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U.T.A. ȘI STEAUA ÎNVINGĂTOARE IERI OCUPĂ PRIMELE LOCURI IN CLASAMENT
• Simetrie la cei doi poli ai clasamentului: cele două fruntașe (U.T.A. și Steaua) n-au nici 
o infringere, ultimele două (Crișul și C.F.R.)-nici o victorie • Politehnica lași a obținut 
primul succes in acest campionat • Iar Crișul - primul punct in deplasare • Derby de mare 

atracție in etapa viitoare : DINAMO - U. T. A.
REZULTATE TEHNICE

ACTIVITATEA SPORTIVĂ - PARTE INTEGRANTA
A MILITARILOR

mată au marcat șl ele un progres 
simțitor.

Astăzi, pregătirea fizică și acti
vitatea sportivă de masă constituie, 
în -toate unitățile forțelor noastre 
armate, o parte integrantă a pro
cesului de instruire și educare a 
militarilor.

Dacă înainte de 1944 în armată 
nu se putea vorbi de pregătire fi
zică, întrucît nu era creată nici 
una din condițiile de bază nece
sare 
prin grija partidului și a guvernu
lui, în unitățile forțelor noastre ar
mate există condiții optime pentru 
buna organizare și desfășurare a 
pregătirii fizice și activității spor
tive de masă.

Pentru a arăta în mod concret 
succesele realizate și importanța ce 
se acordă pregătirii fizice și spor
tului în armata noastră, este sufi
cient să subliniem că toți militarii 
execută zilnic, în cadrul programu
lui de instrucție, înviorarea de di
mineață, gimnastică la aparate, 
crosuri, parcurgerea pistei cu obs
tacole, judo, exerciții fizice speci
fice diferitelor arme, înot, schi etc.

De asemenea, după-amiezele au 
loc antrenamente și întreceri la di
ferite discipline sportive și aplica
tiv militare (atletism, lupte, box, 
jocuri spo-tive, patrule militare, 
probe complexe de triatlon și poli- 
atlon etc.).

Practicarea exercițiilor fizice și 
a disciplinelor sportive a impus 
amenajarea unor baze sportive co
respunzătoare, procurarea unor 
echipamente, materiale și instalații 
sportive de calitate, formarea unor 
cadre bine pregătite, crearea unor 
forme organizatorice adecvate spe
cificului nostru de activități. In 
unități există astăzi o bogată expe-

executării acesteia, astăzi,

a consti- 
încercare

, .. clasamen
tului, U.T.A. Admirată pentru 
seriozitatea și coeziunea ei 
morală, care i-au deschis dru
mul spre locul de cinste ce-1 
ocupă în clasament, echipa a- 
rădeană apărea, totuși, în pos
tură de victimă la Brașov, 
unde un succes al oaspeților 
este aproape întotdeauna ex
clus din calculele specialiști
lor. Dar, iată că etapa care 
părea să-i stopeze pe fotba
liștii arădeni, a însemnat, 
dimpotrivă, o consolidare a po
ziției acestora, în mod direct 
— prin victoria asupra Stea
gului roșu și indirect — prin 
prăbușirea ,,redutei" dinamo- 
viste, cu puțin înainte de flu
ierul final al meciului de la 
Constanța. în plus, U.T.A. se 
prezintă cu noi galoane în der- 
by-ul de sîmbătă, cje la Bucu
rești, cu Dinamo, care devine, 
astfel, una clin cele mai pasio
nante partide dintre aceste e- 
chipe.

Locul al doilea în clasament, 
lăsat vacant de Dinamo, a fost 
ocupat acum de Steaua, în 
timp ce Rapid a eșuat din 
nou în tentativa sa de a prin
de din urmă plutonul fruntaș.

In schimb. Universitatea 
Cluj se anunță o pretenden
tă serioasă la titlu, în a- 
ceastă ediție a campionatului 
(cu rezerva că studenții au mai 
avut poziții favorabile, pe care 
le-au pierdut).

Nesperat de ușoare, victo
riile lui F.C. Argeș asupra Pe
trolului, ca Și a Politehnicii 
Iași asupra Jiului. Ieșenii capătă 
oxigen și, oricum, acest re
zultat, împreună cu egalul de 
săptămîna trecută, de la Cluj, 
par să anunțe un reviriment 
al acestei formații. Și pentru 
Crișul poate, punctul smuls în 
deplasare, la Bacău, înseamnă 
de doi bani speranță, în schimb 
ceferiștilor clujeni le fuge in 
continuare pămîntul de sub 
picioare... (J.B.)
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ETAPA VIITOARE (31 OCTOMBRIE)

Iată momentul în care Răducanu, 
înșelat cu o fentă de către rezerva 
Marcu (nr. 15), primește golul în- 

frtngerii Rapidului.
Foto 1 Dragoș NEAGU

LA LIMITĂ, DAR MERITATA!

Steaua 
C.F.R. Cluj 
Politehnica 
Petrolul
Jiul
U.T.A.
F. C. Argeș 
Steagul roșu

Exercițiile și sporturile aplicative fac parte din programul obișnuit 
al tinerilor noștri militari.

în anii care au trecut de la isto
ricul act al Eliberării, pregătirea 
fizică și activitatea sportivă în ar-

a

£M/V-.V GOLGETERI

STEAUA 2(1)

RAPID 1(1)

6 GOLURI : Rugiubei (Sport Club 
Bacău). O’olemenco (Univ. Craiova) — 
3 din 11 m.

5 GOLURI : Neagu (Rapid), Dobrin 
(F.C. Argeș).

4 GOLURI : Cuperman (Politehnica), 
Lică. Anca și Adam — 1 din 11 m (,.U“ 
Cluj), Dembrovschi (Sport Club Bacău), 
Kun II și Broșovschi — 1 din 11 m 
(U.T.A.), Lucescu (Dinamo) — toate din 
11 m.

3 GOLURI : Domide și Sima (U.T.A.), 
Jercan și Radu (F.C. Argeș). Soo (C.F.R. 
Cluj), Ghergheli (Steagul roșu), Moldo
van (Petrolul), Năstase (Steaua), D. Ene 
(Rapid).

A devenit o tradiție ca în fiecare 
an poporul nostru să sărbătorească 
la 25 octombrie, Ziua Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Româ
nia ca simbol al eliberării între
gului teritoriu al patriei de sub 
ocupantul fascist. în urmă cu 27 de 
ani, pe monumentul din centrul 
orașului Cărei s-a înălțat steagul 
României, întipărindu-se prin a- 
ceasta în conștiința poporului ca 
unul din actele devenite simbol în
tru strălucitele fapte istorice.

Răspunzînd chemării Partidului 
Comunist Român, organizatorul și 
conducătorul insurecției naționale 
antifasciste din august 1944, întor- 
cind armele împotriva Germaniei 
hitleriste și alăturîndu-se în tota
litate luptei poporului, armata a 
intrat intr-un proces de radicală 
transformare, în pas cu dezvolta
rea revoluției, la capătul căreia a 
devenit armata noastră populară.

„în anii construcției socialiste — 
arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — partidul și statul 
nostru au făurit și educat o ar
mată de tip nou. care nu cunoaște 
alte interese decît slujirea fără 
margini a națiunii, o armată devo
tată nemărginit cauzei socialismu
lui și păcii — pavăză de neînfrînt 
a independenței și libertății pa
triei... Partidul nostru dă o înaltă 
apreciere nivelului de pregătire a 
ofițerilor și soldaților, capacității 
de luptă a unităților și marilor uni
tăți din toate genurile de armă, 
disciplinei și spiritului de răspun
dere cu care personalul militar își 
îndeplinește sarcinile sale".

Colonel
ALEXANDRU CRĂCIUNESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

MARIA ALEXANDRU
și ȘERBAN DOBOȘI

campioni ai României
la tenis de masă

De astă dată, meciul Steaua — 
Rapid nu a mai fost un derby din 
punctul de vedere al locurilor în 
clasament. Nici chiar ca tradiție, în- 
tîlnirea n-a mai fost chiar atât de 
interesantă. Jocul devenise atractiv, 
datorită celor două victorii, atît de 
meritorii, realizate săptămîna trecută 
de Steaua și Rapid în cupele euro
pene.

Partidele internaționale susținute 
de aceste două rivale bucureștene 
ofereau însă rapidiștilor un avantaj 
din plecare prin faptul că ei juca
seră marțea trecută la București în

Cupa U.E.F.A., pe cind Steaua a avut 
o deplasare lungă și obositoare, sus- 
ținînd, o zi mai tîrziu, meciul din 
Cupa cupelor la Barcelona.

Iată un element demn de 
seamă atunci eînd apreciem 
citatea și dimensiunea unei
ca aceea obținută ieri după-amiază 
de Steaua cu 2—1, în dauna Rapi
dului,. care n-a știut să speculeze în

luat In 
autenti- 
vtotorii

Aurel NEAGU

(Continuare tn pag. a 3-a)

ETAPEI

SATMAREANU
(Steaua)

ECHIPA
CONSTANTINESCU 

(Dinamo) 
POJONI 

(U.T.A.)
PREPURGEL
(F. C. Argeș)

DOBRIN
(F. C. Argeș)

MIHAILA
G,U" Cluj)

ȚARALUNGA 
(Univ. Craiova)

LERETER
(U.T.A.)

DOMIDE 
(U.T.A.)

BROSOVSCHI
' (U.T.A.)

RADU 
(F. C. Argeș)

In sala Giulești s-a disputai Miluirea feminină dintre l.E.F.S. și C.S.M.
Sibiu. Luxa Ghlță (I.E.FJl.) Încearcă să depășească blocajul advers alcă

tuit de Margareta Vasiu ji Gristina Popa.

(• „Citiți la , -aȘbBra partidelor disputate ieri. _

ARAD, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Ediția ’71 a celei mai importante 
competiții interne a tenisului de 
masă, campionatul republican indivi
dual. s-a încheiat. După trei zile de 
întreceri, desfășurate în bine ame
najata sală a sporturilor din Arad, 
au fost desemnați noii campioni ai 
țării. Cu o singură excepție — maes- 
tra emerită a sportului Maria Ale
xandru — nici unul dintre vechil 
deținători ai titlurilor nu a mai 
reușit să-și păstreze cununa de cam
pion.

Cele cinci titluri republicane sint 
împărțite astfel : Maria Alexandru
— simplu femei, Șerban Doboș! — 
simplu bărbați, 
și Carmen Crișan 
Teodor Gheorghe
— dublu bărbați. 
Teodor Gheorghe

înaintea câtorva 
finalele, ne vom _ . __ ,
unele aspecte din meciurile premer
gătoare. în proba masculină de sim
plu. o adevărată revelație a consti
tuit-o evoluția juniorului mureșean 
Gheorghe Naftali (Comerțul, antre
nor A. Verzar). Pentru a deveni fi
nalist, el a trebuit să depășească trei 
adversari cotați printre cei mal buni 
din țară : Luchian, Covaci și Nicolae. 
Naftali a reușit să-i elimine cu 
brio, făcînd dovada unor calități mul-,

I 
 -.4>

tipie i procedee tehnice variate, ritm 
susținut, psihic bine echilibrat. Alt 
evidențiat, tot un junior, hunedo- 
reanul Cornel Popovici, elevul ne
obositului antrenor Nicolae Suciu. 
El l-a Învins cu 3—0 pe fostul cam
pion național Dorin Giurgiucă, după 
o partidă enluziasmantă. atacînd în 
permanență cu lovituri puternice si 
bine plasate. Surclasat, Giurgiucă 
lăsa, Ia un moment dat, impresia 
unui boxer ®-ă gardă ! în sfîrșit, 
ar mal putea fi subliniată și com
portarea bucureșteanului Aurel Ova- 
nez (Progresul), calificat în semi
finale.

Ultima zi, duminică dimineață, a 
fost dominată de cele cinci finale, 
trei dintre ele lmpunînd cîteva în
semnări speciale. în primul rînd, 
Maria Alexandru n-a mai jucat cu 
forța-i recunoscută. întîlnind-o Intr-o 
partidă decisivă pe arădeanca Mag
dalena Leszai, o merituoasă finalis
tă. campioana României a cîștigat, 
nu însă fără a se întrebuința serios 
(din setul al treilea, de la scorul 
de 14—7, a fost aplicată regula ac
tivizării).- Destul de sigură in apă
rare si -în jocul de mijloc, Leszai 
a servit o replică dirză unei adver

Maria Alexandru
— dublu femei, 

si Stelian Nicolae 
Carmen Crișan și 

— .dublu mixt.
comentarii privind 

referi pe scurt la

Lotul handbalistelor sovietice, tn 
drum spre Cluj, a făcut o scurtă 

escală la București.

microcampionat mondial

La Cluj, in perspectivă
„TROFEUL CARPAȚI“ LA HANDBAL FEMININ

un veritabil

• Speranțele pentru C.M. din Olanda vor fi... verificate pe ma
lurile Someșului • Echipa R. D. Germane are mari șanse teoretice
• Campioana mondială — echipa Ungariei și reprezentativa Ro-

----- --------- “.. .._j ® Primul meci : mîine la ora 16,15
I
handbal feminin dotată cu „TROFEUL 
CARPAȚI". Participă cele mai renu
mite formații, motiv pentru care tur
neul este denumit „micro-campionat 
mondial". Aș spune că, ținînd sea
mă de valoarea reprezentativelor

mâniei vor sâ se afirme din nou

CLUJ, 24 (prin telex, de la tri
misul nostru).

Orașul de pe malurile Someșului 
va găzdui, începitnd de mîine după 
amiază, întrecerile celei de a XII-a 
ediții a competiției internaționale de

naționale prezente aici (spre deose
bire de C.M., la Cluj concurează și 
echipa Uniunii Sovietice) și de fap
tul că sistemul de disputare — tur
neu — dă posibilitatea ca fiecare 
formație să se întîlnească cu toate 
celelalte competitoare, „Trofeul Car- 
pați" poate fi socotit chiar mai di
ficil decît întrecerea din Olanda.

Hristache NAUM

(Gontinuare tn pag. a 4-a)

DINAMO BUCUREȘTI CAMPIOANA
LA ATLETISM PE ECHIPE

Cu etapa a patra a campionatului 
republican pe echipe, desfășurată la 
sfirșitul săptămînii trecute, a luat 
sfîrșit această importantă competi
ție a atletismului nostru. Primul 
loo al clasamentului, deci titlul de 
campioană a țării pe 1971, a reve
nit formației bucur eștene DINAMO, 
care revine, după cîțiva ani, în 
fruntea ierarhiei echipelor noastre 
de atletism. De notat că dinamo- 
viștii au încheiat întrecerile fără 
să fi’cunoscut înfrîngerea.

Iată cîteva relatări de la cele trei 
întîlniri triunghiulare ale acestei 
ultime etape.

