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INAUGURAREA ANULUI SPORTIV UNIVERSITAR
SI DE PREGĂTIRE
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A TINERETULUI PENTRU
APĂRAREA PATRIEI

Duminica aceasta foarte 
friguroasă nu a permis des
fășurarea, în totalitate, a 
programului ce și l-au pro
pus organizatorii pentru a 
marca deschiderea festivă a 
anului sportiv universitar 
si de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei. 
Studentele I-E.F.S. și In
stitutului Politehnic — nu 
au mai jucat fotbal deși 
amindouă formațiile au 
fost prezente, echipate, ta 
coloana studenților care 
au defilat ; judo can ii nu 
și-au mai putut arăta mă
iestria in fața colegilor lor 
venlți să-i aplaude. In sfîr- 
șit. gimnaștii au trebuit să 
renunțe la unele demon
strații ce le fuseseră rezer
vate. Cu toate acestea - 
programul / preconizat fiind 
deosebit de consistent - 
ni s-au oferit destule ar
gumente care ne îndreptă
țesc să afirmăm că sportul 
universitar constituie un 
puternic eșalon al mișcării 
sportive românești.

Ora 9,15. Un trompet a- 
nunță începerea festivități-

lor. Din partea stingă 
tribunei oficiale intră 
pistă coloana reprezentanți
lor tuturor instituțiilor 
bucureștene de invățămînt 
superior : Universitatea,
Medicina, Academia de 
Studii Economice, Institu
tul de Arhitectură, Insti
tutul Politehnic, Institutul 
de Educație Fizică și Sport, 
Institutul de Petrol, Gaze 
și Geologie, Institutul de 
Construcții. Drapelele clu
burilor și ale asociațiilor 
sportive studențești, flutură 
sărbătorește deasupra ca
petelor-

în prezența tovarășului 
Virgil Cazacu, prim-ad- 
junct al Ministrului învă- 
tămîntului, a tovarășului 
prof. univ. Leon Teodo- 
reseu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S-, rectorul I.E.F.S., 
și a altor invitați, lectorul 
univ. Alexandru Bizirn, 
prezintă raportul tova-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
Octavian Bellu. student în anul II la I.E.F.S., intr-un 

spectaculos exercițiu de gimnastică acrobatică
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"DINAMOVIADA" DE BASCHET

Dinamo București a învins la scor
pe Dinamo Moscova: 87-71!

ETAPA VIITOARE

A. S. Armota —
Steagul roșu —
F. C. Argeș —
Politehnica —
Steaua —
C.F.R. —
Farul —
Sport Club Bacdu

(24 octombrie)
Univ. Craiova 
U.T.A. 
Petrolul
Jiul
Rapid
,U" Cluj 
Dinamo 

Crișul

GOLGETERI
„Dinamoviadei'A Xll-a ediție a 

la baschet masculin s-a încheiat cu 
succesul scontat al echipei Dinamo 
Moscova, deși, spre surprinderea ge
nerală. ea a suferit aseară o înfrin- 
gere la scor în fața dinamoviștilor 
bucureșteni. Din păcate, î'nsă, victo
ria campionilor noștri nu a avut 
urmări favorabile asupra poziției lor 
în clasament, ei ocupind în final lo
cul patru,

DINAMO 
MOSCOVA 
nai s-au 
bucureșteni 
sportivi sovietici. Ei- au luptat 
deplină dăruire (cum ar fi trebuit 
să facă și in intîlnirile precedente), 
au demonstrat din plin capacitatea 
lor tehnică și tactică și au izbutit să 
deregleze mecandsmul bine pus la 
punct (pînă la această întrecere) al 
echipei moscovite. Apărarea in zonă, 
aplicată exemplar de Dinamo Bucu
rești, a deranjat în mod vădit acțiu
nile pivoțiior adverși și. a determi
nat ca majoritatea Încercărilor la coș 
ale sportivilor sovietici să fie exe
cutate de la distanță. Dar, și in a- 
ceste cazuri, mobilitatea „zonei

spus ouvtntul. Tn plus, se cuvine să 
menționăm jocul agresiv și eficace 
practicat în atac, unde Sâuoa a *fost. 
o revelație, iar Albu și Diaconescu. 
și-au adus un consistent aport.

Ca evoluție, scorul a fost favora
bil team-uiui bucureștean i*n pri-

mele 10 minute (19—13 fn min. 9), a- 
poi oaspeții au egalat și au luat 
conducerea, dind impresia că vor

D. STANCULE3CU

« GOLURI : Rugiubeî (Sport Club 
Bacău), Oblemenco (Univ. Craiova) — 
3 din 11 m.

(Gontinuare tn pag. a 4-a)
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REPREZENTANTELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE PRIVITE 
PRIN PRISMA „COLOCVIILOR" ETAPEI A Vil-a

de loc onorabil.
BUCUKEȘTI-DINAMO 

87—71 (33—41). Excepțio- 
comportat baschetbaliștii 
în partida cu valoroșii 

cu

în etapa a doua a returului diviziei A de lupte greco-romane

Duminică s-au disputat întrecerile celei de a doua etape din cadrul 
returului campionatului republican pe echipe de lupte greco-romane. 
Această etapă a programat în Capitală un număr de trei reuniuni, cele
lalte trei disputîndu-se la Craiova, Tg. Mureș și Lugoj.

SCORURI MARI LA REUNIUNEA
DE LA PROGRESUL

în sala Progresul s-au întîlnit 
ocupantele primelor două locuri în 
clasamentul seriei Est, formațiile

I. Enache (Dinamo Buc.) l-a ridicat într-un supleu pe Șt. Stanciu (Pes
cărușul Tulcea) și va finaliza tușul (min. 3). Foto: N. DRAGOȘ

FINAL PASIONANT ÎN CAMPIONATUL DE MOTOCROS

ȘTEFAN CHIȚU (Poiana Cîmpina) 
și CRISTIAN DOVIDS (Metalul Buc.), 

CÎȘTIGÂTORII TITLURILOR
MOKENI, 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Pe o ploaie deasă 
și rece, s-au desfășurat, duminică, 
ultimele întreceri ale campionatu
lui national de motocros pe anul 
1971. Traseul de pe dealul Sîngeriș, 
înmuiat și, pe alocuri, desfundat, 
a solicitat concurenților un plus de 
efort,

Dacă la probele rezervate pose
sorilor de motorete Mobra, juniori 
și pe echipe, liderii clasamentelor 
conduceau la o diferență care 11 
scutea de orice griji, în schimb, la 
clasele 250 și 500 cmc seniori, lupta 
pentru cucerirea titlurilor era des
chisă. Brașoveanul O. Ștefani era 
despărțit de un singur punct de 
bucureșteanul Cr. Dovids la clasa 
500 cmc, iar în cealaltă probă, A. 
lonescu avea un avans de numai 4 
puncte față de cîmpineanul St. 
Chițu, Acesta din urmă s-a dove
dit ’însă imbatabil. A dovedit-o^ cu 
prisosință în manșa a doua, cmd, 
deși a căzut de două ori, A. Io- 
nescu a preluat conducerea, dar de 
fiecare dată Chițu a găsit resurse 
pentru a reveni în frunte. Da. cea
laltă clasă (500 cmc), Cr. Dovids a 
tranșat mai rapid victoria de par
tea sa în disputa cu O. Ștefani, pe 
care l-a depășit categoric în prima 
manșă, iar în cea de a doua l-a 
urmărit ca o...

CLASAMENTELE ETAPEI: 250 
cmc — 1. șt. Chițu (Poiana Cîm
pina) 8 p, 2. A. Crisbaii (St. r. Bv.) 
6 p, 3. A. lonescu (Met. Buc.) 4 p ; 
500 cmc — 1. Cr. Dovids (Met. 
Buc.) 8 p, 2. O. Ștefani (St. r. Bv.) 
6 p. 3. FI. Davidescu (Victoria Mo- 
reni) 4 p. învingătorii celorlalte 
probe : 70 cmc —- D. Călinică (Tor
pedo Zărnești) 8 p; juniori — I. 
Bartha (St. r. Bv.) 8 p.

CLASAMENTELE GENERALE: 
70 cmc — 1. P. OPREA (St. r. Bv.) 
34 p, — campion național, 2. D. 
Călinică 24 p. 3. A. Miriță (Torpe-- 
do Zărnești) 23 p ; juniori — 1. GH. 
VOICU (St. r. Bv.) 54 p — campion 
național. 2. I. Bartha 40 p. 3. Gh. 
Banu (Met. Buc.) 22 p; 250 cmc
— 1. ST. CHIȚU 45 p — campion 
național, 2. A. lonescu 45 p (fiind 
la egalitate de puncte și de locuri 
în etapele anterioare, ordinea a 
fost determinată de victoria în 
ultima etapă), 3. A. Crisbaii 26 p; 
500 cmc — 1. CR. DOVIDS 47 p
— campion național, 2. O. Ștefani 
46 p, 3. FI. Davidescu 22 p ; echi
pe — 1. STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV 266 p — campioană naționa
lă, 2. Metalul București 155 p, 3. 
Poiana Cîmpina 89 p.

TraionlOANITESCU
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Programată in 3 acte — In ve
derea asigurării unor zile supli
mentare de odihnă celor patru 
„ambasadoare" în Cupele europene 
— etapa a Vll-a a avut In pri
mele două zile rolul de punte spre 
... Feijenoord, C.F. Barcelona, Le
gia Varșovia și Zaglebie Walbrzych. 
Pe cit a fost de conectantă partida 
dinamoviștilor, de vineri, și de... 
deconectantă cea a Stelei, de sîm- 
bătă — pe atît de spontane si de 
motivate (deși din rațiuni diferite 
„de plecare" a gîndului) au fost 
racordările la intîlnirile primei 
manșe a turului II al Cupelor con
tinentale. Adăugind impresiilor 
culese „de visu" pe cele sosite pe 
calea undelor de la Craiova și 
Arad, ne vom permite să califi
căm — înaintea examenelor de 
marți și miercuri — evoluția re
prezentantelor noastre în coloc
viile etapei a Vll-a.

DINAMO — Capabilă de ritm 
impresionant, de accelerări puter
nice. foarte combativă (repetăm, a 
învățat ceva din lecția de la Tma- 
va), echipa campioană a dovedit 
insă și vineri că încă riscă _ prea 
mult pe mina jocului (uneori) dur 
și al nesportivitățilOT.

Intr-un meci de calificare într-o 
competiție europeană, comportări 
ca aceea pe care au avut-o vineri 
Dumitracho și alții (care puteau fi 
și ei invitați pe marginea tere
nului) pot anula munca și meritele 
de luni de zile ale unul colectiv 
apreciat. Nu știm cînd vor înțe
lege acești jucători (Dinu in pri
mul iind) că sacrificiul, abnegația 
lor — de Ia Trnava, de pildă — 
ne-au umplut inimile de căldură 
și de mîndrie. dar că nimeni nu 
va accepta — în contul unor ad
mirabile valori umane — suroga
tele durităților, vociferările si alte 
licențe de comportament pe care 
spectatorii le privesc cel puțin cu 
jenă.

Pe Dinamo o așteaptă o întîlnire 
grea, care trebuie abordată cu ma
ximum de luciditate, de disciplină 
de joc, șansele echipei incepind 
din clipa subsumării tuturor valo
rilor tehnice, fizice ?i morale în 
vederea atingerii scopului dorit

STEAUA — Neînfrintă tn cam
pionat ciștigătoarea Cupei nu reu
șește totuși — paradoxal — să con
vingă. Lipsa de omogenitate a eehi-

pel (in pofida unui lot valoros) 
are ca urmare evoluții în jurul 
calificativului „mulțumitor”. Do- 
rindu-i succes la Barcelona, tre
buie să remarcăm că în această 
săptămînă examenul cel mai di
ficil îl vor da elevii lui V. Stă- 
nescu si Gh. Constantin.

RAPID — A pierdut și... trenul 
de Craiova. Se spune că echipa a 
intrat într-una din „ciclicele ei 
pase negre”. Viitorul apropiat va 
confirma sau infirma această con
statare desprinsă de cei care au 
urmărit evoluția echipei, vineri. în 
„Țara banilor”. Este de așteptat 
ca inline (în întilnirea cu Legia) 
rapidlștii să arunce în joc tot ce 
au în „meciul răscumpărării 
onoarei”.

U.T.A. — 
miercuri la 
foarte bine _. ___
Neînvinsă (ca și Steaua), 
arădeană se dovedește deocamda
tă cel mai constant, cel mai sobru 
(in joc), cel mai productiv (gola
veraj 19—6), cel mai serios team 
al campionatului.

Marius POPESCU

o”.
Si al

GOLURI : Neagu (Rapid).
GOLURI : Dobrin (F. C. Afgeșh

s
« ________ _______ . . _ ...

Broșovschi (U.T.A.) — 1 din 11. m, Lu- 
cescu (Dinamo) — toate din 11 m, Anca, 
Lică și Adam — 1 din 11 m („11" Cluj), 
Dembrovschi (Sport Club Bacău).

Legia Varșovia la București
CP.ETU

(„U" Cluj)

Nu știm ce va 
Walbrzych. Știm, 
ce face aici, în

face 
însă. 

. tară, 
echipa

Dinamo și Progresul precum și 
ultimă clasată, Pescărușul Tulcea. 
Așa cum era de așteptat, dinanio- 
viștii bucureșteni au dominat cu 
autoritate întrecerile, învingînd la 
scoruri categorice pe colegii lor de 
la Progresul și Pescărușul Tulcea. 
Dai-, deși Dinamo a întrecut pe 
Progresul cu rezultatul de 24,5—5,5, 

-partida a fost mult mai echilibra
tă decît o arată scorul. După pri
mele cinci meciuri, rezultatul era 
egal: 5—5. Punctajul atît de redus 
după consumarea a cinci partide 
datorîndu-se faptului că trei dintre 
aceste meciuri s-au încheiat prin 
descalificarea ambilor sportivii pen
tru luptă pasivă. Singurele victorii 
au fost realizate de I. Gibu (Dina
mo); cîștigător prin descalificarea 
lui M. Tofan și I. Burcea (Progre
sul), care l-a întrecut la puncte pe

Sosită ieri La ora prinzului cu un 
avion cursă specială, adversara Rapi
dului în turul II al „Cupei U.E.F.Â.” 
— Legia Varșovia — și-a instalat 
„cartierul general” la hotelul bucu
reștean Union. Acolo i-am întilnit pe 
cei 15 jucători care au făcut depla
sarea. Tomaszewski, Mowlik, Sta- 
churski, Blant II, Zygmunt, Nled- 
ziocka, Trzaskowski, Blaut I, Deyna, 
Cmikiewicz, Brychczy, Korzeniowski, 
Gadocha. Cypka, Nowak, acolo am 
schimbat primele cuvinte cu două

ale echipei :
.Deși

personalitățiTadeus Chruscinski : 
zut-o jucînd, știm că Rapid este una 
din eele mai puternice echipe româ
nești și ne așteptăm Ia o întrecere 
mult mai grea decit cea pe care am 
avut-o cu U.T.A.". Veteranul echipei, 
Brychzy (38 de ani, de 60 de ori in
ternațional) : „Vom juca cu gindul 
la un meci nul".

In imagine, fotbaliștii polonezi in 
holul hotelului Union.

antrenorul 
n-am vă-

LUCESCU
(Dinamo)

ECHIPA ETAPEI
GHITA

(Sport Club Boefiu)
ALECU 

(Politehnica) 
BROȘOVSCHI

(U.T.A.)
MOLDOVAN

(Petrolul)

BCTLUNI
(A. S. Armato)

M. BRETAN
(C.F.R.)
NEAGU 

(Univ. Craiova)

CZAKO
(A. S. Armata)

GYORFI
(Steagul roșu)

Deschiderea festivă
a sezonului

lerl după amiază, intr-o atmosferă 
de entuziasm și voioșie, cîteva sute 
de tineri și copii au fost oaspeții 
patinoarului acoperit „23 August” 
unde au asistat la deschiderea fes
tivă a sezonului de patinaj. în su
netul trompetelor, patinatorii clu
burilor și asociațiilor sportive bucu- 
reștene au defilat prin fața tribu
nelor, după care decanul de vîrstă 
al antrenorilor bucureșteni, Gh. 
Groncea, a dat raportul vicepreșe
dintelui Comisiei municipale de spe
cialitate, Anghel Lupea. Acesta a 
urat sportivilor mult succes în noul 
an competițional. A urmat un fru
mos program cuprinzînd demon
strații de patinaj viteză, patinaj ar
tistic și hochei.

de patinaj
Copiii prezenți In tribune au *- 

plaudat virtuozitatea și frumusețea 
evoluțiilor sportivilor noștri frun
tași, precum ți talentul mai micilor 
lor colegi, cei care abia acum pornesc 
pe drumul spinos al măiestriei. Și- 
au dat concursul campioana națio
nală Elena Moiș (I.E.F.S.), perechea 
campioană Letiția Păcuraru-Dan Să- 
veanu (I.E.F.S.), Doina Mitricicd 
(A.S.C.P.M.B.), Rodica Dido (I.E.F.S.), 
Ion Mircea (I.E.FJS.) ți Octavian 
Goga (I.E.F.S.), protagoniști ai în
trecerilor interna ți componenți ai 
iotului național.
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Dumitru NEGREA' ’

ABSENTE MASIVE (DAR MOTIVATE) DIN LOT

(Continuare în pag. a 2-a)

Răș-

R.

Tibenu STAMA

(Cto- 
Dimi

(roșii) : Strbu, Popovici 
Bogos — Pintea, V. Rusu 
(Durbac), Miclescu (Gh. 
Pop — Neagu (Suclu).

~ lonescu, Hulă

Campioana națională, Elena Moiș, in mijlocul celor mai mici patinatori, 
la festivitatea de deschidere

Foto: Theo MACARSCHI

TRIAL IN VEDEREA MECIULUI DE RUGBY CU FRANȚA
Primul trial al rugbyștilor selec- 

ționabili pentru meciul cu Franța 
a pus în fața antrenorilor coordo
natori (prof. Al. Teofilovici și P. 
Cosmănescu) cîteva „necunoscute”, 
prin absența, motivată e drept, a 
unor jucători fruntași : Demian, 
lorgulescu, Șerban, Florescu, Ifti- 
mie, Țurlea, Giugiuc, VI, Dumitre
scu, Onuțu și Dragomirescu, toți 
accidentați sau încă nerestabiliți. 
Intr-o asemenea situație antrenorii 
au fost nevoiți să opereze în cele 
două loturi, substanțiale modifi
cări.

