta de joc a primei reprize. 
Normal, Grivița și-a început cursa 
spre victorie și, bineînțeles, spre un 
scor cit mai mare. Deci, n-am mai 
avut a nota altceva decit punctele 
înscrise de cei mai tehnici și cu con
diție fizică corespunzătoare : Leșanu 
(2 încerc.), Pavlovici (încerc.), Simion 
(îficerc. Iov. p.; 2. transf.). Țibuleac 
(2 transf.)- A condus: D. Grigoreacu.

scorul final. Bun arbitrajul Iui 
D’EcIessis. (C. POPA-coresp.)

C.S.M. SIBIU — UNIVERSITA- 
l’FA TIMIȘOARA (3—9). Oaspeții 
au jucat închis, la rezultat, sibieniii 
au presat mtilt dar au și ratat. Au 
înscris Munteanu (Iov. ped.) pentru 
gazde, iar pentru oaspeți : Duță 
(iov. ped. ; drop), Ghețu (drop). Sa
tisfăcător arbitrajul lui S. Dragami- 
rescu — Buc- (Iancu BOȚOCAN-co- 
respondent).

AGRONOMIA CLUJ — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 11—0 (4—0). Prima 
victorie a clujenilor în acest cam
pionat. realizată după un meci fru
mos. Cel mai bun de pe teren Ba- 
lint (A). Punctele au fost realizate 
de Baba și Bucur (încercări), Balint 
(drop). Arbitraj bun, V. Cismaș. 
(Radu MARCEA-coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — RUL
MENTUL BlRLAD (8—9). „Poli", cu 
gîndul la turneul din Italia, a jucat 
dezlînat, fără concepție, cu o înain
tare lentă, pierzînd baloanele la 
tușe, ratînd lovituri de pedeapsă. Bîr- 
lădenii în schimb, au jucat decis, 
mai bine. Au marcat: Căldăraru și 
Vărzaru (încercări) pentru ieșeni, 
Bogoș (încercări), Ciorici (drop). Lu- 
chian (tr). A condus bine T. Witting. 
(D. DIACONESCU-coresp.).

REZULTATE TEHNICE
Dinamo — Gloria 8—3 (0—0); Grivița 

Roșie — Sportul studențesc 41—15
(14—15); C.S.M. Sibiu — Universitatea 
Timișoara 3—9 (0—3); Agronomia Cluj — 
șiilnța Petroșani 11—0 (4—0); Farul — 
Steaua 15—9 (3—9); Politehnica Iași — 
Rulmentul Birlad 8—9 (4—6).

CLASAMENT
7601 98: 55 19 

2 0 139: 49 19
1 1 90: 34 18
2 1 126; 48 17 
1 2 36: 26 16 
13 58: 61 14 
0 4 45:103 13 
1 4 51:110 12 
0 5 59: 69 11 
15 58: 74 10 
1 5 61:105 10 
0 6 44:121 9

1. UNIVERSITATEA
2. Grivița Roșie
3. Dinamo
4. Steaua
5. știința
6. Rulmentul
7. Farul v
6. Gloria
9. Politehnica

10. C.S.M. Sibiu
11. Sportul studențesc
12. Agronomia

7 5
7 5
7 4
7
7
7
7
7
7
7
7

4
3
3
2
2
1
1
1

octombrie): știln- 
Unlversitatea

Etapa următoare (17
ța Petroșani — Steaua ; . ..
Timișoara — Farul; Rulmentul Blrlad — 
C.S.M. Sibiu; sportul studențesc — Po
litehnica lași; Gloria — Grivița Roșie; 
Agronomia Cluj — Dtnamo București.

întrecerea celor mai bune echipe 
din handbalul nostru masculin a 
intrat de aseară într-o lungă pau
ză. Numeroase competiții interna
ționale apar pe filele calendarului, 
astfel că disputa pentru titlu trece 
pe planul secund, nu înainte însă 
de a oferi iubitorilor acestui sport 
o copioasă surpriză: Politehnica Ti
mișoara, ieșind din „letargie", a în
vins pe Dinamo București! Rezul
tatul acesta, împreună cu altele, 
comprimă serios clasamentului, fă- 
cîndu-ne să așteptăm cu și mai. 
multă nerăbdare reluarea întrecerii 
în luna ianuarie a anului viitor. 
Pînă atunci, iată cum s-au desfășu
rat lucrurile 
XlI-a):

S.C. BACĂU — INDEPENDEN
ȚA SIBIU 22—20 (12—8). Victorie 
clară (în ciuda faptului că în fi
nal doar 2 goluri au despărțit pe 
învingătoare de învinsă) și pe de
plin meritată. Abordînd întîlni
rea cu o bază tactică evident su
perioară, S. C. Bacău s-a im
pus chiar din primele minute prin- 
tr-un :
cient. 
condus în min. 3 cu 2—0 și, ac- 
ționînd în continuare cu doi pi
voți și cu finalizări de pe extreme 
din afară sau de pe semicerc, s-au 
detașat rapid: 5—1 (min. 11). Trep
tat ei au acumulat o diferență de 
4—5 goluri, pe care au menț.inut-0 
tot timpul, uneori sporind-o chiar: 
20—13 (min. 47). în finalul par
tidei, siguri de victorie, jucătorii 
de la S. C. Bacău nu au mai fost 
la fel 
deciși în apărare, unde nu au pu
tut stăvili acțiunile în trombă e- 
fectuate sub presiunea timpului de 
cei de la Independența. Sibienii, 
revenlndu-și foarte tîrziu, nu au 
mai făcut altceva decit să reducă 
din handicap. Cele mai multe go
luri au fost realizate de : Constan- 
tinescu (6), Voinea (6), Cerveftka 
(4), Gheorghevici (3) pentru S. C. 
Bacău, Savu (5), Petri (5) pentru 
Independența- Au condus P. Cîrli- 
geanu șl P. Țîrcu, ambii din Bucu
rești. '

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA GALAȚI 18—10 
(8—5). Spre deosebire de prima par
tidă, în acest joc diferența maro 
înscrisă în cele din urmă pe foaia 
de arbitraj nu reflectă deloc echi
librul de forțe existent pe teren- 
Gălățenli, dornici probabil să eva
deze de pe penultimul loc al cla
samentului, au luptat cu multă e- 
nergie, obligînd rapida formație 
bucureșteană să facă uz de întrea
ga capacitate fizică și tehnică pen
tru a încheia întîlnirea în favoarea 
ei; Pe această bază, meciul a fost 
foarte frumos, chiar dacă handba
liștii de la Universitatea au condus 
tot timpul, niciodată însă la o di
ferență prea mare, care să le dea 
siguranța victoriei. în finalul me
ciului, însă, studenții gălățeni vă- 
zînd că eforturile lor se risipesc 
degeaba în fața unei formații mai 
bună și mai omogenă, ei au ce
dat pasul permițînd adversarilor să

în etapa de ieri (a

joc mai variat
Handbaliștii băcăuani

și mai efi- 
au

de incisivi în atac și nici

se detașeze clar și să cfștige la 8 
goluri diferență. Principalii realiza
tori: Cîrlan (4), Stef (4), Voinea (4), 
Cosma (3) pentru Universitate!, 
Pădure (3), Condrea (2), Ilornea (2), 
Neagu (2) pentru Politehnica. Au 
arbitrat: P. Kadvani (Cluj) și M. 
Grebenișan (Tg. Mureș).

STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
21—15 (13—6). Un joc frumos, des
chis, cu multe goluri, în care bucu- 
reștenii au dorit să-și ia revanșa 
asupra unei formații care le-a în
scris — pînă în prezent — cel mai 
mare număr de goluri într-un me
ci (211). Ei au început partida în
tr-un ritm rapid, cu frecvente con
traatacuri și, mai ales, cu o apă
rare ceva mai fermă. In repriza 
secundă, pe fondul unui joc iute, 
fără „timpi morți“, în care ambele 
echipe alergau numai după puncte, 
sarcinile defensive au trecut pe pla
nul secund și brașovenii au înscris 
pînă la urmă 15 goluri echipei 
campioane. De notat că în poarta 
formației Dinamo Brașov nu a a- 
părat cunoscutul Ion Bogolea, 
suspendat o etapă. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de: Gruia 
(4), Klcsid (4), Goran (3), Birtalan 
(3), Cristian (3) pentru Steaua, 
Messmer (5), Schmidt (3), Lechner 
(3) pentru Dinamo. Au conduși 
V. Cojocaru și I Mihăilescu, (am
bii din Craiova).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI 17—15 (10— 
7). După valoarea și după poziția 
în clasament a celor două echipe 
rezultatul constituie cea mai mare 
surpriză de pînă acum a întrece
rii. Dar, după cum s-au desfășurat 
lucrurile pe teren scorul final este 
perfect normal, echipa mai bună, 
în speță Politehnica, terminînd în
vingătoare. Timișorenii au luptat 
pentru această victorie cu o ambiție 
de admirat, dovedind că au încă 
posibilitatea de a reveni în pluto
nul fruntaș. Ei s-au apărat cu exac
titate și au acționat în atac cu 
multă răbdare, speculînd cu e 
promptitudine uimitoare toate gre
șelile dinamoviștilor. Și aceștia au 
greșit de multe ori, dar portarul 
l’enu, din nou în formă excelentă, 
și-a salvat echipa de la o înfrîngere 
mai categorică- Politehnica a con
dus tot timpul la unul sau_ două 
goluri diferență, fiind egalată abia 
în min. 45 (12—12). Apoi Dinamo 
a condus de trei ori, pentru ca de 
la 15—15 (min. 54) studențiii să se 
detașeze clar, într-un final dramatic. 
Principalii realizatori: Oprescu (4), 
Guneș (4), Teacoiu (3) pentru Poli
tehnica, Papp (4), Licit (3), Dan Ma
rin (3) pentru Dinamo. Au arbitrat! 
Gh. Lungu și M, Boschner, ambii 
din Brașov.

UNIVERSITATEA CLUJ — TRO- 
TUȘUL OR. GH. GHEORGHIU- 
DEJ 15—13 (8—8).

în clasament conduce Steaua (24 
p-), urmată de Dinamo București 
(20 p.) și Universitatea București 
(17 p.).

Călin ANTONESCU

Modesto FERRARINI

SURPRIZA DE LA CONSTANȚA

FARUL—STEAUA (15—9) Farul, 
după multe căutări, s-a regăsit în 
sfîrșit în fața campionilor, pe care 
i-a întrecut de o manieră categorică. 
In prima parte a jocului oaspeții, 
profitînd de un vînt care le era ’fa
vorabil, au reușit să preia conduce
rea înscriind prin Durbac (Iov. ped.., 
min. 22, și un drop, în min. 25). La 
numai trei minute a reușit și Giu- 
giuc tot un drop și se părea, — la 
scorul <le 0—9, că rezultatul va fi 
favorabil militarilor. Elevii lui Titi 
lonescu nu se dau bătuți, cîștigă 
mereu teren pas cu pas și în min. 
35 Chiciu reduce din handicap (Iov. 
ped.). în repriza secundă constăn- 
țenii insistă în continuare. Celea 
(Iov. ped.) apoi Chiciu (de altfel 
eroul jocului) prin două lovituri 
de pedeapsă și un drop stabilesc

(Urmare din pag. 1)

Antrenorul campionilor, Iile Ta- 
cău, a mai folosit de-a lungul con
cursului pe C. Lupșeneanu ți E. Ta- 
cău, iar tipografii A. Burcică, N.

Competiții în cinstea
„ZILEI PETROLISTULUI"

Sărbătorirea Zilei petrolistului a 
însemnat pentru muncitorii, tehnicie
nii și inginerii caro lucrează în in
dustria petrolieră — și nu numai 
pentru ei — un nou prilej de tre
cere în revistă a succeselor înregis
trate în producție, de manifestare a 
recunoștinței față de partid. Tradi
ționala sărbătoare a fost marcată și 
de o serie de manifestări cultural- 
sportive. Iată cîteva relatări 
competițiile sportive, primite 
corespondenții noștri :

• Peste 300 de sportivi au 
pat la întrecerile de volei.

de la 
de Ia

partici-
_______  __ . popice, 

atletism și handbal care s-au desfă
șurat la Cîmpina. Voleibaliștii de la 
Electromotor au reușit să-i Întreacă 
în finală pe cei de la Grupul școlar 
petrol-ohimie cu 3—1 și să intre In 
posesia trofeului. Dintre popicari, cel 
mai btm s-a dovedit a fi Gheorghe 
Dobre (Electromotor) care cu
p.d. a cucerit 
prigă dispută, 
ceul industrial 
21—19 de cei 
petrol-chimie.
țiem pe Maria Roșea Corne) Tudor

*i T. Drăgan. precum și echipa Gru
pul școlar petrol-chimie.