DINAMO REVINE IMPETUOS!
CLUJ, 24 (prin telefon). Vreme 

frumoasă, dar frig și rafale de vînt 
care au .zădărnicit speranțele unor

performanțe demne de valoarea ce
lor mai mulți dintre competitori. 
Oricum, acestor atleți li se cuvin 
felicitări pentru maniera în care 
au abordat ultimul concurs de 
pistă al sezonului 1971. Dinamoviș- 
tii, în special, au luptat din răs
puteri pentru a reface handicapul 
de 10 puncte cu care erau conduși 
după prima zi. Au izbutit acest 
lucru și au devenit astfel cîștigă- 
torij competiției.

Dinamo — Steaua 147—142 (la 
femei 53—41), Dinamo — Cluj 
178—118 (56—50). Steaua — Cluj 
171—119 (47—54).

Rezultate individuale: BĂRBAȚI: 
200 m : Gh. Dulgheru (D) 21,7, Gh. 
Zamfirescu (S) 21,8; 800 m : I. 
Damaschin (S) 1:57,2, P. Lupan (S) 
1:58,1; 5 000 m: N. Mustață (D) 
15:18,2, I. Cioca (D) 15:19,1, S. Mar-

cu (S) 15:21,8; 400 mg: Gh. Mo- 
nea (C) 55,1, V. Suciu (S) 55,1. C. 
Nemeș (D) 55,6 ; 10 km marș Q, 
Staieu (S) 44:35,0, R. CSunderiic (D) 
44:46,0, L. Caraiosifoglu (D) 45:10,8; 
lungime : C. Corbu (S) 7,40 m, C. 
Ionescu (D) 7,20 m ; prăjină: N. 
Ligor (S) 4,60 m, Or. Ivan (D) 
4,50 m, D. Piștalu (D) 4,40 m ; disc: 
I. Naghi (S) 56,10 m, I. Măglașu 
(D) 47,84 m, K. Socol (C) 46,80 m ; 
ciocan : Gh. Costache (D) .54,96 
I. Iaru (S) 53,18 m ; FEMEI: 200 
G. Cîrstea (S) 26,4, S. Cubleșan 
26,4, R. Marinescu (D) 26,5 ; 800 
M. Puică (D) 2:18,2, I. Arășanu 
2:18,6 ; 100 mg: El. Vintilă (D) 14,2, 
M. Nedelcu (C) 14,6 ; înălțime : D.

Nușa DEMIAN

Constantin COMARNISCHI

(•entfaoara ta p3g. a 4-a)

Derbyul poloiștilor, a fosț onorat

LA CAPATUL UNEI PARTIDE DRAMATICE (3-3) 
DINAMO Șl RAPID ȘI-AU ÎMPĂRȚIT PUNCTELE 
în ultima repriză ambele formații au ratat cîte un penalty!

A

O vreme superbă de toamnă târ
zie, un public numeros și entuziast, 
două echipe bine pregătite — dată 
cadrul perfect oferit ieri dimineață, 
în piscina din șoseaua Ștefan cel 
Mare, derbyului campionatului na
țional de polo, care a pus față în 
față pe Dinamo, neînvinsă de mulți 
ani în prima competiție oficială a 
tării și Rapid București. Cit despre 
întrecerea propriu-zisă, de multă 
vreme nu am mai asistat la un 
meci atât de spectaculos și drama
tic ca cel de ieri, la capătul căruia 
cele două formații și-au împărțit 
frățește punctele puse în joc, amî- 
nînd verdictul final pentru desem
narea „noii. campioane, to turneul _ __________________ ____ _
ftoaL® .vala.. sal- Dar „7“-le feroviar a re-1

Deșf W prezentau îâ Joc>. fără *
două piese de bază (Kroner și MI- Adrian VASILIU
hăilescu), ''campionii «ttî-domina^-- .■__________ ■
mult mai net decît ari £f crezut-o’ (Continuare tn pag. a 2-a)

cei mai pasionați suporteri, în pri
mele două reprize, înscriindu-și la 
activ trei goluri, unul mai frumos 
decât celălalt. La primul, Viorel Rus, 
golgetenul naționalei de juniori, a 
profitat de o greșeală a lui Szabo, 
înscriind ireparabil; la al doilea, 
Popa a făcut o cursă lungă pe trei-: 
sferturi din teren și, cu largul con-’ 
cuns al portarului Mureșan, a mar
cat cu un șut sec la colțul scurt.1 
In fine, tot în repriza secundă, ace
lași V. Rus a „prins" o lovitură la 
păianjen demnă de kinogramă, fă- 
cîndu-1 din nou mat pe portarul 
feroviari

La scorul Ide 3—0 se părea că 
Dinamo a încheiat socotelile cu ri-

(Gontinuare tu pag, a 4-al 'i^ ’*
Szaba~(casche.t<^albS). aduce^egalarea echipei feroviare (3—3) cu toată 

^QPQZitia^portarului dinamovist Huber.
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SURPRIZĂ LA PETROȘANI Ziua Forțelor Armate
STEAUA, CAMPIOANA TĂRII, ÎNVINSĂ LA SCOR DE ȘTIINȚA! (Urmare din pag 1)

In etapa a VIII-a a campionatului diviziei A de 
ru®by, gazdele și oaspeții ?i-au împărțit victoriile. In 
partida derby de la Petroșani campioana a înregistrat

un nou eșec, cedind locul 4 studenților. Inexplicabil 
de dură, intilnirea de la Cluj dintre Agronomia și 
Dinamo, unde au fost dictate 4 eliminări ! în rest, 
scoruri normale.

l upta compartimentelor de înaintare in partida Sportul studențesc — Politehnica Iași. Drăgulescu (nr. 3) și 
V. Rusu — in fafa na — încearcă, fără succes, să contracareze for(a de împingere a grămezii echipei 
oaspe. Foto : Vasile BAGEAC

ȘTIINTA ÎNVINGĂTOARE 
IN DERBYUL ETAPEI

Așteptată cu justificat interes, 
partida derby a etapei, ȘTIINȚA 
PETROȘANI — STEAUA, s-a sol
dat cu victoria meritată a rugbyști- 
lor gazdă. Studenții au deschis sco
rul prin Marinescu care a reușit un 
„drop”. Oaspeții, însă, au contra
atacat periculos și R. Ionescu a ob
ținut o încercare la centru. Durbac 
a transformat și : 6—3 pentru Stea
ua. La reluare cei care au pus stă- 
pinire pe joc au fost studenții- Ei 
au placat excelent, stăvilind atacu
rile rugbyștilor adverși, care nu au 
mai reușit nimic. Marinescu, Lomo- 
tă. Dinu, Rădulescu au creat nu
meroase breșe în dispozitivul apă
rării adverse. A urmat egalarea și, 
apoi, au luat avantaj prin punctele 
realizate de Bucoș (I.p.). Lomotă (2 
încerc.), Rădulescu (încerc.), Steaua 
a redus din handicap, Durbac trans- 
formînd o lovitură de pedeapsă. 
Scor final : 18—9 pentru Știința.

A condus satisfăcător Șt. Cons- 
tantinescu. (T. CORNEA — coresp-).

JOC BUN LA TIMIȘOARA
Profitînd de o neatenție a apă

rării echipei gazdă, FARUL a des
chis scorul in min. 15 prin Sirbu 
care a realizat o încercare, transfor
mată de Chiciu. UNIVERSITATEA 
a atacat în continuare, și în min. 
22 și 40 a egalat, în urma lovituri
lor de depeasă executate precis de 
Duță. Presiunea gazdelor a conti
nuat și în repriza secundă. Același 
Duță a adus victoria echipei sale, 
majorînd scorul, tot dintr-o lovitu
ră de pedeapsă (min. 58). A arbitrat 
foarte bine, R- Chiriac. (P. ARCAN- 
coresp.).

UN CUPLAJ PARȚIAL REUȘIT
Deși a beneficiat de condiții ex

celente (timp foarte frumos, tribu
ne pline, teren bun), cuplajul bucu- 
reștean de pe Parcul copilului n-a 
satisfăcut integral. S-a jucat, în ge
neral, puțin la mină, s-a ratat e- 
norm.

Primul meci, cel dintre SPOR
TUL STUDENȚESC și POLITEH
NICA IAȘI — scor : 6—10 (3—0) 
— s-a rezumat, mai ales în repri
za întîi, la acțiuni sterile de ambele 
părți, cu multe ratări copilărești din 
partea echipei gazdă : două încer
cări și o lovitură de pedeapsă, din 
poziții extrem de favorabile. Spor
tul n-a fructificat decît o singură 
ocazie : o lovitură de pedeapsă 
transformată de Nenoiu (min. 10). 
La reluare, XV-le ieșean a preluat 
inițiativa și conducerea prin încer
cările realizate de Laszlo (min. 48) 
și M. Popa (min. 57), ultima trans
formată de Gal. Scorul final l-a 
stabilit Nenoiu în urma unei lovi
turi de pedeapsă (min- 64).

Partida a dou.a, GLORIA — GRI- 
VIȚA ROȘIE 6—19 (6—15), se pă
rea că se va încheia cu un scor ca
tegoric în favoarea grivițenilor. Ei 
și-au creat, încă din start, un sub
stanțial avantaj prin încercările lui

Balean (min. 13) șj Atanasiu (min. 
18), transformate de Țibuleac și, 
respectiv, Simion. In min. 28, gri- 
vițenii măresc scorul prin essai-ul 
lui Oblemenco. în continuare, Gri- 
vița a slăbit ritmul, îngăduind ad
versarilor să î-educă din handicap : 
Diaconu — încercare, transformată 
de Soare (min. 34). După pauză, jo
cul s-a echilibrat, grivițenii înscri
ind, totuși, dintr-o lovitură de pe
deapsă (Simion — mim. 57).

Total diferită maniera de arbitraj 
din cele două meciuri : foarte largă, 
prea blîndă, cea a lui S. Dragomi- 
rcscu în primul joc, promptă, per
manent pe fază AI- Lemneanu în 
meciul vedetă. (T. ST.).

O PARTIDĂ A ELIMINĂRILOR!
AGRONOMIA CLUJ — DINA

MO, meci de mare luptă, foarte 
dîrz, dar, din păcate cu multe du
rități. Arbitrul P. Ionescu, care a 
condus cu scăpări, un joc foarte 
greu, i-a eliminat pe Bucur (A) și 
Țurlea (D), în min. 20, Mățăoană 
(A), în min. 40 și pe Roman (D), în

REZULTATE TEHNICE

Sportul studențesc — Politehnica 
Iași 6—10 (3—0), Gloria — Grivița 
Roșie 6—19 (6—16). Agronomia Cluj 
— Dinamo 3—7 (3—3). Universitatea 
Timișoara — Farul 9—6 (6—6), Rul
mentul Bîrlad — C.S.M. Sibiu 10—3 
(6—3), Știința Petroșani — Steaua 
18—9 (3—6).

CLASAMENT
1. Universitatea 8 7 0 1 107: 61 22
2. Grivița 11 t> 21 0 158: 55 22
3. Dinamo 8 6 1 1 97: 37 21
4. Știința 8 5 1 2 54: 35 19
5. Steaua 8 4 2 2 135: 66 18
6. Rulmentul 8 4 1 3 68: 64 17
7. Farul 8 3 0 5 51:112 11
8. Politehnica 8 3 0 5 69: 75 14
9. Gloria 8 o 1 5 57:129 13

10. C.S.M. Sibiu 8 1 1 6 61: 84 11
11. Sp. studențesc 8 1 1 6 57:115 11
12. Agronomia 8 1 0 7 47:128 10

ETAPA VIITOARE : Dinamo — 
Știința Petroșani. Grivița Roșie — 
Agronomia Cluj. Politehnica Iași — 
Gloria. C.S.M. Sibiu — Sportul stu
dențesc, Farul Constanța — Rul
mentul Bîrlad, Steaua — Universi
tatea Timișoara.

min. 75. Dinamoviștii mai bine or
ganizați, au atacat mai mult. Au 
înscris Balint (l.p.) pentru gazde, 
respectiv Nica (drop) și Constantin 
(încerc.) pentru oaspeți. (I- MAR- 
CEA-coresp.).

MECI FRUMOS LA BÎRLAD
La Bîrlad, în întâlnirea dintre 

RULMENTUL și C.S.M. SIBIU, s-a 
jucat deschis, la mînă. Mai deciși 
în fazele de finalizare,- bîrlădenii 
au înscris două încercări : Filip
(transformată de Ciorici min. 30) și 
Bădină (min. 48). Pentru oaspeți a 
marcat Moraru (min. 22), dintr-o lo
vitură de pedeapsă- Foarte bun, ar
bitrajul' lui D. Grigorescu. (E. SO- 
LOMON-coresp.).

&
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riență în soluționarea și folosirea 
acelor metode și exerciții care să 
determine o creștere însemnată a 
indicilor de dezvoltare fizică multi
laterală a militarilor.

Aceste rezultate se datoresc con
dițiilor optime de pregătire asigu
rate militarilor, desfășurării proce
sului de instrucție după un pro
gram judicios întocmit, în care al
ternează în mod științific efortul 
fizic cu odihna, unei alimentații 
corespunzătoare.

Pentru organizarea, desfășurarea 
și conducerea activității sportive în 
unități, o grijă deosebită s-a acor
dat cadrelor de specialitate care, în 
majoritate, sînt absolvenți ai dife
ritelor cursuri sportive și ai I.E.F.S. 
De asemenea, pentru militarii în 
termen se organizează anual dife
rite cursuri speciale pentru a de
veni instructori sportivi de subuni
tăți, urmînd ca, după terminarea 
stagiului militar, aceștia să-și aducă 
un aport însemnat la ridicarea 
sportului în mediul sătesc și în în
treprinderile unde activează.

In cadrul activității sportive de 
.masă, militarii se inițiază și se an
trenează la majoritatea discipline
lor sportive, care pentru mulți din
tre aceștia erau necunoscute îna
inte de a veni în armată.

Cei mai talentați sportivi din 
unități au fost selecționați în echi
pele reprezentative de garnizoane 
sau repartizați asociațiilor sportive 
militare care participă la diferite

ÎN ETAPA A IV-a A DIVIZIEI A
PERFORMERE: GLORIA BUCUREȘTI Șl OLIMPIA REȘIȚA — 

ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
în etapa a IV-a a campionatului 

diviziei A de popice, disputată sîm- 
bătă și duminică, s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

FEMININ
VOINȚA BUCUREȘTI — CETATEA 

GIURGIU 2531—2319. Jucătoarele de 
la Voința, fruntașe ale seriei Sud, 
au cîștigat la diferență destul de 
categorică, cu toate că după primul 
schimb conduceau oaspetele, dar a- 
vantajul creat de Steluța Boba de 
la Cetatea, in meciul cu Maria Ar- 
meanu (403—390) a fost... foc de 
paie. Giurgiuvencele au mai obținut 
o victorie individuală în această re
uniune (Ileana Predeanu — Valeria 
Dumitrescu 422—418 p.d.), dar res
tul componentelor formației au fost 
învinse la scoruri severe, ca de 
exemplu, Elena Onieiuc (398—432 
cu Cornelia Grecescu), Ana Petres
cu (323—421 cu Cornelia Petrușca) 
și Elisabeta Lupea (392—451 cu Cris
ta Szocs). Și această partidă a de
monstrat că formația din Giurgiu 
realizează rezultate mari doar pe 
arenă proprie, care are unele carac
teristici cunoscute numai de .jucătoa
rele care se antrenează Pe ea...