Realmente, prima garnitură n-a 
reușit să se impună. „Galbenii" 
s-au lăsat dominați de un adversar 
foarte dîrz și — surprinzător — 
mult mai omogen, care a contro
lat mai bine balonul în teren și a

acționat mult mai agresiv în spa
țiul de „22“.

Abia la reluare, în urma cîtorva 
modificări inspirate, lotul A a re
ușit să echilibreze jocul, să preia 
inițiativa și să , evolueze mai a- 
proape de ceea ce așteptam de la 
el : acțiuni mai grupate, placaje 
stricte, păstrarea majorității baloa- 
nelor. Și totuși, lipsă unui închi
zător de talia lui Radu Demian, a 
perechii de centrii Dragomirescu- 
Nica, a celor doi virtuozi taloneri, 
care sînt lorgulescu și Onuțu s-a 
făcut și în continuare simțită.

într-un cuvînt, un prim trial 
neconcludent, needificator.

La juniori : Lotul A — Lotul B 
40—10 (32—0), după un meci care 
a convins mai mult decît jocul- 
vedetă.

Teren Parcul copilului — foarte 
bun. Timp — rece, cu vint și. ploaie. 
Scor : 18—10 (4—10), pentru lotiul A. 
Au marcat : Rășcanu, Ciocan, Po- 
povici, Miclescu (toți cite o Încer
care) și Nica (transformare) pentru 
lotul A, respectiv Sirbu șl R. Ione- 
scu (ctte o încercare) șl Bucoț 
(transformare) pentru lotul B.

LOTUL A (galbeni) : Baciu 
can), Gh. Mircea (Popovici),
— Postolache, Atanasiu — Ai. 
(Orteieean, Miclescu), Dârăban, 
canu — Țața, Nicolescu — Constan
tin (Braga). Nica, Pavlovici, SUciu
— Durbac (Bucoș).

LOTUL B ( " “ '
(Orteieean),
— Lomotă 
Mircea), I.
Marinescu 
(Leșan), Suclu (Budică), Caragea — 
Bucoș (Simion).

A arbitrat la ceartru, P. Niculescu.

Așa s-a înscris prima încercare din meciul de trial al seniorilor : Rășcanu a fost placat., fără rezultat, de către 
Lomotă, sub privirile lui Durbac. Tn ritafle următoare, tenacele jucător al Universității Timișoara va plonja 
cu jnipg^a tn hutlirili Lotului B... Fotei Andrei PÂNDELE

CONCURSUL ATLETIC REPUBLICAN DE PROBE NECLASICE

TÎMIȘOARA 17 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Frigul (abia 
citeva grade deasupra lui zero) și 
vintul au influiențat clar Întrecerile, 
desfășurate pe stadionul C.F.R., in 
cadrul concursului republican de pro
be neclasice și ștafete. Si, totuși, cel 
mai merituoși dintre concurenți au 
înregistrat cîteva rezultate remarca
bile și noi recorduri naționale.

SENIORI : 60 m : Szabo (Poli. Tim.) 
C.7 — rec. egalat, Darvaș (Poli. Tim.) 
6.8 ; 300 m : Dulgherii (Din.) 34,2, Pe- 
tronius (CAU) 35,0 : 1000 m : Damas- 
chin (Steaua) 2:29,9, Szekely (CSM 
Clu.i) 2:34,2 ; 3000 ni : Bighea (CSM 
Sibiu) 8:39,4, Murgoci (U Iași) 8:43,0 ; 
200 mg : Monea (U Cluj) 24.9. Melinte 
(CAU) ’ —“
Timiș. 
C.A.U. 
8:08.6 ; 
U Iași 
xandra

• Gherghina lordacha

25,5 : 4x200 m : Politehnica 
1:28,9. U Cluj 1:32,7 ; 4x800 m:

Buc. 7:49,6, Metalul Buc. 
4x1500 m : C.A.U.

16:41,0; SENIOARE: 60
Marinescu (Din.). 8,0 ;

- - - (Met.)

3000 m : Maria Lincă (Met.) 9:49,4 
— rec. stabilit. Valeria Ban (Voința 
Cluj) 10:22,8 ; 300 m: Ildico Krausz 
(CAU) 42,2. Rux. Marinescu (D) 
42,5 ; 200 mg : Niculina Manea (Din.) 
29,2. El. Crăciun (SSA) 29,8 ; 4x200 m: 
C.A.U. 1:46,8, C.F.R. Timiș. ’’ * 
3x800 m : Textila Botoșani ___ _
pentatlon: Elena Vintilă (Dinamo) 4736 
p (100 mg — 14,1, greiit. — 10,76 m, 
înălțime — 1.68 m, lungime — 6,13 m, 
200 m — 25,5) — campioană repu
blicană. Rodica Tarălungă (CAU) 3940 
p. Iulia Crișan (CAU) 3093 p ; JU
NIORI .............. - “ ‘ ‘
Mediaș)
(Șc. sp. Sibiu) 7,0 ; 300 m : Ad. Neagu 
(Rovine Cv.) 35,6, N. Szakacs (CSM 
Cluj) 36,1 ; 1000 m : V. Vîi-nă (Șc. Sp. 
Bacău) 2:35,2, N. Zăncescu (Șc. Sp.

1:51,1. 
7:53,2

I : GO m : I. Comuresi (CA
6,7 — rec. republican, Bocor

16:25,0, 
m: Ru- 
600 m: 
1:38-3 j

Emil GROZESCU

(Continuare fn pag. a 2-a)



Campionatul republican pe echipe

DEVINE TOT MAI
Sîmbătă ți duminică s-au disputat 

întrecerile primei etape din cadrul 
returului campionatului de box pe 
echipe. Partidele au fost deosebit 
de interesante prin prizma clasa
mentului din serii, care Va desem
na formațiile calificate în turneul 
final.

MUSCELUL A REALIZAT 
UN SCOR EGAL (11—11) 

IN DEPLASARE
Cimpia Țurzii 16, (prin telefon, 

de la trimisul nostru). întîlnirea 
dintre cele două echipe a prezen
tat, pe alocuri, unele aspecte in
teresante, ceea ce a făcut ca in
teresul numerosului public, care 
a umplut pină la refuz sală Spor
turilor din localitate să fie în con
tinuă tensiune. In plus majoritatea 
boxerilor s-au prezentat în ring 
bine pregătiți, dornici de victorie. 
#<e referim aici la I. Măreț ți C. 
Dia (Mușcelul) I. Farcaș, I. Mol
dovan ți Fr. Sajgo (Combinata 
C.S.M. + Voința Cluj). Remarcăm 
partida dintre ușorii Gheorghe 
Roșea (C.S.M. + Voința) ți Con
stantin Dia (Mușcelul). Dacă des
pre Roșea știam că este un pugilist 
tehnic, bine dotat, despre tînărul 
Dia cunoșteam mult mai puțin. 
Mușceleanul nu s-a Intimidat de 
faima adversarului și a atacat cu 
curaj, în majoritatea timpului de 
luptă, dar a trebuit să recunoască 
că are în față un sportiv mai bun, 
care, evoluînd în fața spectatorilor 
proprii, a făcut o frumoasă de
monstrație de box, situaț’e în care 
judecătorii au acordat victoria în 
qnamitate lui Roșea. Un alt meci 
^prig disputat au oferit, în cadrul 
categoriei cocoș, Nicolae Cordoș 

‘(C.S.M. + Voința) și Nicolae Ma
nea (Mușcelul). Clujeanul cunos
cut ca un puncheur remarcabil a 
Încercat să-l facă K.O. pe Manea, 
dar mușceleanul a evitat contac
tul cu adversarul, a lovit din miș
care, astfel că după 9 minute de 
întrecere verdictul arbitrilor a 
fost: meci nul.

Celelalte rezultate: (primii sînt 
trecuți sportivii din Cluj) cat. se- 
mimuscă: Remus Cosma cîștigă 
fără adversar, cat. muscă : Iosif 
liorja p. p. Mihai Toma, cat. pană: 
Ioan Boancă p. p. loan Mareș, cat. 
semiușoară: Aurel Simion (Muș
celul) cîștigă fără adversar, cat. 
semimijlocie : Ștefan Marton p. p. 
Gheorghe Viad, cat. mijlocie mică: 
loan Farcaș b. p. Aurel Pițigoi, 
cat. mijlocie: Ion Moldovan
(C.S.M. + Voința) cîștigă fără ad
versar, cat. semigrea : Fr. Sajgo 
b. p. Gheorghe Manea, cat. grea : 
Anghel Iancu (Mușcelul) cîștigă 
fără adversar. Scor final II—11.

Pool OLTEANU
C.S.O. BAIA MARE — A.S.A. 

CLUJ 12—6
Aproximativ 1000 de spectatori au 

urmărit, în sala sporturilor din Baia 
Mare, o întilnire „cheie" pentru 
configurația clasamentului seriei a 
Vl-a, și anume cea dintre C.S.O. din 
localitate și A.S.A. Cluj. Meciurile, 
destul de echilibrate, au fost viu 
disputate și de un nivel tehnic co
respunzător. Mai bine pregătiți și 
mai deciși în acțiuni, localnicii au 
obținut victoria cu scorul de 12—6, 
luîndu-și revanșa în urma înfrînge- 
rii suferită în primul meci.

Iată rezultatele m ordinea cate
goriilor (primii sînt trecuți boxerii 
din Baia Mare) : I. Dăboieș cîștigă

fără adversar, A. Cristian b. p. I. 
Kiss, V. Hreniuc p. p. V. Morea, A. 
Rusneac b. p. N. Soloszy, V. Kiss 
și C. Lică amîndoi descalificați, A. 
Matiuț b. ab. 3 I. Fuicu, Gh. Man 
b. p. Șt. Drăgoi, C. Nagy b. p. 1. 
Mihoc, A. Coroianu (A.S.A.) cîștigă 
fără adversar, A. Toth p. dese. 1 A. 
Mureșan. T. TOHATAN-coresp.

METALUL PLOPENI — 
PROGRESUL BRĂILA 13—9 
Dornici să obțină cu orice preț 

victoria, combatanții au neglijat 
aspectul spectacular al întreceri
lor. în cale din urmă, boxerii 
din Piopeni au cîștigat întîlnirea 
cu scorul de 13—9. Iată rezultatele 
în ordinea categoriilor : E. Coman 
(Progresul) b. p. D. Rotăreanu, T. 
Toma (Metalul) b. p. N. Popa, V. 
Rădulescu (Metalul) b. p. Gh. 
Marinei, N. Draguna (Metalul) b. p. 
V. Melinte, M. Nicoîae (Metalul) 
b. ab. 2 I. Robitu, I. Militant (Me
talul) b. ab. 1 T. Gheorghe, A. 
Zaibel (Progresul) b. dese. T. Stă- 
nescu, C. Mihai, Șt. Pătărlogeanu 
(Progresul) cîștigă fără adversar.

'V. ALBU-coresp.'

MOTORUL ARAD — VOINȚA 
SATU MARE 13—9

Motorul Arad a învins pe Voința 
Satu Mare cu scorul de 13—9. Cea 
mai frumoasă partidă au realizat-o 

Șt. M-ihalcik (Motorul) și Șt. Crișan. 
Arădeanul a ciștigat la puncte.

N. BARDAN

U.M. TIMISOARA — COMBI
NATA METALUL -r RAPID 

BUCUREȘTI 7—15
Dorința gazdelor de a se revan

șa în fața combinatei bucureștene 
nu s-a realizat. Aceasta, datorită 
în mare măsură faptului că timi
șorenii porneau cu un handicap 
de 4 puncte cauzat de absența u-

INTERESANTĂ
nor reprezentanți la categoriile 
semimuscă și cocoș. în cele din 
urmă, pugiliștii bucureșteni au 
cîștigat cu scorul de 15—7.

Șt. MARTON-coresp.
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 

CORVINUL HUNEDOARA 
22-0

Echipa oaspe s-a prezentat la Cra
iova numai cu șase boxeri. Partida 
amicală disputată a fost de' un slab 
nivel țehnic. V. Popovici-coresp.

C.S.M. REȘIȚA — METALUL- 
MEVA TR. SEVERIN 20—2

Intîlrtirea dintre C.S.M. Reșița 
și Metalul-Meva Tr. Severin a fost 
la discreția gazdelor. Rezultatele 
în ordinea categoriilor (primii sînt 
boxerii reșițeni): C. Buhara b. p.
C, Ciuhat, A. Constantin b. ab. 1 
Al. Popescu, I. Angejescu b. p. P. 
Nicolae, P. Nedelcea b. ab. 1 M. 
Surdu, C. Muscă b. ab. 1 C. Vrin- 
ceanu, M. Ruică b. p. I. Calomfir,
D. Trandafir b. ab. 1. A. Istră- 
lescu, N. Pătuleanu b. ab. 2 M. 
Tutunaru, M. Morărescu b. ab. 3 
S. Negrescu, L. Sima pierde dese. 
2 I. Ciovică, C. Văran cîștigă fără 
adversar.

D. PLAVIȚIU-coresp.
C.S.M. SIBIU — DINAMO 

BRAȘOV 0-22
Deși localnicii au prezentat la cîn- 

tar o formație în limitele regulamen
tului (9 boxeri), unul dintre ei (D. 
Cercel) a depășit greutatea astfel 
că oaspeții au cîștigat prin nepre- 
•zentare. Această victorie categorică 
a brașovenilor va fi, probabil, de
cisivă 2n lupta pentru ocuparea pri
mului loc în serie.

G. TOPlRCEANU-coresp.
Meciul de la Bacău, dintre A.S.A. 

și Constructorul Galați, a fost amî- 
nat.

ETAPA

PARTIDE

INAUGURALĂ
Stmbătă și duminică s-au desfășurat partidele primei etape din cadrul celei dc 

a 23-a ediții a campionatelor naționale de volei, divizia A- Au lipsit de la start doar 
echipele clubului Dinamo București... angajate in Întrecerile Dlnamoviadel de la 
Leningrad. Cele zece partide desfășurate in prima etap* nu ne-au oferit rezultate 
surpriză, in schimb cinci dintre ele au dat loc unor dispute deosebite, consemnln- 
du-se și răsturnări de situații. Iată citeva amănunte de la meciurile progra
mate duminică.

MASCULIN
VIITORUL BACAU — POLITEH

NICA GALAȚI (3—2). Deși nu a 
oferit spectatorilor prea multe faze 
de volei autentic în primele 3 se
turi, întîlnirea dintre băcăuani ți 
gălățeni a fost totuși interesantă în
deosebi ca evoluție a scorului. Pen
tru obținerea victoriei, ambele e- 
chie au depus eforturi serioase in 
seturile 4 și 5. în special setul de
cisiv a fost aprig disputat, pentru 
realizarea fiecărui punct fiind nece
sare cîte 8—9 schimbări de servi
ciu. Victoria a revenit echipei care 
în final a reușit să se mobilizeze 
mai mult. Au condus bine A. Di- 
nicu și CI. Nistor — din București.

I. IANCU-coresp.
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

RAPID BUCUREȘTI (0—3). Doar 
în ultimul set studenții ș-au apro
piat de nivelul câștigătorilor care, 
siguri de victorie, au jucat deconec
tat, permițînd doar o scurtă reve
nire formației gazdă. Timișorenii au 
comis greșeli inadmisibile la pre
luări, blocaj și intrări. Oaspeții — 
avînd în față un adversar nepre
gătit — au zburdat, lăsînd o fru
moasă impresie. S-au remarcat : 
Cristian Ion, Penciulescu, Moculcs- 
cu și Paraschivescu de la Rapid, 
Neghină și Bugarschi, de la Poli
tehnica. Foarte bun arbitrajul cu
plului C. Pitaru (Sibiu) — V. Chio- 
reanu (Cluj).

P. ARCAN-coresp.
TRACTORUL BRAȘOV —

STEAUA (0—3). Steliștii au debutat 
în nou] campionat cu o victorie ca
tegorică. realizată în fața unei echipe 
în plină ascensiune. Maturitatea 
formației conduse de T. Tănase s-a 
făcut din plin remarcată, mai ales 
în primele două seturi, cînd a avut 
de rezolvat o serie de probleme 
puse de adversari. Brașovenii — fără 
Ferariu cane, după zece ani conse
cutivi de activitate, a plecat de la 
echipă — se află la început de

MARATON

A DIVIZIEI A
încheiat cu victoria oaspetelor după 
135 de minute de joc. Gazdele au 
evoluat foarte bine în primele două 
seturi, iar în cel de-al treilea au 
condus cu 15—14, dar au scăpat vic
toria cu 3—0 în prelungiri. Studen
tele, mai tinere și mai valoroase, 
s-au impus și în celelalte două se
turi. Remarcate : Livia Pavel, Mar
gareta Vasiu și Cristina Popa 
(C.S.M.), Loreta Sudacevschi, Elena 
Pandrca și Gabriela Popa (Medici
na). Au arbitrat cu scăpări F. Sat- 
noian și L. Păltinișan din Brașov.

I. IONESCU-coresp.

FARUL — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA (3—2). Așa cum era de 
așteptat, întîlnirea a prilejuit o

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN :
Tractorul Brașov — Steaua București 0—3 (—8, —15, —4), 
Politehnica Timișoara — Rapid București 0—3 (—8, —5, —14).
Universitatea Craiova — I.E.F.S. București 1—3 (—16, —12, 8, —7). 
Universitatea Cluj — Progresul București 3—2 (13, 8, —10, —13, 10).
Viitorul Bacău — Politehnica Galați 3—2 (7, —4, —12, 11, 1,3).

FEMININ

C. P. București — Rapid București 0—3 (—7, —5, —13).
Constructorul București — I.E.F.S. București 2—3 (12, 13, —4. —7, —6).
C.S.M. Sibiu — Medicina București 2—3 (7, 7. —15, —9, —11). 
Penicilina Iași — Sănătatea Arad 3—0 (6, 4, 0).
Farul Constanța — Universitatea Timișoara 3—2 (9, —10, 13, —16, 9).

ETAPA VIITOARE
Masculin : I.E.F.S. — Vllrorul, Rapid — Universitatea Craiova. Steaua — 

Politehnica Timișoara. Dinam» — Tractorul, Unirea Tricolor Brăila — Pro
gresul. Politehnica Galați — „U“ Cluj.