Gh. VÎRJOGHIE
• Și în acest an, petroliștii din 

județul Prahova au participat la nu
meroase competiții organizate în 
cinstea Zilei petrolistului. Consiliul 
județoan al sindicatelor Prahova a 
inițiat „Cupa Petrolistului" la startul 
căreia s-au prezentat pe9te 12 000 de 
sportivi. Trofeul a fost cîștigat d» 
reprezentanții petroliștilor din Cîm
pina. Pe locurile următoare s-au cla
sat reprezentativei» Ploiești si Bol
dești.

V. ALBU
Schela Poiana Lacului (jud. 
peste 200 de sportivi din 8 
petroliere s-au Întrecut la

EDIȚIA JUBILIARĂ
Tudoran și E. Tacău și-au îndepli
nit cu această ocazie norma de 
maeștri ai sportului.

DOUA DECENII PE TEREN

Printre cel aproape 150 de oinișli, 
care au participat la finala jubilia
ră de la Botoșani, s-a aflat și o ve
che cunoștință, Viorel Bălin, jucă
tor și antrenor al formației Tricolo
rul Baia Mare. Acesta a apărut 
pentru prima dată pe terenurile de 
oină acum 20 de ani, cu prilejul 
ediției inaugurale a campionatului 
republican. El a fost sărbătorit 
după meciul cu tînăra formație Pe
trolul Urlați, pe care băimărenii 
l-au cîștigat, la capătul unei dis
pute palpitante, cu 7—6.

Ultimele rezultate i Biruința Ghe- 
răești — Viață Nouă Olteni 2—6, 
Dinamo București — Energia Rîm-

nicelu 5—2, Torpedo Zărnești — 
Avîntul Frasin 3—4, Avîntul Curcani 
— Viață Nouă Olteni 3—1, Petrolul 
Urlați — Biruința Gherăești 5—14. 
Clasament final : 1. C. P. București 
27 p — campioană națională, 2. 
Dinamo 23 p, 3. Atîntul Curcani 
22 p, 4. Viață Nouă Olteni 21 p, 5. 
Avîntul Frasin 20 p, 6. Biruința 
Gherăești 15 p, 7. Tricolorul Baia 
Mare 15 p (punctaj mai slab), 8. 
Torpedo Zărnești 13 p, 9. Energia 
Rîmnicelu 13 p, 10. Petrolul Urlați 
9 p.

Echipele fruntașe și cei mal me
rituoși oinari au primit cupe, su
veniruri de artizanat, echipament 
și materiale sportive oferite de 
C.N.E.F.Ș., C.C. al U.T.C., U.N.C.A.P., 
C.J.E.F5, Botoșani, Comitetul ju
dețean al sindicatelor, Comitetul 
județean U.T.C., C.J.C.A.P., și zia
rul local „Clopotul".

FINAL PASIONANT

ÎN DIVIZIA A

ETAPĂ CU MULTE VICTORII lN DEPLASARE
în cea de a III-a etapă a cam

pionatului diviziei A, atît la femei 
cit și la bărbați, echipele favorite 
au cîștigat și spre lauda lor chiar 
și pe arene străine, ca de 
Voința București (f), Voința 
Mureș, Voința Cluj (m) etc. 
ceastă etapă a demonstrat că 
încă arene unde rezultatele 
nute nu oglindesc posibilitățile teh
nice ale popicarilor, ci mai curînd 
unele vicii ascunse 
Așa sînt, de exemplu, 
Giurgiu sau București 
rul).

pildă
Tg. 

Și a- 
există 
obți-

ale pistelor, 
arenele din 
(Constructo-

FEMININ
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI- 

VOINȚA BUCUREȘTI 2482—2708 P 
D. Noua promovată în divizie n-a 
putut să beneficieze de miraculoa
sa ei arenă unde se obțin, de regu
lă, scoruri astronomice, adversara, 
cu multe jucătoare cu o mare ex
periență de concurs, cîștigînd la o 

. diferență uriașă, de 226 de popice. 
Deci, concurentele de la Voința au 
știut să speculeze mai bine parti
cularitățile pistelor decit cele de 
la Constructorul, care joacă zi de 
zi pe această arenă. Ambele forma
ții au reușit medii ridicate — Voin
ța peste 450 (I), iar Constructorul 
peste 410 p. d. Mai mult, primul 
schimb al echipei Voința, Valeria 
Dumitrescu, a doborît nu mai puțin 
de 507 popice, realizînd un nou re
cord personal pe această miraculoa
să arenă. Dar iată cum a evoluat 
scorul în această partidă 1 Dumi
trescu (Voința) — Martin (Construc
torul) 507—430, Marincea — Bălă- 
tică 477—446, “
415—445, Szdcs

Cetatea a obținut cel mai mare 
punctaj de cînd activează în divi
zie. Performera reuniunii a fost însă 
o jucătoare din București — Elena 
Trandafir cu 477 p. d. De la gaz
de, cele mai multe puncte le-au 
realizat Ileana Oniciuc — 475 și 
Florica Tudor — 460. (TR. BARBA- 
Ț A T 21 _ pnrp e ii )

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2480—2420 P. D. Bucu- 
reștencele au cîștigat după o luptă 
dîrză, datorită jucătoarelor Filip și 
Navon, care au realizat 438, respec
tiv, 436 p. d. De la 
foarte bine 
cu — 410 
coresp.)

VOINȚA

ploieștence, 
a jucat Valeria Popes- 

p. d. (C. VALENTIN-

309 
locul întîi. După o a- 
handbaliștii de la Li- 
Cimplna au dispus cu 
de la Grupul școlar 

La atletism eviden-

• La 
Argeș), 
unități ________ _
fotbal, volei, șah, popice si tenis de 
masă. După dispute Interesante 
atractive, sportivii angrenați în în
trecere și-au desemnat câștigătorii : 
la fotbal : I.A.T. Basnov ; la volei : 
Foraj Basnov; la popice : Poiana La
cului ; la tenis de masă : GIFET Ar
geș șl la șah I.A.T. Basnov. Cupa a 
revenit sportivilor de la Poiana La
cului. urmați în clasament de GIFET 
8i I.A.T. Basnov.~ — I. FEȚEANU

(Urmare din pag. I)

și
competiției s-a dovedit cel mai 
bine pregătit concurent. Celelalte 
două trepte ale podiumului au fost 
ocupate în ordine de sportivii me- 
talurgiști I. M a r in e s c u și 
C. Voiculescu, care l-au secundat, 
etapă de etapă, pe campion. Cla
sament final: 1. I. Bobîlneanu' (Vo
ința Sibiu) 54 p — campion națio
nal, 2. I. Marinescu (Metalul) 53

p, 3. C. Voiculescu 
p, 4. Al. Pîs (Voința) 
Sora (Metalul) 38 p,
(Metalul) 36 p, 7. I. Tichindelean 
(Voința) 32 p, 8. I. Lăzărescu (Va
gonul Arad) 24 p, 9. N. Rîureanu 
(Voința) 19 p, 10. Gh. Draja (Va
gonul) 16 p, 11. R. Jurcă (Meta
lul) 11 p, 12. T. Sora (Metalul) 
9 p, 13. L. Keșeri (Vagonul) 8 p, 
14. St. Naghi (Voința) 4 p, 15. R. 
Kaiser (Vagonul) 2 p.

(Metalul) 39 
38 p, 5. Gh. 
6. I. Ioniță

Grecescu — Oprea
— Paveliuc 432— 

405, Băl'așa — Lupu 401—366, Pe- 
trușca — Teodorescu 476—382. Vo
ința a avut 19 bile în gol, iar Con
structorul 44.

CETATEA GIURGIU-LAROMET 
BUCUREȘTI 2665—2548 P. D. Frun
tașa seriei Sud a fost întrecută pe 
această arenă unde, de obicei, nu 
cîștigă nici o echipă străină. ' um,

VOINȚA CONSTANȚA — PE
TROLUL BAlCOI 2206—2190 P. D. 
Prima victorie a constănțencelor în 
noul campionat. Jucătoarele din 
Băicoi, debutante în divizie, s-au 
comportat onorabil. Primele jucă
toare I Aurelia Ivan (V) — 405 p.d. 
și Paraschiva Păunescu (P) — 388 
p. d. (C. POPA-coresp.)

METROM BRAȘOV — GLORIA 
BUCUREȘTI 2484—2304 P. D. Gaz
dele au avut în tlnăra Tereza Meș
ter cea mai bună concurentă — 
459 p. d. De la Gloria- s-a remar
cat Ana Petrescu — 422 p. d. (G. 
LORAC-cresp.)

VOINȚA TIMIȘOARA — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2310—2178 
P. D. în disputa celor șase perechi 
timișorencele au înregistrat cinci 
victorii. (A. PETRE-coresp.)

VOINȚA SIBIU — C.S.M. REȘI
ȚA 2171—2209 P. D. Echipa oaspete 
a fost mai omogenă, cîștigînd pe 
merit. S-au evidențiat Maria Rus 
(R) 408 p.d. Și Ana Felszegi (S) 401 
p. d. (GH. TOPlRCEANU-coresp.)

VOINȚA MEDIAȘ — VOINȚA 
CLUJ 2303—2281 P. D. Medieșence- 
le au cîștigat foarte greu. S-au re
marcat Limbășan (423), de la gazde, 
respectiv, Ratz (407). (Z. R1ȘNO-
VEANU-coresp.)

VOINȚA ORADEA — DERMA- 
GANT TG. MUREȘ 2340—2087 P.D.

VOINȚA CRAIOVA — VOINȚA' 
TG. MUREȘ 2353—2379 p d.

MASCULIN
RAFINĂRIA TELEAJEN PLO

IEȘTI — CONSTRUCTORUL GA
LAȚI 4830—5099 P. D. Echipa an
trenată de exploieșteanul V. Ivan 
a cucerit două puncte prețioase în 
deplasare. De menționat că C. Ma
rian (P) l-a învins pe I. Tismăna- 
ru (component al lotului) cu 849—■ 
847 p.d. (O. BĂLTEANU-coresp.)

OLIMPIA REȘIȚA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 4850—5035 P. D. Cam
pionii au reușit o prețioasă victorie 
la Reșița, datorită unui joo bun, 
prestat de întreaga echipă și, în 
special, de Martina și Eordogh (894, 
respectiv, 889 p. d.). De la gazde 
s-a remarcat doar D. Kridor cu 848 
p. d. (D. PLAVIȚU-coresp.)

GLORIA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 4845—4817 P. D. 
întîlnire echilibrată, cîștigată pe 
merit de Gloria, care a avut în Gh. 
Dumitrescu cel mai bun popicar — 
856 p. d. De la Voința s-a 
țiat H. Blăgăilă — 876 p. 
DI ACONESC U-cores p.)

METALUL PLOPENI — 
BUCUREȘTI 4883—5007 . P. 
pidiștii au muncit mult ca

eviden- 
d. (D.

RAPID 
D. Ra
să cîș- 

tige în fața jucătorilor din Plopeni, 
care joacă pentru prima oară în 
divizie. Cei mai buni l Măntoiu — 
879 de la Rapid și Comnoiu — 855 
p. d. (I. TANÂSESCU-coresp.)

I.C. ORADEA — VOINȚA CLUJ 
4803—5019 P. D. Cu mai puține bile 
în gol (34—58) clujenii au cîștigat 
la scor. Cei mai eficace i Vass — 
884 (V) și Varga — 828 (I.C.O.) (I. 
GHIȘA-coresp.)

C.F.R. TG. MUREȘ — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 4831—4666 P. D.

RULMENTUL BRAȘOV — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 5093— 
5182 P. D.

ELECTRICA SIBIU — G.F.R. 
TIMIȘOARA 5 127 — 4 889 p d 

flacăra cîmpina — petro
lul PLOIEȘTI 5176—5124 p d

COMUNICAT
.Exemenele de avansare 

antrenorilor se organizează 
între 6—22 martie 1972.

Dosarele cu actele necesare 
vor fi înaintate Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport (Sectorul propa
gandă, pregătirea și perfec
ționarea cadrelor) pînă la 
data de 30 octombrie 1971 de 
către antrenorii care candi
dează pentru obținerea cate
goriei I și pînă la data de 
15 ianuarie 1972 de către an
trenorii care candidează pen
tru obținerea categoriei a Il-a 
și a III-a.

Instrucțiunile detaliate pri
vind organizarea și desfășu
rarea examenelor de avansa
re pot fi studiate, de cei in
teresați, la consiliile județene 
pentru educație fizică și 
sport.