HIDROMECANICA BRAȘOV — 
VOINȚA MEDIAȘ 2639—2440. O în
trecere frumoasă în care zece jucă
toare au doborît fiecare un număr 
de peste 400 de popice. Cele mai 
eficiente : Mariana Antuș (470), 
lise Schmidt (462), de la gazde, res
pectiv, Margareta Limbășan (442).

C. GRUIA 
corespondent

VOINȚA PLOIEȘTI — METROM 
BRAȘOV 2232—2105. Primul joc —pe 
arena refăcută, din care cauză re
zultatele au fost mediocre. Cele mai 
multe „bețe** le-au doborît Florica 
Negoiță — 389 și junioara Doina 
Licsandru — 385 de la ploieștence, 
iar de la oaspete. Gabriela Blaga — 
377.

A. VLĂSCEANU 
corespondent

PETROLUL BĂICOI — GLORIA 
BUCUREȘTI 2471—2290. Petrolistele 
au avut o echipă mai omogenă 
(cinci jucătoare eu rezultate de pes
te 400 p.d*.) și au cîștigat la aproape 
200 de popice diferență. Foarte bine 
au jucat, de la gazde, Paraschiva 
Păunescu (458), Elena Bîrligea (429) 
și junioara Marieta Brinzea (428 — 
cu o singură aruncare în gol). De la 
Gloria s-au impus Margareta Bor
dei — 413 și Marieta Drăghici — 
402.

I. BRANZEA 
corespondent

VOINȚA SIBIU — VOINȚA ORA
DEA 2216—2192.

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA CLUJ 
2420—2348.

VOINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA 
TIMIȘOARA 2318—2208.

iuote
STEAUA Șl STEAGUL ROȘU BRAȘOV ȘI-AU CONSOLIDAT POZIȚIILE

Campionatul republican de ,,libere“ pe echipe

BRAȘOV, 24 (prin telefon (le 1» 
trimisul nostru). Gala găzduită de 
Sala Armatei din localitate a fost 
așteptată cu mult interes, dat fiind 
că „triunghiularul** reunea cele mai 
bune formații (pînă la aceasta etapă) 
din serie : Steagul roșu Brașov (Io- 
cui J), Dinamo București (II) și Pro
gresul București (IV).

Sorții au decis ca reuniunea să fie 
inaugurată de meciul derby : Steagul 
roșu — Dinamo. Primul duel, cel de 
la categoria 48 kg, avea să deschidă 
seria unor partide strinse. cu nume
roase procedee tehnice finalizate, 
meciuri care au onorat derbyul. Este 
interesant de consemnat faptul că nu 
s-a dictat nici o descalificare. După 
trei întîlniri. brașovenii erau conduși 
cu 5—7 și se părea că vom asista 
la îngenunchierea liderei la ea acasă, 
în continuare, însă, au urcat pe sal
tea luptătorii de bază ai echipei 
gazdă (printre care și vice-campionul 
mondial Ludovic Ambruș), care au 
acumulat nu mai puțin de 18,5 p. Cu 
toate că la ultimele două categorii, 
dinamoviștii au realizat victorii îna
inte de limită, acumulînd 8 puncte, 
victoria finală a revenit echipei 
Steagul roșu cu 23,5—16,5. în cursul 
acestei pasionante confruntări s-au 
remarcat F. Atzel, C. Moldovan, I. 
Bărbăței, L. Ambruș și Șt. Tampa 
(St. r.), M. Ploscaru, FI. Moț. I. Mar
ton si L. Simon (Dinamo). A urmat 
partida Steagul roșu — Progresul. Și 
de astă dată începutul a fost echili
brat (6—6 după primele trei meciuri), 
dar la următoarele categorii luptăto
rii formației brașovene s-au impus, 
deși rezultatul final (19—13) nu este 
ati't de concludent.

în sfîrșit, ultima partidă a triun
ghiularului, Dinamo — Progresul s-a 
încheiat cu un draw : 16—16.

Costin CHIRIAC

TG. MUREȘ. Diferența evidentă de 
valoare dintre echipele participante 
a făcut ca întrecerile să fie lipsite 
de interes. Luptătorii de la I.M.U. 
Medgidia s-au comportat foarte slab, 
cedând majoritatea meciurilor prin tus-

Singurul meci echilibrat a fost cel 
dintre echipa locală Mureșul și 
Steaua, în care victoria a revenit 
bucureștenilor cu rezultatul de
17.5— 14,5. Celelalte rezultate : Steaua
— I.M.U. Medgidia 32—0 (!) ; Mure
șul Tg, Mureș — I.M.U. Medgidia 
31—1. (I. PAUȘ — corespondent)

SATU MARE. Sportivii de la 
Olimpia n-au reușit să valorifice 
decît în parte avantajul terenului 
propriu, prin victoria asupra con
structorilor hunedoreni, cu scorul 
dc 27—9. în partida cu Lemnarul 
Odorhei, după o dispută foarte atrac
tivă. rezultatul a fost egal : 17—17. 
Meciul dintre Lemnarul Odorhei șl 
Construe,torul Hunedoara s-a încheiat 
în favoarea luptătorilor din Odorhei, 
cu categoricul scor de 35,5—0,5. S-au 
evidențiat : Varadi, Stan și Balogh 
(Olimpia), Szasz, Simon și Balint 
(Lemnarul), Taszler (Constr.). (A, 
VERBA — corespondent)

LUGOJ. întrecerile „triunghiula
rului" Vulturii Textila Lugoj — A.S.A. 
Brașov — C.F.R. Timișoara au scos 
in relief pregătirea superioară a ti
mișorenilor, care au realizat două 
victorii prețioase (una chiar surprin
zătoare. în dauna echipei din Lugoj) ;
26.5— 13,5 cu A.S.A. Brașov și 20—16 
cu Vulturii Lugoj. Cea mai bună 
comportare au avut-o P. Cernau, I. 
Marian (C.F.R.) și I. Ardeleanu, La- 
zâr Rădoi (Lugoj). (I. LEȘ — cores
pondent).

GALAȚI. Reuniunea a fost foarte 
disputată și de un nivel tehnic apre
ciabil. Sportivii de la Dunărea n-au 
scăpat prilejul de a-și adăuga două 
noi victorii în palmares și puncte 
prețioase. Ei i-au Învins pe cel do 
la Metalul Tîrgoviște cu scorul de 
17—11 si Pe cei de la Progresul 
Brăila cu 23,5—16,5. Metalul Tîrgo
viște a intrecut pe Progresul Brăi
la cu 23t—9. Pe parcursul celor trei 
meciuri s-au remarcat Poalelungi, 
Ciuntu, Neicu (Dunărea), Pătrașcu 
(Metalul) și brăilenii Cioacă și 
Iorga (V. ȘTEFANESCU — cores
pondent)

IA&I. Meciurile reuniunii s-au în-

cheiat cu rezultate curioase : Nico
tină Iași a învins la scor 23,5—16,5) 
pe Tomistex Constanța și a terminat 
la egalitate cu Rapid (18—18) —
învinsă de constănțeni eu scorul de 
21—7 (!?). Cele mal frumoase evo
luții le-au avut Lotreanu șl Baucă 
(Tomistex), Butu, Enache, Unteanu 
(Nicolina) și bucureștenii Crînga» 

Șt. Popescu. (D. DIACONESCU —

DERMAGANT TG. MUREȘ — 
VOINȚA CRAIOVA 2230—2149.

MASCULIN
RAFINĂRIA TELEAJEN PLOIEȘTI 

— GLORIA BUCUREȘTI 4759—4886. 
Arena fiind de curind reamena.jată, 
pistele — acum perfect regulamen
tare — au pus la grea încercare pe 
jucătorii ambelor formații, cerindu-le 
o mare precizie în lansarea bilei. 
Cu un plus de siguranță și eu mai 
mult calm în momentele critice ale 
partidei, bucureștenii au obținut o 
nesperată dar pe deplin meritată 
victorie. Ploieștenii se află acum la 
a doua înfrîngere pe arenă proprie, 
lăsînd impresia unei echipe insufi
cient pregătite. Popicarii de la Glo
ria, antrenați de fostul... fotbalist 
și apoi jucător de popice la nivel de 
performanță. Iosif Pojgai, s-au pre
zentat bine puși la punct, realizind 
acum cea de a treia victorie din pa
tru jocuri. Tr. I.

VOINȚA BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 5187-4936. Par
tidă frumoasă, cu ci leva meciuri e- 
chilibrate, care au dat un plus de 
alractivitate disputei. La bile goale 
Voința a avut o cifră minimă, 22, 
iar Rulmentul 42. Iată evoluția sco
rului : Blăgăilă (V) — Radu (R)
'873—-845 Moldoveanu — Orașanu
864—793', Voicu — Brutaru 837—846, 
Legulescu — Marin 888—762, Pagi* 
deanu — Kiss 906—876, Băncscu 
Kovacs 819—814.

VOINȚA CLUJ — ELECTRICA 
SIBIU 4866—4826. Meci viu dispu
tat in care gazdele au fost cu ceva 
mai bune decît oaspeții, avînd mai 
multă siguranță în aruncări la „izo
late”. Cei mai preciși : Rozsa — 825, 
GertnCr — 829 de la clujeni și Cos
te» — 835 de la sibieni.

E. FEHERVARI 
corespondent

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
RAPID BUCUREȘTI 5023—5019. Der
byul seriei Sud a revenit la o dife
rență de numai patru „bețe” gălățe- 
nilor, care au avut in Tismănaru 
și Bâiaș cei mai buni jucători, dobo- 
nnd 878 și. respectiv, 873 p.d. De 
menționat că înaintea schimbului 
șase, feroviarii aveau un avantaj 
de 56 p.d. ! De la Rapid s-au remar
cat Marin (858) și Petru (863).

T. SIRIOPOL 
corespondent

C.F.R. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
REȘIȚA 4858—4885. Rezultatul final 
a fost in suspensie pinâ la ultimele 
aruncări. După penultima _ pereche, 
gazdele conduceau cu 4085—4083 și 
„perechea” Holz (T) — Bcceneaga
(R) s-a încheiat cu victoria ultimu
lui. la o diferență de 29 de popice. 
Și astfel reșițeniî au cîștigat partida.

A. PETRE 
corespondent

C.S.M. REȘIȚA — I.C. ORADEA 
5110—4931. Victorie comodă a reși- 
țenllor, care au avut în Preda, ju
cătorul nr. 1 — 950 p.d. — record 
personal. De la orădeni, cel mai bun 
a fost Lang — 880.

D. PLAVIȚU 
corespondent

C.F.R. TG. MURES — VOINȚA 
LUGOJ 4856—4812. Victorie dificilă 
a gazdelor. Performerii reuninii : 
Vuță — 868, de la ceferiști și An- 
drasoni — 882 de la lugojeni.

I. PAUS 
corespondent

PETROLUL PLOIEȘTI — META
LUL PLOPENI 5102—4820.

GAZ METAN MEDIAȘ — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 5019—5270.

DERBYUL
(Urmare din pag. J)

născut ca pasărea Phonix, reintrind 
în scenă în mod triumfal. Cornel 
Rusu (min. 13,03) reduce din han
dicap în situație de superioritate 
numerică, iar 55 de secunde mai 
tîrziu, Miu, flancat de trei dinamo- 
viști, face inutilă intervenția lui 
Huber, pînă atunci aproape imba
tabil. Au urmat momente de un 
rar dramatism. Culineac a fost eli
minat, dar Dinamo nu înscrie ; 
apoi, Zamfirescu și imediat M. Po
pescu părăresc terenul, dar nici 
Rapidul (cu doi jucători în plus !) 
nu profită de situația creată. A 
fost nevoie ca M. Popescu să gre
șească inadmisibil, intrînd în joc 
înainte de expirarea minutului de 
pedeapsă, pentru ca la noua situa
ție de superioritate pentru Rapid, 
Szabo să restabilească egalitatea.

Tensiunea disputei este în plină 
creștere; Dinamo beneficiază de 
om în plus, dar nu concretizează, 
iar Culyieap, scăpat pe contraatac,

A FOST ONORAT

este faultat de Novac. Miu „trage" 
însă penăltyul în bară 1 Treizeci 
de secunde niai tîrziu. Zamfirescu, 
urmărind o minge respinsă de Che- 
țan, este faultat grav, dar și acesta 
greșește șutul de penalitate, de la 
4 metri!... Astfel că, la fluierul fi
nal al dr. I. Drăgan (care a condus 
corect) scorul a rămas egal : 3—3 
(1—0, 2—0, 0—2, 0—1). Au jucat:

DINAMO : HUBER (Slăvei) — 
NOVAC, Zamfirescu, V. RUS, Popa, 
Lazăr, D. POPESCU, M. Popescu. 
Frîncu, FI. Teodor; RAPID : Mure- 
șan (Chețan) — Szabo, CULINEAC. 
C. RUSU, Miu, Slăvei, Țăranu, Bă- 
jenaru, Bartolomeu.

★
La București, în celelalte partide 

ale etapei, Progresul a înregistrat 
două succese facile : 5—2 cu C.S.M. 
Cluj și 5—2 cu Vagonul Arad, cinci 
din cele 10 goluri ale echipei sale 
fiind înscrise de tînârul Teodorescu.

La Cluj. Voința a obținut tot două 
victorii : 3—1 cu Politehnica ți 12—1 
cu Crișul. în oartida Politehnica — 
Crișul, prima formație a cîștigat cu 
6—4. (A. Palade-Ursu-coresp.).

campionate republicane, unii «jun- 
gind chiar în echipele de bază ale 
clubului sportiv al armatei Steaua, 

în timp ce, înainte de 23 August, 
armata nu participa în nici o com
petiție cu caracter republican, as
tăzi armata este reprezentată, în 
afară de Steaua, și de numeroase 
asociații sportive militare. Dintre 
acestea putem evidenția: A.S.A. 
Brașov (schi și alpinism — echipe 
campioane republicane), A.S.A. Ba
cău, A.S.A. Sibiu, A.S.A. Cluj, 
A.S.A. Tg. Mureș. A.S.A. Oradea, 
Marina Mangalia, cu diferite secții 
participante în campionate republi
cane de categoria A, B sau C.

O dovadă a măiestriei sportive a 
militarilor găsim și în demonstra
țiile executate de ansamblul mili
tar cu ocazia diferitelor zile fes
tive.

Pentru desfășurarea activității 
sportive, conducerea Ministerului 
Forțelor Armate a acordat un spri
jin efectiv în construirea de săli, 
bazine de înot, instalații și apara
tură sportivă și pentru probele 
aplicative militare, precum și în 
înzestrarea cu materiale și echipa
ment sportiv. Pentru stimularea 
amenajării de baze sportive com
plexe, precum și pentru organizarea 
întrecerilor sportive de masă, anual 
se decerne, în cinstea zilei de 25 
octombrie, „Cupa Apărării Patriei**, 
în care sînt angrenate unități de 
toate armele și institutele militare 
de învățămînt.