Feminin : Rapid — Constructorul, Dinamo — Farul, Medicina — Ceahlăul, 
I.E.F.S. — C.S.M., Penicilina — C .P.B., sănătatea — Universitatea.

drum, dar cu reale perspective. Re
plica dată steliștilor în setul al doi
lea (în care au condus cu 14—13) 
este o dovadă grăitoare.

Au condus foarte bine L. Ciulea 
(Tg. Mureș) și S. Dumitrescu (Plo
iești).

C. GRUIA-coresp.
UNIVERSITATEA CLUJ «- PRO

GRESUL (3—2). Pe durata a cinci 
seturi, spectatorii prezenți la aceas
tă întilnire au asistat la un meci 
de mare atractivitate. Clujenii și-au 
adjudecat o victorie pe deplin me
ritată. Ei au fost superiori în toate 
compartimentele, dar mai ales în 
atac, unde BInda a străpuns cu re
gularitate, prin mingi In forță, blo
cajul advers.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
I.E.F.S. BUCUREȘTI (1—3). Gaz
dele au evoluat șters, neconvingă
tor, plerzînd seturi în care au avut 
conducerea la o diferență substan
țială s 14—9 (setul I), 9—4 (setul II). 
La rîndul lor, Învingătorii nu au 
strălucit, dar au știut să cîștige. 
S-a remarcat doar Daniel Ionescu 
de la I.E.F.S.

Șt. GURGUI-coresp. 
FEMININ

C.S.M. SIBIU — MEDICINA 
BUCUREȘTI (2—3). Meci dramatic,

luptă aprigă pentru victorie, des
fășurată pe parcursul a 140 de mi
nute de joc. Studentele au intrat 
în teren cu intenția de a cîștigă și 
puțin a lipsit să-și îndeplinească 
obiectivul. Căderea lor fizică din 
setul decisiv le-a privat însă de 
succes. S-au remarcat Emilia Cer- 
nega și Doina Biji de la Farul, res
pectiv Maria Dobrogeanu.

C. GOLDENBERG-coresp.

PENICILINA IAȘI — SANATA- 
TEA ARAD (3—0). Campioana nu a 
avut probleme în fața unei echipe 
modeste, cîștigînd ușor toate cele 
trei seturi. Au ieșit în evidență Flo
rentina Itu, Carolina Hatură și Ma- 
rilena Cîrțan de la învingătoare, 
Elisabeta Goloșie și Ana Iambric 
de la învinse.

D. DIACONESCU-coresp.

MIERCURI MECIURILE AMINATE

Partidele amînate, Dinamo — Uni- ' 
rea Tricolor Brăila (m) și Ceahlăul 
P, Neamț — Dinamo (f), sînt pro
gramate miercuri. Primul meci va 
fi găzduit de sala Dinamo șl va în
cepe la ora 17.

VlNĂTORILOR PE 1971:
A. OSTER (Timișoara) 

Șl I. VLĂSCEANU (București)
Ieri, cu toate că timpul prevestea 

sosirea iernii, numeroși iubitori ai 
sportului cu arma de vînătoare din 
București au luat drumul poligonu
lui Tunari, pentru a asista la pa
sionantele întreceri de talere ale ce
lor mai buni vinători din țară. In 
cele două zile ale finalelor 50 de 
țintași — rămași din cei 74 după 
selecția organizată vineri — s-au 
străduit să doboare cît mai multe 
taiere, să ocupe, un loc cît mai bun 
în clasamente la skeet sau la șanț. 
Vînâtorii timișoreni au fost tot 
timpul in centrul atenției, în fiecare 
zi de concurs ei aflîndu-se printre 
animatorii competiției la proba de 
talere aruncate din turn, skeet. Pfliă 
la .urmă, pe tabelul de onoare al 
competiției de skeet, reprezentanții 
Asociației de vînătoare a județului 
Timiș _ Adalbert Oster, Dan Gruia 
și Sabin Pop — au ocupat pozițiile 
de frunte, clasîndu-se pe primele 
trei locuri. Majoritatea finaliștilor 
au doborit un număr destul de mare 
de talere, între 65 și 84 (din totalul 
de 100) ceea .ce pentru vinători con
stituie o frumoasă performanță.

La proba de talere aruncate din 
șanț, ramură mai dificilă a tirului 
la ținta mișcătoare, rezultatele au 
fost mai slabe, cel mai bun punctaj 
fiind 63 t. dar cei 18 finaliști s-au 
străduit să rateze cit mai puține 
focuri și dacă n-au reușit se dato- 
rește, pe de o parte, timpului ne
favorabil, iar pe de altă parte lipsei 
de antrenament specific (in țară ne- 
existînd poligoane de șanț).

Iată clasamentul celor două probe: 
skeet (100) : A. Oster (Timiș.) 84 t 
(pe manșe 41—43), 2. S. Popa (Ti
miș.) — mezinul finalelor — 19 ani 
— 80 t, 3, D. Gruia (Timiș.) 77 t, 
4. L. Grecii (Maramureș) 76 t. 5. St. 
Boroș (Maramureș) 73 t. TALERE 
ARUNCATE DIN ȘANȚ (100 ) : 1, 
I. Vlăsceanu (Clubul vînătorilor, 
București 63 t (33—30), 2. S. Dumi
trescu (Prahova) 61 t, 3. O Vitorio 
(Caraș Severin) 58 t, 4. V. Condrea 
(C.V.B.) 56 t (la baraj 19 t), 5. D. 
lorga (Prahova) 56 t (b. 15 t).

Defilează detașamentele de pre
gătire a tineretului pentru apă- 

. rarea patriei
Fotografii Theo MACARSCHI

(Urmare difi pag. 1)

(Urmare din pag 1)

C. Ionescu. începînd cu categoria 
74 kg., superioritatea dinamoviști- 
lor a devenit însă clară, ei lăsînd 
adversarilor doar 0,5 puncte, in ur
ma victoriei la scor (15—3), obținu
tă de Marcel Vlad în partida cu 
Gheorghe Ciomîrtan.

Meciul dintre Dinamo și Pescă
rușul Tulcea a constituit o simplă 
formalitate pentru bucurețteni. 
Scorul final (39—1) ne scutește de 
orice comentarii. Totuși, disputa 
sportivilor de la categoria 100 kg., 
dintre V. Fodorpatakj (Dinamo) și
D. Manea a fost una dintre cele 
mai spectaculoase ale reuniunii.

întîlnirea dintre Progresul și 
Pescărușul Tulcea s-a terminat tot 
la un scor sever (28—2) în favoa
rea bucureștenilor. Este drept că 
oaspeții s-au apărat cu îndîrjire, 
determinîndu-i pe arbitri să con
semneze patru duble descalificări.

IN CONFRUNTAREA 
CRIȘUL ORADEA — OLIMPIA SATU 

MARE, TOATE PARTIDELE 
ÎNCHEIATE ÎNAINTE DE LIMITĂ !

Triunghiularul Metalul București 
— Crițul Oradea — Olimpia Satu 
Mare, găzduit de sala de la „23 
August", a început cu confruntarea 
Crișul — Olimpia. înaintea acestei 
etape, atît formația din Oradea cît 
ți cea din Satu Mare se aflau la 
egalitate în clasament, ambele cu 
cite 16 puncte. Așadar, întîlnirea 
acestora se anunța echilibrată și 
deosebit de interesantă. Dar. luptă
torii orădeni nu au luat de astă 
dată în seamă clasamentul și după 
numai cinci meciuri, de la prime
le categorii, conduceau cu catego
ricul scor de 20—0 ! Sătmărenii, 
surprinși de asalturile viguroase 
ale orădenilor, terminate toate prin 
tuș, au încercat la următoarele ca
tegorii să facă totul pentru a evi
ta o înfrîngere drastică. Dintre ci 
însă, doar Gh. Ardeleanu (cat. 74 
kg) și I. Cuc (cat. 100 kg) au reu
șit să obțină victorii, ceilalți pără
sind salteaua învinși și astfel con
fruntarea a luat sfîrșit cu rezulta
tul de 32—8 în favoarea echipei 
Crișul. De notat că toate partidele, 
de la categoria 48 pînă la 4-100 kg, 
s-au încheiat înainte de limită !

în continuare, a avut loc întîlni
rea Metalul — Crișul, partidă care, 
după victoria netă a echipei orăde- 
ne în fața celei din Satu Mare, era 
așteptată cu mare interes. Luptă
torii metalurgiști s-au văzut con
duși după meciul de la cat. 48 kg, 
cînd C. Ionescu a pierdut. înainte 
de limită în fața lui F. Gyongyosi. 
ba categoria următoare, 52 kg, doar 
3 secunde mai erau pină la gongul 
final și I. Marin (Met.) era condus la 
puncte de J. Gyongyosi (Crișul). Ul
timul a primit însă atunci al trei
lea avertisment și a fost descalifi
cat, rezultatul devenind egal : 4—4.

»-p m«nttout •' »i după

cel de al treilea meci, Șt. Badea — 
Al. Szabo (cat. 57 kg) terminat, la 
capătul unui duel extrem de dis
putat, printr-un draw. La celelalte 
categorii însă, bucureștenii s-au 
distanțat, cîștigînd, în final, cu 
29—11. în sfîrșit, ultima partidă a 
triunghiularului, Metalul — Olim
pia, a luat sfîrșit cu un rezultat 
t are ne scutește de comentarii l 
27—1.

Costin CHIR1AC
A.S.A. BACĂU A ÎNVINS LA SCOR 

PE STEAGUL ROȘU BRAȘOV!
Una dintre surprizele etapei o 

constituie, fără îndoială, înfrînge- 
rea la București, în sala Giulești, a 
cunoscutei formații brașovene Stea
gul roșu in partida cu A.S.A. Ba
cău, promovată anul acesta în pri
ma categorie ! Și nu este vorba de 
o înfrîngere la limită ci de una la un 
scor categoric: 25,5—10,5. în urmă
toarele două partide. Rapid Bucu
rești a întrecut pe Steagul roșu cu 
20—12 și pe A.S.A. cu 22,5 — 9,5. 
Cele mai frumoase întîlniri le-au 
realizat luptătorii de la categoria 
48 kg N, Gingă (Rapid), N. Bălan 
(A.S.A.) și E. Antal (Steagul roșu). 
Bunăoară întîlnirea dintre uitimii 
doi s-a încheiat la capătul unui 
mare număr de procedee tehnice 
finalizate, tabela de punctaj indi- 
cînd în final 17—17.

Marius LUȚAȘU-coresp.
STEAUA S-A DETAȘAT 

IN PARTIDELE DE LA CRAIOVA
Spectatorii prezenți în sala spor

turilor din Craiova au asistat la 
întîlniri de bun nivel tehnic, mul
te dintre ele aplaudate la scenă 
deschisă. Cum era și de așteptat 
formația clubului Steaua s-a deta
șat, cîștigînd ambele partide sus
ținute : 29,5—10,5 cu C.S.M. Reșița 
și 20—12 cu F.lectroputere Craio
va. La rîndu-i, echipa locală a ob- 
■ținut victoria cu 18,5—13,5 în fața 
celei din Reșița.

T. C OSTIN-coresp.
MECIURI SPECTACULOASE 

LA TG. MUREȘ
In triunghiularul care a avut loc 

la Tg. Mureș majoritatea partide
lor au fost deosebit de spectacu
loase. Mureșul din localitate a în
registrat victorii atît în fața echi
pei Dunărea Galați (20.5—11,5), cît 
și a formației 1PROFIL Rădăuți 
(20,5—18,5). 1PROFIL — Dunărea 
22—10.

Ion PAUȘ-coresp.
DOUA REZULTATE DE EGALITATE 

LA LUGOJ
Formația lugojeană Vulturii tex

tila a terminat la egalitate parti
dele cu C.F.R. Timișoara și cu C.S. 
Pitești cu același scor: 16—16. A 
treia întilnire, C.S. Pitești — C.F.R. 
Timișoara a luat sfîrșit cu victoria 
primei echipe : 24—16. Foarte bun 
arbitrajul prestat de Ton Cornea- 
,nu (Bucureștii).

Ion LEȘ-coresp,

rășului Alexandru Soare, președin
tele Asociației Studenților din Cen
trul universitar București.

Două studente și un student — 
îmbrăcați în binecunoscutele costu
me albastre, ale detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei — înalță pe catarg dra
pelul Republicii Socialiste România. 
Fanfara militară intonează „Trei cu
lori". Sînt clipe emoționante, aplau
date frenetic rle cei prezenți în tri
bune. Apoi, tovarășul Alexandru 
Soare rostește o scurtă alocuțiune, 
arătînd că studenții Capitalei sînt 
reprezentați în prima divizie a țării, 
la diferite discipline sportive, de 22 
de echipe ; 15 echipe activează în di
vizia secundă și aproape 500 de stu
denți dețin categorii superioare de 
clasificare sportivă. Anul trecut, nu
mai în „Luna sportului de masă", 
au evoluat 39 000 de studenți...

în acordurile imnului studențesc 
„Gaudeamus", coloana sportivilor pă
răsește pista, lăsînd loc celor care 
vor face demonstrații.

Folosim cîteva minute de pauză 
pentru a-1 aborda pe tovarășul Ale
xandru Soare, căruia îi solicităm u- 
nele detalii privind activitatea stu
denților în detașamentele de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei :

— împreună cu întreg tineretul — 
ne spune interlocutorul — studenții 
fac și ei parte din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea patriei. A- 
cum, la început de an universitar, 
în cinstea aniversării a 50 de ani 
dc la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist, am lansat o chemare Ia 
întrecere, cu obiective menite să 
stimuleze ridicarea pe o treaptă supe
rioară a pregătirii studenților pen
tru apărarea patriei. Ne-am propus, 
printre altele, frecventarea cu re
gularitate a ședințelor de pregătire,

obținerea de către un număr cit mai 
marc de studenți a insignei de ,.țin- 
taș dc elită", intățarea a cinci cin- 

— tece patriotice;"* *■
Programul demonstrațiilor l-au 

deschis — prezență inedită — o uni
tate de militari. Curajoșii pompieri au 
stins. în cîteva minute, un incendiu, 
au escaladat, cu ajutorul scării-bas- 
ton, un zid, o fereastră ; ostași ai 
trupelor de securitate au „prins" un 
infractor cu ajutorul clinilor poli
țiști, s-au „bătut" cu „infractorii" — 
unul contra doi. unul contra trei, 
doi contra patru — apelînd la lovi
turi spectaculoase de karate și de 
judo.

In continuare, studenții sportivi au 
oferit celor prezenți în tribune în
treceri de atletism, precum și de
monstrații de aeromodele, executate 
de cițiva membri ai recent înfiin
țatului centru de la Institutul Poli
tehnic.

La sfîrșitul festivităților — care au 
marcat atît de atractiv deschiderea 
anului sportiv universitar — Asocia
ția Studenților a Centrului universi
tar a oferit citeva premii : diploma 
pentru cel mal activ șef de comisie 
sportivă a fost acordată studentului 
Vasile Gheorghe de la Institutul Po
litehnic ; pentru obținerea unor înal
te performanțe «oortive și rezul
tate bune la învățătură, au maj pri
mit diplome următorii studenți : Va
sile Popa, component al lotului re
prezentativ de baschet al țării, Ag
neta Kun, campțoană de tenis a ță
rii, Maria Cengher, componentă a 
lotului reprezentativ de volei. Insti
tutului Politehnic i-a fost acordata 
diploma pentru cele mai bune re
zultate obținute anul trecut în dez
voltarea sportului de masă.

★
In numărul nostru de mîine vom 

reveni cu reportaje și însemnări de 
la deschiderea anului sportiv in ce
lelalte centre universitare ale țării.

LEGEA ESTE,
Frig, burniță, vînt ! Cu asemenea 

coordonate, reuniunea hipică de 
ieri s-a anunțat de la bun început 
dificilă, atît pentru asistență, cît 
și pentru concurenți. Spre surprin
derea noastră. însă, dificultatea au 
suportat-o numai spectatorii ! Deși 
a existat, iară îndoială, pentru toa
te performanțele un coeficient, nu
meroși partanți au găsit în vitregia 
vremii... un aliat, și ca atare au 
realizat cele mai bune valori din 
carieră 1 Totuși, mulți dintre aceș
tia — cu șansă teoretică — abia 
și-au tîrît picioarele... Mai există, 
oare, un criteriu de apreciere ? 
Practic discutînd, nici ' unul ! Ieri, 
de pildă, Gînd, fără să fie un adept 
al stării atmosferice, a realizat cel 
mai bun timp din carieră in acest 
an, 1:24,2 pe km. Sînt, indiscutabil, 
cițiva cîștigători care au meritat 
victoriile repurtate. Alții, nu 1 Și, 
în primul rînd, Hibrid ! Ca și într-o 
paralelă cu Cuc. Ion Niculae a în
deplinit un mare salt de valoare 
— în cadrul recordurilor, dar care 
izbește din prima citire a cifrelor. 
Este, indiscutabil, că Ion Niculae 
este un driver foarte slab pregătit 
și plin de vicii. Normal, trebuia de 
mult să nu mai conducă pe hipo
drom. „Ce ne facem însă, dacă 
luăm tuturor licența de a mai con
duce este o explicație „neofi
cială", dată, totuși, de un „ofi
cial". Dar legea ? Ea este oare fă
cută numai pentru unii ? Adică ele
mente, incomparabil mai valoroase, 
ca Oană, Toderaș, Teofil etc sînt si
lite să suporte rigorile legii, iar Ion 
Niculae, nu ? Unde e lege, nu e

TOTUȘI, LEGE!..
tocmeală ! Și dacă cei în drept nu 
vor s-o aplice, va veni șl vremea 
cînd voi fi, probabil, unicul spec
tator de pe hipodrom !...

REZULTATE TEHNICE: 1. Izo- 
mer (I. Crăciun), Satira. Papanaș,
38.2, 2. Suveicuța (V. Gheorghe), Del
fin, Obădar, 31,5, 3. Rosalin (S. Mi- 
hăilescu), Halva, Lăcaș, 31,1, 4. Tu- 
tănel (R. Costică), Talon, Dansator,
40.2, 5. Tamisa (Gh. Tănase), Flo
rid, Hortensiu, 33, 6. Raliu (I. Cră
ciun), Torino, Tantal, 35,6, 7. Hi
brid (N. Ion), Iuta, Olănița, 29,3, 8. 
Honda (T. Marcu), Jim, Zefirel, 
41,5.