SENIOR Șl SENZAȚIA, LAUREAȚII ZILEI
Alergarea principală a reuniunii de 

ieri, clasicul „Premiu al Agriculturii", 
menit să servească drept criteriu Ia 
clasificarea fruntașilor generației de 
trei ani pe un parcurs de fond, s-a în
cheiat după o cursă spectaculoasă cu 
victoria lui Senior. Elevul Iul Nicolae 
Gheorghe a învins cu un scurt cap pe 
Furiș, care; cu același Interval, a pre
cedat ‘ ——- — ------- ♦- -
zie, o 
tenta 
lingă 
scris,__- --------- -------------- .
tea performanței. în urma acestui re
zultat, socotim că Senior șl Torpedo 
împart laurii primului loc în generația 
lor. Ce s-a petrecut în rest 7 Plecarea 
în prima alergare s-a dat viciat, star- 
terul sacrlflclnd jumătate din lot !... 
Dar, după evoluția pe parcurs a cursei, 
am înțeles că. toți caii ..restanțlerl co
menzilor", n-au avut Inițial intenții de 
sinceritate, în frunte cu Joviala. Priza 
a furnizat o altă mare surpriză. Tot 
cu Moldoveanu efectuase, duminica tre
cută, un asemenea parcurs în timpul

la sosire pe Torpedo. în conclu- 
alergare de mare spectacol. Asls- 
a fost unanim de acord că, pe 
spectaculozitatea probei, s-a în- 
cu o certă satisfacție, șl callta-

de 1:41,3. Acum, a mers sca la carte" 
cu 6 secunde mal repede. Suspenda
rea vine de la sine 1 Apropo de asta, 
nt s-a spus că Moldoveanu va pleca 
să achiziționeze furaje șl, deci, suspen
darea nu ar avea niel un efect... Suge
răm conducerii hipodromului ca pe
deapsa să 1 se aplice după ce se va 
întoarce, tn rest, Formula a confirmat 
cele scrise de noi în Premiul Tinere
tului, iar Senzația a fost formidabilă, 
cucerind a treia victorie consecutivă, 
realizînd 1:28,8 pe kilometru. Recordul 
o Instalează în fruntea generației 
mlnjl.

Rezultate tehnice : 1. Hemon
Gheorghe), Pagoda, Japonia, 40, 2. 
delaș (F. Pașcă), Cabina, Orizont, 
3, Priza (Moldoveanu) Tanța, Telegă 
35,3, 4. Formula (G. Tânase), Orfelina, 
Velodrom 3.W, 5. Merlșan (G. Grigore), 
Halva, Floricș 30,4, 6. Senzația (M. șie- 
făneseu), Tesalia, Madrigal, 28,8. 7. Se
nior (N. Gheorghe) Furiș, Torpedo, 
Olănița, 28.1, 8. Jargon (T. Marinescu), 
Sentln(a, Răzoraș, 38.

Niddv DUMITRESCU

de

(N. 
Pan- 
38,6,
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OLIMPICII- SE INAPOIAZA, TOTUȘI, CU DEFICIT MINIM
Șl PASTREAZA ȘANSE DE CALIFICARE ÎN MECIUL RETUR

>

(Urmare din pag. 1)

nula, 
rile 
Nici 
rolul 
randamentul scontat.

lesne manevrați la schimbă- 
de direcție ale adversarului. 
Dumitru — vădit incomodat de 
ofensiv al lui Dinu — n-a dat

Olimpicii danezi — propulsați 
chiar dm start de un gol norocos 
—, sesizînd cit de greoi reacționea-

r.ă 
rii 
renului — s-au desfășurat larg, cu 
o viteză și un demarcaj superioare 
celor ale jucătorilor români. Cele 
două linii de forță; Hansen — Mar
kussen și Petersen — Olsen au fost 
hotărîtoarc în păstrarea rezultatu
lui, mai ales atunci cînd, după go
lul nostru, obținut la începutul re
prizei secunde, olimpicii români an 
forțat egalarea. Acești patru jucă-

apărătorii noștri și 
lc sînt inferiori la

că adversa- 
ntijlocul te-

tori au știut să închidă culoarele 
în fata fundașilor centrali (aminti
ți-vă cîte s< turi au fost blocate la 
marginea careului de 16 m.), dar 
să și lanseze sau să participe la 
contraatacuri care erau cit pe-aci 
să mărească diferența de scor.

Atacul nostru a avut cîteva zvîc-

niri In repriza secundă (mai ales 
partea Lucescu—Dembrovschi. 
prin incursiunile solitare ale 
Iordănescu), dâr 
să dreagă ce au stricat apărătorii, 
echipa noastră 
de gol apt 
centrări ale

pe 
sau 
lui 

n-a fost capabil

n-a avut azi omul 
să fructifice cele cîteva 
lui Lucescu.
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18 DIVIZIONARE B ELIMINATE
DIN „CUPA ROMÂNIEI"!

A.S.A. CIMPULUNG MOLDOVENESC
- C.F.R. PAȘCANI 0-2 (0—2)
Feroviarii au profitat de două 

greșeli ale apărării echipei gazdă 
și au marcat prin Mărculescu (min. 
11) și Iordache (min. 20). Foarte bun 
arbitrajul lui I. Călbăjos — Cluj. 
(A. Rotaru, coresp.)
DUNĂREA CALAFAT - ELECTRO- 

PUTERE CRAIOVA 1—0 (1—0)
de la Dunărea au lnsis-

FILMUL JOCULUI
DECLARAȚII»

Jucătorii 
tat mai mult în acțiunile ofensive 
și au înscris unicul gol al partidei 
prin Condrat, în min. 12- (S. Vîg- 
nea, coresp.)
FORESTA FĂLTICENI — CEAHLĂUL 

P. NEAMȚ 0—1 (0—1)
Peste 3000 de spectatori au asis

tat la un joc frumos. Gazdele au 
ratat multe ocazii, dar înaintașii 
Ceahlăului au fost, mai periculoși. 
Autorul golului : Nistor (min. 32). 
A arbitrat foarte bine V. Buimis- 
triuc — Iași. (I). Crăciun, coresp.)

VIITORUL BRĂILA — SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 0-0

Brăilenii și-au creat multe ocazii 
de a înscrie, dar le-au ratat. Bucu
reștenii au avut o linie de înainta
re destul de ștearsă, însă s-au apă
rat bine calificîndu-se. A. Macovei 
— Bacău a arbitrat foarte 
(Gr. Rizu, coresp.)
ELECTRONICA BUCUREȘTI - 

OLTENIȚA 3—0 (3-0)

întîlnlrea a fost plăcută, cu 
te faze frumoase. Ambele < 
au practicat un joc în viteză, cu ac
țiuni ofensive ce s-au încheiat. în

1

B gălățeană — Politehnica- Autorii 
golurilor: Florea (min. 16), Hanga- 
nu (min. 18), Pîrliga (min. 87), res
pectiv Marinescu (min. 4 și 90). A 
condus bine Gh. Niță — Cîmpu- 
lung. (Al. Stoianovici, coresp.)

bine.

S.N.

X
A

INDEPENDENTA SIBIU - GAZ 
METAN MEDIAȘ 3-0 (1-0)

Prima manșă a dublei întîiniri 
Danemarca — România (partida 
retur se va juca la București la 
21 mai 1972) a început cu o mare 
și foarte neplăcută surpriză pentru 
noi. Boc deschizînd scorul în pri
mele 100 de secunde ale jocului, 
pentru Danemarca 1 (O minge tri
misă de 
noastră 
nici un 
preluat 
care ieșise în întîmpinarea 
Ionul 
0-1).
ca 
aveq 
fotbaliștilor 
șese în primul sfert de oră să se 
regăsească, perioadă în care mai 
primesc un gbl — Cheran iese în 
atac, greșește pasa, mingea este in
terceptată de Hansen, care-1 des
chide pe Markusen, acesta trans
mite fui Petersen, clare trimite ba
lonul in colțul lung al porții lui 
Răducanu : 0—2, în min. 11.

După aceste puternice șocuri, 
care ne-au dat impresia că au 
zdruncinat complet jocul echipei 
noastre, ea î.și revine, progresiv, 
exercitînd o presiune sporită la 
poarta lui Therkildsen. In min. 22, 
Dinu execută puternic o lovitură 
liberă de la aproximativ 30 de 
metri, portarul danez este înviris, 
dar mingea trece de puțin pe lîn
gă bară. Echipa română atacă con
tinuu, realizînd o evidentă domi
nare teritorială, dar încheierea ac
țiunilor ofensive, prin stereotipe 
centrări înalte, se dovedește total 
neinspirată, înalții fundași danezi 
și, în ultimă instanță, portarul 
Therkildsen (1,88 m) respingînd 
cu ușurință toate baloanele.

Pe de altă parte, gazdele joacă 
foarte precis și foarte periculos pe 
contraatac, obligîndu-1, de pildă, 
pe Răducanu — în min. 32 — la 
Un plonjon disperat pentru a evita 
un nou... autogol, Cheran 
la an pas de a înscrie în 
unui foarte incisiv contraatac da
nez. Un minut mai tîrziu, Rădu
canu va salva o nouă minge 
culoasă, trimisă în careu de 
Markusen.

Hansen înspre suprafața 
de pedeapsă nu găsește 
coechipier, balonul este 

de Boc înspre Răducanu, 
lui, ba- 
poartă : 

căzut 
senin, 

debutul 
nu reu-

strecurîndu-se în
Acest au to gol 

un trăznet din 
să mai cheze decisiv 

noștri, care

D U P A MECI

Stadion „Idraets Parken"; 
tori — aproximativ 50 000. Au

fiind 
urma-

pen- 
aripa

fault 
careu, 
Ohm-

încu- 
noastră. 
primul 
îl des- 
trimite 
acesta

Arbitrul OHMSEN : „Un meci 
interesant. Echipa României a 
fost mai tehnică, dar olimpicii 
danezi au fost mai deciși în 
fața porții. N-am putut remarca 
Pe cineva în mod special din 
cauza vitezei în care s-a desfă
șurat partida. Cine va fi pre
zent Ia Mttnchen ? Mingea e 
rotundă..."

din echipa României Dinu ; m-a 
dezamăgit, în schimb, Luceșcti

Cu toate acestea, echipa română 
este cea care domină, situație care 
nu ne satisface nici măcar plato
nic, deoarece gazdele sînt mai ame
nințătoare la fiecare contraatac 
pe care-1 inițiază. înainte de sfîr- 
șitul reprizei, notăm un 
asupra lui Iordănescu în 
nesancționat însă de arbitrul 
sen.

Repriza a doua debutează 
rajator pentru echipa 
care reduce handicapul în 
minut de Ia reluare. Dinu 
chide pe Lucescu, care
balonul lui Dembrovschi și 
trece printre fundașii centrali ad- 
verși și șutează de la 8—9 m în 
poartă : 2—1. De acum înainte, 
olimpicii români vor alerga 44 de 
minute după gol 1 Un gol pe care 
nu-1 vor mai obține.

în min. 53, tot Dembrovschi 
o situație 
scrie, dar șutul său, trimis din a- 
propiete, 
poarta daneză. în min. 66, Marku- 
sen scapă 
lui Cheran, 
careu, are o 
jora scorul, 
jează temerar, respingînd în cor
ner. Două minute mai tîrziu, Ior
dănescu are o ocazie favorabilă, 
dar șutul său va trece pe lîngă 
poartă. în min. 71, același Marku- 
sen trimite balonul în bară. în 
min. 73, Dinu, bine plasat în careul 
danez, trimite balonul cu capul la 
colț, dar portarul Therkildsen sesi
zează direcția și reține cu sigu
ranță. Mai notăm, cu 8 minute 
înainte de încheierea partidei, o 
lovitură liberă executată de exce
lentul jucător danez Nygaard, 
mingea expediată puternic de că
tre el trecînd milimetric pe lîn
gă bară.

începută în nota de dominare 
a echipei române, care a atacat 
năvalnic în prima jumătate a re
prizei secunde, partida se încheie 
sub semnul indeciziei jucătorilor 
noștri, care nu mai găsesc resurse 
și, mai ales, n-au luciditatea ne
cesară pentru a egala scorul.

are
avantajoasă de a în-

va trece mult peste

de sub supravegherea 
pătrunde decis în 

mare ocazie de a ma- 
dar Răducanu plon-

bun : timp schimbător; ploios; specta-teren
marcat : BOC (min. 2 — autogol), PETEBSEN 

(min. 11), respectiv DEMBROVSCHI (min. 46). Raport de șuturi la poartă : 
18—17 (pe spațiul porții : 7—5). Raport de cornero 4—7.

DANEMARCA : Therkildsen — T. Nielsen. Andersen. Rontved, Rasmus
sen. Petersen, Hansen. Nygaard. Olsen.’ E. Nielsen, Markusen.

ROMANIA : Răducanu 6 — Cheran 5. Boe 6. Dlnu 9. Popovic! 5. Dumitru. 
6 (mln. 78 Pescaru). Nunweiller VI 6, Lucescu 7. Dembrovschi 9. Neagu 5 
(min. 69 Tătaru). Iordănescu 7.