Prin muncă patriotică, din ini
țiativa organizațiilor de partid și 
U.T.C., în majoritatea unităților, 
calitatea instalațiilor și aparaturii 
sportive s-a îmbunătățit, iar ba
zele sportive pentru desfășurarea 
diferitelor discipline sportive cons
tituie o mîndrie chiar pentru în
tregul oraș.

DINAMO A
Cu meciurile disputate ieri dimi

neață, in sala Floreasca, a luat sfir- 
șit „Cupa I.C.H.F.”, turneu inter
național de baschet masculin orga
nizat de harnica asociație sportivă 
I.C.H.F. Spunem harnica, 
este una dintre puținele 
sportive caro se preocupă de iniție
rea
(cea ,
din cursul acestui an).

Referitor la Întrecerile propriu-zlse, 
vom arăta că Dinamo a cucerit, ne
învinsă, primul loc, dovedind că este 
una din cele clteva echipe (mai pu
tem adăuga pe I.C.H.F.) pregătite 
să intîmpine cum se cuvine cam
pionatul republican care .va începe 
la sfirșitul acestei săptămîni. în ul
tima partidă, dinamoviștii au dispus, 
destul de clar, de Banik Ostrava, 
intr-o dispută in care s-au evidențiat 
Săuca, Cernea. Chivulescu, Drago- 
mirescu și Novac, la ultimul reslm- 
țindu-se încă (in privința preciziei 
aruncărilor la coș) absența destul 
de îndelungată de pe terenul de 
sport.

Rezultate : I.C.H.F. — UNIVERSI
TATEA CLUJ 71—66 (39—24). Au
înscris : Cimpeanu 22, Chiciu 10. FI.

deoarece 
unități

unor competiții internaționale 
încheiată ieri a fost a doua

iN DIVIZIA B

Sportul studențesc și C.S.M. Reșița 
se distanțează

SERIA I
Știința Bacău — Progresul București 

o—o
Poiana Cimpiua — F.C. Galați 2—0 (1—0)
Portul Constanța — Progresul Brăila 

0—0
Metalul Plopenl — Metalul Tlrgoviștc 

0—0
Chimia Rm. Vllcea — Ceahlăul P. 

Neamț 1—2 (1—1)
Sportul studențesc — Dunărea Giurgiu 

3—2 (1—0)
Politehnica Galați — S.N. Oltenița 2—0 

(0—0)Metalul București — C.F.R. Pașcani 
1—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE (31 octombrie) : 
Progresul Brăila — Sportul studențesc, 
C.F.R. Pașcani — Dunărea Giurgiu, 
Ceahlăul P. Neamț — Poiana Cîmpina, 
F. C. Galați — Portul Constanța, Meta
lul Tîrgoviște — Metalul București, 
Ș. N. Oltenița — Știința Bacău, Pro
gresul București — Chimia Rm. vilcea, 
Metalul Plopeni — Politehnica Galați.

SERIA
Chimia Făgăraș — C.F.R. Arad 0—0
Gloria Bistrița — C.S.M. Sibiu 3—1 

(1—1)
Minerul Anina — C.F.R. Timișoara 1—1 

(0-0)
C.S.M. Reșița — Electroputere Craiova 

1—0 (0—0)
Gaz metan Mediaș — Olimpia Oradea 

0—1 (0—0)
Vulturii textila Lugoj — Corvinul Hu

nedoara 3—1 (1—1)
Politehnica Timișoara — Olimpia Satu 

Mare — amînat pentru 27 oct.
Metalurgistul Cugir — Minerul Baia 

Mare 2—0 (1—0)
ETAPA VIITOARE (31 octombrie) : 

Minerul Baia Mare — Politehnica Timi
șoara, Electroputere Craiova — Gaz 
metan Mediaș, C.F.R. Arad — Vulturii 
textila Lugoj, Olimpia Satu Mare — 
Olimpia Oradea. Chimia Făgăraș — Glo
ria Bistrița, Minerul Anina — C.S.M. 
Reșița. C.S.M. Sibiu — Corvinul Hune
doara, C.F.R. Timișoara — Metalurgistul 
Cugir.

CLASAMENTUL
1. Sp. stud. 10 6 4 0 21—12 16
2. S. N. O. 10 5 3 2 13—11 13
3. Poli. Galați 10 4 4 2 14— 7 12
4. Prog. Buc. 10 5 2 3 13— 7 12
5. Știința Bacău 10 4 3 3 11—12 11
6. F. C. Galați 10 4 2 4 16—12 10
7. Prog. Brăila 10 4 2 4 10— 7 10
8. Chim. Rm. V. 10 4 2 4 9—11 III
9. Met. Tîrg. 10 4 2 4 10—13 10

10. Dun. Giurgiu 10 4 2 4 11—15 1(1
11. Met. Buc. 10 3 3 4 10— 9 9
12. Met. Plopeni 10 4 1 5 12—13 9
13. Ceahi. P. N. 10 3 3 4 10—17 9
14. Portul C-ța 10 1 5 4 10—14 7
15. Poiana Cimp. 10 3 1 6 11—16 7
16. C.F.R. Pașc. 10 2 1 7 10—15 5

a ll-a
CLASAMENTUL

1. C.3.M. Reșița 10 8 2 0 19— 3 18
2 C.F.R. Tim. 10 4 4 2 13— 7 12
3. Minerul B.M. 10 4 3 3 15— 8 11
4. Gloria Bistr. 10 5 1 4 13—11 11
5. Vuit. T. Lug. 10 4 3 3 12—19 11
6. Metal. Cugir 10 5 0 5 19—12 UI
7. C.S.M. Sibiu 10 5 0 5 11—16 10
8. Polit. Tim. 9 3 3 3 15—11 9
9. Corv. Hund. 10 4 1 5 13—12 9

10. C.F.R. Arad 10 3 3 4 13—13 9
11. Olimpia Or. 10 4 1 5 12—14 9
12. Min. Anina 10 4 1 5 10—18 0
13. Chimia Făg. 10 3 2 5 1S8—16 8
14. Electroputere

Craiova 10 3 2 5 9—14 8
15. Olimp. S. M. 9 2 3 4 5— 7 7
16. Gaz met. M. 10 2 3 5 6—13 7

CUCERIT „CUPA I. C. H. F.“
Niculescu 16. Tudossy 3. Andreescu 2, 
Dikay 6, Em. Niculescu 2. Mălușel 6, 
Antonescu 4 pentru I.C.H.F., res
pectiv Demian 3. Riihring 6, Zdren- 
ghea 25, Vizi 12. Ionescu 6, Mora
ru 1. Kun 3. Stăvariu 8. Au arbitrat 
bine V. Popescu și V. Stinghie ; 
DINAMO — BANIK OSTRAVA 
83—65 (38—33). Au înscris : Cernea
23, Haneș 2. Chivulescu 11, Săuca 
18, Zisu 8, Novac 5. Dragomirescu 
16 pentru Dinamo, respectiv Duris 4, 
Skuta 6, Salich 5, Cvrkal 5, Hazel 14, 
Heinecke 
Kovar 5. . 
țiu și N. 
CLUJ — 
înscris : 
Zdrenghea 
Moldovan 4. 
pentru Universitatea, respectiv 
neci 8, ~
Szep 3, Nagy 6, Braboveanu 9, He- 
gheduș 5. Barbu 12. Teuteanu 2, 
A. Molnar 2. Au arbitrat bine S. Fi- 
loti si D. Ganea.

Clasament final : 1. DINAMO
8 p, 2. I.C.H.F. 7 p. 3. Banik Ostra
va 6 p. 4. Universitatea Cluj 5 p, 
3. I.E.F.S. 4 p.

14. Vocetka 4, Paradi 8, 
Au arbitrat bine I. Petru- 
Iliescu ; UNIVERSITATEA 

I.E.F.S. 76—73 (36—37). Au 
Demian 20, Riihring 24.

2, Vizi 12. Moraru 2, 
Stăvariu 4, Ronay 5 

. Io-
Roman 20, L. Molnar 6,

Fază din meciul I.C.H.F. — ,.U“ 
Cluj, din cadrul ultimei etape a 

„Cupei I.C.H.F."
Foto 1 N. DRAGOȘ

UNIVERSITATEA IAȘI A 

DEBUTAT CU SUCCES 
IN DIVIZIA A:

In campionatele diviziei A

OASPEȚII In DIFICULTATE
Cea de a doua etapă a campio

natelor diviziei A de volei, care s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică, nu 
a adus nici o surpriză pe latura re
zultatelor. Așa cum am presupus, 
etapa a fost dominată copios de e- 
chipele gazdă.

MASCULIN
I.E.F.S. — VIITORUL 

două echipe au furnizat 
cut, antrenant, cu faze

Doar cu cîteva sclipiri in atac si In 
apărare, brașovenii nu puteau spera 
la mai mult. Foarte bun arbitrajul 
cuplului C. Armâșescu — V.
(Em. F.)

Voicu.

Cele(3-1).
un joc plă- 

_ __ gustate de 
publicul prezent în sala Giulești. 
Luptînd organizat la începutul par
tidei și dînd un randament excelent 
La blocaj și in apărarea din linia 
a doua, elevii antrenorului Vasile 
Petrișor au cîștigat primul set. după 
o dispută de calitate. Studenții bucu- 
reșteni și-au găsit însă cadența în 
setul următor, cînd prof. Ștefan 
Stroie a înlocuit jumătate din echi
pă 1 în felul acesta, atacul a căpă
tat mai multă forță, apărarea la fi
leu a fost mai sigură și I.E.F.S. a 
pus stăpinire pe joc, adjudeeîndu-și 
seturile II și III de o manieră cate
gorică. Este drept că în terenul bă
căuanilor s-au iscat animozități care 
au dus la slăbirea randamentului e- 
chipei. La începutul setului IV, oaspe
ții au avut o suită de acțiuni reu
șita conducind cu 5—1, însă bucu
reștenii au evoluat din ce în ce mai 
bine in continuare, punînd capăt 
setului șl partidei. Remarcați : Ar
buzov, Pop (parțial), Iancu și Păș- 
lean, de la I.E.F.S., Ionescu, Ciuhu- 
reanu și Bărbuleseu, de la Viitorul. 
Foarte bun arbitrajul cuplului V. Vră- 
jeseu — N. Găleșanu (A. B.)

POLITEHNICA — „U“ CLUJ (3—1). 
Derbyul echipelor studențești a dat 
ciștig de cauză formației gazdă, care 
a acționat mai bine la fileu. Remar- 
cări : Păduraru și Popa („Poli"), 
Binda si Dobre („U”). Au arbitrat 
bine : I. Armeanu și Em, Iliescu 
din București. (GH. ARSENIE — co
respondent)

RAPID — „U” CRAIOVA (3—0). 
Universitarii craioveni nu au creat 
probleme rapidiștilor decît în ulti
mul set, cînd au și condus de două 
ori (3—0, 6—3). în rest, studenții au 
evoluat șters, departe de nivelul unei 
echipe de divizia A, permițind ra
pidiștilor să cîștige detașat. S-a re
marcat I. Cristian (Rapid). Au ar
bitrat G. Ncdelcu șl Em. Costoiu. 
(D. NEGREA)

UNIREA TRICOLOR — PROGRE
SUL (2—3). După ce au egalat si
tuația la seturi, brăilenii au fost la 
un pas de victorie, deși în setul de
cisiv au fost conduși cu 12—7. Bueu- 

1 reștenii, cu jucători experimentați 
(II. Nicolau. 1‘orojnicu și Ozun) au 
reușit. în cele din urmă, să învin
gă cu 17—15, ciștigind astfel intil
nirea. Au arbitrat, depășiți de miza 
jocului, C, Pitaru din Sibiu și N. 
Danie] din Iași. (C. NICOLAE — 
corespondent).

DINAMO — TRACTORUL (3-0) 
Un util inert de antrenament pen
tru voleibaliștii dinamoviști, care au 
Învins în mai puțin de 45 de minute. 
Combinațiile în viteză. varietatea 
acțiunilor, forța deosebită în atac 
(Codoi, Udișteanu, Schreiber), bloca
jul — adesea impenetrabil — și apă
rarea în linia a doua au constituit 
elementele unui succes categoric.

FEMININ
MEDICINA — CEAHLĂUL 

Jucătoarele de La Ceahlăul au _ 
partida susținută în compania etu- 
dentelor abia după cinci seturi, deși 
începutul meciului lăsa să se între
vadă o victorie clară a bucureșten- 
celor. Plusul de experiență al jucă
toarelor de la Medicina și-a spus 
cuvîntul. ele cucerind victoria finală 
deși au comis multe greșeli atît în

(3-2). 
cedat

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN : steaua — Politehnica 

Timișoara 3—1 (6, 13, —10, 14), Dinamo — 
Tractorul Brașov 3—0 (5, 6, 4), Rapid 
— Universitatea Craiova 3—0 (i, 4, 10), 
I.E.F.S. București — Viitorul Bacău 
3—1 (—12, 8, 2, 10), Unirea Tricolor
Brăila — Progresul București 2—3 (—7, 
«, —7, 11, —15), Politehnica Galați — 
Universitatea Ciuj 3—1 (8, 8, —13, 9).

FEMININ : I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu 
3—0 (12, 8, 11), Rapid — Constructorul 
București 3—1 (12, 13, —12, 5), Medi
cina București — Ceahlăul P. Neamț 3—2 
(4, —11, 6, —12, 10), Dinamo — 1-------
3—0 (5, 2, 9), Sănătatea Arad — 
versitatea Timișoara 0—3 (—6, —6, 
Penicilina Iași — C. P. București 
(5, 12, 10).

ETAPA VIITOARE I
MASCULIN : (miercuri 27 octombrie) 

Progresul — Politehnica Galați, Poli
tehnica Timișoara — Dinamo, Universi
tatea Craiova — Steaua, Viitorul — Ra
pid, BU“ Cluj — I.E.F.S., Tractorul — 
Unirea Tricolor.

FEMININ : (duminică 31 octombrie) : 
C.P.B. Sănătatea, Constructorul — Pe
nicilina, C.S.M. — Rapid, Ceahlăul — 
I.E.F.S., Farul — Medicina, Universita
tea — Dinamo.

Farul 
Unl- 
-7). 

i 3—0

atac, cît si în apărare. Foarte bun 
arbitrajul prestat de N. Ionescu și 
E. Vintilescu. (Iulian

I.E.F.S. — C.S.M. 
Partida de deschidere 
voleibalistic programat 
ță în sala Giulești, a . ____
cauză studentelor care, cu o mai 
bună pregătire fizică, și-au depășit 
adversarele, în finalul seturilor. S-au 
remarcat R. Pop. L. Ghiță și I. Ger- 
gely de la I.E.F.S., ,C. Popa, M. Va
sta și H. Schunn de la C.S.M. Au ar
bitrat bine O. Georgescu 
(N. DUMITRU)

DINAMO — FARUL 
ține eforturi au trebuit 
jucătoarele echipei gazdă 
adjudeca victoria. Avind 
sextet care nu s-a regăsit în ntcl yn 
moment, dinamovistele — fără a 
avea, totuși, o evoluție deosebită — 
s-au impus cu ușurință în fiecare 
set. Voleibalistele din Constanța — 
de la care doar Emilia Cernega și, 
parțial. Liliana Pașca au corespuns 
—. au constituit o pradă ușoară prin 
lipsa lor de eficacitate și forță in 
atac. Au condus bine N. Maieescu 
și C. Fîorescu.