ȘI-AU ÎNCHEIAT ACTIVITATEA
BRĂILA, 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Fondiștii au dat 
ultimele lovituri de pedale din se
zonul 1971, participînd în număr 
mare la competiția dotată cu „Cupa 
sindicatelor", desfășurată pe un cir
cuit din centrul orașului, în organi
zarea reușită a Consiliului județean 
al sindicatelor. In ciuda vremii ne
favorabile (foarte frig și vînt pu
ternic), întrecerile au fost urmărite 
de mulți, foarte mulți iubitori ai 
ciclismului, înșiruiți pe traseu. Pa
siunea lor a fost recompensată din 
plin de dinamismul curselor, impri
mat, cum era și firesc, de către ci
cliștii locali;

La seniori, victoria a revenit lui 
Ștefan Ene (Steaua) — originar din, 
Brăila — care a totalizat 25 de 
puncte, urmat de T. Drăgan (Voin
ța București) 11 p și Viorel Muri- 
neanu (Șc. sp. nr. 3) 9 p. Aceștia 
au evadat din- pluton după primii 
kilometri și nu au mai putut fi a- 
Junși. In proba juniorilor, tot brăi- 
lenii au fost cei care au acționat 
cu dîrzenie, dar stelistul Ion Ga
vrilă, foarte bun sprinter, a acu
mulat cele mai multe puncte (15), 
urmat de V. Pascale (Brăila) 9 p, 
și C. Camer (Brăila) 7 p. Primilor 
clasați, organizatorii le-au oferit 
numeroase premii.

Emil IENCECNiddy DUMITRESCU

A ÎNTRECUT SELECȚIONATA LUDL1N

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI INDIVIDUAL Șl PERECHI

REZULTATE BUNE iN. APROAPE TOATE REUNIUNILE
Sîmbătă și duminică, au avut 

loc în mai multe orașe, întrecerile 
campionatului individual și perechi, 
competiție care a desemnat pe par- 
t.cipanții la finalele ce vor avea loc 
luna viitoare. In zonele semifina
lelor s-au calificat pentru confrun
tarea ultimă cinci popicari la 
individual și perechile de pe locu
rile I și II.

Iată o parte din rezultatele se
mifinalelor i

FEMININ
BUCUREȘTI — Pe arena Con

structorul, întrecerile au fost do
minate de reprezentantele județe
lor Prahova, Ilfov (componentele 
echipei Cetatea Giurgiu) și Brașov. 
In general, rezultatele au fost 
bune, majoritatea celor calificate 
pentru finală obținînd cifre de 
peste 400 la proba de 100 lovituri 
mixte. Performerele zonei din Bu
curești au fost prahovencele Marieta 
Branzea (Petrolul Băicoi) — la 
junioare, Polixenia Gavrilă Vo
ința Ploiești) — la senioare și 
sportivele din Giurgiu Ileana Oni- 
ciuc — Elisabeta Lupea — la pe
rechi.

REZULTATE! junioare: 1. Ma
rieta Branzea (Prahova) 443 (cu 
nici o bilă în gol), 2. Stela Boba 
(Ilfov) 405, 3. Florica Tudor (Ilfov) 
400, 4. Margareta Nagy (Brașov) 
382, 5. Maria Floricel (Dolj) 367 
Senioare: 1. Polixenia Gavrilă
(Prahova) 463 (cu 5 bile în gol), 
2. Tise Schmidt (Brașov) 460, 3. Livia 
Răstăman (Brașov) 460, 4. Ana 
f'flszegi (Sibiu) 411, ?■ Ileana Oni-

ciuc (Ilfov) 397. Perechi: 1. Ileana 
Oniciuc — 455 — Elisabeta Lupea 
— 411 (Ilfov) 866, 2. Polixenia
Gavrilă — 416 — Eleonora Nicu- 
lescu —440 (Prahova) 856,

SIBIU — în zona de la Sibiu, 
jucătoarele care au arătat cea mai 
mare precizie au fost reșițencele 
(primele clasate la senioare și pe
rechi), precum și junioara Ecate
rina Balazs din Oradea. Senioare:
1. Maria Rus (Caraș Severin) 398,
2. Ecaterina Varga (Bihor) 389, 3. 
Tereza Dragomir (Timiș) 380, 4. Ma
ria Stanca (Caraș-Severin) 376, 5. 
Irina Szasz (Bihor) 375. Junioare : 
1. Ecaterina Balazs (Bihor) 395, 
2 Maria Beringer (Timiș) 372, 3. 
lldico Jijic (Caraș-Severin) 369, 4. 
Elisabeta Levai (Bihor) 368. 5. Eca
terina Solimosan (Bihor) 348. Pe
rechi: 1. Maria Rus — Gertrude 
Apro (Caraș-Severin) 783, 2. Maria 
Bagoly — Tereza Dragomir (Timiș) 
763.

I. BOTOCAN — coresp.
MASCULIN

IAȘI — Este pentru prima oară 
cînd lașul găzduiește o importantă 
competiție republicană la popice. 
Pe arena Nicolina s-au întrecut 
reprezentanții a 10 județe dintre 
care s-au impus popicarii gălățeni 
și prahoveni. Rezultate : Juniori: 
1. C. Silvestru (Prahova) 843, 2. I. 
Scheftz (Prahova) 816, 3. St. Hor
vath (Covasna) 775, 4. M. Lungu 
(Suceava) 771, 5. D. Kovacs (Har
ghita) 752. Seniori : 1. I. Băiaș
(Galați) 924, 2. I. Tismănaru (Ga
lați) 892, 3. Gh. Silvestru (Prahova)

886, 4. D. Dumitru (Prahova) 873, 
5. V. Nicolescu (Prahova) 850. 
Perechi : 1. I. Băiaș — I. Tismă
naru (Galați) 1830, 2. D Dumitru 
— Gh. Silvestru (Prahova) 1818.

D. DIACONESCU — coresp.

RM. V1LCEA — In întrecerile 
din localitate s-au obținut următoa
rele rezultate : Juniori : 1. I. Ște- 
fucz (Cluj) 847, 2. I. Călin (Dolj) 
843, 3. M. Oprescu (Argeș) 837, 4. 
A. Molnar (Cluj) 837, 5. N. Na- 
gelu (Dolj) 799. Seniori: 1. P. Ho- 
dobașa (Argeș) 861, 2. E. Kiraly 
(Cluj) 858. 3. C. Schiopulescu (Dolj) 
837, 4. V. Cadar (Caraș-Severin) 
822, 5. Gh. Niță (Timiș) 805. Pe
rechi: J. Tokos — Kiraly (Cluj) 
1650, 2. Cadar — Niță (Caraș-Seve
rin) 1646.

P. GIORNOIU — coresp.

MANGALIA — Numai o parte 
dintre concurenți ca, de pildă, re
prezentanții clubului Rapid Bucu
rești au obținut rezultate superi
oare. Seniori: 1. V. Mântoiu (Bucu
rești) 929, 2. 1. Păgideanu (Bucu
rești) 886, 3 .C. Rădulescu (Bucu
rești) 875, 4. L. Kiss (Brașov) 867, 
5. I. Petru (București) 843. Juniori : 
■1. A. Cătineanu (București) 865, 
2. T. Alexe (București) 857, 3. C. 
Voicu (București) 848, 4. M. Bă- 
lescu (București) 789, 5. C. Vutco- 
vici (Constanța) 780. Perechi: 1. 
Rădulescu — Mântoiu (București) 
1710, 2. I. Păgidean — I. Popescu 
(București) 1685.

L CIOROATA — coresp.

ROMAN, IG (prin telefon, de la 
corespondenții noștri). La sfîrșitul 
săptăminii trecute s-a desfășurat în 
localitate, meciul atletic internațio
nal dintre reprezentativa C. A. Ro
man și selecționata Voevodatului 
Lublin din Polonia. La capătul u- 
nei dispute dîrze, urmărită cu mult 
interes de un mare număr de spec
tatori, victoria a revenit gazdelor 
cu scorul general de 126—113 p. 
Succesul clubului romașcan se da- 
torește, în special, atletelor șale, 
care au obținut o victorie clară la 
o mare diferență de scor : 79—48 p.

In ciuda timpului nefavorabil, 
concurenții s-au străduit să obțină 
și rezultate cît mai bune. Unii au 
reușit, alții însă... în sfîrșit, se cu
vine să subliniem organizarea ire
proșabilă a competiției, asigurată 
de forurile sportive locale. Iată a- 
cum cele mai bune rezultate înre
gistrate : FEMEI : 100 ni : Nowak 
(L) 11,5, Suman (R) 11,6 — la 0,1 s 
de recordul republican ; 200 m :
Suman 25,2, Diaconiuc (R) 26,0 ; 
400 m : Suman 56,8, Drazek (L) 
60,2 ; 800 m : Suman 2:16,2, Wag
ner (L) 2:16,4 ; 4x100 m : Roman 
51,4. Lublin 53,0 ; 100 mg : Nowak 
(L) 14.8, Diaconiuc 15,4 ; lungime : 
Loghin (R) 5,23 ; înălțime : Loghin 
1,53 m, Piatek (L) 1,40 m ; greu
tate : Loghin (R) 15,60 m ; suliță : 
Loghin (R) 47,60 m, Piatek (L) 
45,60 m. BĂRBAȚI : 100 m : Ols-

zowya (L) 10,6, Kolodziej (L) 10,7, 
Bîrcă (R) 11,0; 200 m: Olszowya 
21,1, Kolodziej 22,2, Bircă 23,3 ; 
800 m : Wielicki (L) 1:57,2, Hondor 
(R) 1:58,3; 1500 m; Păduraru (R) 
4:08,0, Wielicki (L) 4:09,0 ; 3000 m : 
Păduraru 8:49,0, Droszd (L) 8:50,0 ; 
3000 m obst. : Păduraru 9:30,4 ; 10 
km marș : Rașcu (R) 48:02,l, Roșu 
(R) 49:26,0 ; lungime: Tomsik (L) 
6,51 m, Alexandru (R) 6,40 m ;
inălțime: Ziarno (L) 1,95 m.

G. GROAPA și M. ICHIMAȘ

PROGRAMUL ACESTEI SĂPTĂMlNI.j
...cuprinde cîteva competiții deose

bit de interesante. Este vorba. în 
primul rînd, de ultima etapă a cam
pionatului republican de atletism pe 
echipe, care urmează să decidă cam
pioana pe 1971 (candidează C.A.U., 
Dinamo și Steaua) și pe cele două 
formații care vor retrograda (se află 
in zona periculoasă Metalul, Timiș, 
S.S.A. și Brașov). De asemenea, la 
sfîrșitul săptămînii, vor avea Ioc 
întrecerile etapei a ÎV-a, ultima, a 
concursului republican inter-jude- 
țean.

în cursul săptămînii, miercuri șl 
joi, se va desfășura, Ia Pitești, me
ciul internațional dintre echipele de 
juniori ale României și Greciei. 
Este ultimul concurs internațional al 
atleților noștri juniori în acest se
zon competițional.

CONCURSUL REPUBLICAN DE PROBE NECLASICE
(Urmare din pag. 1)

Focsani) 2:36,2 : 2000 m : Fl. Sandru 
(Met.) 5:30,8, Gh. Ghipu (Met.) 5:31.4 
— rec. juniori II : 200 mg : I. Vasi- 
lescu (Lie. 4 Timiș.) 24,8, Gh. loniță 
(CPM Buc.) 25,4 ; 4x200 m : Șc. Sp. 
Sibiu 1:35,5. Se. Sp. Energia Buc. 
1:36,3; 4x800 m: CSM Cluj 8:14,0, 
Șc. sp. Energia 8:24,0 ; decatlon : 
Radu Gavrilas (CSM lași) 6651 p — 
campion republican. Gh. Lixandru 
(Constr. Buc.) 5985 p. FL Bejan (CSM 
Iași) 5795 p (HC. M. Nicolau — Steaua 
7250 p) ; 20 km marș : C. Enache 
(Dinamoj 1.37:12,0 — rec. juniori I, 
campion republican, T. Brandl (UTA) 
1.38:15.0. Fl. Pescaru (CSO C-lung) 
1.41:00.0 (Mircea Muia — Șc. Sp. Ba
cău cu 1.48:05,0 a obținut un nou re

cord juniori III). JUNIOARE I : 60 
m : Sanda Cubleșan (Lie. N. Bălcescu 
Cluj) 7,6 — rec. de senioare egalat, 
Mariana Nedelcu (Șc. Sp. Cluj) 7,9 ; 
600 m : Maria Lăzăroiu (Șc. Sp. Bac.) 
1:43,2. Nic. Grigorescu (Șc. Sp. Ba
cău) 1:44,3 ; 300 m : Cubleșan 42.5, 
Ed. Hornung (CFR Tlm.) 43.1 ; 3000 
n> : Cornelia Holub (Met.) 10:36,4 — 
rec. stabilit. Ana Munteanu (Șc. Sp. 
Sibiu) 10:58,3 (Mariana Păulescu — 
Șc. Sp. Reșița 10:39,8 — rec- iurioare 
II) ; 200 mg : Nedelcu 29.7 El. rrti- 
mie (Lie. 2 Br.) 31,9 : 4x200 m • -c 
Sp. Bacău 1:49,3 ; 3x800 m ; Șc. Sp. 
Bacău 7:25,8 ; pentatlon ; Eva ZorgB 
(Șc. Sp. Cluj) 3656 p (17,2 — 11,43 
— 1,50 — 5,12 — 28,7) — campioană 
republicană, Vasilica Ilie (Șc. Sp Tr. 
Sev.) 3278 p. Maria Covaci (CFR 
Tim.) 3158 p.
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POLITEHNICA 2 [1) Cile un punct la o zestre încă săracă
Stadionul Municipal, timp friguros

spectatori aproximativ 1 800. Au marcat _ _____ ___________
(min. 51), O. IONESCU (min. 76) șl M. BRETAN (min. 80). Raportul șuturilor 
la poartă 21—17 (pe spațiul porții 8—10), Raport de cornete 15—1.

C.F.R. : Totoianu 6 — Szoke 8, Vtșan 7, Dragomtr 7. Cojocaru 8. Roman 
«. M. Bretan 8. Soo 8, 9traț 6 (min. 72 S. Brelan), O. Ionescu 7, Țegean 5 
(min. 55 Donici 8).

POLITEHNICA : _Costaș 9 — Romiiă 7. lanul
Marioa 7,

(dimineața a nins), teren alunecos, 
CUPERMAN (min. 40), LUPULESCU

Sportm

0 DECIZIE BIZARĂ Șl NELEGALĂ 
A BIROULUI COLEGIULUI DE ARBITRI

TĂTARU II A DEZtRTAT Dt IA ÎNDATORIREA

Sofian), Mărdăreseu II 7, Slmlonaș 8, 
Moldoveanu 7.

A arbitrat C. PETREA
C. Manușariade — toți din București. 

Trofeul Petschovschi i 5. (pentru 
tori).

La tineret rezerv» : C.F.R.

8, Alecu 8, Pali 7 (min. 
Lupulescu 7, Cuperman

es
8,

Cluj

tri-CLUJ, 17 (prin telefon, de la 
misul nostru).

Greu va fi acest campionat pen
tru unele echipe. De pildă, pentru 
C.F.R. ți Poli. într-adevăr, deși 
n-au trecut decit șase etape, pen
tru ele, echipe care au dat pînă acum 
cu atîta larghețe puncte în stingă 
și în dreapta, meciurile decisive au 
și început. Ce va fi mai tîrziu vom 
vedea. Cert e că în această zi, în
tâmplarea a făcut ca ele, surori dc 
suferință, vecine de... locuri în 
clasament să se lntîinească în meci 
direct pentru două punefte. de care 
au atîta nevoie. Dar sînt numai 
două puncte Și •'le, pînă la urmă, 
au trebuit să fie împărțite.

Un examen cu mare miză, pe 
care ambele formații l-au trecut cu 
bine din punct de vedere al spor
tivității și al calității jocului. Par
tida de la Cluj a plăcut prin lupta 
sportivă ce s-a dus, prin risipa dc 
energie pe care au făcut-o toți ju
cătorii, prin numeroasele faze spec-

S. C. BACAU

ajutat la 

atitudinea

linJe de Al. Paraschiv șl
nesportivă a

— Politehnica 2—5 (9—2).
unor specta-

taculoase la o poartă și la alta. Ai 
fi zis mai de grabă că asiști la 
meciul a două echipe fruntașe, de
cit la disputa unora de la periferia 
clasamentului.

Gazdele au trecut repede la 
ofensivă supunîndu-și adversarul 
unei lungi și autoritare dominări. 
Dar, ca și altă dată. C.F.R. n-a reu
șit să înscrie pe tabela de marcaj 
goluri ce păreau Ia un moment dat 
inevitabile. Puținii spectatori, ca șl 
telespectatorii iși vor aminti situa
țiile nemaipomenite în care s-ati 
aflat Octavian Ionescu. Soo, Ștraț. 
Acele mingi din min. 4. 18, 
23. care au trecut de puțin pe lîngă 
poartă sau au întîlnit chiar bara.

Dar, după 30 de minute, C.F.R. 
a resimțit efortul prelungit și a 
început să depună armele. Meteahnă 
mai veche, după cum îmi spuneau 
colegii din Cluj. De aceasta a pro
fitat mai rutinata echipă ieșeană 
care. în min. 40. a deschis scorul 
prin Cuperman, plecat spre poartă

22 și

dlntr-o pozifie pe care înclin ji 
acum s-o apreciez din ofsaid, deși 
tușierul Paraschiv mă contrazice. La 
mingea aceea, trimisă de Cupertnan 
pe lîngă Totoianu, a intervenit Co
jocaru, dar a făcut-o după ce ba
lonul trecuse de linia porții.

După aceea, Poli a încercat să 
organizeze mai meticulos . acțiunile 
la mijlocul terenului, de unde n 
declanșat, atacuri periculoase prin 
trio-ul Moidoveanu-Lupulescu-Cu- 
perman. Și iată, în min. 51, ieșenii 
punctează din nou, părînd cîști- 
gători. Dar jocul nu se terminase, 
deși gazdele lăsau impresia că sînt 
resemnate. Tn min 55, a intrat în 
teren un debutant, Donici, pînă mai 
ieri la Cîmpia Turzii. El avea să 
întoarcă soarta acestui meci, prin- 
tr-o sclipire de jucător versat. A- 
tunci, în min. 76, a lucrat cu dibă
cie o minge în interiorul careului, 
i-a dat-o „pe tavă" 
Ionescu care, în 
gheața după atîtea 
ratate.