A arbitrat corect KLAUS OHMSEN, ajutat la linie de Horst Herden șl 
Kurt Roth (toți din R.F. a Germaniei).

RUDDY STRITTICH (antre
norul echipei Danemarcei) : „Ca 

fiu sincer, propria mea echi- 
a constituit o surpriză plăcu- 
pentru noi toți. Echipa dv. 
un stil învechit de joc, mi

la mij- 
la me- 

putut 
în cu- 
aics că

să 
pă 
tă 
are
zînd prea mult pe pasele 
locul terenului, Asistînd 
ciul de la Helsinki, am 
să-mi pregătesc echipa 
noștință de cauză, mai
eu consider că în Finlanda echi
pa dv. a marcat trei goluri no
rocoase. Este adevărat că și pri
mul nostru gol a fost similar. 
Trebuie să spun că sînt sigur de 
calificare, chiar
nu sînt convins... Mi-a plăcut

dacă, de fapt,

NYGAARD 
cilor, danezi) : 
cîștigăm acest 
mână are o tehnică superioară, 
insă a fost mai slabă decît noi 
la finalizare Cred că a fi st un 
meci bun. de luptă Am apreciat 
dintre adversari evoluția lui 
Dinu (deși cred că arbitrul a 
fost prea îngăduitor cu el) și a 
numărului 7". (Lucescu —n.n.).

GUNNAR HANSEN (directorul 
programelor sportive ale radio- 
televiziunii daneze) : ,,N-aveți 
om de gol, și ați jucat stereotip 
în atac. Consecința firească : 
1—2".

C. DRAGUȘIN : „Iată ce se 
întîmplă cînd nu merg mijlo
cașii. ..“.

V. STĂNESCU : „lot noi avem 
prima șansă pentru Miinchen. 
Dar Ia București va trebui să 
jucăm cu totul altfel".

RĂDUCANU : „Am strigat : 
Las-o 1 Și Boc mi-a lăsat-o... 
în poartă. Nu mai știu cine e, 
de fapt, de vină...".

(căpitanul olimpi- 
„Am meritat să 
meci. Echipa re

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — META
LUL TÎRGOVIȘTE 0—1 (0-0)

Bucureștenii au dominat mai 
mult, însă au și ratat numeroase 
ocazii- Unicul gol a fost marcat de 
Tiron, în min. 72. (G. Rosner, co
resp.)
INDUSTRIA SiRMEI C. TURZII — 

CORVINUL HUNEDOARA 3—2 (0-0)

După ce au fost conduși cu 2—0, 
localnicii au avut o revenire pu
ternică in partea a doua a reprizei 
secunde și au terminat învingători. 
Au înscris Stingă (min. 66), Pripici 
(min. 70 și 88), respectiv Pleian 
(min. 56) și Munteanu (min. 58)- A 
condus 
Brașov.

bine O. Calugherovici 
(L. Donchi, coresp.)

SODA OCNA MUREȘ - GLORIA 
BISTRIȚA 1-0 (1—0)

a fost interesant, s-au creatJocul
multe situații de gol, dintre care 
doar una a fost fructificată de Ra- 
țiu, în min. 24. A arbitrat bine N. 
Florea — Deva. (Gh. Tăutan, co
resp.)

I.R.A. CÎMPINA — METALUL 
PLOPENI 0-0

majo- 
două 
Bălă- 
putut 

marca nici un gol. Satisfăcător, ar
bitrajul lui N. Stănescu — Buzău. 
(C. Virjoghie, coresp)

Cîmpinenii au dominat în 
ritatea timpului, au avut și 
bare (Petrovici — min. 81 și 
șescu — min. 85) însă nu au

DIN REGULAMENTUL PRELI

MINARIILOR TURNEULUI 
OLIMPIC DE FOTBAL

Dacă în cursul competiției 
preliminare două echipe au 
un număr egal de puncte și 
aceeași diferență între goluri, 
unul sau două meciuri de ba
raj, vor fi jucate, într-o țară 
neutră- Cu aprobarea Comite
tului amator F.I.F.A., jocul 
sau jocurile vor putea fi 
putate lntr-una flin’ țăPile 
teresate.

Federațiila vor cădea 
acord dacă vor juca unul 
două meciuri de baraj, care 
vor trebui să fie disputate 
pînă la 31 mai 1972.

Prin urmare. în cazul dublei 
Intilniri România—Danemar
ca. 1n meciul retur, de la Bucu
rești de la 21 mal 1972, o vic
torie la un gol nu ar fi sufici
entă. deoarece ar necesita joc de baraj pe teren neutru 
(două jocuri vor fi excluse din 
câuza termenului scurt, 21—31 
mai 1972) situație care e de 
dorit să fie evitată de către 
fotbaliștii noștri.

MECIURI AMICALE
Frofitînd de scurta perioadă de 

întrerupere a campionatului, cîte- 
va divizionare A au susținut — în 
vederea asigurării continuității în 
pregătire, ca și a remedierii cîtor- 
va dintre lipsurile semnalate în 
primele etape — meciuri amicale.

FARUL STEAUA 2-0 (2-0)

prezenți în 
constănțean 

spectacol

spectatori 
stadionului 
asista la un

Puținii 
tribunele 
au putut 
plăcut, în care gazdele au cîștigat 
pe merit.. Constănțenii, a căror 
organizare a jocului a fost supe
rioară, au cîștigat prin punctele 
înscrise de Caraman (min. 18 — 
din 11 m și 38).

C. POPA — coresp.

PETROLUL—S.C. BACĂU 1—1 (0-1)

în timp ce antrenorul petrolist 
Ilie Oană a avut posibilitatea să 
trimită în teren tot ce echipa plo- 
ieșteană are mai bun. la ora ac
tuală, băcăuanii au jucat fără pa
tru titulari (Dembrovschi, Ghiță, 
Rugiubei șl Duțan). Cu toate aces
tea, oaspeții au evoluat mult mai 
bine în teren, reușind să deschidă 
scorul în min. 7, prin Volmer. Pe
troliștii au egalat în min. 75, 
prin fundașul Nae Ionescu. Tot 
el a avut, în min. 87, o interven
ție foarte 
nia porții 
făcut".

bună, salvînd, de pe li- 
petroliste un gol „gata

V. ALBU — coresp.

F.C. ARGEȘ — DINAMO BUCU
REȘTI 0-2 (0-1)

Sîmbătă, pe un timp frumos, în 
prezența a 4 000 de spectatori pre- 
zenți pe stadionul 1 Mai din Pi
tești-, cele două divizionare A au 
susținut un util joc de pregătire. 
Meciul a plăcut, numeroase faze 
spectaculoase înregistrîndu-se la 
ambele porți. Bucureștenii, cu toa
te că au fost lipsiți de 6 titulari, 
au arătat mai multă luciditate în 
joc. au acționat mai hotărît, reu
șind să concretizeze de două ori 
prin Salceanu (min. 27) și Batacliu 
(min. 66).

Ilie FEȚEANU — coresp.
CRIȘUL — U.T.A. 2-0 (1—0)

în partida amicală disputată du
minică dimineață, în compania li
derului clasamentului, antrenorul 
echipei orădene, Șt. Coidum, a 
încercat o nouă linie de atac, ex
perimentul său avînd 
dorit. Acțiunile simple, 
binații reușite pornite de la mijlo
cul terenului ți terminate cu șu
turi la poartă au fost răsplătite 
cu aplauze la scenă deschisă de 
către spectatori. Cele două goluri 
au fost înscrise de Suciu (min. 35 
și 88). Arbitrul orădean Tiberiu 
Moga a condus următoarele for
mații i

CRIȘUL i Florea (min. 50 Bolo- 
gan) — P. Nicolae, Sărac, Bule, 
Balogh, Dărăban (min. 46 Bedea), 
Neșu, Cefan (min. 60 Suciu), Șchio- 
pu (min. 46 Moldovan), Suciu 
(min. 46 Dărăban), Covalcic.

rezultatul 
cu com-

PREGĂTIRILE ECHIPEI NAȚIONALE DE JUNIORI
Componențil lotului reprezen

tativ de juniori vor fi reuniți la 
București în 
brie, pentru 
gătirilor în 
rii la turneul

ziua de 25 octom- 
începerea pre
vederea participă- 
final U-E.F.A. (care

ANUNȚ
Ziarul „Sportul" angajează 

stenodactilograf(ă) cu o bună 
calificare profesională. Solici- 
tanții se vor adresa la telefo
nul 11 04 28.

va fi găzduit în luna mai a anului 
1972, în Spania). Antrenorul CON
STANTIN ARDELEANU ne-a co
municat că printre jucătorii con- 
vocați se numără Anghelini (Stea
gul roșu’ Brașov), Naghi (Corvinul 
Hunedoara), Bedea (Crișul Ora
dea), Dumitriu (Progresul Bucu
rești), Luchescu (Vulturii Textila 
lugoj), 
menea, 
lui vor 
câți 
zatc

Aelenei (Steaua). De ase- 
ia această acțiune a lotu- 
participa jucătorii remar- 
cele două trialuri organi- 
această toamnă.

la
_ în __ . __

La 28 octombrie, echipa națio- 
de juniori va întîlni la Giur- 

se- 
a Bulgariei.

nală
giu — într-un meci amical 
lectionata similară

majoritatea lor, cu șuturi pericu
loase- După o jumătate de oră echi
librată, au urmat nouă minute „fa
tale" pentru oaspeți. Bucureștenii 
au deschis scorul prin llîrlab (min. 
32), apoi Velicu (min. 33) și Sandu 
(min. 41) au mărit avantajul, în 
urma unor greșeli ale apărătorilor 
adverși. Foarte bun arbitraiul lui 
S. Nicolau — Constanța. (A. Vasi- 
lescu).

TRACTORUL BRASOV - C.S.M. 
SIBIU 1-0 (0—0)

Oaspeții i-au prezentat sub aș
teptări, fiind întrecuți net de sibi- 
eni. Au înscris Floarea (min. 34 șl 
87) șl Petrică (min- 85, autogol). A 
arbitrat slab C. Ghenciulescu — 
Tîrgoviște. (I. Ionescu, coresp.

UNIREA ZALĂU — OLIMPIA 
ORADEA 2—4 (1—1)

Echipa gazdă a atacat mal mult,' 
însă oaspeții s-au apărat bine și au 
contraatacat foarte periculos. Au 
marcat Benczik (min. 37 și 71), For- 
szany (min. 69), Vekerdi (min. 87) 
pentru Olimpia. Coler II (min. 42) 
și Dudaș (min. 89 din 11 m) pentru 
Unirea. (M- Bonțoiu, coresp.)

Brașovenii au avut mai mult' 
timp inițiativa, au creat multe si
tuații critice la poarta adversă, însă 
nu au reușit să înscrie decît o sin- - 
gură dată. Golul a fost marcat de 
Keresteș, în min. 75, dintr-o lovitu
ră de la 11 
R. Stîncan 
coresp.)
TEXTILA
- METALURGISTUL CUGIR 1-0 (0-0)

Joc de uzură. Unicul gol a fost 
realizat de I- 
arbitrajul lui 
(A. Pialoga,

m. A condus foarte bine 
— București. (C. Gruia,

ODORHEIUL SECUIESC

Laslo, în min. 89. Bun 
V. Neacșu — Ploiești, 
coresp.)