PENICILINA — C.P.B. (3—0). Vo
leibalistele gazdă au cîștigat La ca
pătul unui joc anost, Lipsit de nerv 
și presărat cu numeroase greșeli. A 
arbitrat bine V. Ranghel din Ploiești. 
(D, DIACONESCU — coresbondent),

COSTINIU)
SIBIU (3—0). 
a matineului 
ieri diminea- 
dat ciștig de 

cu

și N. Beciu.
(3—0). Pu
să depună 
pentru a-și 
in față un

67-46 CU A.S.A. CLUJ
In etapa inaugurală a ediției a XXIIl-a 

a campionatului republican de baschet 
feminin, echipele favorite au învins la 
scoruri categorice. Singura surpriză s-a 

Iași, unde tinăra formație 
Universitatea, promovată în acest an 

A’ a întrecut- la diferență apreciabilă, pe A. s. Armata Cluj.
Iată rezultatele :
Crișul Oradea — Politehnica Bucu

rești 49—73 (18—40). Partidă fără istoric, 
in care campioanele și-au impus supe
rioritatea tehnică și tactică. De remar
cat procentajul foarte bun realizat de 
Politehnica la aruncările libere ■ 80°n 
Orădencele au greșit mult în apărare’, 
iar în atac au ratat exasperant, s-au 
evidențiat Gugiu, Szabados și Ciocan de 
la învingătoare, respectiv Czege șl Bo- 
dor. Partida a fost condusă excelent 
de orădenil Gh. Ionescu și L. Kuglis 
(P. LOBINCZ — coresp.)

Universitatea Timișoara — I.E.F.S. 
48—76 (18—41). Superioare în acțiunile 
sub panouri șl în precizia aruncărilor la 
coș, buoureștencele au dominat șl au 
cîștigat clar. Aflate la prima lor evoluție 
in divizia A, timișorencele nu au rezis
tat ritmului impus de adversare, s-au 
remarcat Tita, vigh. Szabo de la 
I.E.F.S., respectiv Nedelea, Roos șl Dia- 
conescu. Bun, arbitrajul prestat de oră
denil E. Hottya și G. Dutka. (I. ENE — 
coresp.).

Universitatea Iași — A. S. Armata 
Cluj 61—46 (36—21). Studentele au debu
tat în divizia A cu un frumos șl me
ritat succes. Ele au condus permanent 
domlnînd fără drept de apel. Clujencele 
nu s-au putut descurca în fața impetuo
zității atacurilor formației din Iași, s-au 
evidențiat Haraga, Apostol, Gumeniuc 
de la Universitatea, respectiv Sipoș ș( 
Trandafir. Au arbitrat bine. M. Aldea 
(Ploiești) șl C. Negulescu (București). 
(D. DIACONESCU — coresp.).

Sănătatea Satu Mare — Rapid Bucu
rești 47—68 (24—40). A fost un joc inte
resant. începutul a fost favorabil gazde
lor care au condus în min. 7 cu 12—6. 
In continuare, însă, oaspetele și-au 
organizat mai bine acțiunile șl au 
izbutit să la conducerea (min. 14 : 21—18). 
In repriza secundă, rapidtstele s-au de
tașat treptat, în ciuda eforturilor vădite 
ale tinerelor baschetbaliste din Stitu 
Mare. Aportul Ancăl Racovlță, exce
lentă coordonatoare de joc, a fost de
terminant în realizarea scorului catego
ric cu care a învins echipa Rapid. (Șt. 
VIDA — coresp.).

CUC A CÎȘTIGAT PREMIUL 
DE TOAMNĂ

O dimineață frumoasă de toamnă, 
cald, soare și lume multă — cu 
totul alt aspect decît duminica tre
cută, — iată coordonatele zilei de 
ieri care au cunoscut o serie de a- 
lergări de mare spectacol. Lăsînd 
la o parte spectaculozitatea curse
lor, trebuie să mărturisim că cea 
mai frumoasă alergare a reușit-o 
Silvia, cu un record de 1:29,9 care 
o autorizează să-și pună candida
tura la șefia generației.

REZULTATE TEHNICE i 1. Ja
ponia (S. Teofil), Hemon, Manda
rina, 35,7, 2. Masca (I. Moldoveanu), 
Silvin, Orizont, 37,2, 3. Jofra (Gh. 
Tănase), Tanța, Floricica, 30,4, 4. 
Joviala (G. Avram), Anticar, Gob
len, 36,3, 5. Huluba (I. Olteanu), 
Tamisa, Filtru, 31,6, 6. Silvia (S. 
Mihăilescu), Tesalia, Gabarit, 29,9,
7. Cuc (N. Ion), Valența, Furiș, 29,
8. Sabaru (T. Marinescu), Komișei, 
Rendăs, 38,5.

N'iddv DUMITRESCU
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14 GOLURI MARCATE ÎN ETAPA A Vlll-a
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FARUL 1(0)

DINAMO 0(0) FINAL PALPITANT LA CONSTANȚA IN PREZENT, E FOARTE GREU
CONSTANȚA, 24 (prin telefon, da 

la trimisul nostru).
Vremea friguroasă a reținut la ca

sele lor pe mulți iubitori ai fotbalu
lui din localitate, de la un meci oare, 
cu două luni în urmă, ar fi făcut 
tribune arhipline. Cei care s-au în
cumetat totuși să înfrunte tempera
tura scăzută și vîntul tăios au avut 
prilejul de a urmări un joc care nu 
a strălucit prin 
destul de frumos 
prin dinamismul 
dramatismul său.

Afectată încă, 
daț seama, de eșecul suferit miercuri 
In fața lui Feijenoord, Dinamo a 
luptat azi (n.r. ieri) foarte mult pen
tru a nu pleca învinsă de la Cons
tanța. Ba a avut, însă, și de astă 
dată, neșansa de a întîlnl un adver
sar aflat intr-o zi foarte bună, care 
a hărțuit-o aproape continuu, cu de-

osebire la începutul reprizei secunde 
și în finalul partidei, când a și reușit 
să smulgă, in extremis, victoria, de 
altfel meritată, dar în care puțini 
maj sperau.

Ca și dinamoviștii în meciul lor 
de miercuri, constănțenii puteau ob
ține avantajul pe care îl urmăreau 
încă din primele minute de joc, cînd, 
ajutați și de vînt. au pornit în iureș

Stadion „1 Mai- ; timp rece, vlnt ;

calitate, dar a fost 
și plăcut, mai ales 
și, pe alocuri, prin
după cum ne-am

teren bun ; spectatori aproximativ : 
10 090. A marcat OLOGU (min. 89). Raport de șuturi la poartă: 18—8 (pe 
spațiul porții : 8—2). Raport de cornere : 10—2.

FARUL : Ștefănescu 8 — Ghirca 8, Stoica 7, Bălosu 8. Nlstor 8, Tănase 
Antonescu 7, Ologu 8, Tuf an 9, Caraman 6 (min. 70 Oprea), Kallo 6 (min. 
I. Constantinescu).
DINAMO : Constantinescu 9 — Cheran 7, Nunwelller m 8, Sătmăreanu 

8, Deleanu 7, Dinu 8, Nunweiljer VI 7, Lucescu 7, Sălceanu 7, D. Popescu 
(min. 63 Dumitriu II), Fl. Dumitrescu 6.
A arbitrat M. ROTARU -A-A-fr-A-, ajutat la linie de V. Popa șl T. Oniga 

(toți din lași).
Trofeul Pctschovsehl : 9.
La tineret-rezerve : Farul — Dinamo 0—2 (0—1).

7,
80

ir
5

F. C. ARGEȘ 5 (2)

PETROLUL U01
RADU SI DOBRIN ANIMATORII 

UNUI RECITAL DE GOLURI
PITEȘTI, 24 (prin telefon, de la 

trimisul
Clhd 

al lui 
numai 
aflați pe stadionul piteștean nu pu
tea prevedea că același Radu, împre
ună cu Dobrin vor determina, în cele 
din urmă, o victorie categorică și, 
mai ales, spectaculoasă. După 10 
minute de joc vioi, dar fără șuturi 
pe poartă, jucătorii echipei gazdă 
Încep să pistoneze pe partea dreap
tă a direcției lor de atac unde Radu 
si Dobrin trec cu ușurință de opo- 
nenții lor, în frunte cu internațio
nalul Mocanu, azi în formă foarte 
slabă. De altfel, pe această parte 
avea să se hotărască soarta partidei 
la un scor pe care nici cei mai în- 
focați suporteri piteșteni nu-1 puteau 
prevedea. Primul gol a căzut destul 
de tîrziu (în min. 31) dar a fost ma
jorat imediat. Radu face una din 
nenumăratele sale curse, îl deschide 
pe Prepurgel. mingea ajunge, prin 
deviere, la Dobrin care, văzindu-1 
pe Radtt continuîndu-și cursa fără 
balon, îl redeschide în careul de 
16 metri și extrema dreaptă piteș- 
teană înscrie pe lîngă M. Ionescu 
și Mocanu, ieșiți să-i taie calea. 
Abia repusă la centru, mingea a- 
junge din nou la marginea supra-

nostru).
în min. 8, Ia un semiluft 

Bădin, Radu a ratat de la 
5 metri nimeni dintre cei

feței de pedeapsă ploieștene. dar 
atacul este oprit prin fault : Dobrin 
găsește unica fisură în „zid" și tri
mite în plasă : 2—0, într-un minut! 
Petrolul este „groggy" și atacurile 
echipei gazdă se succed pînă 
sfîrșitul primei reprize fără a 
înregistra, însă, șuturi pe poartă, 
remarcă : F.C. Argeș a șutat în 
ceasta primă parte a meciului

la 
se 
O 
a- 

, . de
trei ori pe poartă și a înscris două 
goluri. Petrolul, în schimb, nederan- 
jîndu-1 pe Stan.

După pauză, cursul jocului are a- 
celași aspect, spectatorii avînd, 
însă, un plus de satisfacție nu numai 
pentru consistenta rotunjire a sco
rului ci. mai ales, pentru maniera 
spectaculoasă în care a evoluat ju
cătorii favoriți. Astfel, în min. 57 
Dobrin trece cu ușurință printre trei 
adversari (bineînțeles, tot pe partea 
dreaptă !) centrează înapoi la Radu 
și acesta, din cădere, dintr-o curioa
să poziție, aruncă mingea cu „oxfor- 
dul“ peste Mihai Ionescu uluit : 3—0. 
Cinci minute mai tîrziu, mingea cir
culă din nou pe traiectoria Radu-Do- 
brin-Radu, acesta trece ca năluca pe 
lîngă Mocanu, urmează o centrare 
pe „tavă" la Prepurgel, infiltrat în 
atac și tabela de marcaj se modi
fică din nou : 4—0. La puțin timp 
după acest gol, Dobrin putea să-și 
rotunjească zestrea golurilor, dar,

preferind voleul, a șutat peste poar
tă din careul mic ! Totuși, în min.

Stadion ..1 Mai" ; timp fru
mos ; teren bun ; spectatori 
circa 10 000. Au marcat : RADU 
(min. 31, 57, 80). DOBRIN (min. 
32), PREPUltGEL (min. 62). Ra
portul șuturilor la poartă : 15—8 
(pe spațiul porții : 8—2). Raport 
de cornere : 11—1.

F. C. ARGEȘ : stan (fără notă 
nefiind solicitat) — Pigulea 8, 
Ciolan 8. VI ad 8, Ivan 0, Pre
purgel 9. M. Popescu 8, Radu 
10. Dobrin 10, Frățllă 6. Jercan 8.

PETROLUL : M. Ionescu 7 — 
Gruber 5, Bădin 5, Morara 5, 
Mocanu 4 (min. 68 Dincuță 6), 
luhasz 6, N. Ionescu 6. Ciupitu 
5, Moldovan 5. Cozarec 7. Dobre 
5 (min. 46 Harapu 5).

A arbitrat I. RITTER 4r4r-A-'i(r A- 
(Timișoara). ajutat bine la linie 
de M. Biolan șî Gh. Cojocaru 
(ambii din Tr. Șeverin).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F.C. Argeș 

— Petrolul 2—6 ‘ *'(0-2)

VICTORIE LA LIMITA
(Urmare din pag. 1)

folosul său situația mai șubredă a 
adversarilor, cel puțin din punct de 
vedere al potențialului fizic. Tată de 
ce, a fost ciudat să vedem că echi
pa Rapid, în loo să declanșeze jocul 
în spirit ofensiv, și-a fixat ca obiec
tiv principal, anihilarea celor două 
vîrfuri adverse de atac, ou doi apă
rători „libero" (Lupescu și Boc), i-a 
«emisaoriflcat pe Dumitru, retrăgîn- 
du-1 exagerat, ca și pe Codreanu, 
care a lăsat un liber și permanent 
culoar pentru cursele lui Sătmăreanu 
în atac.

In acest chip. Steaua, deși handi
capată de slăbiciunea lui lordănescu

70 de minute și atunci echipa Steaua 
a procedat la o modificare inspirată, 
prin (introducerea celor două rezerve, 
tinerîi Aelenei și Marcu. Aceștia, în 
6pecial primul, s-au învîrtit ca niște 
spiriduși, au „amețit" pe apărătorii 
rapidiștl cu fentele și schimbările de 
direcție ale mingii, reușind să aducă 
victoria echipei lor în min. 76, prin 
golul realizat de Marcu dintr-o pasă 
a lui Aelenei, care a făcut o exce
lentă cursă individuală.

Succesul echipei Steaua este me
ritat, pentru că a luptat mai mult 
pentru victorie, a avut o orientare 
mai clară, mai mult rafinament teh
nic, în timp ce Rapidului i-au lipsit 
alaritațea și forța fizică. în acest 
meci au fost comise 23 de faulturi 
(cifră neexagerată). 13 de către

80 același Dobrin 
de colț pînă la . , .......
lovit cu cîteva secunde înainte, pre
lungește mingea cu capul la Kadu 
care, complet nemarcat, efectuează, 
pur și simplu, o formalitate percu- 
tînd din nou poarta Petrolului.

Și meciul se încheie cu singurele 
șuturi ale Petrolului Ia 
•Stan — primul în min. 
de ia aproximativ 30 m)
90 (Ciupitu cu un șut din poziție 
favorabilă în... Stan !).

Paul SLĂVESCU

A. S. A.

execută 
Jercan,

o lovitură 
acesta —

poarta lui 
83 (Harapu 
și în min.

Univ. CRAIOVA 0

Stadion „’3 August", teren excelent, vremea Ia fel. spectatori 22 000. Au 
marcat : NASTASB (min. 19), ENE DANIEL (min. 41) si MARCU (min. 76). 
Raportul șuturilor la poartă : 9—5 (pe spațiul porții : 6—3). Raport de cornere 
5—5.