C.F.R. a insistat 
nuite resurse, și în 
lat prin Marius Brelan, care a re
luat cu capul centrarea lui Cojo- 
caru, acolo în colțul opus, unde ta
lentatul Costaș n-a mai putut in
terveni. în min. 85 era să se re
pete istoria partidei Dinamo — „U“ 
Cluj, disputată vineri. De la 0—2, 
C.F.R. putea face 3—2, cînd M. Bre- 
tan a reluat excepțional balonul cu 
capul, din centrarea Iui Donici. dar 
Costaș a avut un reflex formidabil.

Constantin ALEXE

1 lui Octavian 
sfîrșit, a spart 
ocazii personale

apoi, cu nebă- 
min. 80 a ega-

GHIȚĂ - ÎN ZI MARE!
PETROȘANI, 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
S.C. Bacău a obținut aci la Pe

troșani, un punct — adică exact cit 
își planificase — și semisuccesul 
său are o dublă explicație : 1) Ghiță 
a apărat excelent, a făcut pur și 
simplu demonstrație, scoțînd cu 
calm și dezinvoltură cel puțin trei 
mingi care se îndreptau spre gol; 
2) Jiul a jucat confuz, nervos, a 
abuzat de pase laterale și centrări 
înalte, fără adresă, în careul lui 
Ghiță. Este adevărat, însă, că local
nicii, — care au făcut azi al patru
lea meci nul pe teren propriu — 
au fost refuzați de șansă, în trei 
situații. în care balonul, privit cu 
ochi neputincioși de Ghiță, a lovit 
bara 1

Oaspeții au meritul de a se fi 
apărat eroic, organizat. Asediați li- 
terlamente în prima repriză, prinși 
ca într-o menghine .In jumătatea lor 
de teren (afirmație susținută fidel brovschi trece, în slalom, de trei 
He-Taportul...șuturiior..la poartă .și... adversari,, -dar Rugiubei
de cel al cornerelor : 12—0 și, res
pectiv 14—0 !), băcăuanii au mai 
scăpat întrucîtva de presiunea ad
versă în repriza secundă, cînd au

inițiat cîteva contraatacuri amenin
țătoare. „Planul" oaspeților putea 
fi chiar depășit în min. 80, cind ei 
au ratat o mare ocazie de gol, prin 
Dembrovschi, scăpat singur în ca
reul gazdelor (Suciu, solicitat pen
tru prima oară în acest meci a 
blocat curajos).

Jiul a înscris, totuși, două goluri, 
ambele arrulate în mod just de ar
bitru. Primul a fost marcat, prin- 
tr-un gest subtil, discret, de Mul
țescu... cu mina, iar al doilea de 
Stoian (cu piciorul), dintr-o pasă 
trimisă... cu mina de Naidin. Pu
blicul, asupra căruia s-a transmis 
starea de precipitare din teren, nu 
și-a putut frîna, din păcate, subiec
tivismul și a dezaprobat vehement 
și prelung deciziile, repet — co
recte — ale arbitrului V. Dumi
trescu.

Cele mai interesante faze ale par
tidei au avut loc, în miu-, .9 (Dem-

—uvh xvugiuuei nu-este 
punctual Ia „întîlnire"), 13 (Ghiță 
închide, inspirat, unghiul lui Sto- 
ian), 19 (Mulțescu trage formidabil 
de la 20 de m și Ghiță apără ului-

CRIȘUL

ST. ROȘU

Cititorii noștri au aflat simbătă 
dimineața despre cea mai operativă 
suspendare a unui arbitru de fotbal. 
E vorba de arbitrul meciului Di
namo București - 
Cluj, Gh. Popovici, 
hotărîrii comunicate ziarului nostru 
sub semnătura tov.
Ies cu,

Universitatea 
care, conform

Andrei Rădu-
, președintele Colegiului cen

tral _ de arbitri, nu va mai conduce 
meciuri de campionat, timp de 3 
luni, și nici nu va mai fi delegat 
la un apropiat joc internațional peste 
hotare.

Nu punem în discuție arbitrajul lui 
Gh. Popovici și nici dozarea sanc
țiunii în funcție de alte hotărîri al<’ 
aceluiași for, ei modul în care s-a 
procedat cu dictarea acestei măsuri

Mai iutii trebuie precizat că nu 
Colegiul central al arbitrilor din 
F. K. Fotbal, alcătuit din 21 de per
soane, a luat hotărîrea, ața cum 
eronat precizează comunicatul, ci bi
roul acestui for. Este însă puțin 
probabil că s-a întrunit întreg bi
roul, de îndată ce a doua zi se
cretariatul colegiului nu a prezen
tat procesul-verbal al ședinței, care 
să ateste că membrii acestui orga
nism (Andrei Radulescu. I. Berdilă. 
V. Grosu, M. Sadoveanu. S. Mîn- 
dreș, D. Budești, I. Marinescu. A. 
Țenescu), s-au adunat imediat după 
meci, în scopul judecării arbitrului 
Gh. Popovici. Mai semnalăm că cel 
în cauză nu a fost convocat la 
această presupusă ședință, pentru a 
da explicații asupra arbitrajului său. 
Pe de altă parte, nici raportul ob
servatorului federal nu a fost soli
citat spre consultare, de către bi
roul colegiului. Un asemenea proce
deu este jenant să fie calificat așa 
cum ar trebui. Cei responsabili cu 
activitatea arbitrilor nu pot judeca 
fără un minim de piese doveditoare.

în

cS 
în

fără ascultarea celeilalte părți ți 
afara normelor de legalitate.

Ar mai trebui adăugat faptul 
activitatea acestui colegiu este 
genere întîniplătoare, că ea se măr
ginește la o muncă, ce-i drept difi
cilă, de evidență și delegări, dar că 
problemele curente ale arbitrajului 
sînt expediate, fără să fie dezbătute 
așa cum s-ar cuveni într-un for ai 
celor mai buni cunoscători ai re
gulamentului de joc.

Arbitrul Andrei Rădulcscu, rede
venit de curind președintele acestui 
colegiu, iși depășește, se pare, atri
buțiile și încalcă unele elementare 
reguli de conducere colectivă. In 
condițiile descrise mai sus, el sem
nează un simulacru de comunicat, a 
cărei redactare este, pe deasupra 
inadvertențelor de mai sus, și gre
șită și nelogică, de îndată ce moti
vează sancționarea arbitrului Gh. 
Popovici pentru : aplicarea eronată 
a regulamentului do joc, FĂRĂ IN
FLUENȚARE A REZULTATULUI, 
ș.a.m.d. (sublinierea aparține redac
ției). Este interesant de amintit, de 
asemenea, o declarație recentă, fă
cută imediat după un joc, de către 
președintele colegiului, asupra arbi
trajului iui V. Pădurea™, mai înain
te ca biroul colegiului să judece 
abaterea, împrejurare în care opinia 
unui președinte de colegiu avea .să 
influențeze în mod cert dezbaterile. 
Procedeul este nepermts în orice do
meniu de activitate.

Fără îndoială că este de datoria 
colegiului să se întrunească in ple
nul lui, să restabilească legalitatea 
sancțiunii date arbitrului Gh. Popo
vici, indiferent de erorile acestuia 
in meciuj amintit.

insistăm asupra 
_ l_____ __________r_ Steaua se află 
intr-o situație dificilă în campionat, 
din cauză că jucătorii nu dau ran
dament pe măsura talentului lor. 
S-a văzut aceasta în campionat, s-a 
văzut și în primul tur al Cupei cu
pelor, cînd Steaua s-a chinuit să e- 
limine pe F. C. Hibernians din 
Malta, aflată Ia o mare distanță va
lorică de componența cîștigătoarei 
„Cupei României". Situația a conti
nuat și iată că Steaua se află în 
fața unei întîlniri cu o echipă presti
gioasă, ca C. F. Barcelona. Ultimele 
teste ale echipei militare au fost 
slabe, cel 
cepționînd

Sîmbătă ------
pentru plecarea de a doua zi la Bar
celona, cu hotărîrea să facă tot ceea 
ce îi stă în putință pentru a reuși 
să păstreze pentru meciul-retur șanse 
de calificare. Iată, " " ’
jucătorii fruntași.

Nu este cazul să 
faptului că echipa

> echipă presti-
C. F. Barcelona. Ultimele
cu A.S.A. ’ Tg. Mureș de
și el.
seara, echipa se pregătea

însă, că unul din 
component al lo-

tulul reprezentativ de fotbal, Gh. 
Tătara (Tătara II). dezertează de la 
Aidatorlrea de a apăra culorile clu
bului său peste hotare, în meciul de 
la Bărceloră. Motivul 7 S-a simțit 
jignit, pentru că a fost înlocuit de 
antrenori în tnin 60 al meciului de 
campionat cu A.S.A. Tg. Mureș,

Duminică dimineața, la aeroport, 
cei care veniseră să saltite echipa la 
plecare 11 căutau zadarnic pe Tă
tara.

Fapta comisă de Jucătorul Tătara 
este unică în istoria fotbalului nos
tru (!) ți arată unde pot ajunge tine
rii jucători dacă nu se iau măsurile 
cele mai severe încă de la primele 
abateri. Clubul Steaua ne-a trimis 
un comunicat In legătură eu refu
zul lui Tătara de a face deplasarea 
și credem că de această dată se va 
lua o hotărîre, care să contribuie la 
îmbunătățirea climatului din fotba
lul nostru.

Din partea biroului consiliului clubului Steaua

Aurel NEAGU

Aseară, am primit la redacție din partea președintelui clubului 
sportiv Steaua, colonel Maximilian Pândele, următoarea comunicare 1

„Biroul consiliului clubului Steaua, convocat duminică intr-o șe
dință specială, a analizat abaterea gravă a fotbalistului Gh. Tătaru, care 
a refuzat să participe la jocul echipei din Cupa Cupelor, programat la 
20 octombrie 1971, la Barcelona și a hotărît suspendarea acestuia din 
activitatea competițională internă și internațională.

Fotbalistul Tătaru. nemulțumit de faptul că antrenorii echipei 
Steaua l-au înlocuit în min. 60 al meciului de camiponat Steaua — A.S.A. 
Tg. Mureș, a părăsit echipa și nu s-a prezentat la aeroport pentru a face 
deplasarea la Barcelona.

Biroul consiliului clubului Steaua va reanaliza abaterea fotbalis
tului Gh. Tătaru în prezența echipei de fotbal, după revenirea acesteia 
din străinătate".

REPREZENTANTELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE

ÎN AȘTEPTAREA PRIMEI MANȘE A TURULUI II
cu Miiiitim micu după aprcciaia lumini și siikisiii «( siMniii

U.T.A. PLEACA AZI IN POLONIA
Stadion Jiul, timp friguros, teren 

bun, spectatori aproximativ 3 000. Ra
portul șuturilor la poarta 20—2 (pe 
spațiul porții 7—1). Raport de cor- 
nere 17—0 !

JIUL : Suciu (fără notă, fiind soli
citat o singură dată), — AI. Geor
gescu 6, George viei 7, Stocker 5 
(pentru proteste repetate Ia deciziile 
arbitrului), Tonca 7, Dodu 7 (min. 
“ " ’ 6,80 Urmeș). Mulțescu 7. Peronescu 
Stoian 5 Libardi 7, Naidin 6.

S. C. BACAtf : Ghiță 10 — Kiss 
Catarglu 8. Vellcu 7. Comănescu 
Vătafu 7, Slnăuceanu 7, Mioc 
Dembrovschi 7. Rugiubei 5 Florea 
6, (min. 60 Pană 6)

A arbitrat ’ ' -------
■'A"A'k"4r-A-, -------- -- ------
Gheorghiu șl s. Stăncescu 
București).

Trofeul Petschovschi : 5.
La tineret-rezerve ; Jiul 

Bacău 1—0 (0—0).

7.
7,
6.

V. DUMITRESCU 
ajutat la linie de I. 

(toți din

s. c.

în bară).tor), 25 (Libardi șutează ....
. .JâaL.lhăeăuanii teash-primui-șut spre 

poartă, autor Sinăuceanu), 61 (Kiss 
se fîstîcește și trimite mingea în 
bara porții lui... Ghiță) și 76 (ui-, 
tima bară a meciului : Libardi, dip 
lovitură liberă).

Dumitru VIȘAN

| VICTORIA A OCOLIT IAR ORADEA

Sîmbătă seara, la Arad, toată lu
mea era mulțumită. Echipa locală 
obținuse o nouă victorie la scor, ca- 
re-i readuce poziția de lideră a 
clasamentului, prestind un joc de 
foarte bună calitate, spectaculos și 
eficace. De altfel, evoluția textiliști- 
lor. apreciată și de către observa
torul federal la această partidă. Gh. 
Ola („Joc bine organizat... compar
timentele au funcționat precis. .. e- 
chipa are un stil propriu, manifestă 
o formă bună”), confirmase declara

țiile pe care ni le făcuse antrenorul 
Dumitrescu puțin înaintea partidei cu 
F.C. Argeș. „Echipa noastră, ne spu
sese el. a trecut de curba descenden
tă după efortul depus in prima par
te a campionatului și în dubla con
fruntare cu Austria Salzburg. Pauza 
intervenită ne-a dat posibilitatea să 
înlăturăm oboseala acumulată. să 
prindem noi forțe. Cu jocul de azi 
(n.n. simbătă) începem, de lapt, o 
nouă etapă, care se va încheia la 3 
noiembries- dala returului -pattldbl -cu 
Zaglebie Walbrzyeh. O atacăm cu de
plină încredere în posibilitățile noas
tre, in șansa pe care o avem de a 
rie Califica în turui al treilea al „Ca
pei U.E.F.A.”.

Evident. U.T.A. are, o misiune mai 
ușoară comparativ cu celelalte echipe 
românești angaiate în cupele europe
ne. Dar arădenii n-au căzut în pă
catul superficialității. Ei au privit 
și continuă să privească cu seriozi
tate — așa cum de altfel ne-au obiș
nuit — noul examen international 
pe care-1 au de susținut. „Nu vrem 
să pățim ca Feijenoord anul trecut 
sau ca Leeds United in acest an. care 
și-au tratat cu multă ușurință adver-

sării, pornind de Ia o supraevaluare 
a propriului potențial, ne-a mai spus 
antrenorul Dumitrescu. Deși echipa 
poloneză nu constituie — aparent — 
un adversar prea dificil, am luat mă
surile ce se impuneau pentru a evita 
o surpriză neplăcută. Ne-am docu
mentat din mai multe surse asupra 
valorii și caracteristicilor el dc joc, 
iar colegul meu, prof. Ion Ionescu. 
a avut ocazia dc a o urmări la lucru 
in ultimul meci de campionat pe care 
l-a susținut. Dispunem acum de da
tele necesare pentru a pregăti cores
punzător replica noastră in partida 
de miercuri”.

Reconfortați de frumosul succes 
obținut simbătă in partida de cam
pionat cu F.C. Argeș, jucătorii 
U.T.A.-ei vor pleca azi in Polonia — 
via Praga. Ei au sosit de ieri dimi
neață în București, spre ora prânzu
lui denlasindu-se la Ploiești, unde au 
vizionat partida Petrolul — Farul,. 

.. echipa con^tănțeană. urmind a le fi 
•hțiropifitȘ ■adt'Er-.îdră * în proximul' io'C'' 
~ de campionat pe care-1 vor susține 

Ia Arad. Astăzi, cu avionul de Praga 
i’or călători 14 iucători de la U.T.A. 
(Vidac, Ziller, Birău, Lefeter, Pojoni, 
Popovici, Bodrojan, Domide, Petescu, 
Broșovschi, Kalinin. Sima, Kun II. 
Both), cei doi antrenori (N. Dumi
trescu și I. Ionescu), medicul echipei, 
conducători ai clubului și secției de 
fotbal. De la Praga. delegația arădea
nă își va continua călătoria cu auto
carul pînă la Walbrzych. în această 
localitate poloneză vor sosi in ziua 
meciului si 300 de suporteri ai echi
pei din Arad.

RÂDUCANU : „Nu prea ascultă 
de mine băieții. Cred că am să las 
altuia banderola de căpitan ! Din 
partea mea, marți, nici o grijă : la 
astfel de meciuri, știu eu cum tre
buie să apăr..."

Pînă la ora meciului, rapidiștli 
nu vor mai pune piciorul pe minge.

Pînă atunci, vor efectua plimbări 
și vor viziona filmul meciului Ra
pid — F. C. Napoll. Vor vorbi des
pre viitorii adversari, așteptînd cu 
nerăbdare jocul.

Sperăm că nu în yan.2

D. GRAUR

CONSTANTIN „Nici un meci
nu seamănă unul cu altul"

Stadion Crișul, teren bun, timp răcoros, spectatori 9 oon. Raportul șutu
rilor la poartă 29-—8 (pe spațiul porții 13—4). Raport de cornere 9—2.

CRIȘUL : Florea 7 — P. Nlcolae 6. Lucaci 7, Bule 7. Balogh 6, Dărăban 7, 
Ne$u 8, Suciu 7, Șchiopu 8 (min. 46 Moldovan 6), Tamaș 7. Cefan 8. ‘

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Ivăncescu 7 (min. 75 Cojocaru), Jenei 
6, Olteanu 8, Rusu 6, Șerbănoiu 7, Balint 7, Ghergheli 6 (min. 60 Furnică), 
Cadar 7, Florescu 5, Gyorfy 8.

A arbitrat GH. LIMONA ajutat la linie de A .Grigorescu fi
G. Dragomir (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve ; Crișul — Steagul roșu 3—1 (3—0).

telefon, de la

motivele să fie 
acesta care a

ORADEA, 17 (prin 
trimisul nostru).

Orădenii au toate 
melancolici... Orașul 
văzut de-a lungul anilor sute și sute
de goluri, adevărate bijuterii lu
crate de artizani ca Bodola, Ba- 
ratki, Vacsi, Spielman et comp., tîn- 
jește acum luni întregi după unul 
singur. Dar acest gol se încăpățî- 
nează să rămînă doar o aspirație. 
El n-a fost realizat nici astăzi, cînd 
victoria părea mai aproape ca ori- 
cînd (stegarii debarcaseră din auto
carul lor fără Pescaru. „Ochiul ma
gic" al echipei, accidentat la Co
penhaga, rămăsese acasă).

Dar, și în aceste condiții, Crișul 
n-a izbutit să cucerească victoria, 
confirmînd aceeași tristă realitate. 
Zadarnic încearcă această echipă să 
zboare spre înălțimi, căci rămîne 
încă o pasăre fără aripi. Toate ten
tativele sale de atac se înfiripă

greu și se spulberă de regulă pe 
linia de 16 m a careului advers. 
Echipa pare frîntă în 11 bucăți, și 
se înfățișează ca un adevărat turn 
Babei, în care fiecare jucător parcă 
vorbește altă limbă.