OLIMPIA RM.
SUL BUCUREȘTI 2—1

SĂRAT — PROGRE-
(0-1, 1-1)

deschis sco-Deși bucureștenii au 
rul și apoi au beneficiat de un pe
nalty, ratat de Casai (min. 55), ei 
au fost egalați și apoi. în prelun
giri, au fost întrecuți de echipa lo
cală. Au marcat Cristescu (min. 53), 
Demeter (min. 113), respectiv Dudu 
Georgescu (min. 33). A arbitrat bine 
T. Trofin — Galați- (T. Budescu-, 
coresp.)
OLTUL SF. GHEORGHE — CHIMIA 

FĂGĂRAȘ 2-1 (1-1)
După o repriză egală, în partea 

a doua a jocului gazdele au dominat 
și au marcat golul victoriei. Au în
scris Voroț (min. 2), Kis (min. 51),

I.M.U. MEDGIDIA — PORTUL 
CONSTANȚA 3-1 (0-1, 1-1)

Peste 2000 de spectatori au asis
tat la un joc de bun nivel tehnic. 
Golurile au fost realizate de Catri- 
na I (min. 90), Zamfir (min. 95 și 
105, ambele din 11 m), respectiv Ca- 
rendea (min. 45 din 11 m). T. Po- 
daru — Brăila a arbitrat bine. (R. 
Avram, coresp.)
CIMENTUL MEDGIDIA — PROGRE

SUL BRĂILA 1-0 (0-0)

Gazdele au dominat aproape tot 
timpul. Unicul gol a fost marcat de 
Scupra (min- 60 din 11 m). R. Buz- 
dun — București a condus bing. (A. 
Radu, coresp.)
PETROLISTUL BOLDEȘTI - POIANA 

CÎMPINA 4—1 (2—1)

Scorul reflectă real comportarea 
divizionarei B Poiana. Au înscris : 
P. Răchită (min. 15), Dănilă (min. 
22 autogol), Bucur (min. 58 și 65) 
pentru Petrolistul, C. Răchită (min. 
25) pentru Poiana. A arbitrat bine 
I. Gheorghiță — București. (N. Din- 
că, coresp.)

f IM
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X- 1 life

U.T.A. ; Vidac (min. 46 Ziller) 
— Birău, Lereter, Pojoni, Calinin, 
Domide, Petescu, Sima (min. 46 
Dumbreanu), Kun II, Broșovschi, 
Both.

vic- 
dar

I. GIIIȘA — coresp.
VIITORUL GHEORGHIENI — PO

LITEHNICA IAȘI 4-3 (2—1)
Ieșenii au evoluat ieri la Gheor- 

ghieni, în compania echipei loca
le, pregătită de antrenorul-jucător 
Publik. După un joc, în care gaz
dele au insistat mai mult, 
toria a revenit, surprinzător,
meritat, divizionarilor C. Au mar
cat Publik (2), Naghi și Covaci — 
pentru gazde; Marica, Sofian și 
Cuperman — pentru ieșeni. Poli
tehnica a aliniat următoarea for
mație ; Naște — Romilă I (Pal), 
lanul, Alecu, Sofian, Mărdărescu 
II, Romilă II, Marica, Cuperman, 
Lupulescu, Dănilă (Moldoveanu).

C. MALNAȘ — coresp.

Portarul Grădișteanu (Ș.X'.O.) reține cu siguranță mingea, stopind una din 
numeroasele acțiuni ofensive ale echipei Electronica. Ează din meciul 
Electronica București — Ș.N. Oltenița. Foto : V. BAGEAC

In campionatul municipiului București la fotbal feminin

RAPID ȘI-A CONSOLIDAT POZIȚIA DE LIDER
scorul, reușind să-și păstreze mini
mul avantaj pînă spre finalul me
ciului, Rapid și-a adjudecat vic
toria (scor 2—1). O victorie abso
lut meritată, care-i consolidează 
poziția de fruntașă a clasamentu
lui. Rapid a cîștigat pentru că a 
prestat un joc mai bun, mai teh
nic, mai omogen. Echipa dispune 
de două jucătoare dotate cu ta
lent fotbalistic, care au impresio
nat prin ușurința manevrării ba
lonului și prin clarviziune în joc. 
Este vorba de jucătoarele 
Badea
Elena

Ieri 
mate 
nu mai puțin de 6 meciuri I 
optat pentru cel dintre 
și Venus. Eram curioși să ■ 
pe Venus — considerată de 
ritatea celor din anturajul 
lului feminin, drept «na 

. cele mai bune echipe din 
rești. Venus a învins cu fi—0 
o formație care 60 de minute n-a 
făcut altceva decît să se apere cu 
tot efectivul, să „strice" jocul ad
versarului, pentru a limita, în 
acest fel, porția de goluri. A fost 
un meci urît, încurcat, disputat 
într-un singur sens, cu 21 de jucă
toare masate într-o jumătate de, 
teren !

Venus a înscris 6 goluri, dar 
mai putea realiza încă pe atîtea 
dacă jucătoarele sale n-ar fi ratat 
din poziții favorabile (Virginica 
Huțan a ratat și o lovitură de la 
11 m). Au marcat: Puica Lazăr (3). 
Marieta Ene, Virginica Huțan și 
Rodica Sandu.

In celelalte întîiniri ale etapei 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate: Doina — Băneasa 1—1, 
Diana — Juventus 1—0, Miorița 
— Dacia 1—1, Carmen — Tinere- 
lea 14—0, Minerva — Traviata 
1- 1.

clasament, după trei etape, 
re RAPID <u 6 puncte (gol- 
j 30—1!). uin.ală de Carmen 

4 p (golaveraj 17—1).

III-a a campionatuluiEtapa
municipiului București la fotbal 
feminin a început vineri, cînd pe 
stadionul Republicii s-a disputat, 
în deschidere la ..finala ferovia
rilor" (Rapid — Kairat, Alma Ata), 
meciul Rapid — Unirea Tricolor. 
Socotită, pe bună dreptate, derby-ul 
etapei, partida, dintre cele două 
echipe și-a justificat doar parțial 
titulatura. Momentele de fotbal 
plăcut,, ordonat, au fost scurte și 
puține’la număr. Mingea s-a plim
bat mai mult prin zona neutră a 
terenului, fiindcă a existat o re
ciprocă și... altruistă trimitere a 
paselor la adversar.

Deși Unirea Tricolor a deschis

respectiv. Lonțea (min. 13). Corect 
arbitrajul lui D. Găvaru — Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej. (Gh. Briotă, co
resp-)
MINERUL TELIUC — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 0—2 (0-0)
Joc echilibrat. în repriza a doua, 

timișorenii au fructificat două oca
zii, prin Petrovici (min. 60) și Dima 
(min. 80). A arbitrai: slab P. 
— Tg. Mureș. (I. Vladislav,
I.T.A. PAȘCANI — STIINTA

1-2 (0-2)
Băcăuanii au dominat și, 

ma repriză, au luat un avans hotă- 
rîtor în desemnarea cîștigător.ului. 
Autorii golurilor: Mârgășoiu (min. 
27), Codreanu (min- 30) pentru Ști
ința, Luncovschi (min. 60) pentru 
I.T.A. Foarte bun arbitrajul Iui N. 
Hainea — Bîrlad. (C. Enea, coresp.)

Vamoș 
coresp.)
BACĂU

în pri-

VULCAN BUCUREȘTI — DUNĂREA 
GIURGIU 3-1 (2—1)

Peste 3 000 de spectatori, tălăngi, 
pancarte cu „hai Vulcan", o loco
motivă care se oprise deasupra tri
bunelor săpate direct în pămînt și 
suna, suna, încontinuu... — iată 
„ambianța" în care s-a desfășurat 
partida.

Pe teren, două echipe modeste, 
cărora cîmpul de joc și mingea le 
jucau tot felul de feste, dar dintre 
care una, cea inferioară cu patru 
categorii, ataca adeseori în trombă, 
cu cîte 5—6 jucători. Vulcan a con
dus cu 1—0 (gol Nistoroiu, min. 
12) și 2—1 (gol Moraru, min. 42), 
după ce Popa egalase (min. 41) 
pentru dunăreni. După ce a-înscris 
și al treilea gol — autor Dangalaș, 
min. 78 — apele s-au limpezit și 
echipa gazdă a jucat-., fotbal aeri
sit, aplaudat.

A arbitrat slab — neatent, prea 
îngăduitor cu desele 
Marinciu (Ploiești).

„seîntei" — M.
(D.G.).

- MINERUL 
(0-0, 1-1)

Meci frumos, în care localnicii au 
jucat de la egal cu divizionarii B 
(calificați băimărenii — prin pre
vederea regulamentară — ei jucînd 
în deplasare). .Autorii golurilor: 
Varvaniuc (min. 73 și 118), Goroș 
(min. 97), pentru Minerul Cavnic, 
Coman (min- 64 și 104), Trifu (min. 
94) pentru Minerul Baia Mare. Co
rect arbitrajul lui T. Gaboș — Cluj. 
(T. Debrețeni — coresp ).

MINERUL CAVNIC 
BAIA MARE 3-3

DACIA PITEȘTI — METALUL 
BUCUREȘTI 1—3 (0-1)

Piteștenii au dominat, în special 
în repriza secundă, însă au ratat 
multe ocazii. Metalurgiștiî au con
traatacat foarte periculos. Golurile 
au fost realizate de Trandafilov 
(min. 38 și 56) și Georgescu (min. 
58) pentru Metalul, Ștefănescu 
(min- 65) pentru Dacia. (Al. Mome- 
te — coresp).

Maria
(autoare a două goluri) și 

Dorotea.
dimineață au fost progra- 

în Capitală, la concurență, 
Am 

Speranța 
vedem 
majo- 
fotba- 
dintre 
Bucu- 

l (4-0)

MINERUL BOCȘA — VULTURII 
TEXTILA LUGOJ 1—0 (1—0)

Localnicii au dominat și au cîști- 
gat pe merit. Unicul gol a fost rea
lizat de Barang (min. 40). (I- Sam- 
flroiu, coresp.)

MINAUR ZLATNA - C.F.R. ARAD 
2-1 (1-1)

Joc viu disputat. Golurile au fost 
marcate de Moga (min. 20 din 11 
m), Sântei (min. 56), respectiv Luca 
(min. 25). 
N. Barna 
coresp.)

Competent arbitrajul lui
— Tîrnăveni. (N. Băișan,

PETROLUL
NICA GALAȚI’ 3-2 (2—iȚ

Petroliștii au jucat foarte bine șl 
au reușit să întreacă pe divizionara

MOINEȘTI POLITEH-

METALUL TR. SEVERIN — C.S.M. 
REȘIȚA 1-2 (0—1, 1—1)

Joc interesant, în care victoria 
putea reveni gazdelor dacă nu ar 
fi ratat multe ocazii, printre 
și un penalty (Olteanu, min, 
Reșițenii au fost superiori în 
ce privește tehnica individuală, 
torii golurilor i Dumitru (min. 
Siiaghi (min. 97) pentru 
Jimboreanu (min- 80) pentru Meta
lul. A condus I. Constantin — Pi
tești. (Gh. Manafu, coresp.)

LAMINORUL NĂDRAG — MINERUL 
ANINA 2—1 (1—0)

Golurile au fost realizate de Dea- 
cu (min. 41 ți 88) pentru Lamino
rul, Sturza (min. 80) pentru Mine
rul. Bun arbitrajul lui I- Nicolaesci» 
— Caransebeș. (I. Aseca, coresp.)
MINERUL BAIA SPRIE - OLIMPIA 

SATU MARE 0-1 (0—0)

Sătmărenii au reușit să înscrie 
unicul gol prin Samu (min. 90). (V 

. Săsăranu, coresp.) '
UNIREA DRĂGAȘANI - CHIMIA 

RM. VILCEA 2—0 (1—0)

A.S.M. TECUCI — F.C. GALAȚI i 
2—3 (1-0) '■

MINERUL GHELAR — C.F.R. TIMI-. 
SOAR A 1—2 (1-1)

care
66). 

ceea
Au-
40),

C.S.M.,

D. VIȘAN

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 41, ETAPA

I. Danemarca — România (prel. olimp.)
II. Polonia — R.F. a Germaniei (C. E.)

III. Olanda — R.D. Germană (C. E.)

DIN 10 OCTOMBRIE 1971 i

FOND DE PREMII a
LEI 331 071

1
2
1

IV. Bari — Arezzo 1
V. Catania — Ternana 1

VI. Foggia — Como X
VII. Genoa — Monza X

VIII, Lazio — Novara 1
IX. Modena — Brescia 2
X. Perugia — Palermo 1

XL Reggina — Cesena X
XII. Sorrento — Livorno I

XIII. Taranto — Rcggiana X

Plata premiilor pen
tru acest concurs se 
va face astfel 1 în Ca
pitală, de la 15 octom
brie la 24 noiembrie . 
1971.

în țară, de Ia 19 oc
tombrie la 24 noiem
brie 1971,



A 60-a FINALĂ A „CUPEI DAV1S" LA TENIS
VICTORIA ROMÂNILOR LA DUBLU AMPLU COMENTATĂ

(Urmare din pag. I)k 

votoal penlru
* rj»unote. 

într-adevăr. . .. .. .  ___
Jțrsmj* • Jul Froehling asupra 
Țlrlse oapătă dimensiuni grand 

Să revenim <L____ _ __
*ențe dramatice a tntilniril. L» 6—8 
An setul decisiv, la reluarea partidei 
cu ..uriașul” din Florida, Tiriac avea 
de ales intre două maniere de a 
aborda acest start suplimentar. Sau 
«ă se conoentreze asupra partidei cu 
ȘFroehling și atunci sacrifică o șansă 
țin dublul oe avea să urmeze imediat.

să caute să st; menajeze pentru 
(amindtxiă. Bineînțeles, la situația de 
Jl—1. el a ales a doua soluție. în- 
jtr-adevăr, în timp ce Froehling — 
’dispensat de a apare în dublu — se 
'încălzea cu asiduitate jucind 50 de 
■minute de tenis în forță cu rezerva 
■(formației, Tom Gorman, pentru Țiri 
■pregătirea a durat 10—15 minute.