STEAUA : Haidu 8 — Sătmăreanu 9, Smarandache 7, Negrea 7, Cristache 
6. VIgu 8, Naom 9, Pantea 8, Năstase 7, lordănescu 5 (din min. 72 Aelenei 8), 
Dumitriu in 5 (din min. 72 Marcu 8).

RAPID : Răducanu 7 — Pop 7, Boc 7. Lupescu 7, Codrea 6, Dinu 7, Du
mitru 8. Năsturescu 7, Ene Daniel 8. Neagu 8, Codreanu 5 (din min. 72 Marin 
Stelian S).

A arbitrat ALEX. PÎRVU
și Dumitru Ghețu, toți din București.

Trofeul Petscliovschi : 9.
La tineret-rezerve : Steaua —• Rapid

ajutat Ia linie de Dumitru Isăcescu

2—1 (1-0).

TG. MUREȘ, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

în meciul de azi (n.r. ieri), por
tarul oaspeților, Oprea, a... șomat 
marea majoritate a timpului. în 
cele 90 de minute ale partidei, 
goal-keeper-ul studenților a avut 
de rezolvat doar două situații 
periculoasei în min. 45, cînd a 
respins cu greu, în bara trans
versală, o minge trimisă... acasă 
de Tacoi (!) și în min. 85, cînd 
a deviat în corner, cu vădită di
ficultate singurul șut puternic și 
precis tras la poartă de atacanții 
localnici (autor: Lucaci). în rest, 
a fost simplu spectator la 
meci de uzură, de o calitate 
destă, la un meci de ia care

un 
mo- 
pu-

și Dumihriu III, a reușit, în timp ce 
minutele avansau, să obțină o domi
nare teritorială, mal subțire în prima 
parte a jocului și mai substanțială 
după pauză, atunci cînd după 1—l, 
scor stabilit în 45 de minute, a 
realizat cel puțin trei mari ocazii de 
gol, irosite, două de Năstase șl una 
de Vigu. Paralel, Rapidului i-a scă
zut forța de atac și, astfel, Ene Da
niel, cu vervă de joo și după un 
debut remarcabil, prin golul înscris, 
a fost silit să apară în rarele contra
atacuri rapidiste. fără consistență. 
De altfel, rapidiștii n-au expediat 
nici un șut. la poarta lui Haidu în a 
doua repriză, cu excepția unei lovi
turi întâmplătoare trimisă de funda
șul Pop.

Totuși, scorul egal persista după

Steaua și 10 
randache și 
ceea ce ar 
care trebuie _  ...... ........ .......
fectuos și adesea periculos ou care 
își întîmpină adversarii.

în legătură cu ciocnirea în careul 
echipei Steaua din min. 71. dintre 
Smarandache și Neagu, aceasta a 
fost o obstrucție clară din partea 
fundașului militar, făcută cu partea 
superioara a corpului, și ar fi nece
sitat o lovitură indirectă, din careu, 
în favoarea echipei Rapid. De aceea, 
scădem o stea din nota maximă care 
ar fi
Alex.
Neagu 
face o

de către Rapid, iar Sma- 
Boo au fost avertizați, 
fi meritat și Cristache, 
să-și corijeze modul de-

Stadion „23 August" : timp 
tiv 10 000. Raportul șuturilor la 
de cornere : 15—6.

putut fi acordată arbitrului 
Pîrvu. Acesta, declarînd că 
a fost acela care a împins, 
declarație „pro domo".

DUPĂ JOC, LA CABINE...
Derby-ul Steaua — Rapid s-a încheiat 

de puține minute... Ultimii spectatori se 
îndreaptă în liniște spre porțile de 
Ieșire ale stadionului 23 August ; pe Ju
cători, antrenori și arbitri ij relntîlnim 
sub tribuna a doua, la vestiare.

Firește, oabina veselă este aceea a 
Stelei, formație care, după succesul de 
la Barcelona, savurează, acum, proas
păta victorie obținută în dauna Rapidu
lui. „In Cupa cupelor", lucrurile merg 
bine, echipa este neînvinsă, după opt 
etape, în campionat. Și. iată, de pe 
fruntea antrenorului Valentin Staneseu 
a dispărut parcă o cută. După atîtea

- ■ - ■ ■ — ----  ■ are chef de
din
Vă 
de

griji, „principalul" Stelei 
glumă : „în blocul meu, 
milii. 69 țin cu Rapidul, 
ee mi-ar fi făcut în caz 
cînd așa..."

Apoi trece la aprecieri
rea mea, echipa noastră înclinînd ba
lanța în favoarea ei în repriza a doua 
cînd, evoluînd în ritmul obișnuit, s-a 
detașat net de partenerul de întrecere".

„Azi am fost mai buni ca rapidiștii — 
apreciază șl Sătmăreanu. De la noi 
țin să remarc jocul practicat de Negrea,

W de fa- 
închipuiți 

eșec. Pe

____ __ „„_____  _  privire la
.Rezultatul este just, după păre-

cu

Vigu șl Pantea. De la adversari ml-a 
plăcut. In mod deosebit, Lupescu".

Aelenei, mezinul formației, e numai 
zlmbet : „Am intrat cu noroc", ne măr
turisește el — după care motivează, 
astfel, cele cîteva bune secunde de 
contact cu gazonul la „placajul" lui 
Pop : „In cădere, m-am lovit la cap 
și cîteva clipe n-am văzut decit... stele 
verzi."

La rapidiștl — tristețe și reproșuri. 
De felul iul tăcut, Bazll Marian nu 
poate să scoată o vorbă, lăsîndu-ne să 
ne descurcăm cu... băieții. „Ce mai 
încoace și încolo, am jucat slab" — 
este părerea lui Dumitru. „Da, așa este", 
vine să Întărească și Lupescu, 
aduce însă șî un amendament ' 
spuse de el... Dar vrem să ne 
adversarul, nu arbitrul, care 
ne-a refuzat un penalty clar".

Următorul șl ultimul popas, 
bina arbitrilor. Alexandru Pîrvu 
astfel faza citată de Lupescu : _ 
a venit el în adversar (n.n. Smaran
dache), forțînd Intrarea în careu. De 
aceea, la căderea lui, am apreciat că 
nu este penalty."

(G. NIC.)

care 
la cele 
învingă 
la 1—1

ln ca- 
explică 
„Neagu

Așa arată a variantă cu 
Pronosport nr. 43, etapa din
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rezultate exacte la concursul special 
octombrie 1971.

Supliment

Și

I. Steaua — Rapid
II. Farul — Dinamo

T
1

1
1

III. Steagul roșu — U.T.A. 2 X
IV. C.F.R. Cluj — „U" Cluj 2 X
V. F. C. Argeș — Petrolul 1 1

VI. A.S.A. — „U“ Craiova X X
VII. Politehnica — jiul 1 1

VIII. S. G Bacău — Crișul X X
IX. Florentina — Roma 1 1
X. Lanerossi — Milan 2 X

XI. Mantova — Bologna X X
XII. Napoli <■— Sampdoria 5C X

&IIR .Vărese-f-ș Torino, 5C

2

Și 2

Și
Și

și 
Și 
și
Și

2
2
2
2

2
2

Fond de premii i 
796.954 lei, plus 350.000 
lei din fond special.

Plata premiilor 
începe în Capitală 
la 2 noiembrie pînă 
8 decembrie; în
de la 6 noiembrie pînă 
la 8 decembrie 1971, 
inclusiv*^"'

va 
de 
la 

țară

spre poarta foarte bine apărată de 
Constantinescu. Ei au ratat, însă, în 
cîteva rînduri, deschiderea scwului, 
prin Ologii (in general cam neinspi
rat în acțiuni pînă aproape de finalul 
partidei, cînd a devenit mai decis, 
mai sigur pe el, 
toate păcatele prin 
Tufan (acesta din _ .. .... . ....
torul cel mai bun și mai lucid de 
la gazde).

Scăpînd cu bine din această strin- 
soaire, dinamoviștii au ieșit după 
aceea mai mult la joc, dînd partidei 
un aspevt echilibrat. Ei se dovedeso 
mai tehnici decît partenerii lor, ceea 
ce le dă posibilitatea să păstreze 
mai mult mingea, să facă circuitul 
mai repede și mai cu adresă. Totuși, 
deși întreprind unele acțiuni fru
moase în cîmp, oaspeții nu dovedesc 
suficientă forță în atac, eforturile 
depuse de Lucescu și Florian Dumi
trescu rămînînd fără efect, deoarece 
Sălceanu joacă prea retras, iar Dori 
Popescu este practic anihilat de 
marcajul fundașilor centrali adverși. 
Mai aproape de gol sînt tot constăn- 
țenii, care, prin același Ologu vor 
rata din nou în min. 31 (plonjon al 
lui Constantinescu la picioarele sale). 
35 și 36 (șuturi pe lîngă poartă din po
ziții favorabile), Șeschiaerea scorului. 
La rîndul său, mijlocașul Antonescu 
are o bună situație de a înscrie în 
min. 70, dar și el va trimite mingea 
peste bara transversală.

Repriza secundă debutează eu un 
adevărat asediu Ia poarta dinamovlș- 
tilor care, îndeosebi prin fundașii 
centrali și Constantinescu, tac efor
turi disperate pentru a împiedica go
lul. De altfel, în min. 48, portarul 
dinamovist a reușit numai printr-un 
reflex excepțional să respingă cu 
piciorul balonul șutat de Tufan, tri- 
mițîndu-1 în corner.

Echipa bueureșteană nu maj gă
sește forța necesară pentru a riposta 
(schimbarea lui Doru Popescu n-a 
îmbunătățit randamentul nesatisfăcă
tor al liniei de atac dinamoviste). 
fiind obligată. în cea mai mare parte 
din timp, să se mențină în propria-i 
jumătate de teren. Se apără ou 
strășnicie, căutînd acum să păstreze 
rezultatul de egalitate în care crede 
tot mai mult. Dar finalul partidei va 
fi dramatlo pentru ea. După ce, în 
min. 87, arbitrul anulează un gol în
scris de Tufan pentru faultul săvîr- 
șit asupra lui Nunweillor III (decizie 
contestată de public, dar pe care noi 
sîntem înclinați s-o aprobăm, ieșea
nul Mircea Rotaru fiind mai aproape 

decît noi toți, ceilalți din 
In penultimul minut cade 
pe care constănțenii îl aș- 

zadarnio pînă atunci. El 
urmarea unor faze drama-

de la

11.1. A. 1(0) DE JUCAT CU U.T.A.
răscumpărîndu-și 
golul marcat) și 

urmă fiind jucă-
BRAȘOV, 24 (prin telefon, 

trimisul nostru).
în prezent, e foarte greu 

cat cu U.T.A., chiar dacă 
arădeană evoluează pe teren
Conduce în clasament, e aproape

de ju- 
echipa 
străin.

fel sau altul pe scena partidei. în 
90 de minute ei au fost de vreo 
15 ori în posturi favorabile pentru 
deschiderea sau pentru majorarea 
scorului. Tocmai de aceea nu vom 
gtșira acest pomelnic de ocazii. Vie-

Stadion Tineretului : timp friguros : teren bun : spectatori* aproximativ 
9 008. A marcat KUN II (min. 53). I' . . L ' ’ „ " ' ~
spațiul porții : 2—6). Raport de

STEAGUL roșu : Adamache
Cadar 8. Șerbănoiu 6 (min. 33
Gyorfi 6 (min. 70 Gherghell 6).

U.T.A. : Vidao 9 — Birău 8,

Raport de șuturi la poartă : 10—17 (pe 
cornere : 10—7.
3 — Ivăncescu 7, Jenei 7, Olteanu 7, Rusu 
Eallnt 6), Neeula 8, Pescaru 7, Florescu

7,
7,

9.
ia linie de

„ —_ - Pojoni 9. Lereter 10. Popovici 8. Petescu
Domide 9,’Sima 7. Kun II 9, Broșo'vschl 9, Both 7 (min. 77 Calinin). _ 

A arbitrat NICOLAE KAINEA (Birlad) ★ Ar-A. ajutat la 1—_
H. Stincan si șt. Lazăr (ambii din București). 

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — U.T.A. 0—1 (0—0).

de fază 
tribune), 
și golul, 
teptaseră 
constituie 
tice, în cursul cărora s-a șutat de 
mai multe ori Ia poartă, Ologu reu
șind în cele din urmă să trimită 
mingea în plasă în delirul tribunelor.

Constantin FIRĂNESCU

calificată în turul a! Hl-lea al 
„Cupei U.E.F.A.", arată frumos cînd 
o vezi din tribună, e voinică, calma 

, și joacă bine. Venită la Brașov di
rect din Polonia, adversara Steagu
lui roșu a apărut cu potențialul 
aproape intact, reușind să-și probeze 
virtuțile de formație serioasă, echi
librată, îndopată cu știința fotbalu
lui. Superioritatea ei s-a văzut pe 
tot terenul și aproape tot timpul, 
în fazele de apărare, cînd 8 sau 9 
oameni erau solidari cu portarul 
Vidac, la mijlocul terenului, spațiu 
în care U.T.A. concurează probabil 
cu cea mai bună linie din tot cam
pionatul (Domide, Petescu, Broșov- 
schi), precum și în momentele ofen- 

, sive — specialitatea casei — tra
tate cu îndemînare și inteligență de 
toți cei solicitați de către faze. Ară
denii au tras la poartă mult mai 
mult decît gazdele, au manevrat și 
pătruns în careul lui Adamache mai 
frecvent și mai periculos decît au 
reușit brașovenii la cealaltă extre
mitate a terenului. Băieții lui Coco 
Dumitrescu au știut ce să facă 
aproape cu fiecare minge, în baza 
unei strategii pe care o cunosc și 
pe care o respectă. Steagul roșu, în 
schimb, gîndea încet, jucătorii ei 
serviți parcă de o memorie leneșă 
căutau soluția unor faze fără s-o 
găsească sau găsind-o prea tîrziu. 
în prima repriză, brașovenii au fost 
dereglați complet de replica adver
sarului. După pauză, ei aveau să 
devină de cîteva ori periculoși (min. 
55 și 56 prin Pescaru, min. 71 prin 
Ghergheli). Dar ^i atunci tot ară
denii aveau să stăpînească într-un

toria pregătită tot timpul a fost ob
ținută în min. 53, cînd Petescu l-a 
lansat printr-o pasă lungă pe Kun 
II, iar acesta l-a depășit pe Olteanu 
(cam flegmatic tocmai atunci) și 
l-a învins pe Adamache printr-un

șut imparabil. Prin comparație cu 
forța de joc a oaspeților, gazdele 
au fost aproape mereu o putere de 
mîna a doua.