In aceste condițiuni, pentru Stea
gul roșu, evident o echipă mai o- 
mogenă și matură, partida n-a ne
cesitat eforturi deosebite, sistemul 
destructiv funcționînd la perfecțiu
ne, mai ales datorită activității deo
sebite la mijlocul terenului a trio
ului Cadar — Șerbănoiu — Balint 
și al intervențiilor prompte și lu
cide ale acelui as al intercepțiilor, 
care se numește Olteanu.

Teritorial, Crișul a dominat și 
poate golul ar fi putut fi obținut în 
prima repriză, cînd orădenii s-au 
mișcat mai bine în teren pe axa 
Neșu — Dărăban — Șchiopu. în 
min. 30, Șchiopu a ratat o bună 
ocazie de la 10 m, iar peste 4 mi-

nute, Neșu l-a făcut să tremure pe 
Adamache cu o bombă care a tre
cut la cițiva centimetri peste bara 
transversală. La reluare, însă, antre
norii Crișului au avut o idee nefe
ricită, scoțindu-1 din teren pe Șchio
pu, care pînă atunci se dovedise 
unul din animatori, ca să-l înlocu
iască cu Moldovan. în felul acesta, 
forța de joc a echipei, care nici 
pînă atunci nu fusese prea teribilă, 
a scăzut și mai mult, astfel că 
orădenii, complet debusolați, văzînd 
că minutele trec, au recurs la tot 
mai multe durități. în min. 75, 
Iyăncescu a părăsit terenul după o 
ciocnire violentă cu Tamaș, iar 
peste 5 minute, Adamache a fost 
contrat violent de același Tamaș, 
resimțindu-se în mod evident. Tn 
ultimele 10 minute ale partidei, in
fernul a pus stăpînire pe teren și 
arbitrul a fost nevoit să facă uz 
de cele mai drastice mijloace casă 
păstreze ordinea. în min. 85, Dără
ban a fost eliminat pentru insulte 
adresate arbitrului de tușă. Dacă 
la toate acestea adăugăm și faptul 
că Suciu, Rusu. Gyorffy, Tamaș și 
Dărăban mai fuseseră avertizați cu 
cartonul galben, vă puteți face o 
imagine despre tensiunea care a 
domnit în teren, mai ales în partea 
a doua a jocului.

DINAMO A JUCAT
Tn cadrul programului de pre

gătire a dificilei partide de 
miercuri, cu Feijenoord. ieri dimi
neață, Dinamo a susținut, la Cim
pina, un joc de verificare cu echi
pa locală Neptun, una din frunta
șele campionatului județului Pra
hova.

Disputat în condiții destul de 
grele (ploaie continuă, frig pătrun
zător, ttyren băltind pe alocuri de 
apă), jocul s-a dovedit, totuși, util 
echipei bucureștene. Formația lo
cală a dat o replică neașteptat de 
bună, deși în cele din urmă a fost 
învinsă cu un scor sever: 
(3—0), prin golurile înscrise 
Doru Popescu, Batacliu (2). Dinu 
Dumitrache.

Dinamoviștii au început jocul 
următoarea formație : Andrei 
Cheran, Nunweiller III, Sandu Ga
briel, Deleanu, Dinu. Nunweiller 
VI, Lucescu, Doru Popescu. Dumi
trache, Fl. Dumitrescu. După pauză, 
în locul Iui Andrei, Dinu. Lucescu, 
Fl. Dumitrescu și al fraților Nun-

6—0 
de
Și

CU

A

IERI LA CIMPINA
weiller, jucătorii cei mai solicitați 
în ultima vreme, au fost introduși 
Constantinescu, Dobrău, Mustețea, 
Gungiu, Sălccanu și Batacliu.

Antrenorul Nicușor aprecia că 
principalele obiective propuse pen

FEIJENOORD SOSEȘTE
AZI LA BUCUREȘTI

Astăzi, în jurul orei 14. cu 
un avion special, va sosi în 
Capitală, la aeroportul Oto- 
peni, echipa Feijenoord.

tru acest joc-școală (menținerea 
pregătirii fizice și punerea la punct 
a unor manevre tactice) au fost a- 
tinse.

Reîntorși Ia Predeal, unde vor 
rămîne pînă marți după-amiază. 
dinamoviștii au programate pentru 
azi și mîine ușoare antrenamente 
fără minge.

George MIHALACHE

PETROLUL 1(1)
FARM. 0(0) Ifflll IUI OANĂ ADUNĂ PUNCH...

LUPESCU:„în meciurile internaționale 
știm să ne mobilizăm I"

Deși steliștilor nu le prea mer
gea jocul, golul lui Tătaru liniștise, 

• oarecum, tribunele și se părea că 
victoria, în meciul cu A.S.A., nule 
mai putea scăpa bucureștenilor. Și 
astfel, în lipsa unor probleme și 
griji mai acătării, glodurile au și 
început să ia drumul Barcelonei.

Aelenei a fost primul nostru in
terlocutor în discuția despre primul 
meci al Stelei în turul II al cupe
lor europene.
. — Știu eu ? La Barcelona trebuie 
să obținem un scor strîns. Mă gin- 
desc ia un „nul" sau Ia 0 înfrîri- 
gere la Un gol diferență. In orice 
caz, un rezultat care să poată fi 
recuperat de noi, acasă. Dar, pînă 
ntuncl, meciul cu A.S.A. mi separe 
mai greu decit credeam... Să ve
dem repriza a doua...

Și repriza a doua avea să aducă 
egalarea steliștilor. iar nouă, griji 
suplimentare. La sfîrșitul meciului 
— firește — tristețe în tabăra fot
baliștilor din Ghencea. Și, totuși...

...Antrenorul Constantin nu între
buințează cuvinte 
lucid.

— Nici un meci 
altul, chiar dacă
scurtă distanță unul dc altul. Bă
ieții vor lupta altfel ia Barcelona, 
pe un teren străin, unde știu că 
reprezintă culorile țării și un fotbal 
care se afirmă.

lordânescu și Năstase (ultimul,

mari. E calm,

nu seamănă cu 
se dispută la

poate și din cauza vîrstei, cu mult 
mai afectat de semieșecul echipei 
sale) își suprapun părerile:

— Cred că am luat medul cu 
A.S.A. ca pe un joc Ia care aveam 
dinainte cîștigate cele două puncte. 
Și ne-am gindit mai mult la... spa
nioli. întT-un fel, trebuie să „ne 
răzbunăm" miercuri, deși va fi 
greu, foarte greu.

Despre dificultatea meciului avea 
să amintească și antrenorul secund 
al echipei C. F. Barcelona, Rodri- 
guez Garcia, prezent, în calitate de 
observator, la meciul’ Stelei. „Echi
pa română practică un joc specific 
Europei Centrale, modern, cu o 
bună așezare și mișcare In teren. 
Ea posedă unii jucători tehnici și 
trebuie să-î remarc, în ciuda acci
dentului de azi, pe nr, 2 (n.n. — 
Sătmăreanu), nr. 6 (Negrea), nr. 8 
(Tătaru). Fără îndoială, însă, cred, 
trebuie să cred, în calificarea noas
tră".

Nu ne rămîne decit să așteptăm, 
miercuri, vești de pe îndepărtatul 
stadion din Barcelona și replica 
faptică a fotbaliștilor Stelei.

Radu TIMOFTE

P. S. — Steaua a părăsit Capitala 
ieri dimineață, pe calea aerului, cu 
destinația Barcelona. Jucătorii bucu- 
reșteni vor face două antrenamente 
de acomodare — luni și marți — 
la Barcelona.

IN DIVIZIA ,,B"

Sportul studențesc și C.S.M. Reșița,
neînvinse, se mențin in frunte
Ceahlăul P. Neamț 
Ș. N. Oltenița 
Poiana Cimpina 
Dunărea Giurgiu 
Progresul Brăila 
Progresul București 
F. C. Galați 
Portul Constanța

CLASAMENTUL

SERIA I

— C.F.R. Pașcani
— Sportul studențesc
— Metalul București
— Politehnica Galați
— Știința Bacău
— Metalul Tîrgoviște
— Chimia Rm. Vîlcea
— Metalul Plopeni

ETAPA

2—1
1—1
2—0
2—1
2—0
4—0
1—1
3—2

(1—1) 
(1-1) 
(0—0) 
(0—0) 
(1—0) 
(2—0) 
(0—0) 
(2-1)

VIITOARE

PLOIEȘTI, 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

în 15’ ani, Farul a înscris un sin
gur gol la Ploiești. Anul acesta, în 
luna mai, in campionatul trecut. Și 
pentru că „succesul* era de dată 
recentă, formația lui Cosmoc a ve
nit hotărîtă să mai realizeze cite 
ceva. (Mai ales că prahovenii tra
versează o perioadă de căutări). Dar, 
în pofida antecedentelor favorabile, 
echipa litoralului începe jocul cris
pat, așa incit tinerii de la Petrolul, 
nu întîmpină replica așteptată si 
iluziile lor se convertesc curînd în 
fapte. Harapu trece ușor pe dreapta 
de Ghirca, centrează frumos, Bă- 
losu nu țîșnește, și Moldovan pla
sează de la circa 8 metri o lovitură 
de cap bine calculată. Mingea lo
vește bara din dreapta lui Ștefă- 
nescu șl intră în gol. E abia min. 
10 și zările par luminoase pentru 
ploieșteni. Mai ales că „surpriza”, 
anunțată de antrenorii Oană și Dri- 
dea (Nae Ionescu mijlocaș), se duce 
de cîteva ori nălucă pe extrema 
stingă, iar Moldovan se dovedește un 
vîrf de temut, inteligent și viguros. 
Intervine, însă, de cîteva ori, sal
vator, portarul Ștefănescu (min.
19. 21, 23 și 34) și oaspeții scapă 
cu fața curată. Ploieștenii nu vor 
avea însă — cum se credea — o 
viață ușoară, după pauză. Pșntru

că, în repriza secundă, constănțenii 
conferă jocului un curs nebănuit. 
Atacă dezinvolt și cu vigoare, chiar 
din startul reprizei și Petrolul este,

Petrolul. teren bun, timp 
ploaie «lin ctnd in cînd, 
circa 4 000. Raportul șutu- 

15—12 (pe spațiul

Stadion 
friguros ; 
spectatori 
rilor Ia poartă _ . .
porții 7—5) Kaport de cornere 6—3. 
A Înscris MOLDOVAN (min. 10).

PETROLUL : M. Ionescu 7 — Gru
ber 7, Bădin 7, Moraru 7. Mocantt 7 
(min. 58 Dineuță 6), Iuhasz 7, Coza- 
rec 6, N. Ionescu 7, Harapu 6 (min. 
75 Ciupitu), Moldovan 9, Dobre ”

FARUL : Ștef&nescu 8 — Stoica 
Bălosu 7, Antonescu 8, Ghirca 8, 
Constantinescu 6, Oprea 7, Tănase 
Caraman 7, Tufan “ ~
lene 6). Ologu 7.

A arbitrat 1.
•ir-ir •irajutat la linie de
Gaboș și E.‘ Cilbăjos (toți din Cluj). 

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Petrolul — Fa

rul 0—9.

7.
8
I.
7,

7 (min. 65 Go-

C î M P E A N U 
T,

acum, echipa care se apără. Farul 
e mai activ și caută, în valuri o- 
fensive, golul. Imprecizia, însă, 
boală veche .anulează atîtea șanse 
de remiză. Și gii fost destul de 
numeroase. In min. 51, Caraman 
trage din careu o „ghiulea" puțin 
pe lingă poartă; Tufan driblează 
trei adversari (min. 65) și pasează

ideal, dar Ologu se Încurcă; în 
min. 69, Ologu șutează puternic, 
dar Mihai Ionescu respinge greu în 
corner; în min. 77 același portar 
intervine greșit și Ologu trimite în 
plasa laterală. Tn această perioadă 
Petrolul are două contraatacuri : 
Moldovan creează două ocazii mari, 
clar Harapu, singur la 7 metri de 
gol, trimite mingea peste poartă 
(min. 70), iar Dobre ezită o frac
țiune de secundă (min. 76). Final 
incandescent pentru 4 000 de oa
meni înghețați. Păcat că Nae Io
nescu, Stoica și Ghirca nu-și stru
nesc nervii și ridică tensiunea, stri- 
cînd puțin un spectacol plăcut și 
în primul rînd pasionant.

Mircea M. IONESCU

Ieri dimineață — deși filele ca
lendarului nu arătau decit jumăta
tea lunii octombrie — am fi jurat 
că trăim prima zi de iarnă. Rapi- 
diștii, al căror ultim antrenament 
urma să se stabilească în funcție 
de capriciile vremii, nu erau de 
găsit nicăieri. Nici la stadionul Re
publicii, unde toată lumea îi aștep
ta, nici Ia „23 August", nici măcar 
pe Progresul, la meciul „bancari
lor" cu Metalul Tîrgoviște, așa cum 
inițial se planificase.

într-un lîrziu, aflăm că Rapidul 
s-a antrenat... la hotelul „Triumf", 
sau. mai bine zis. pe un teren de 
tenis alăturat. Timp de o oră și un 
sfert, giuleștenii au făcut un an
trenament fără prea mare intensi
tate, axat, în special, pe exerciții 
de mobilitate. Au urmat baia și 
masajul de rigoare, apoi masa, ur
mărirea partidei de Ia televizor, o- 
dihnă etc...

Tot ieri au avut loc si două șe-

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 

H REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL NR 42, 

ETAPA DIN 17 OCTOMBRIE 15'1

I. Petrolul — Farul
n. C.F.R. Ciul — Politehnica

III. Jiul — S.C. Bacău
IV. Crișul — Steagul roșu
V. Corvinul — C.S.M. Reșița

VI. Atalanta — Cagliari
VII. Bologna — Varese

VIII. Catanzaro — internazlonala

1 
x 
X 
X

2
1
1
>

IX. Milan — Fiorentina
X. Napoli — Mantova

XI. Roma — Sampdoria
XII. Torino — I^anerossi 

XIII. Verona — Juventus

1
1
1
1
1

FOND DE PREMII I,EI 423 170
Plata premiilor pentru acest concurs 

se va face astfel :
In Capitală : de la 22 octombrie la 

1 decembrie 1971.
In țară : de la 25 octombrie la 1 de- 

eembrl» 1971 inclusiv.

dințe — una dimineață, cu parti
ciparea tov. Ion Balaș, vicepre
ședinte al F.R.F. și a doua, seara, 
sub conducerea președintelui 
bului. ~

Iată 
tabăra

GH. 
cund al echipei 
raeteristicile joculni de marți, știu 
că jucătorii noștri se vor mobiliza 
ia fel de bine ca și Ia alte meciuri 

'He o asemenea importanță. Mîine 
(n.r. azi), Basil Marian, care a ur
mărit Ia Varșovia ultimul meci ele 
campionat al Legiei, ne va. comu
nica tuturor Ia ceea ce trebuie să 
ne așteptăm. Oricum, „istoria' 
U.T.A., * ---
mai repeta".

LUPESCU : „Este adevărat că am 
pierdut destul de net la Craiova. 
Să știți însă : campionatul e... cam
pionat, cu importanța și specificul 
lpi, in vreme ce meciurile interna
ționale — și în special cele oficia
le — au un caracter aparte și noi 
știm să ne mobilizăm*.

BOC : „Sper să luăm cel puțin 
două goluri avantaj in partida tur, 
ceea ce ar însemna o calificare a- 
proape sigură. în deplasare, jucăm 
mai bine. Oricum, cred că de mare 
importanță va fi și comportarea Iui 
Răducanu, care, în special de cînd 
e și căpitanul echipei, iși cam face 
de cap în poartă. Pentru noi, apă
rătorii. acest lucru e neliniștitor. 
De aici, nesiguranță in intervenții, 
gafe etc".

clu-
Petre Capră.
atmosfera „pre-Legia” 
giuleșteană :
NUȚESCU, antrenorul 

.Indiferent de ca-

din

se-

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

10. 
11.
12.
13.
11.
15.
16.

STUDENȚESCSPORTUL 
Ș. N.O 
Progresul 
F. C. Galați 
Politehnica 
Știința 
Chimia 
Dunărea 
Progresul Brăila 
Metalul Tîrgoviște 
Metalul Plopeni 
Metalul București 
Ceahlăul 
Portul 
C.F. R.
Poiana

București

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9 
»
9
9

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

4

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

0
1
3
3
2
3
3
3
4
4
5
4
4
4
6
6

18—10
13— 9
13— 7
16—10
12— 7
11—12
8— 9
9— 12

10— 7
10—13
12—13
9— 9
8—16

10—14
10—14
9—16

SERIA A If-A

11
13
11
10
10
10
10
10
9
9
8
7
7
6
5
5

(24 octombrie) i Știința
— Progresul București, 
Poiana — F.C. Galați, 
Portul — Progresul 
Brăila, Metalul Plopeni
— Metalul Tîrgoviște. 
Chimia — Ceahlăul, 
Sportul studențesc — 
Dunărea, Politehnica — 
Ș.N.O., Metalul 
rețti — C.F.R.

Bucu-

cu 
de acum doi ani, nu se va

C.F.R. Timișoara
Olimpia Șahi Mare 
C.S.M. Sibiu
Minerul Baia Mare
Corvinul Hunedoara 
C.F.R, Arad
Vulturii textila Lugoj
Olimpia Oradea

CLASAMENTUL

Electroputere Craiova 
Gaz metan Mediaș 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Anina
C.S.M. Reșița
Gloria Bistrița 
Chimia Făgăraș
----------.w.a Timișoara

ETAPA
Politehnica

3—0 (1—0)
1—1 (1—1)
3— 1 (1—0)
4— 0 (3—0)
0—1 (0—1)
4—1 (2—0)
4—2 (1—1)
2—1 (1—1)
VIITOARE

1. C.S.M. REȘIȚA
2. Minerul Baia Mare
3. C.F.R. Timișoara
4. C.S.M. Sibiu
5. Politehnica
6. Corvinul
7. Gloria
8. Vulturii textila
9. C.F.R. Arad 

Electroputere 
Metalurgistul 
Minerul 
Chimia 
Olimpia 
Olimpia
Gai metan

10.
11.
12.
13.
II.
15.
16.