..Am dat vreo 500 de servicii ea 
*4 mi încălzesc bine" — ne declara 
[ctupă meci Frank Froehling. El a 
Jtrebuit doar să se mute la cițiva 
Jtnetri distanță de terenul cen
tral pentru a trimite al 501-lea ser
viciu. de data aceasta în careul lui 
sȚiriac,

Acestea au fost condițiile în care 
Froehling a reușit să înscrie un ex
trem de prețios punct pentru repre
zentativa americană în care își face 
o spectaculoasă revenire 
de absentă.

' Interesantă și părerea 
î'iac: „Adversarul meu 
la loterie.... in situația 
ciul nu s-a mai jucat normal, 
tea să fie și exact altfel. In ghemul

A:i am redus scorul, după 0—30 a- 
jungînd printr-o minge bună în 
lungul liniei (n.n. remarcată de toți 
comentatorii) la 15—30 cind Froeh
ling părea să-și fi pierdut încre
derea. A făcut dublă greșeală la 
serviciu: 30—30. Apoi el a servit din 
nou în fileu. La al doilea serviciu 
minge» a sărit inexplicabil de sus 
și a trebuit să returner, ineficace. 
Acum, Froehling încordat a servit 
un as. Aci mi-am pierdut probabil 
șansa pe care n-ani mai putut-o re
cupera 
care

Si bare 
blu. 
tiuit

* obțin* cel» două

acum victori* In ex- 
~ . j Iul
dimensiuni grandioasa, 
dar asupra aowtei «ec-

după 5 ani
Iui Ion Ți- 
a cîștigat 

creată me- 
l’u-

pînâ la sfîrșitul 
â urmat imediat”, 
acum să trecem la o 
totală de decor, meciul 
Americanii par să se — 
greu cu ideea înfrîngerii

partidei
schim- 
de du- 
fi obiș-

Și

mai ales la un asemenea scor. Gaz
dei» noastre tn tribuna presei tl a- 
cmză parcă mal mult pe Smith care 
ț l-a pierdut de trei ori ghemul la 
serviciu, ultim* oară decisiv, de cit 
pe debutantul Van DîIIen, a! cărui 
retur de backhand a fost insă par
tea cea mai slabă a cuplului ameri
can. In comparație, Tlria« nu și-a 
pierdut niciodată serviciile. Si nu 
numai attt EI a servit excepțional 
mereu pe partea stingă a adversa
rului, pregătind din start mingea 
de atac a lui Năstase care a avut 
intervenții strălucite. Dar 
superioritate a românilor s-a făcut 
remarcată în abilitatea tactică. Miș
cări strategice în teren, sincroniza
rea perfectă a intențiilor, variație 
în lovituri — iată c.'teva dintre a- 
tuurile românilor care au dovedit 
aci pe zgura terenului din Charlotte 
că sînt cei mai buni.

Să dăm cuvîntul lui Donald Dell, 
fostul căpitan al echipei americane 
și care comentează acum pentru zia
rul local „The Charlotte Observer": 
„Cheia succesului românilor stă în

marea

faptul că tint Intr-adevăr • ECHI
PĂ. Tiriac este marele el etreteg 
șt autorul principal al victoriei. El 
l-a mobilizat excepțional pe Năsta- 
»e, știind »fi-l folosească marea efi
cacitate la fileu. In dublu asemenea 
spirit de colaborare ette acențial. 
Trebuie tă știi dinainte tot ce va 
face partenerul. Spectatorii au vă
zut o partidă de dublu Jucată la ni
velul maxim al posibilităților In 
care, cu toate că lupta a fost me
reu strînsă, aveai tot timpul senza
ția că românii vor ciștiga fiindcă ju
cau ÎMPREUNA mai bine”.

N-am mai avea multe de adăugat 
la aceasta. Atita doar că ne-am 
bucurat firește și pentru că l-am 
văzut pe Năstase jucînd cu curaj, 
eliberat de complexul de inferiori
tate pe care îl dădea brațul acci
dentat încă nu cu totul vindecat. 
Dar cînd joci pentru echipa țării 
trebuie să joci oricum. Lui Năstase 
iți acordăm prin aceste rînduri un 
premiu- neoficial de sportivitate șl 
spirit de echipă.

„CUPA MONDIALĂ44 LA SCHI
A fost stabilit programul concursurilor

Federația internațională de schi a 
stabilit programul competițiilor care 
fac parte din „Cupa mondială” (se
zonul 1971—1972):

Decembrie 3—5 ; St. Moritz — 
coborâre (m+f): 9—12: Val d’Isere — 
coborire și slalom (m+f); 17—19: 
Sestriere : coborire și slalom (m + f); 
ianuarie 3—4 : Oberetaufon — slalom 
și slalom uriaș (f); 6—7 : Maribor — 
slalom uriaș (f): 9—10: Berchtesga
den — slalom special și uriaș (m); 
11—13: Badgastein — coborire și sla
lom (f); 15—16: Kitzbuhel — coborire 
și slalom (m); 18—21: Grindelwald 
— coborire și slalom (f): 22—23:
Wengen — coborire si slalom (m); 
23: St. Gervais — slalom uriaș (f); 
24: Adelboden — slalom uriaș (m); 
februarie. 18—20: Banff (Canada) — 
slalom special și uriaș (m + f); 26—27: 
Wash (S.U.A.) — coborire (m+f), sla
lom uriaș (m), slalom special (!): 
martie, 3—5: Heavenly Valley (S.U.A.)

— coborire (m + f); slalom special 
(m). slalom uriaș (f); 15: Val Gar
dena — slalom uriaș (m); 14—16 : 
Madonna di Campdglio — slalom spe
cial (m); 15—16: Voss (Norvegia) — 
slalom special și uriaș (f): 18—19 : 
Pra-Loup — slalom uriaș (m+f).

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

4NKARA 10 (Agerpres). — Spor
tivii italieni continuă să domine 
întrecerile Jocurilor mediteraneene 
de la Izmir. După cea de-a 4-a zi, 
in clasamentul pe națiuni, pe pri
mul loc se află Italia, cu 11 me
dalii de aur, urmată de Spania 2 
medalii de aur, Iugoslavia, Franța, 
Republica Arabă a Egiptului, Gre
cia și Turcia cite o medalie de aur.

Concursul individual feminin de 
gimnastică a fost cîștigat de ita
lianca Angela Alberti 36.50 puncte, 
secundată de iugoslava Havelka — 
35.65 puncte.

în competiția de înot, spaniolul 
Antonio Coreii s-a clasat pe locul

întîi, la 400 m liber, cu timpul 
de 4:19,7, în timp ce iugoslava Ana 
Boban a cîștigat proba de 100 m li
ber cu timpul de 1:01,8.

Rezultate la alte discipline spor
tive :

FOTBAL : Turcia — Tunisia 0—0; 
Franța — Siria 1—0 ;

POLO PE APĂ : Iugoslavia — 
Turcia 17—1 ;

BASCHET : Tunisia — Siria 85— 
82 ; Iugoslavia — Grecia 87—66 ; 
Turcia — Egipt 75—52;

HALTERE (cat. mijlocie) Jako- 
vou (Grecia) 460 kg la totalul celor 
trei stiluri.

STEFAN BOBOC SI PAUL DOBRESCU ClSTIGĂTORI
? 7 ’

în turneul international de box de la Berlin
PAVEL NEDELCEA A OBȚINUT MEDALIA DE BRONZ

BERLIN 10 (Agerpres). — Tur
neul internațional de box de la 
Berlin a continuat cu disputarea 
meciurilor din cadrul galei rezer
vate semifinalelor. O evoluție ex
celentă a avut pugilistul român Ște
fan Boboc, care, în limitele catego
riei semimuscă l-a învins la puncte, 
după un meci de foarte bun nivel 
tehnic, pe Strelnikov (U.R.S.S.)

Din lotul boxerilor români, pre- 
zenți la acest turneu, s-a mai califi
cat pentru finală Paul Dobrescu (cat. 
ușoară), care și-a adjudecat vic
toria la puncte în partida susținută 
cu Siebert (R.D.G.)

Sîmbătă, în semifinale la cat. pa
nă, Kuznețov (U.R.S.S.) l-a învins 
la puncte pe Pavel Nedelcea (Ro-

mânia). în limitele cat. mijlocie, 
cubanezul Montoya a cîștigat prin 
k.o. meciul cu Wittenburg (R. D. 
Germană).

★
La închiderea ediției am primit 

și rezultatele finalelor în care au 
evoluat pugiliștii români. La ca
tegoria semimuscă. Ștefan Boboc 
a dispus la puncte de Rocke (R.D.

Germană), la capătul unui meci 
în care a fost evident superior. La 
categoria ușoară, Paul Dobrescu 
a obținut verdictul în repriza a 
doua in fața sovieticului Fedotov, 
care, accidentat la o arcadă, a fost 
abandonat de directorul de ring. 
Pavel Nedelcea a primit medalia 
de bronz.

ILONA VOSTOVA Șl KOLAROVITZ - CAMPIONI
INTERNAȚIONALI DE TENIS DE MASA Al POLONIEI

cam-

TELEX
La Budapesta » început meciul de gim
nastică dintre echipele masculine ale 
Ungariei șl României. După prima z.1, 
în care s-au executat exercițiile Impuse, 
gazdele conduc atît la individual cit și 
pe echipe. Iată rezultatele : individual 
compus — Imre Molnar (Ungaria) 54,40, 
Antal Kistelekl (Ungaria) 53,40, Petra 
Mihaiuc (România) 52,55: pe echipe : 
Ungaria 261,95, România 260,05.

La Helsinki s-a disputat meciul dintre 
echipa locală „U.K. 51“ șl formația Ha- 
poel Tel Aviv, contînd pentru primul 
tur al „Cupei campionilor europeni" Ia 
handbal masculin. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 21—17 (10—8).
■

Mare surpriză tn boxul profesionist. In 
cadrul unei gale Internaționale desfășu
rată la Madrid, argentinianul Gregorio 
Peralta (cat. grea) a dispus prin aban
don, în repriza a 8-a, de spaniolul Jose 
Manuel Ibar Urtain, fost campion al 
Europei. Meciul a fost urmărit de peste 
20 000 de spectatori.

ECHIPA BULGARIEI A CIȘTIGAT Will

Dl IA BUDAPESTA
REPREZENTATIVA ȚĂRII NOASTRE PE ULTIMUL LOC
La Budapesta a luat sfîrșit tur

neul internațional de baschet femi
nin, lâ care au participat reprezen
tativele Bulgariei, României și Un
gariei (cu două echipe). Duminică, 
în ultima zi a întrecerii, s-au dis
putat partidele Ungaria A —■ Un
garia B 62—43 (24—22) și Bulgaria 
— România 94—69 (48—31). Tînăra 
echipă pregătită de prof. Sigismund 
Ferencz a întîlnit în reprezentativa

ARCARI ȘI-A PĂSTRAT CENTURA

Bulgariei un adversar puternic, 
foarte bine pregătit. Jucătoarele 
noastre au practicat un joc bun, 
curajos, dar au trebuit să recunoas
că superioritatea adversarelor, care 
au realizat o victorie meritată. 
Punctele formației noastre au fost 
realizate de Tita 21, Nicola 17, Ro
șiori u 8. Prăzaru 5, Popov 4, Dalai 
4, Gugiu 5, Opriciu 3 și Btiga 2. 
Din echipa Bulgariei s-au remarcat 
prin evoluția avută sportivele : Tu
zova, Metodieva și Stoianova.

Clasamentul final al turneului: 
1. Bulgaria, 2. Ungaria A, 3. Unga
ria B, 4. România.

La Wroclaw s-au încheiat 
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Poloniei la care au parti
cipat sportive și sportivi din nouă 
țări : Cehoslovacia. R. D. Germană, 
Finlanda. Iugoslavia, Suedia, Un
garia, Bulgaria, ROMANIA și Po
lonia. Țara noastră a fost repre
zentată de trei tinere jucătoare : 
Ana Lunțeanu, Lidia Hie și Elena 
Condicaru.

Rezultate, echipe fete, grupa IV : 
România (junioare) — Polonia B 
3—2. România (junioare) — Bulga; 
ria 3—2, semifinale : Cehoslovacia
— Polonia 3—0, R.D.G. — România 
(junioare) 3—0 (Hovestadt — Con
dicaru 2—1, Stephan — Lunțeanu
2— 0, Hovestadt, Stephan — Lun- 
teanu, Condicaru 2—0), finala : 
R. D. Germană — Cehoslovacia 3—2 
(într-una dintre partide Hovestadt 
a învins-o pe Vostova) , echipe bă
ieți, semifinale: Cehoslovacia —
— Suedia, 3—1, Polonia — Ungaria
3— 2, finala : Cehoslovacia — Polo
nia 3—1.