Meciul acesta frumos a avut un 
moment de mare poezie sportivă : 
momentul Lereter. La aproape 39 
de ani, Lereter a fost sărbătorit mo
dest (prea modest) pentru 300 de 
partide în divizia națională. Fede
rația i-a trimis prin Angelo Nicu- 
lescu o cupă. Steagul roșu i-a ofe
rit un buchet de flori. Publicul bra
șovean, cel mai dăruit, mai ardent 
și mai sportiv public din campio
natul nostru în acest an a cîntat 
„Mulți ani trăiască" unui om intrat 
pe merit în legenda fotbalului nos
tru. Apoi a început jocul, și Lereter 
a făcut multe lucruri excelente și 
n-a comis nici o greșeală. Fiindcă 
la vîrsta lui, oamenii nu mai au 
vreme să greșească.

Romulus BALABAN

OASPEȚII MERITAU SA CIȘTIGE
salvat de bară în min. 10, la 
un șut expediat din voie, din 
afara careului mare, de Ivan. 
Oaspeții au ratat, însă, în min. 
77, prin Pîrvu, cea mai mare oca
zie de gol a meciului. Țarălungă 
— foarte activ — a centrat de 
pe stînga, mingea l-a găsit în 
careu pe Pîrvu nemarcat la 10 
metri de poartă, dar șutul aces
tuia a trecut pe lîngă bară ! Uni
versitatea a pornit decisă la atac 
în ultima parte a întîlnirii, for- 
țînd victoria, a mai ratat o oca
zie mare (min. 78 Țarălungă), iar 
în min. 89 arbitrul Vasile Topan 

nesincronizat cu 
— l-a oprit pe 

scăpat singur spre 
Nagel — pentru a

și Deselnicu i 
toate duelurile

Universitatea 
cu gîndul — 
obține un punct, 
fost însă schimbat pe parcursul 
jocului, dar imprecizia lui Pîrvu și 
greșeala arbitrului Topan au făcut 
ca el să nu fie realizat...

au cîștigat detașat 
aeriene.

i Craiova a venit 
declarat — de a 

Obiectivul a

Dumitru VIȘAN

— nesigur și 
arbitrii de linie 
Țară! ungă - 
poarta lui

vint ; teren bun ;rece, ............... ...
poartă : 11—3 (pe spațiul

speetatori aproxima- 
porții : 3—2). Raport

A.S.A. Nagel 7 — Szfillosi 6, Toth 6, Ispîr 7, CzakO 6. Naghi 7, BSldni 5, 
Fazekaș 6, Mureșan 5 (min. 55 Lucaci 5), Hajnal 7, Varadl 6.

UNIV. CRAIOVA : Oprea 7 — Tacoi 7, Nlculescu-7, Mincă 7, Deselnicu 7, 
Velea 7, Strîmbeanu 6, Ivan 7. Martinovici 6, Neagu 7 (min. 65 Pîrvu 5, min. 
87 Niță), Țarălungă 8.

A arbitrat V. TOPAN Ar'A"A'> ajutat la linie de Gh. Vereș și A. Pop — 
toți din Cluj.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : A.S.A. — Univ. Craiova 1—0 (0—0).

înaintea fluieruluiblicul a plecat 
final..

în prima 
avut avantajul 
nat — pe alocuri 
dar nu a putut depăși defensiva 
adversă, bine pusă la punct. (Ta
coi a jucat libero în spatele fun
dașilor, iar aceștia au aplicat un 
sever marcaj om la om). Cum 
notam, Oprea a trecut prin emo
ții abia în ultimele secunde ale 
reprizei, la o eroare a lui Tacoi. 
La poarta cealaltă, Nagel a fost

repriză, A.S.A. a 
vîntului, a domi- 

autoritar —,

POLITEHNICA 3(1)

IAȘI, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

în sfîrșit, pe stadionul din Copou, 
în această duminică friguroasă, ini
mile suporterilor s-au mai încălzit, 
căci Politehnica reușește să obțină 
prima victorie după atîtea săptă- 
mîni de frămîntări și insuccese. O 
victorie la scor de forfait, dar care 
s-a conturat abia în finalul acestui 
meci pe care studenții l-au început 
greu și l-au terminat, poate, peste 
așteptările celor mai optimiști su
porteri. Echipa gazdă a traversat 
perioade destul de dificile în care 
Jiul a reușit să se impună prin con
strucția jocului la centrul terenu
lui, prin pase și combinații simple. 
Dar echipa din Valea Jiului avea 
să piardă în final datorită unor ra
tări din poziții excelente, de Ia 3, 4 
sau 5 metri de poartă.

De la începutul partidei, oaspeții 
desfășoară un joc ofensiv și obligă 
apărarea gazdelor să greșească de
seori. Și, totuși, cei care aveau să 
deschidă scorul erau localnicii. în 
min. 14, Marica a executat peste 
zid o lovitură liberă de la 25 
Suciu a atins balonul, acesta a 
vit bara, a căzut în fața porții 
de la 3—4 metri, Cuperman a
luat în plasă. Jiul ripostează 
prompt. în min 16, Gligore pătrun-

m, 
Jo
și, 

re-

sancționa un ofsaid la Niță, a 
teren nu in- 
nimic desfă-

cărui așezare în 
fluența cu absolut 
șurarea fazei !

A.S.A., atît de elogiată după 
meciul „nul" reușit la București 
cu Steaua, a fost de nerecunos
cut în partida de azi (n.r. ieri).

în 
nu a 
țiune 
Bone 
centrate 
Oprea, acolo unde Tacoi, Mincă

90 
fost 
de 
au

de minute, echipa 
capabilă să lege o ac- 
3—4 pase. Elevii lui 
mizat totul pe mingi 
stereotip în careul lui

LUCIDITATEA
A ÎNVINS DISPERAREA

BACAU, 24 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru).

-V ' , «o ■ r’-b ■ •s.C. 1BAG:AU 0
i j.;

Pentru foatre mulți, Crișul n-a- 
vea pe Bistrița nici măcar dreptul 
la iluzii. Pentru că băcăuanii adu
naseră în ultima vreme trei puncte 
pe terenuri străine, iar orădenii 
pierduseră cel puțin tot atîtea aca
să. Teorema aceasta, însă, n-a vrut 
s-o admită se vede, Crișul, iar bă
ieții lui Ștefan Coidum au plecat de 
pe Bistrița cu prima izbîndă din 
acest. campionat. Și egalul acesta 
poate fi un punct de sprijin pentru 
moralul și destinul Crișului. De va 
fi sau nu, rămîne să răspundă... 
campionatul. Cert e că a fost un 
punct muncit. Un punct cucerit cu 
știință și instinct, cu oarecare no
roc, dar și cu mult zbucium. Cri
șul ar putea spune chiar că punc
tul acesta putea fi dublu. Și, desi
gur, ar invoca șutul acela tras din 
careu în min. 20 de Moldovan pe 
care numai unul din acele reflexe

IEȘENII SE BUCURA
DE PRIMUL SUCCES

pînă în apropierea porții, darde .
întîrzie centrarea și un apărător de
viază în corner. Apoi, oaspeții au 
fost la un pas de egalare : în min. 
40, Gligore a centrat. Peronescu a 
luftat de la 3 m, a reluat Mulțescu 
direct în pieptul lui lanul și astfel 
un gol ce părea sigur a fost evi
tat. După un minut, Mulțescu a șu
tat în bară. Au fost momentele- 
cheie ale acestei partide.

Stadionul 
friguros și 
tare șl cu 
aproximativ 
■CUPERMAN......................  . .
MARICA (min. 89). Raportul șu
turilor la poartă ; 12—12 (pe spa
țiul porții : 7—4). Raport de cor
nere : 4—7,

POLITEHNICA : COStaȘ 7 —
Romilă I 8. lanul 7, Alecu 8, 
Sofian 7. Mărdărescu II 6, Simi- 
onaș 7, Incze 6 (min. 70 Romilă 
II 6), Cuperman 8 (min. 88 Stoi
cescu), Lupuleseu 6, Marica 7.

JIUL : Suciu 7 — Georgescu 8, 
Georgevlci 7. Stocker 7. Tones 8. 
Mulțescu 8. Dodu 6. Peronescu 7. 
Gligore 8, Libardl 7. Nnldin 6.

A arbitrat EM. VLAICULESCU 
ajutat la linie de M. 

Morarii șl (. Chiriță (toți din 
Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 8.
I,a tineret-rezerve : Politehnica 

Iași — Jiul 1—1 (0—1).

„23 August" ! timp 
vint ; teren cam 

smocuri : spectatori 
5 000. Au marcat : 
(min. 14 și 74) și

După pauză, în 
ține, parcă, să ne 
ce Jiul are doar 
scrise: Romilă a . 
și Naidin, doar de la 5 m, a șutat 
mult peste poartă. Aceste ratări a- 
veau să se răzbune. încet, încet, ie
șenii au reușit să iasă din propriul 
teren și să pună în real pericol 
poarta apărată de Suciu. Și iată (în 
min. 74) la un atac purtat de fun
dașul Sofian, acesta pasează în a- 
dîncime, Cuperman țîșnește printre 
fundași, șutează în unghiul lung, 
pe lîngă Suciu și majorează scorul. 
In tabăra oaspeților intervine de
ruta. Politehnica profită de situa
ție și se avîntă în atac. Dar în min. 
82 îl pierde pe cel mai bun înain
taș, pe Cuperman, care părăsește 
terenul acuzînd o întindere. Ciudat, 
localnicii nu pot opera schimbarea 
pentru că nici o rezervă nu e pre
gătită și abia în min. 88, un fundaș 
de meserie, Stoicescu, devine ata
cant central pentru două minute. 
In min. 89, Marica realizează, prin- 
tr-o lovitură cu capul un gol splen
did, sub privirile fundașilor adverși. 
E 3—0. Un rezultat nesperat, mai 
ales după modul cum s-au desfă
șurat ostilitățile.

min. 48, Naidin 
arate din nou de 
patru goluri în- 
greșit intercepția

Constantin ALEXE

CLUJ, 24 (prin telefon de la co
respondentul nostru).

Mulți dintre suporterii celor 
două echipe au trădat frumusețea 
zilei de duminică, o zi de toamnă 
splendidă, dezertând de la sta
dion în favoarea micului ecran 
și al radio-ului, gîndindu-se că 
partida dintre cele două repre
zentante ale Clujului nu prezintă 
„interes", că alt rezultat decît o 
„remiză" tabela 
înregistra.

S-au înșelat, 
la un joc viu 
faze de calitate, în care studen
ții au avut rolul „vioarei I“, lu
cru evidențiat, de altfel, și de 
cele două raporturi: șuturi și 
lovituri de colț, Replica ceferiști
lor a purtat amprenta disperării 
din cauza zestrei foarte sărace de 
puncte. Un punct smuls 
ților ar mai fi însemnat 
lidă speranță.

,,U“ a jucat împotriva 
ului nu ' 
față de concitadina

de minute. Apoi, după primirea 
golului, debusolați, acțiunile lor 
au devenit haotice, la voia în- 
tîmplării. Abia în finalul parti
dei, ultima lor zvîcnire era să 
le aducă golul atît de mult do
rit : Cojocaru s-a aflat Ia nu
mai doi metri de poartă, dar,

de marcaj nu va

Ei au absentat de 
disputat, cu multe

studen- 
o pa-

C.F.R.- 
„milei“ 

aflată la 
ananghie. Varietatea acțiunilor 
ofensive, purtînd pecetea lucidi
tății și a unei mai bune organi
zări tactice, tirul destul de pre
cis, dar nu totdeauna suficient de 
forte, au atestat 
obține victoria la 
Ștefan Onisie.

Punctul victoriei 
zat, însă, dintr-o fază fixă și nu 
la capătul unei acțiuni bine con
cepute, cum au fost, de altfel, 
destule în această partidă.

Ceferiștii au oferit o replică 
mai fermă doar în primele 45

de pe poziția

dorința de a 
toți elevii lui

a fost realî-

Stadionul Municipal : timp fru
mos ; teren bun : spectatori 6 000. 
A marcat MUNTEANU (min. 67). 
Raportul șuturilor la poartă : 
11—20. pe spațiul porții : 5—13). 
Raport de cornere : 7—11.

C.F.R. : Totoianu 5 — Szoke 8, 
Vișan 7, Lupu 6, Roman 7, M. 
Bretan 5. Cojocarii 6, Țegean 6, 
S. Bretan 5 (min. 54 Straț 5),
O. Ionescu 6, Doniei 6 (min. 67
P. Gheorghe).

„U“ CLUJ : Ștefan 8 — Crețu 
8. Pexa a, Solomon 9, Mlhăllă 8, 
Anca 8. Fanea Lazăr 8, Uifă- 
leanu 7. Barbu 7 (min. 58 Mun
teanu 7), Adam 7, Llcă 8 (min. 
82 Iordache).

A arbitrat N. PETRTCEANU 
■A-A-AA--A, ajutat la Unle de 
M. Buzea și M. Popescu (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj 

— „U" Cluj 2—5 (2—1)

speriat, parcă, de marea ocazie 
ce i se oferea, a trimis, incredi
bil, peste bară.

. Unicul gol al partidei a fost 
marcat în min. 67 de Munteanu 
care, la o lovitură de colț, a 
trimis balonul cu efect, direct 
în gol, păcăli ndu-i pe Lupu Și 
Totoianu 
mingii.

neatenți la traiectoria

Victor MOREA

COIDUM SI-A GĂSIT
s

PUNCTUL DE SPRIJIN ?
formidabile ale lui Ghiță l-a împie
dicat să fie convertit în gol. S-ar 
mai putea aminti cîteva contra
atacuri iuți pe care numai lipsa de 
experiență a lui Tamaș (min. 29 și 
37) și intuiția lui Catargiu le-au a- 
nulat. Dacă am mai adăuga și faza 
din min. 43 cînd Suciu a plecat ca 
fulgerul din spatele lui Velicu, dar 
tusierul Nicolau a văzut, din senin, 
ofsaid, am găsi deci destule motive 
(și ale cîtorva zvîcniri din repriza se
cundă), pentru ca fosta lanternă 
să-și reproșeze acum generozitatea 
de a pierde un punct, pentru că 
s-a închinat doar remizei.

Nu e însă mai puțin adevărat că

neori, însă, dură 
Zaharia Drăghici 
Petre Nicolae să 
fault, intenționat 
fără măcar să-1 
mai fost și alte durități, de ambele 
părți, soldate cu accidentarea lui 
Comănescu). Din elanul acela ob
scur al gazdelor, în final, numai 
vîntul prielnic nu putea aduce go
lul chiar dacă au fost atîtea ocazii 
(min, 59, Rugiubei e obstrucționat 
în careu, arbitrul nu acordă nimic: 
în min. 82, Velicu plasează un 
„cap” fericit, dar reține Bologan; 
în min. 86, trage Hrițcu peste poar
tă, îl imită Dembrovschi în min.

(noroc cu arbitrul 
care l-a lăsat pe 
facă fault după 
sau neintenționat, 
avertizeze ; și au

Stadion „23 August" ; timp însorit, vînt rece ț teren foarte bun ; specta
tori circa 7 000. Raportul șuturilor Ia poarta : 24—10 (pe spațiul porții: 3—3). 
Raport de cornere : 11—2.