Anina

Satu Mare 
Oradea

9 7
9 4
9 4

5
3
4
4
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(24 octombrie); Chimia 
■ C.F.R. Arad, Gloria 
—* C.S.M. Sibiu, Mine
rul Anina — C.F.R, Ti
mișoara, C.S.M. Reșița
— Electroputere, Gaz 
metan — Olimpia Ora
dea, Vulturii textila — 
Corvinul, Politehnica
— Olimpia Satu Mare, 
Metalurgistul — Mine
rul Baia Mare.



CAMPIONATELE REPUBLICANE Ol CĂLĂRIE

C VLAD A CIȘTIGAT PROBA 
DE OBSTACOLE, CATEGORIE MIJLOCIE i lume

BASCHETBALISTELE
DE LA RAPID BUCUREȘTI

ÎNVINGĂTOARE
LA NOVI SAD

Vremea frîgtm&asf ț-a tenpîMî- 
eat să evolueze la adevărata va
loare pe călăreții care s-au pre
zentat, ieri dimineață, la baza hi
pică din Calea Plevnei în a V-a 
ai a campionatelor republicane.

La ora 9,30 s-a dat startul în 
proba nr. 2 de obstacole, categorie 
mijlocie. înainte,. însă, de evoluția 
primului concurent, juriul a admis 
contestația clubului Dinamo în 
care se arăta că arbitrii de pistă 
— ocupați cu ridicarea unor ob
stacole doborîte de vînt nu au 
semnalizat greșeala comisă de Cor-

nel Ota (Steaua) cu Viteaz. Pe
nalizat cu 4 p, sl a coborft de 
pe locul întîi pe 5 tn proba nr. 1. 
In lupta pentru titlu au rămas cu 
șanse deosebite i Constantin Vlad 
(Dinamo) cu Jak, Harald Midler 
(C.S.M. Sibiu) cu Strop, Dumitru 
Velea (Steaua) cu Vinovat și Con
stantin Cormanenco (C.S.M. Iași) 
cu Moțata, care terminaseră proba 
cu zero puncte penalizare.

După ce toți concurenții au în
cheiat parcursul, s-au înregistrat 
doar două rezultate cu zero pun
cte i Mihai Aluneanu (C.C.B.) cu

REZULTATE SCONTATE IN CU Of Al DOILEA TURNEU
DIN RETURUL CAMPIONATULUI DE POLO

Ieri au continuat, la București 
și Cluj, turneele din cadrul cam
pionatului național de polo. La 
Ștrandul Tineretului din Capitală, 
pe O temperatură care i-a ținut a- 
casă pe obișnuiții spectatori (fă- 
tindu-ne sâ ne întrebăm de ce nu 
B-a programat acest turneu în pis
cina acoperită de la Floreasca), 
s-au disputat patru partide.

POLITEHNICA CLUJ—C.S.M. 
CLUJ 2—0 (1—0, 0—0, 0—0, 1—0). 
berby-ul clujean, disputat acum la 
Bu-urești, a fost ca întotdeauna 
behi ibrat. Din păcate, însă, echili
brul de pe tabela de marcaj nu s-a 
materializat în bazin decît prin 
două-t-rei acțiuni spectaculoase, 
ambele formații — irosind multe 
ocazii clare de gol și „compensînd" 
ineficacitatea printr-un joc de u- 
«ură, presărat deseori cu greșeli 
grave. Avînd în Bobaru un jucă
tor mai incisiv și mai ales insis
tent, Politehnica a reușit să-și ad
judece victoria prin golurile în
scrise de acesta in minutele 4’25” 
și 19*55”. A condus foarte bine 
I. Drâgan.

RAPID — CRIȘUL ORADEA 
.16—0 (3—0, 6—4), 2—0, 5—0). Sco
rul ne scutește de orice comenta
rii, dar vom zăbovi, totuși, asupra 
evoluției feroviarilor, care au fă
cut ieri, în companiă Crișului. un 
nou... antrenament în vederea a- 
propiatei lor confruntări eu lidera 
clasamentului-Dinamo. Rapidiștii 
au început partida destul de re- 
Oaxați, „sparring-partener‘‘-ul lor 
intrînd în bazin resemnat. în pri
ma repriză, elevii antrenorului C.

Vasil iu’, n-au făcut altceva decît 
să se încălzească, înscriind cu a- 
eeastă ocazie și trei goluri, dar în 
cel de-al doilea „sfert" al jocuSui, 
ei au luptat, punîndu-șî la pfinct 
cuplurile Rusu-Szabo și Bartolo- 
meu-SIăvei, care au finalizat ac
țiunile cu goluri spectaculoase. 
După o a treia repriză mai 
din care menționăm ratarea 
lovituri de Ia 4 m de către 
rapidiștii asaltează din nou 
oaspeților, mareînd alte 5 
Au înscris : Szabo (5),
Slavei (2), Rusu (2), Culineac (2), 
Țăranu și Băjenaru. A arbitrat 
foarte bine I. Maxim (Cluj)

I.E.F.S.—C.S.M. CLUJ 7—2
(0—0, 2—1, 2—0, 3—1). După o pri
mă repriză echilibrată, în care am 
remarcat intervențiile excelente 
ale portarului bucureștean Stelian 
Scurei, 
tiva și 
tate de 
lonescu (3), Blajec (2), Rotariu și 
Preda — I.E.F.S., respectiv 
și Barta. A condus corect 
cules cu.

PROGRESUL—CRIȘUL
DEA 3—3 (2—1, 1—0, 0—2, 0—0). 

Horia ALEXANDRU

calmă, 
unei

Szabo, 
poarta 
goluri. 

Miu (3),

studenții auf preluat iniția- 
s-au detașat fără dificul- 
adversarii lor. Au înscris !

Halden și Grigore ttapanen (A.S. 
Rovine Craiova) cu Palermo. Pen
tru departajare ei au executai un 
parcurs de baraj, pe primul loc 
clastndu-se călărețul craiovean. în 
rest, Constantin Vlad cu Jak și 
Harald Miiller cu Strop, cu cîte 
4 p penalizare, au ocupat locul S 
și, respectiv, 6,

în urma acestor rezultate — cu- 
mulîndu-se și cele din prima zi— 
titlul a fost cucerit de CONSTAN
TIN VLAD cu JAK. Foarte bună 
și performanța călărețului eraio- 
vean, Grigore Lupancu cu Palermo, 
care a ocupat locul doi.

Clasament final: 1. CONSTAN
TIN VLAD cu JAK 4 p — cam
pion republican, 2. Grigore Lu
pancu cu Palermo 9 p, 3. Harald 
Mdller cu Strop 9 p, 4. Dumitru 
Velea cu Vinovat 12 p, 5. Aure
lian Stoica cu Spumos 13 p, 6. 
Mihai Aluneanu cu Haiden 14 p.

A urmat, proba nr. 1 de obsta
cole — fete, la care au participat 
12 „amazoane". Intrînd. mai întîi, 
în concurs cu calul Stelică, Gio- 
conda Pinzaru (C.S.M. Iași) a ter
minat parcursul cu zero puncte 
penalizare în 1:25,3. Ea a fost, însă, 
imediat depășită de Irina Ciocmata 
(Steaua) cu Vinovat, datorită unui 
timp mai bun cu 3,2 sec. Dar, 
Gioconda Pinzaru a revenit la con
ducere în urma evoluției- sale cu 
Lăcătuș. Efectuînd întoarceri ex
trem de scurte și abordînd cu cu
raj fiecare obstacol, ea a realizat 
un timp foarte bun — 1:09,5. Cu 
toate strădaniile depuse de Irină 
Ciocmata, de data aceasta cu Sa- 
ghia, Gioconda Pinzaru nu a putut 
fi depășită. Firește, ierarhia defi
nitivă va fi stabilită abia după 
desfășurarea probei nr. 2.

Azi, de la1 ora 
proba de dresaj 
iar de la ora 16, 
obstacole fete.

9, va avea loc 
pentru juniori, 
proba nr. 2 —

TJrcan
P. Ni

ORA-

în turneul de la Cluj s-au înregis
trat următoarele rezultate : VOIN
ȚA CLUJ-DINAMO BUCUREȘTI 
4—5 (1—0, 1—2, 1—3, 1—0), VO
INȚA CLUJ-VAGONUL ARAD 
9—5 (1—0, 5—3, 2—1, 1—1), DINA
MO BUCUREȘTI — VAGONUL 
ARAD 10—2 (1—1, 5—0, 2—0, 2—1).

(M. Radu-coresp.)

TURNEUL DE PREGĂTIRE DE LA CLUJ
AL HANDBALISTELOR FRUNTAȘE

rât- că sînt mulțumiți de replica 
dată de cele două divizionare A 
și că sna urmărit utilizarea în cele 
două formule de echipă a tuturor 
handbalistelor țirezente Ia Cluj. 
Cej doi tehnicieni, Gabriel Zugră- 
vescu și Pompiliu Simion au pre
cizat-, de asemenea, că însușirea u- 
notr noi scheme tactice este în pro
gres, handbalistele selecționate 
comportîndu-se mulțumitor sub a- 
cest aspect.

După o zi de pauză (duminică) 
.partidele de verificare ale celor 
17 jucătoare componente ale lo
tului reprezentativ vor conțipua 
luni, marți și miercuri în cadrul 
unui alt turneu cu participarea 
echipelor Universitatea Timișoara, 
Mureșul Tg. Mureș și Voința Odor- 
hei.

CLUJ, 17 (prin telefon). — Tur
neul de handbal, organizat cu sco
pul de a se verifica roadele an
trenamentelor întreprinse pînă în 
prezent de jucătoarele noastre 
fruntașe, a continuat sîmbătă seara 
în Sala Sparturilor din localitate, 
în prima partidă, echipa B a dis
pus de Î.E.F.S. cu 16--9 (7—6), 
cele mai multe puncte fiind reali
zate de Furcoi (4), Magyari (3) 
pentru lot. respectiv de Frîncu 
(4), iar în cel de al doilea joc, 
prima garnitură a dispus de Uni
versitatea București cu 21—9 
(10—5), principalele realizatoare, ale 
puhdtelâr fiind Szekely—Popa (5), 
Arghir (5), Băicoianu (3), Tbadula 
(3) pentru selecționată și Niță (3) 
pentru bucureștence.

După încheierea acestor două în- 
' tîlniri antrenorii lotului au decla- Nușa DEMIAN

Emanuel FANTANEANU

LA „EUROPENELE*' FEMININE DE GIMNASTICĂ

TOATE MEDALIILE DE AUR Șl ARGINT

Elena Ceampelea s-a clasat pe locul 4
MINSK. 17 (prin telefon, de Io tri

misul nostru special).
Cu primele 6 clasate la fiecare 

aparat — un adevărat recital de 
măiestrie șl virtuozitate — s-a în
cheiat, duminică după-amiază, cea 
de a VIII-a ediție a C.E. feminine 
de gimnastică. Cele mai bune spor
tive ale concursului general, Lud
mila Turișceva și Tamara Lgzako- 
vici, au dominat cu autoritate fi
nala pe aparate, împărțindu-și me
daliile de aur și pe, cele de. argint.

Prin tragere, la sorți, prima a 
intrat în concurs, la sărituri, Lud
mila Turișceva. Părînd încă neaco
modată cu atmosfera de întrecere, 
campioana europeană are o ’primă 
săritură mai slabă, îndeosebi ate
rizarea, dar la cea de a două în
cercare, gimnasta sovietică face din 
nou dovada înaltei ei măiestrii, evo- 
luînd fără greșeală — 9,80. A doua 
sportivă a finalei, campioana ab
solută a României, Elena Ceampe- 
lea. Ca și în concursul 
sportiva noastră a evoluat bine în 
prima parte, dar ceva mai slab la 
aterizări, acestea nefiind atît de 
precise. Totuși, Ceampelea obține 
o notare bună — 9,50 — clasîndu- 
se astfel pe locul al 4-lea în; Eu-

ÎN TURNEUL DE LA SEATLE

general,

N AST ASE L A ÎNVINS PE SMITH
După terminarea finalei „Cupei 

Davis“, primii noștri jucători, Ilia 
Năstase și Ion Țiriac au fost invi
tați de Federația de specialitate din 
S.U.A. la un turneu demonstrativ 
în orașul universitar Seatle (statul 
Washington).

Aseară ne-au parvenit, prin telex,

două rezultate obținute de Năstase 
în cadrul acestui turneu. El a reu
șit să se revanșeze în fața Iui Stan 
Smith învingîndu-1 cu 2—6, 7—5, 
6—3 dar a fost, în schimb, întrecut 
de Tom Gorman — aflat în mare 
formă — cu 6—2. 7—6. Vom reveni 
cu amănunte.

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE

REPREZENTATIVELE IUGOSLAVIEI AU CiȘTIGAT
TURNEELE DE FOTBAL Șl VOLEI

ANKARA, 17 (Agerpres). — Pen
ultima zi a jocurilor sportive 
mediteraneene de la Izmir a avut 
ca punct de atracție finala tur
neului de fotbal în care s-au întîl- 
nit selecționatele Iugoslaviei și 
Tunisiei. La capătul unui joc echi
librat și de un bun nivel tehnic 
victoria a revenit fotbaliștilor iu
goslavi cu scorul de 1—0 (0—0), 
prin punctul marcat de Panaioto- 
vici în minutul 50. în meciul 
pentru locul trei, reprezentativa 
Turciei a întrecut cu scorul de 
1—0 (după prelungiri) formația 
Republicii Arabe a Egiptului.

„Dinamoviada" de baschet
(Urmare din pag. I)

’riștiga. După pauză, Insă, „elevii 
antrenorului Dan Niculescu răstoar
nă radical situația, egalează, iau 
conducerea si se detașează : 55—48 
(min. 25), 65—50 (min. 30), 69—52 
(min. 32). Meciul era jucat și, în 
ciuda eforturilor vizibile ale baschet- 
baliștilor din Moscova, tabela de scor 
continuă să indice un avans confor
tabil 'pentru Dinamo București care 
încheie meciul cu o diferență de 
15 puncte.

Au înscris Cernea 13, Haneș 2. 
Săuca 22, Albu 15, Diaconfescu 19, 
Novac 2, Dragomirescu 8, Zisu 5 
peritru Dinamo București, respectiv 
'Warcenkov 6, Zastuhov 10, Avramov 
8. Tînman 4. Sologub 12. Karalev 

Blik 8, Balașov 18. Au condus 
.taine Z. Dembrowszki (Polonia) și E. 
'Kuhal (Cehoslovacia).-

RUDA HVEZDA PARDUBICE— 
AMROKCAN PHENIAN 93—81 
(39—42). în ultima zi a competiției, 
Ruda Hvezda a realizat prima victo
rie, datorită căreia a trecut lan
terna . roșie echipei din Phenian. 
Au înscris Malek 7, Formanek 30, 
Skrivanek 18, Brabanec 22, Hruby 6, 
Kolar 2. Sykora 4, Skokan 4 pentru 
Ruda Hvezda, respectiv La-Bong 6, 
Kim-Mu 15, O-Dong 18, O-Meng 18, 
Kim-Iang 4, Se-Bong 4. O-Hung 15. 
Au arbitrat bine A. Kokore 
(U.RS.S.) și P Sișkov (Bulgaria).

GWARDIA VARȘOVIA — LEV- 
SKl-SPARTAK SOFIA 89—84 (51—
37). In partida decisivă pentru me
dalia de argint, Severin et comp, au 
tinut să demonstreze că sînt demni 
reprezentanți ai baschetului polonez 
si. spre cinstea lor, au reușit. Au 
condus de la cap la cap și au învins 
printr-un joc tactic mai bine gîndit 
Si printr-o precizie la coș superi
oara adversarilor. Au înscris Lan- 
gosz 3, Severin 15, Gardzina 10, Ce- 
glinski 8, Lodniak 20, Nowak 13, Jar- 
gieta 8. Eangiewicz 12 pentru Gwar-

Zisu, remarcabil In tot turneul, încearcă să treacă în dribling de Balașov. 
Fază din meciul Dinamo București — Dinamo Moscova

Iugoslavia a cțștigat și turneul 
masculin de volei, dispunînd în 
meciul . decisiv. cu 3—0 (15—4,
16—14, 15—6) de selecționata

Turciei.
în concursul de atletism,. specta

torii au aplaudat o nouă victorie 
a tunisianului Gettaya. După ce 
cîștigase proba de 1 500 m, tînărul 
sportiv tunisian și-a adjudecat 
medalia de aur și în cursa de 
800 m, cu timpul de 1:47,6 (record 
personal egalat). Pe locul doi s-a 
clasat iugoslavul Medzimurec. cu 
1:48,1. O victorie netă a obținut 
atleta franceză Colette Besson, cro
nometrată cu timpul de 53,0 în 
proba de 400 m plat. A doua cla- 
nată, italianca Donata Govoni, a 
realizat timpul de 54,4.

Alte rezultate : 200 m plat (m) : 
Mennea (Italia) — 20.7, 3000 m ob
stacole : Villain (Franța) — 8:30,0 ; 
suliță (m): Cramerotti (Italia) — 
78,04 m ; 10 000 m : Salgădo (Spa
nia) — 28:52,2 ; înălțime (m):
Schivo (Italia) — 2,11 m : ștafeta 
4x400 m î Iugoslavia 3:07,5.

Competiția eiclistă pe velodrom 
a programat două finale : urmărire 
pe echipe, CÎȘtigată de selecționata 
Italiei în 4:46,47, și viteză, în care 
primul loc a revenit italianului 
Candi.

Cu o zi înainte de terminarea 
jocurilor de la Izmir, în clasamen
tul pe țări conduce Italia cu 50 de 
medalii de aur, urmată de Iugo
slavia (27), Spania (18), Turcia (8), 
Grecia (8), Franța (7), Republica 
Arabă a Egiptului (6), Tunisia (3).

GHITESCU Șl CIOClLTEA 
AU REMIZAT IN TURNEUL

OE LA SMEDEREVSKA
In 
de

la sărituri

dia. respectiv Doicinov 22, Ogneanov 
3, Dimov 22, l. Spasov 6, Kosev 2. 
S. Spasov 8, Matakev 10, Boiagev 
lî. Au arbitrat bine M. Aldea și I. 
Petruțiu (ambii România).

Clasament final : 1. DINAMO
MOSCOVA 9 p, 2. Gwardia 8 p, 3. 
iievski Spartak 8 p, 4. Dinamo Bueu-

rești 8 p, 5. Ruda Hvezda 6 p, 6, 
Amrockan 6 p. Âu fost oferite tro
fee jucătorilor O-Dong 143 p (coș- 
geterul turneului), Severin (cel mai 
tehnic) și Suhov-Dînamo Moscova 
(cel mai titaăr).