Simplu 
rovitz — 
Woznica 
(Cehoslovacia) 
3—2, simplu fete, turul I :

wekczik — Ilie 3—2, turul III : Ca
linska — Lunțeanu 3—0, Hovestadt 

semifinale : 
Calinska 
Vostova 
probelor 
Chmelik

— Condicaru 3—1,
Vostova — Now ori ta 3—0,
— Hovestadt 3—1, finala :
— Calinska 3—1. Finalele 
de. dublu: băieți: Turai,
— Beleznai, Gergely 3—2, fete : Ca
linska, Noworita — Vostova, Po- 
lackova 3—1 (cuplul român Condi
caru — Lunțeanu a fost eliminat în 
turul al treilea de perechea ma
ghiară Magos — Lotaller cu 3—0), 
mixt: Vostova, Turai — Polackova, 
Chmelik 3—2.

Dintre românce, antrenorul Ion 
Pop, care le-a însoțit, apreciază că 
cel mai. bine s-a prezentat Ana 
Lunțeanu, mai ales în proba pe 
echipe. Elena Condicaru a acționat 
inegal, iar Lidia Hie nu s-a acomo
dat încă cu noua ei paletă, acope
rită cu soft.

Finala probei de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis de 
la Vancouver se va disputa între olan
dezul Tom Okker și australianul Ken 
Rosewall In semifinale, Okker a reușit 
să-1 ' -------  - - - ...
6—3
Rod
6—4, 
son.

elimine in trei seturi : 5—7, 6—1. 
pe cunoscutul campion australian 
Laver, iar Rosewall a dispus cu 
6—1 de compatriotul său Roy Emer- 

___  Semifinalele probei de dublu mas
culin s-au soldat cu următoarele rezul
tate : Alexander, Dent — T. Ulrich, 
Barth 6—4. 6—4; Laver, Emeraon — Ro
sewall, Stolle 6—3, 7—6.
■
Selecționata de rugby a Australiei va trU 
treprinde în cursul acestei luni un tur
neu de 10 meciuri în America de Nord 
și Franța. In vederea acestor deplasări, 
forul australian a selecționat un număr 
de 25 de jucători în frunte cu interna
ționalii McGrill, Fairfax, Batterman și 
Shaw.

După 16 runde, tn campionatul U.R.S.S; 
masculin de șah conduce Savon 11 p, 
urmat de Tal lO'/j P Șl o partidă între
ruptă, Smîslov 10 p. In runda a 16-a, 
Savon a remizat cu Bronstein, în timp 
ce Tal a întrerupt cu ușor avantaj la 
Platonov.

DE CAMPION AL LUMII

meciul de 
la catego-

La Genova s-a disputat 
box pentru titlul mondial 
ria superușoară între italianul Bruno 
Aroari, deținătorul centurii și spa
niolul Domingo Barrera Corpas. Ar- 
cari a obținut victoria prin k.o. îQ 
repriza a 10-a.

ÎNTRECERILE HOCHEIȘTILOR

IERARHIILE AU RAMAS ACELEAȘI
în grupa de elită

Moment de luptă 
din partida de de
but a zilei: A- 
vîntul Gheorgheni 
— Dunărea Ga

lați.
Dincmo, Steaua, Avîntul Miercurea Ciuc și Agronomia,

Ultima zi a preliminariilor cam
pionatului național de hochei s-a 
desfășurat sub semnul conturilor 
încheiate. Clasamentele, în cele două 
serii erau conturate, se cunoșteau 
echipele care își vor disputa locu
rile 1—4, în grupa de elită, și cele 
care, vor evolua în eșalonul se
cund, pentru locurile 5—8-.

Lr masa presei am avflt plăcută 
surpriză de a-1 avea drept oaspete 
pe faimosul hocheist Boris Ma
iorov, multiplu campion mondial, 
european și olimpic ' cu echipa 
U.R.S.S., care va conduce timp de 
o lună un curs de perfecționare cu 
antrenorii români.

Ilustrul sportiv ne-a declarat că 
este plăcut impresionat, după pri
mul contact cu hocheiștii români, 
ți că le prevede frumoase per
spective. Dinamo ți Steaua sînt,. 

,\iupă părerea sa, două echipe 
:bune, cu individualități remarca
bile din care se poate alcătui o 
reprezentativă valoroasă. Așteptăm 
cu interes ți nerăbdare să-l vedem 
la lucru pe specialistul sovietic.

Și acum, pe scurt, despre runda 
hocheistică de . duminică.

AVÎNTUL GHEORGHIENI — 
» DUNĂREA GALAȚI 5—4 

(2—1, 1—1, 2—2)
.La capătul unei lupte acerbe, 

hocheiștii din Gheorghieni au în
vins datorită plusului de claritate 
și. de organizare a jocului. Ei au 
condus timp de 50 de minute, fiind 

' egalați abia spre sfîrșitul reprizei 
a 3-a. în. momentul cînd se pro
fila un rezultat egal, și cînd se 
afla în inferioritate numerică, 
Avîntul a avut un contraatac in
spirat adjudeeîndu-și partida.

Față de individualitățile pe care 
le are, Dunărea ne-a dezamăgit 
oarecum, dar să nu uităm că echi
pa se află la primul său sezon 
In prima divizie a țării.

Gyorgy, 
Cordu-

Au marcat i Szasz (2), 
Todor, Kemenes, respectiv 
ban (3), Trăușan. Au arbitrat 1 
M. Prezneanu și A. Balint.

I.P.G.G. -
6—0

TÎRNAVA ODORHEI
(2—0, 2—0, 2—0)
au evoluat excelent, 
marea majoritate a

Studenții 
dominînd 
timpului. Ei au combinat frumos, 
s-au găsit excelent pe gheață, au 
creat nenumărate faze de gol.

Nu-i vorbă 
fost foarte 

țumindu-se doar cu intenția de a 
limita proporțiile scorului.

Punctele au fost înscrise
Rociu (2), Marian (2), I. Constan- 
tinescu și Păduraru.

Au condus i C. Sgîncă și E. Boda.
DINAMO—AGRONOMIA 8—4

(2—1, 2—2, 4—1)
Clujenii au rezistat eu succes 

două reprize, dînd o replică vigu-

n
că replica Tîrnavei 
palidă, echipa mul-

de î

Campionatul de atletism
(Urmare din pag. I)

marț: Csunderilng (D) 45:52,3, Ca- 
raiosifogl* (D) 46:57,2. în cadrul a- 
cestei probe, la 3 km Iulian Cfilinea- 
ță (D) a fost cronometrat în 14:30,6 
nou record republican juniori III ; 
FEMEI: 200 m : Anghelescu (CAU) 
25,4, Marinescu (D) 25,8 ; 800 m: 
Puică (D) 2:14,0, Baciu (CAU) 2:14,0, 
Iakab (CAU) 2:16,7 ; 100 mg : Vin- 
tilă (D) 13,8, Mîrza (CAU) 13,9; 
înălțime : Munteanu (CAU) 1,62 m, 
Bokor (CAU) 1,62 m ; greutate: 
Pene? (D) 14,19 m ; suliță: 
neș (D) 52,18 m, Stancu
48,20 m, Zirbo (CAU) 45,08 rn ; 
4X100 m : C.A.U. 48,8. Formația 
feminină dinamovistă a fost lipsită 
de aportul recordmanei naționale 
Argentina Menis, nevoită să absen
teze din cauza unuj deces în fami
lie. Cu ea în echipă, probabil că Di
namo ar fi cîștigat și meciul femi
nin.

Cel de al doilea meci triunghiular 
desfășurat în Capitală a prilejuit 
echipei Steaua un simplu galop de 
sănătate în confruntările sale cu Ra
pid și Metalul : STEAUA—RAPID 
182—113 (121—68 ; 61—45), STEA-

Pe-
(D)

UA—METALUL 209—56 (140—31 ; 
69—25); RAPID—METALUL 162— 
64 (109—38 ; 53—26).

Cei mai buni performeri a! între
cerilor au fost, indiscutabil, Nichifor 
Ligor — 5,00 m la prăjină (este al 
treilea atlet român care obține un 
asemenea rezultat), Cornelia Popes
cu — l;80 m la înălțime, Valeria 
Bufanu — 13,0 s Ia 100 mg (la 0,1 s 
de record). Ultima a participat în 
afară de concurs, din cauza unor 
neînțelegeri ivite în sînul secției de 
la Rapid, de asemenea Jurcă și 
Corbu la lungime, Naghi Ia disc.

Cîteva rezultate : BĂRBAȚI: 200 
m : Zamfirescu (S) 21,5, Puiu (R) 
21,8 ; 800 m : Damadchin (S) 1:53,3, 
Lupan (S) 1:54,5, Ghipu (M) 1:55,5; 
5 000 m : Marcu (S) 14:42,8 ; 400 mg: 
P.ățoi (R) 53,2, Grigore (S) 55,0 ; 
10 km marș : Găsitu (S) 46:13,2 Stan 
(S) 47:25,4 ; lungime : Jurcă (R) 7,74, 
Corbu (S) 7,72 m ; prăjină: Ligor 
(S) 5,00 m ; disc : Naghi (S) 57,98 m; 
ciocan : Iaru (S) 54,66 m, Mușat (R) 
54,50 m ; FEMEI: 200 m : Goth (M) 
24,2. Bădescu (R) 25,3, Mărășescu 
(S) 25,4 ; 800 m : Iordache (M) 2:14,7, 
Arășanu (S) 2:15,4: 100 mg: C. Po
pescu (R) 14,2 ; înălțime : C. Popes-

băieți, semifinale : Kola- 
Beleznai 3—1, Borszei — 

3—2, finala: Kolarovitz 
Borszei (Ungaria) 

Pa-

MARIA AILXANDIiU
PARTICIPA IA

Turul ciclist al „Lombardiei" a fost clștl- 
gat la această ediție de cunoscutul ru
tier belgian Eddy Merckx, care a par
curg 266 km în 6h 43:56 (medie orară 
39,365 km). Merckx a făcut o cursă ex
traordinară. El a sosit cu un avans <ie 
peste 3 minute față de cel de-al doilea 
clasat, italianul Franco Bitossi. Pe locul 
trei s-a clasat belgianul ' '
3:35.
■
Organizatorii Olimpiadei 
Sapporo au anunțat că

F. Verbeeck la

BAREMURILE PENTRU C.E. DE ATLETISM (sală)
Asociația europeană de atletism a fi

xat haremurile de participare la cea 
de-a treia ediție a campionatelor euro
pene de atletism pe teren acoperit, pro
gramate în zilele de 11 și 12 martie 1972 
i,-, Grenoble. Aceste haremuri vor trebui

roasă campionilor, care — în acest 
răstimp — au prestat un joc sub 
nivelui erătat îb meciurile ante
rioare. Acțiunile dinamoviștilor 
n-au avut claritate, ei au atacat 
dezordonat, au fost fragili în apă- 

’ "rare, lăsîndu-se surprinși de con
traatacurile rapide ale studenților, 
în finalizarea cărora a excelat, ca 
de obicei. Texe. Abia în repriza a 
treia, cînd au luat jocul în serios, 
am văzut timp de 20 minute ade
văratul Dinamo. Cascada de ac
țiuni ipițiate la poarta adversă s-a 
soldat cu goluri de toată frumuse
țea, care au consemnat o meritată 
victorie a bncureștenilor.

Realizatori • Tureanu (2), Mihăi- 
lescu (2), Pană, Huțanu, F. Sgincă, 
Axinte, pentru Dinamo, respectiv 

' Texe (2), Kiillo, Intre. Au arbitrat: 
Gh. Tasnadi și O. Boda.

“I 
I
i
I
I

STEAUA — AVÎNTUL MIERCU
REA CIUC 9—1 (3—1, 2—0, 4-0)

Avîntul a deschis scorul, lăsîn- 
du-ne impresia că vom asista la 
o partidă echilibrată, dar militarii 
au pus curînd stăpînire pe joc și 
prin acțiuni colective, de mare teh
nicitate și rafinament. s-au dis
tanțat repriză cu repriză. In ciuda 
scorului sever, hocheiștii din 
Miercurea Ciuc au avut numeroase 
sclipiri în atac, dar n-au reușit 
să finalizeze decît o singură ocazie. 
Steaua, în schimb, a fructificat a- 
proape tot ce s-a putut. Au marcat: 
Gheorghiu (3), Fodorea (2), Ioniță 
(2), Herghelegiu, Ștefanov pentru 
învingători, respectiv Tamaș. Au 
arbitrat : M. Prăsneanu și B. Oprea.