BELGRAD, 17 (Agerpres). — 
turneul internațional masculin 
șah de la Sinederevska Palanka, 
după disputafea a 6 runde, în 
fruntea clasamentului se află Ku- 
rajita (Iugoslavia) cu 5 puncte, 
urmat de Karaklajici (lugosjavia) cu 
4>/j p și o partidă întreruptă. în 
runda a 6-a, Pîdevski (Bulgaria) a 
remizat cu Ghițescu. Cu același re
zultat s-a încheiat partida Ciocîl- 
tea —■ Zaițev (U.R.S.S.). Ciocîltea 
ocupă locul 8-—10 cu 3 puncte la 
egalitate cu Pîdevski și Martino
vich

în turneul internațional de baschet masculin

POLITEHNICA BUCUREȘTI VIRTUALA CIȘTIfiATOARE
Sîmbătă și duminică s-au desfă

șurat, în Capitală, partidele pri
melor două etape ale turneului in
ternațional de baschet masculin or
ganizat de clubul Politehnica.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— SLAVIA KOSICE 72-63 (28—35). 
Oaspeții au. evoluat bine în prim a 
repriză, dar au scăzut ritmul în 
cea secundă ,

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
A.S.Z. VARȘOVIA 92—76 (48—37).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
SLAVIA KOSICE 77—66 (41—33).

Și în acest meci, baschetbaliștîi de 
la Politehnica s-au impus, în spe
cial datorită jocului foarte bun al 
lui Popa.

A.S.Z. VARȘOVIA — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 81 — 72 
(37—30, 67—67). Am asistat la cea 
mai disputată întîlnire, în care ti
mișorenii au evoluat bine abia spre 
sfîrșitul partidei, dar în prelungiri 
au fost depășiți net

Azi, de la ora 17, au loc, în Sala 
Floreasca, ultimele două meciuri i

PARTICIPANT!! LA „TURUL EUROPEI * 
STRĂBAT ȚARA NOASTRĂ

Duminică, au intrat pe terito
riul României, prin punctul de 
frontieră Borș, concurenții marato
nului automobilistic ..Turul Euro
pei “.

în cea de-a la-a ediție a „Tu
rului Europei", au luat startul, cu 
8 zile în urmă, în localitatea Er
bach (R. F. a Germaniei), 60 de 
echipaje, din care 32 vest-ger- 
mane, 8 sovietice, 6 iugoslave, iar 
restul din Cehoslovacia, Norvegia,

Finlanda, Austria, Italia, Franța, 
Danemarca, Olanda, Suedia și Iran.

Concurenții parcurg în 14 zile 
un itinerariu de 13 000 km, prin 
14 țâri. în România, traseul trece 
prin localitățile Oradea, Cîmpia 
Turzii, Tg. Mureș, Sovată, Brașov, 
Ploiești, Slobozia, Hîrșova și Efo
rie Nord. Pe teritoriul țării noastre 
au loc si cîteva probe speciale Ia 
Praid, Poiana Brașov, Moeciu, Ru- 
căr și Eforie Nord.

RedastiA administrația l «fe -Vasil* £gj>ta nr. 16 î telefoane î centra»

BELGRAD, 17 (Agerpres). — La 
Novi Sad au continuat întrecerii» 
turneului internațional feminin de 
baschet. Echipa Rapid București a 
învins cu scorul de 84—54 (35—25) 
pe Bologna. Alte rezultate i Sel. 
orașului Budapesta — Wisla (Polo
nia) 68—51 ; Zelezniciar (Iugosla
via) — Topolcanka (Iugoslavia) 91 
—65 5 Vojvodina Novi Sad — Par
tizan Belgrad 86—69.

ropa Ia acest aparat. Cu a doua 
săritură foarte precisă în aterizare, 
Tamara Lazakovici a depășit-o pe 
Erika Zuchold (R. D. Germană), si- 
tuîndu—se pe locul al 2-lea.

LAZAKOVICITAMARA

tn apropiere de Rio de Janeiro au luat 
sftrțit campionatele mondiale de yach
ting clasa „Snipe". Titlul a revenit ame
ricanului Bari Etos cu 17 puncte, urmat 
de Raid Conrad (Brazilia) — 25,7 puncte 
și Felix concedo (Spania) cu — 32,5 
puncte.■
în campionatul de hochei al Cehoslo
vaciei conduce Dukla Jlhlava cu 14 
puncte, urmată de Sonp Kladno cu 12 
puncte, Tesla Pardubice — 10 puncte șl 
Slovan Bratislava — 10 puncte. Rezultate 
din etapa a 9-a : Sparta Praga — Tesla 
Pardubice 1—3’; VSJ Kosice — ZKI. 
Brno 1—1 î Sonp Kladno —_Slovan Bra
tislava 1—0 : Motor 
„Hz" Litvinov 2—5, 
Dukla Jlhlava 2—3.

nici, Uta. Cfltensdorf, al cărei exer
cițiu original a atras atenția încă 
din prima zi. Cu o singură excep
ție, Erika Zuchold, finalistele și-au 
păstrat pozițiile cu care au intrat 
în concurs, medalia de aur și titlul 
de campioană revenind gimnastei 
bieloruse Lazakovici.

Bîrna, aparatul atîtor suferințe 
aduse gimnastelor, a fost astăzi în
găduitoare cu sportivele I nici o 
cădere ! Cele mai frumoase exerci
ții au fost cele ale Ludmilei Tu
rișceva și Soniei Brazdova. Dar o 
eroare de arbitraj a privat-o pe 
Turișceva de o nouă medalie de 
aur, pe care o merita cu prisosință, 
iar Brazdova, cu o mică ezitare n-a 
mai putut repeta excelenta evo
luție din prima zi, una din cel» 
mai reușite din concurs. Astfel, că 
primul Ioc revine din nou Tamarei 
Lazakovici.

Solul, care a încheiat competiția, 
a evidențiat încă o dată înalta 
școală a gimnasticii sovietice în 
această probă, atît Lazakovici cît și 
Turișceva, cele două lidere incon
testabile ale competiției, prezentînd 
exercițiile cele mai frumoase și de 
înaltă ținută artistică. O ieșire din 
spațiul covorului a făcut ca Turiș
ceva să nu obțină iarăși 9,90, dar 
și așa media ei la această probă 
este cea mai ridicată din concurs 
— 19,65.

în cadrul unei emoționante fes
tivități de închidere, celor mai 
bune sportive ale campionatelor 
le-au fost înmînate distincții ți 
premii instituite de ziare și orga
nizații sportive sovietice. O lozincă 
luminoasă apare pe marele panou 
al sălii 1 ’ „La revedere, la J.O. de 
la Miinchen, în 1972 I”.

Constantin MACOVEI

FINALELOR PE APARATE

Ceske 
„Te“

tenis

Budejovice — 
Gotwaldov —

pe teren aco-Finala turneului de
perit de la KBln va opune pe america
nii Jeff Borowiak și Bob Lutz. In semi
finale, Lutz, l-a eliminat cu 7—6, 1—6.
6— 3 pe olandezul Tom Okker, în ■ timp 
ce Borowiak I-a învins eu 3—6, 7—5,
7— 5 pe sud-africanul Cliff Drysdale.

A luat sHrșît turneul de tenis de 1* 
Edinburg. Proba de simplu femei a 
revenit australiancel Evoone Goolagong, 
care a învins în finală cu 6—0, 6—4 pe 
franceza Durr. La masculin a cîștlgat 
sud-africanul Robert Hewitt, Învingător 
cu 7—6, 6—3 în fața englezului Gerald 
Batrlck.

Peste 4 009 de spectatori au urmărit 
întîlnirea Internațională de box dintra 
echipele R. F. a Germaniei și Franței. 
Pugiliștii vest-germanl au obținut vic
toria cu scorul de 6—4.

In apropiere» orașului cehoslovac Got- 
twaldow a avut loc un mare concurs 
internațional de orientare turistică la 
care au participat numeroși medaliațl ai 
campionatelor mondiale de anul trecut. 
S-au Înregistrat următoarele rezultate. 
Seniori (13,8 km ț 13 posturi; 81 con- ' 
curenți) : 1. St. Persson (Suedia)
1 h 20:47 ț 2. A. Hadler (Norvegia) lh 
21:23 ; 3. A. Johansson (Suedia) lh 22:19...
9. Ex-camplonul mondial K. Johansson 
(Suedia) lh 24:07. Senioare (7,4 km : 
9 posturi : 48 concurente) : 1. S. Mon- 
spart (Ungaria) 50:52 ; 2. P. Seppă (Fin
landa) 53:13 ; .3 B. Johansson (Suedia) 
53:20. Echipe (m) : 1. Suedia I 5h 33:19 ;

Suedia II 511 36:17 ; Echipe (f) : 
Suedia I 2h 43:27 ; 2. Ungaria I
55:36 ; 3. Cehoslovacia I 3h 02:06.

de notat prezența in 
de reprezentantele

D. Germane a tine-

La paralele, 
finale, alături 
U.R.S;S. și R.

gimnaste din R. F. a Germa-
REZULTATE TEHNICE ALE

rei

Sărtluri: Ludmila Turișceva (U.R.S.S.) 19,60 — campioană a Europei, 
Tamara Lazakovici (U.R.S.S.) 19,55, Erika Zuchold (R.D.G.) 19,50, Elena 
Ceampelea (România) 19,00, Sonia Brazdova (Cehoslovacia) 18,95, Ilona Be- 
kesi (Ungaria 18,55 ; paralele: Lazakovici 19,35, Turișceva 19,20. Angelica 
Helmăn (R.D.G.) 19,00, Bekesi 18,95, Zuchold 18,80, Uta Oltensdorf (R.F. 
a Germaniei) 18,65 ; birnă: Lazakovici 19,20, Turișceva 19,15, Zuchold 
19,00, Brazciova 18,90, Bekesi 18,80, Helman 18,50 ; sol: Turișceva 19,65, 
Lazakovici 19,60, Zuchold 19,25, Brazdova 18,95, Bekesi 18,85, Zdena Dor- 
neakova (Cehoslovacia) 18,75.

Lotul echipei Feije- 
noord pentru meciurile 
de campionat și C.C.E.

în rîndul de jos (de 
la stînga la dreapta) : 
Van Eck (antrenor se
cund). Rijsbergen. Jan
sen, Maitcald, Mou
lijn. Hasil, Romeijn și 
antrenorul liappel. în. 
rîndul din mijloc : Van 
Leeuwen, 
negem, 
Bosgieter,

Van Ha- 
Schoenmaker, 

Posthumus, 
Van Daelen, Van
venbode, Israel și 
jer. în rîndul de 
Treytel. Schneider, 
kamp. Wery, I.aseroms 
și Geilrnan.

2.
1.
2h

Australia se vor organixa în cursulîn
lunii martie mal multe reuniuni inter
naționale de atletism la care au fost 
invitați o serie de sportivi de valoare 
ca : Ketao, Biwott. Quarrie, Shorter. 
Liquori. Matzdorf, Papanieolau ș.a. în
trecerile vor avea Ioc la Sidney (12 mar
tie), Adelaide (15 martie). Melbourne 
(19 martie) și Ia Perth unde se vor 
desfășura Intre 22 și 26 martie cam
pionatele Australiei.

Foto :

Dui- 
Mei- 
sus :
Bos-

C. E. (tineret): Iugoslavia
R. D. G. 3 — 1

Tuzla, tn cadrul campionatului 
european de -fotbal (tineret), echipa 
Iugoslaviei a învins cu scorul de 3—1 
(î—d) echipa B. D. Germane.

ÎNAINTEA MECIURILOR CU ECHIPELE ROMÂNEȘTI
LcijcROord și Barcelona, învingătoare

Lcgia a făcut joc egal, iar ZaglcDic W
a pierdut in deplasare

Adversarele echipelor românești tn 
cupele europene au susținut sîmbătă și 
duminică meciuri de campionat.

I.aA Rotterdam, Feijenoord a dispus cu 
2—9 de Telstar și continuă să dețină 
primul loc în clasamentul Olandei. Din 
echipă au lipsit : Schoenmaker și 
Molujin, ultimul suferind, vineri, un acci
dent de automobil. Schoenmaker va 
juca, probabil, miercuri la București, în 
timp ce deplasarea. Iul Moulijn este încă 
incertă.

★
în campionatul spaniol; echipa Bar

celona (adversara formației Steaua în

Cupa U.E.F.A.) a învins cu scorul ăe 
1—0 (0—0) formația Celta Vlgo. Unicul 
gol al partidei a fost înscris de Marcial.

★
Echipele poloneze au jucat sîmbătă. 

Legia Varșovia a terminat Ia egalitate 
(1—1) cu Wisla Krakovia. pe teren pro
priu. Legia ocupă locul 5 în clasament, 
cu 11 p. Zaglebie Walbrzych a fost 
învinsă, în deplasare, eu 1—o de Za
glebie Sosnowiecz. Adversara echipei 
U.T.A. are 10 puncte și se află pe locul 
7 In clasament.

Tragerile la sorți in optimile de finală

ale Cupei U.E.F.A
Uniunea Europeană de fotbal a hotă- 

rît ca tragerea la sorți a partidelor, 
contînd pentru optimile de finală ale 
-Cupei U.E.F.A.", să albă Ioc la 5 noiem
brie la Zurich. Aceste meciuri se vor 
desfășura încă tn acest ah : la 21 noiem
brie șl 8 decembrie.

CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE
ITALIA : Echipele milaneze in îrunte

Dupâ întreruperea produsă de dispu
tarea meciului cu Suedia, din C. E., ca.rn- 
pîanatul italian a fos reluat, duminică. 
prin disputarea meciurilor celei de-a 
doua e:ape. Echipele sînt încă în faza 
de studiu, așa tocit nu se pot trage, 
deocamdată, concluzii. Se remarcă, 
totuși, forma bună a echipelor Inter- 
nazlonale. Milan, Torino și Roma, care, 
ca și în prima etapă, au cîștlgat, men- 
țintod astfel ordinea în fruntea clasa
mentului. Ieri, sarcina cea mai dificilă 
au avut-o Milan, oare a în-tâtoit pe Flo
rentina, dispusă să riște totul, șl Inter
naționale, care a jucat în țjeplasare la 
Catanzaro împotriva unei ecnipe ajunsă 
pentru prima oară în divizia tatii a 
fotbalului italian. Ambele formații mila
neze au învins fără prea multe dificul
tăți. De remarcat înfringerile •— ambele 
tn deplasare — înregistrate de Cagliari 
CHîva a înscris totuși un gol) și Ju
ventus.

Iată rezultatele etapei șl autorii golu
rilor : Atalanta — Cagliari 2—1 (Moro, 
Maglstrelli. respectiv Riva) : Bologna — 
Varese 1—0 (Rizzo) ; Catanzaro — Inter
naționale 0—2 (Bedin, Faechetti) ; Mi
lan — Fiorentina 2—0 (Bigon 2) : Na
poli —• Mantova 1—0 (Altaflni) ; Roma
— Sampdoria 1—0‘ (Amarildo) ; Torino
— Uanerossi Vicenza 2—1 (Polici 3 : res
pectiv Cicolo) ; Verona — Juventus .1-^0 
(Orazi). Clasament :

K Internaționale
3. Milan
3. Roma,
4. Torino

Golgeteri : Bettega (Juventus), Siv* 
(Cagliari). Bigon (Milan), Polici (To
rino). Amarildo (Roma), Orazi (Verona) 
— toți eu cite 2 goluri.

CESARE TRENTINI

R.F. o GERMANIEI: Lupta strîniâ 
pentru primul lae

tn etapa a 11-a a campionatului vest- 
german, fruntașele clasamentului, 
Schalke 04 șl Bayern Miinchen au obți
nut noi victorii. Stehalke a dispus cu 
4—0 de Rot-Weiss Oberhausen (Fischer 
a fost autorul a trei goluri și a trecut 
ta fruntea clasamentelor golgeterilor cu 
9 goluri, iar Bayern, a învins cu 3—1, 
ta deplasare, pe Hannover 96 (Miiller 
a marcat 2 goluri). De menționat că 
Uwe Seeler deși a anunțat că se retrage 
din activitate a reintrat tn formația sa 
Hamburger S.V. mareînd două goluri în 
partida cu. Vfl» Bochum, meci cîștlgat 
de Hamburg cu 3—2, după ce adver
sarii au condus cu 2—0. Alte rezultate -. 
Fortuna DUsseldox-f — Eintracht Braun
schweig o—o, Hertha — Werder Bremen 
2—1, Boi-ussia Dortmund — Borussia 
Monchengladbach 0—0, F. C. Koln — 
Arminia Bielefeld 1—0, MSV Duisburg — 
WIB Stuttgart: 1—2, Eintracht Frankfurt 
— F. * “ '
Clasate :

ANGLIA s Manchester United 
se detașează

în etapa a 13-a campionatului Angliei

5^tan “ irowich 1-1 : Leeds _ Man- 
Dero^l Qn : M,anchester United -

1. Manchester United
2. Shefleld United
3. Mancliester City
4. Derby County

ls » 3 1 21—13 21
13 8 2 3 21—13 18
13 7 3 3 22—11 17
13 5 7 1 20-11 17

c. Keiserslautern 1—0. Primele

JÎH 4—O 4
2 2 0 0 3—0 4 
2 2 0 0 2—0 *
3 2 0 0 4—2 4

1. Schalke
2. Bayern
3. VfB Stuttgart
4. Bor. Mbnchengladbach 11

1.

oi 
Miinchen

U 9 1 1 27— 5 19
HO 24—11 18
Ml 21—13 16 
6 3 3 25—11 1*

NEUSSER

ti 
ii

lucitori și spectatori' sancționați
n-JL,Jni,AJ?5Iia’, Federatia de fotbal a 
n cetit la măsuri severe împotriva iucă- 
torilor care-și insultă adversarii. Rreent 
jucătorul Tony Hateley, din echipa Not- 
tmgham County a fost amendat cu 30 
d^lr:s&xpendat pe ° p“

9 în R. F. a 
si ficat măsurile 
nesportivi, zilele 
ou 500 de mărci 
zile închisoare un fanatic care în cursul 
unul med a aruncat pe teren o sticlă 
de bere,

Germaniei 
împotriva 
trecute a fost amendat 
și condamnat la 25 de

s-au inten- 
spectatorilor
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