CLASAMENTUL SERIEI I: 1. Di
namo 12 p., 2. Agronomia 6 p. (21— 
29), 3. I.P.G.G. 6 p. (20—33), 4. Tîr- 
nava 0 p.

CLASAMENTUL SERIEI A Il-a : 
1. Steaua 12 p. 2. Avîntul M. 
Ciuc 8 p, 3. Dunărea 2 p (16—51), 
4. Avîntul 
(15—60).

Gheorghieni' 2 p

Valeriu CHIOSE

pe echipe
cu (R) 1,80 m, V. Ioan (R) 1,66 m, 
Al. Popescu (S) 1,62 ; greutate: C. 
Ionescu (S) 13,72 m ; suliță : P. Pău- 
leț (S) 38,96 m ; 4X100 m : Steaua 
48,4.

CLUJ, 10 (prin telefon, de Ia cores
pondentul nostru). Pe stadionul munici
pal din localitate, pe un timp frumos, 
s-au disputat ultimele probe din cadrul 
triunghiularului atletic Cluj — Ș.S.A. — 
Brașov. O bună comportare au avut 
tinerii sportivi de la ș.S.A. care au 
fost la un pas de a produce marea 
surpriză a campionatului REZULTA
TELE FINALE : CLUJ — S.S.A. 159—143 
(băieți : 95—98; fete: 64—47), CLUJ — 
BRAȘOV: 155—139 (băieți : 184—79: fete: 
51—60), Ș.S.A. — BRAȘOV 153—149 
(băieți . 99—86; fete: 54—63). Cele mai 
bune rezultate individuale : BĂIEȚI — 
ciocan: G. Călin (Ș.S.A.) 54,16; 16 km 
marș : M. Mihăilă (S.S.A.) 50:05,4; 400 
m g : Gh. Monea (Cluj) 54,8 ; 200 ni : S. 
Mitrofan (Ș.S.A.) 21,9 (rezultatul real
înregistrat de el la 100 m sîmbătă a 
fost 10,8); 800 m: M. Neamțu (Brașov) 
1:56,6; prăjină: v. Bogdan (Cluj) 4 m; 
disc; V. Sălăjan (Brașov) 52,38; lun
gime • v. Sărucan (Cluj) 7,35 : 5000 m: 
Gh. Turcu (Cluj) 15:34,6. FETE — 200 
m; Olga Damfan (Brașov) 25.5; suliță: 
Eva zargo (Cluj) ■ 45,62; 800 m: Valeria 
Ban (Cluj) 2:14,7 ; greutate: Ana Să- 
lăjan (Brașov) 16,35; înălțime: Draga 
Comșa (Cluj) 170; 4x100 m: Brașov
50,0.

Aurel PALADE-URSU

DE MASA Alt UNGARIEI

de Iarnă de la 
__ , „ . _.__________ ___ vor achiziționa 
40 de tone de carne (vacă, porc și oale), 
80 de tone de legume și 300 000 de ouă. 
Aceste alimente sînt necesare alcătuirii 
meniurilor pentru cei peste 3 800 de 
sportivi și oficiali, care se vor întrece 
aici în cursul lunii februarie, tn cadrul 
J.O.

Indeplinite in cadrul unor concursuri de 
sală între 1 noiembrie 1971 și 23 februa
rie 1972.

Iată haremurile stabilite : 60 m plat : 
6.6 (masculin) și 7,5 (feminin) sau CO 
yarzl : 6.1 (m) și 6,9 (!) sau 50 m : 5,6 
(m) și 6,3 (f): 400 m : 48,2 (rn) și 55,5 
(f); 800 m : 1:51,0 (m) și 2:09,0 (1); 1500 
m: 3:47,0 (m) și 4:23,0' (f) sau o milă 
4.04.0 (m); 3 000 m: 8:04,0: 60 m gar
duri: 7,9 (m) și 8.6 (f) sau 60 yarzi : 7,3 
(m) și 7.9 (f) sau 50 m : 6,7 (m) și 7,2 
(f); săritura în înălțime : 2,14 m (m) 
și 1,77 m (f); săritura cu prăjina : 5,05 
m; săritura în lungime : 7,70 m (m) șl 
6.30 m (f): triplusalt : 16,00 m; arunca
rea greutății : 18,50 m (m) șl 15,80 m (t).

între 29 și 31 octombrie, orașul 
Miskolcz va găzdui campionatele 
internaționale de tenis de masă ale 
Ungariei la care și-au anunțat par
ticiparea sportive și sportivi din 13 
țări.

Printre concurentele angajate în 
competiția feminină se numără 
cunoscutele campioane Maria Ale
xandru (România), Zoia Rudnova 
(U.R.S.S.) și Ilona Vostova (Ceho
slovacia).

Aflată In turneu In Cehoslovacia, echipa 
poloneza de rugby Carny Bytom a jucat 
la Ostrava cu formația locală Lokomo- 
tiva. Rugbyștii cehoslovaci au cîștigat cu 
scorul de 10—6 (0—6).

In etapa a 6-a a campionatului cehoJ 
slovac de hochei pe gheață, echipa ZKO 
Brno a învins In deplasare cu scorul de 
4—2 (0—1, 2—0, 2—1) formația Slovan
Bratislava. Alte rezultate : Gotwaldow 
— SONP Kladno 5—5; HZ Litvinov — 
Sparta Praga 4—0; Dukla Jihlava — 
vsj Kosice 3—1; Tesla Pardubice — Mo
tor Ceske Budejovice 10—3. In clasament 
conduce Dukla Jihlava cu 0 p.

r*

SE CLARIFICA POZIȚIILE PRIMELOR
CLASATE IN PRELIMINARIILE C.E.

Irlanda cu 6—0 (3—0). în cadrul celei 
de a Vl-a grupe a preliminariilor 
campionatului european. Golurile au 
fost marcate de Parits (3). Jara (2) 
și Fiala. Cu toată victoria categorică, 
echipa Austriei nu mai are practic 
nici o șansă de a ocupa primul loc. 
Iată clasamentul :
1. Italia 5 4 1 0 10— 2 9
2. Austria 5 3 0 2 12— 4 6
3. Suedia 6 2 2 2 3— 5 6
6. Irlanda 6 0 1 5 3—17 1

Ultimul meci : Italia — Austria (27 
noiembrie).
OLANDA — R. D. GERMANA 

3—2 (1—1)
Pe stadionul Feijenoord din Tî.ot- 

terdam. în fața celor 52 000 de spec
tatori. echipa Olandei a dispus cu 
3—2 (1—1). de R.D. Germană, în- 
tr-un meci contînd pentru grupa a 
Vil-a a preliminariilor campionatu-

un 
re- 
ac- 

prin 
fost 
care

25
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Gerd Miiller, autorul celui de al doilea gol marcat de echipa vest-germană, 
îndată după ce a trimis mingea în plasă. In dreapta polonezii Osliszlo (pe 
gazon) și Musial (ambii in tricouri albe). Fază din meciul Polonia — 
R.F.G. 1—3 Telefoto I A.P. — AGERPRESR.F.G. 1—3

I
I
1
I
1
I

Sfirșiiul acestei sSptămînl * fost 
foarte bogat în programul meciurilor 
din preliminariile campionatului euro
pean. După ce sîmbătă s-au desfă
șurat două partide (Ungaria a dispus 
la Paris de Franța cu 2—0 și Italia 
de Suedia cu 3—0, la Milano), ieri 
au avut loc alte trei meciuri Impor
tante. Iată scurte cronici asupra a- 
cestor partide.

POLONIA — R.F. A GERMA
NIEI 1—3 (1—1)

La Varșovia, tn fața a 100 000 de 
spectatori, echipa R.F. * Germanici 
a dispus cu 3—1 (1—1) de reprezenta
tiva Poloniei, fiind astfel virtual cali
ficată în etapa finală a campionatului 
european. Meciul a fost de bună fac
tură tehnică. ’ _ 1
aparținut gazdelor, dar 
vest-germani au avut după 
puterrțică revenire. înscriind 
luri în trei minute. Scorul 
deschis în min. 28 de

în care inițiativa a 
fotbaliștii 
pauză o 

două go- 
a fost 

Gadocha, 
apoi, două minute mai tîrziu Gerd 
Miiller a egalat, iar în min. 64 tot 
el a marcat al doilea gol 
peți. Trei minute, mai 
bowski înscrie din nou 
formației vest-germane.

Reprezentativa Poloniei a atacat 
mai mult în acest joc. dar linia de 
atac nu a dat randamentul scontat, 
în formație au debutat numeroși ju
cători tineri (Bulda. Kot. Sadek) care 
n-au dat randamentul scontat, ca si 
experimentatul Lubanski. anihilat de 
Fichtel.

pentru oas- 
tîrziu. Gra
in favoarea

Selecționata R.F. a Germaniei a 
folosit numeroși jucători noi (Breit
ner, Schwarzenbeck, Wimmer) care 
i-au înlocuit cu succes pa titularii 
Weber, Overath. Vogts, absenți, 
fie că au fost accidentați, fie 
că nu sînt în formă. O impresie ex
celentă au lăsat Fichtel, Beckenbauer. 
Netzer si Mtiller. Acesta din urmă, 
cu cele două goluri mărește, se află 
la cel de al 42-lea gol pentru echipa 
națională. (Recordul de goluri mar
cate aparține Iui Uwe Seeler cu 43). 
Arbitrul austriac Marschall a condus 
echipele :

R.F.G. : Maier — Breitner, Becken
bauer. Fichtel, Schwarzenbeck, KtSp- 
pel, Wimmer, Netzer. Grabowski, 
Miiller, Heynckes.

POLONIA : Tomaszewski — Anc- 
zok, Gorgan, Musial, Osliszlo, Szolt- 
sik, B u Id a (din min. 46 Kot). Mas- 
czyk, Banas (din min. 60 Sadek). Lu« 
banski, Gadocha.

în urma acestui rezultat, clasamen
tul grupei a VIII-a este următorul :
1. R.F. a Germaniei 5 4 10 10—2 9
2. Polonia 4 2 11 9—5 5
3. Turcia 4 112 4—9 3
4. Albania 5 0 1 4 2—9 1

Mai au de jucat Albania — Turcia 
(11 noiembrie). R.F.G. — Polonia (17 
noiembrie), Turcia — Polonia (5 de
cembrie).

AUSTRIA SURCLASEAZĂ' 
IRLANDA: 6—0

La Linz în fata a 15 000 de spec
tatori. echipa Austriei a dispus de

lui european. Partida a fost de 
bun nivel tehnic, în special în 
priza secundă, cînd gazdele au 
ționat rapid și eficace. îndeosebi 
extrema stingă Kaizer. Scorul a 
deschis în min. 10 de oaspeți, 
au înscris prin Vogel. în min. 
Hitlshof a egalat și scorul a rămas 
neschimbat (1—1) pînă Ia pauză.' 
După reluare. Kaizer înscrie alte două 
puncte în min. 52 și 63. Spre sfîrși
tul întîlnirii, echipa R. D. Germană 
are o puternică revenire dar nu reu
șește să marcheze decît o singură 
dată prin Vogel (min. 82).

în echipa Olandei au fost reiec- 
tionați patru jucători de Ia Felje- 
noord : Israel, Jansen, Van Hanegen» 
și Wery, care au dat un randament 
satisfăcător. Arbitrul italian Lo Belii» 
a condus echipele :

OLANDA: Van Beveren — Ven- 
neker, Israel. Huishof. Strik. Jansen, 
Van Hanegem. Wery. Van Dijk (din 
min. 78 Jeliaesr), Cruyff, Kaizer.

R.D. GERMANA t Croy — Strem
pel. Bransch, Sammer, Klsche, Weise, 

(din 
(din min.

Kreische. Stretch, Sparwasser 
min. 68 Trmscher), P. Duke 
79 Lflwe), Vogel.

Clasamentul grupei i
4
5
5
4

3
3
2
0

0
2
2
4

1. Iugoslavi*
2. R.D. Germană
3. Olanda
4. Luxemburg

Mai au de jucat t
R.D.G. (16 octombrie). _____
Luxemburg (27 octombrie) și Luxem
burg — Olanda (17 noiembrie).
MECI DE CALIFICARE PENTRU 

TURNEUL U.E.F.A.

1 
o
1 
o

T— 2 
11— 8 
10— 6
0-15
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Selecționatele de juniori ale Po
loniei si Finlandei și-au disputat 
cele două partide contind pentru pre
liminariile viitorului turneu U.E.F.A. 
Ambele jocuri s-au încheiat la ega
litate : 2—2 pe terenul formației fin
landeze la Lahti. și 1—1 Jn jocul 
retur, la Jirardov. Avînd înscrise 
mai multe goluri în deplasare, tinerii 
fotbaliști polonezi se califică pentru 
etapa următoare.
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