S.C. BACAU : Ghiță 8 — Kiss 7, Catargiu 8, Velicu 7, Comănescu 6 (min. 
66 Volmer 5), Vătafu 7, Pană 6 (min. 65 Hrițcu 5), Mioc 5. Dembrovschi 7. 
Rugiubei 4, S. Avram 6.

CRIȘUL : Bologan 6 — p. Nicolae 5 (pentru durități), Sărac 7, Lucaci 7, 
Balogh 6, Moldovan 7, Neșu 7, Suciu 6, Șchiopu 7. Tamaș 6. Cefan 5.

A arbitrat Z. DRĂGHICI ■Jritr'Ar (pentru multe faulturi nesanct.ionate), 
ajutat la linie de I. Pilosian (bine) șl N. Stavru (slab) — toți din Constanța.

Trofeul Petscliovschi : 7.
La tineret-rezerve : S.C. Bacău — Crișul 1—1 (0—1).

*

și gazdele, destul de slabe, haotice 
și fără vlagă, ar putea revendica 
ocaziile sale de gol. Pentru că, deși 
a început jocul cu vîntul în față. 
SG. Bacău a avut în prima repriză 
cîteva momente de mare neșansă, 
în min. 9, bara orizontală și porta
rul Bologan se opun deschiderii 
scorului ; în min. 13, „ghiuleaua” 
lui Dembrovschi a „mușcat", cu 
concursul vîntului. bara din stînga 
portarului bihorean. Iar Pană avea 
să trimită în ceruri o minge de gol 
(min. 38).

Și dacă, după pauză, gazdele au 
avut vîntul de partea lor, ele n-au 
știut să se descurce într-o apărare 
organizată, aglomerată și decisă, u-

88). Au fost multe ocazii de gol. 
Dar n-a fost măcar un om în stare 
să facă ordine în asaltul acela ner
vos. Și la această carență de fond 
a echipei ce învinsese Rapidul, la 
București, trebuie adăugată și am
biția Crișului. Crișul care, surpriză 
plăcută, a relevat multe din valen
țele atttor divizionare A.

Mircea M. IONESCU

POLITEHNICA TIMIȘOARA -
BONSUCCESO (Brazilia) 0-0

Lotul național
se reunește

azi la București
în vederea partidei de verificare 

de miercuri — în compania echipei 
olimpice a Bulgariei — lotul repre
zentativ al României se reunește 
astăzi ia București, — *-

TIMIȘOARA. 24 (prin telefon) — 
Peste 6 000 de spectatori au asistat 
pe stadionul 1 Mai din localitate la 
partida _ amicală internațională din
tre Politehnica și Honsucceso (Bra
zilia), care a satisfăcut doar în par
te. Dacă în jocul de cîmp am notat 
un bun control ai balonului, precum 
și unele faze combinative reușite, 
în .schimb capitolul finalizare a fost 
deficitar. Oaspeții, fără să se între
buințeze prea mult, au făcut dova
dă unor frumoase calități tehnice, dar 
nu au insistat suficient în acțiunile 
de poartă. A arbitrat bine P. Izghi- 
reanu (Timișoara).

F. ARCAN-coresp.



CORESPONDENTA SPECIALA PENTRU SPORTUC

O EXCELENTĂ
VERIFICARE ÎNAINTEA C.M

declară BODOG TOROK, antrenorul echipei ungare 
despre „Trofeul Carpați"

Pentru echipa feminină a Unga
riei, participarea la marele turneu 
de handbal dotat cu „Trofeul Car
pați” reprezintă cea din urmă veri
ficare oficială înaintea campionatu
lui mondial din Olanda, unde spor
tivele maghiare vor avea dificila 
misiune de a-și apăra titlul cucerit 
Ia ultima ediție disputată în R.F, 
a Germaniei.

în acest an, campioanele lumii 
au luat parte la mai multe turnee, 
obținînd rezultate contradictorii. în 
competiția internațională desfășu
rată, în vară, în mai multe orașe 
din Iugoslavia, formația ungară a 
terminat la egalitate cu cea a Ro
mâniei (13—13) și a pierdut con
fruntările directe cu Iugoslavia (12- 
15) și U.R.S.S. (13—14). în continua
re însă, la „Cupa Balaton", handba
listele maghiare au realizat trei 
victorii în tot atîtea partide: 14—4 

.cu Olanda, 10—9 cu R.D. Germană 
ți 13—10 cu România. Recent, în 
dubla întîlnire amicală cu selecțio
nata Republicii Democrate Germa
ne, deținătoarele titlului suprem au 
pierdut categoric cu 8—17 și au 
realizat o remiză, 9—9.

„Ne așteaptă un turneu foarte di
ficil — ne declara, înainte de ple
carea la Cluj, Bodog Torok, antre
norul „7“-lui maghiar. Exceptind e- 
chipa Olandei, toate celelalte for
mații —■*•'■■■---- — -----------
te de
pregătit cu multă ambiție în ulti
mele șăptămini și potențialul ei de 
joc este în evidentă creștere. Va fi 
o excelentă verificare 
Obiectivul nostru: să 
primele trei locuri”.

La Cluj, B. Torok 
toate cele 16 jucătoare aflate în 
cest moment în pregătire pentru 
C.M. din luna decembrie. Alături 
de Agnes Fleck (Vasas Budapesta), 
27 ani, recordmena de selecționări 
(79) în prima reprezentativă și ex
perimentatele Agota Bujdoso (Va
sas) 28 de ani — 70 selecționări, 
Anna Elek (Ferencvăros) 30 — 64, 
Marta Takâcs (Ferencvăros) 28 — 
68, Erzsebet Szdke (Ferencvăros)

29 — 78, vor evolua cîteva tinere și 
talentate jucătoare cum sînt Eva 
Juling (Csepel) 24 — 21, Maria 
Vanja (M.T.K.) 21 — 20, Erzsebet 
Nyari (Spartacus) 21 — 15, Rozalia 
Tonum (Spartacus) 21 — 30, Amalia 
Sterbinszki (Ferencvăros) 21 — 24 
și Ilona Szabo (Obudai Goldberger) 
23 — 36. Celelalte componente ale 
team-ului maghiar : Klara Csik (Va- 
sas) 24 — 65, Borbala Toth-Harsany 
(Bakony Vegyesz) 25 — 68, Katalin 
Toth-Harsany (Bakony Vegyesz) 
23 — 11, Erzsebet Drozdik (Sparta
cus) 24 — 36 și Maria Polster (Cse
pel) 22 — 34. Lotul cuprinde jucă
toare din 8 formații, cluburile cu 
cele mai multe reprezentante fiind 
Ferencvăros (4), Vasas Budapesta 
(3) și Spartacus Budapesta (3).

Cu o rundă înainte de terminarea turJ 
neului internațional de șah de la Tbi
lisi, in clasament pe primul loc a tre
cut Gufeld cu 7*/i puncte, urmat de 
Baghirov și Georgadze 7 puncte. Cam
pioana mondială Nona Gaprindașvlll 
care participă cu succes la acest turneu 
masculin, ocupă locul 4 cu 6*/a puncte, 
iar marele maestru maghiar La jos 
Portisch. locul 5 cu 6 puncte. în runda 
a 12-a, Gaprindașvlll a cîștigat la Ultu- 
men, Baghirov a remizat cu Georgadze» 
iar Portisch a pierdut la Bednarskl.

k■

ir

la Cluj, Bodog Torok, antre- 
„7“-lui maghiar. Exceptind e-

participante au șanse eviden- 
a ciștiga. Echipa noastră s-a

înaintea C.M. 
ne clasăm în

va folosi pe
a-

EVA OLAH
„Nepsport" Budapesta

MtJNCHEN, 24 (Agerpres). — 
La Travemiinde unde s-a încheiat 
cel de-al 15-lea tur automobilistic 
al Europei a fost dat publicității 
clasamentul individual (încă pro
vizoriu doarece mai sînt de jude
cat unele contestații) al acestei 
curse terminată cu bine de 39 de 
echipaje. Locul I revine echipaju
lui Waldner-Vogt (R.F.G.), pe o 
mașină „Opel“, cu 48 puncte pena
lizare. Urmează Girdauslcaa-Ma ;t- 
reviț (U.R.S.S.) pe „VAZ" — 53
puncte penalizare, Falkenberg- 
Maarfeld (R.F.G.), pe o mașină 
„BMW“, cu 65,2 puncte penalizare, 
Ochs-Boekmann (R.F.G.), pe „Alfa 
Romeo“ 68,5 puncte penalizare.

In clasamentul pe echipe, locul

O NOUĂ VICTIMĂ: JO SIFFERT

Mașinile participante în cursa de formula I, disputată ieri pe circuitul 
de la Brands Hatch (Anglia), se opresc la intrarea într-unul din prin
cipalele viraje. Drumul este barat de ambulanțele salvării și mașinile 
pompierilor care încearcă să stingă flăcările ce izbucnesc din bolidul 
B.R.M. al lui Jo Siffert. Pilotul elvețian (34 ani) a murit carbonizat.

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

Rămîne însă ca partidele să confir
me acest lucru...

Timp de cincî zile — marți, 
miercuri, joi, sîmbătă șl duminică 
(vineri handbalistele beneficiază de 
zi liberă) — vom asista la 15 me
ciuri în care se confruntă principa
lele valori ale handbalului feminin

CAVALERII FLUIERULUI
Meciurile turneului de la Cluj 

vor fi conduse de următori! ca
valeri ai fluierului : JAN CHRIS
TENSEN șl KURT OHLSEN 
(Danemarca), HEDI MALEK și 
ANOUAR OSMAN (Tunisia), 
PÂNDELE CÎRLrGEANU, TEO
DOR CURELEA, MIHAI GREBE- 
NISAN, VARAC PELENGHTAN, 
GH. POPESCU, VASILE SIDEA 
și PETRE TlRtU (România),

Internațional. Este vorba de campi
oana mondială — formația Ungariei, 
de echipa clasată pe locul II la ul
tima ediție a C.M. — reprezentativa 
Iugoslaviei, de cel mai bun team al 
ultimilor doi ani — formația R.D. 
Germane, de reprezentativa Uniunii 
Sovietice — bine cotată în arena 
internațională, de cea a Olandei 
(țara organizatoare a ediției din 
decembrie a mondialelor) și de 
echipa României, aspirantă la un loc 
pe podiumul competiției supreme. 
Așadar, la Cluj — în Sala sporturi
lor — vom asista Ia evoluția eșalo
nului superior al handbalului femi
nin, . la un ultim și deosebit de im
portant test înaintea campionatelor 
lumii. Aceste considerente i-au de
cis pe mulți dintre tehnicienii de 
frunte ai sportului cu mingea mică 
să poposească pentru o săptămînă în 
primitorul și sportivul oraș Cluj.

Denumită mai întîi „Cupa orașului 
București", desfășurîndu-se la înce
put pe echipe de cluburi, apoi pe re
prezentative de orașe, marea com
petiție de handbal feminin organi
zată de federația noastră de spe
cialitate a ajuns la o denumire defi
nitivă — „TROFEUL CARPAȚI" 
și la sistemul de angajare a repre
zentativelor naționale. De-a lungul 
anilor și-au înscris numele pe ta
bloul de onoare al învingătoarelor 
echipele : H.G. Copenhaga (ediția 
I. 1959 — București). București (edi
ția a II-a, 1960 — București), Bucu
rești (ediția a III-a, 1961-București), 
București (ediția a IV-a, 1962-Bucu- 
rești), București (ediția a V-a, 1963 
-București), Belgrad (ediția a Vl-a, 
1964 — București), București (ediția 
a VII-a. 1966- — București), Bucu
rești (ediția a VIII-a, 1967 — Cluj), 
R.D. Germană (ediția a IX-a, 1968 
București), R.D. Gertpană (ediția a 
X-a, 1969 — Cluj), R.D. Germană 
(ediția a Xl-a, 1970 — Timișoara).

Cine va ciștiga cea de a XlI-a

ediție ? Un răspuns cert numai în
trecerile îl vor putea da. Judecind 
după valoarea afirmată în întîlni- 
rile internaționale, după rezultatele 
obținute, calculele afirmă că șanse 
mari de cucerire a primului loc are 
— și de această dată — reprezenta
tiva R.D. Germane. Cu Rothe, Zo- 
ber — Winkler, Starke, Czelake, 
Hochmuth, Braun, Jancker, Helbig 
în lot, formația antrenorului Hans 
Becker aspiră îndreptățit nu numai 
Ia prima treaptă a podiumului ^Tro
feului Carpați", ci și la cea a 
mondialelor. Vor încerca, desigur, 
să ne desmintă echipele României 
și Ungariei, principalele adversare 
ale handbalistelor din R.D. Germa
nă în lupta pentru cîștigarea pres
tigiosului trofeu.

De altfel, eciipele R.D. Germane, 
Ungariei și României sînt, Ia ora 
actuală, cele mai în formă. Repre
zentativa Iugoslaviei — așa cum ni 
se transmite din Belgrad — este la 
începutul perioadei de punere în 
formă, team-ul Olandei nu emite 
pretenții, iar Uniunea Sovietică se

prezintă cu lotul speranțelor sale 
pentru viitorul campionat mondial 
(după cum se știe, U.R.S.S. nu va fi 
prezentă în Olanda, deoarece a fost 
eliminată în preliminarii de repre
zentativa României). Dar, așa cum 
subliniam, acestea sînt calculele 
hîrtiei...

La Cluj au început să sosească 
echipele participante. In cursul zi
lei de astăzi, toate cele șase forma
ții își vor fi luat locurile la hotelul 
Napoca, cartierul generai al compe
tiției.

Echipa Românie! — aflată de 
cîteva zile In localitate — a susți
nut, așa după cum i-am informat Ia 
timp pe cititorii noștri, un turneu 
de pregătire în compania cîtorva 
divizionare A. Fetele și antrenorii 
lor, Gabriel Zugrăvescd șl Potnpiliu 
Simion, așteaptă cu nerăbdare aceas
tă confruntare care le va putea ară
ta cu precizie la ce stadiu de pregă
tire și valoare au ajuns. Dar, despre 
purtătoarele speranțelor noastre — 
mai multe în corespondența de 
mîine.

PROGRAMUL MECIURILOR
Marți : Iugoslavia — Uniunea Sovietică 

R. D. Germană — Ungaria 
România — Olanda 
Ungaria — Olanda 
R. D. Germană — Iugoslavia 
România — Uniunea Sovietică 
R. D. Germană —- Olanda 
Uniunea Sovietică — Ungaria 
România — Iugoslavia 
Iugoslavia — Olanda 
R. D. Germană — Uniunea Sovietică 
România — Ungaria 
Ungaria — Iugoslavia 
Uniunea Sovietică — Olanda 
România — R. D. Germană

Orele .de începere a întîlnirilor sînt următoarele ■. meciul I — 
16,15 ; meciul II — 17,20; meciul Iii — 18,30. Acest program va fi res
pectat în toate cele 5 zile de întreceri.

Miercuri :

Joi :
i

Sîmbătă :

Duminică :

(Urmare din pag. 1)
sare 
datorită unei 
clase. La masa de joc, însă, această 
diferență apreciabilă a fost mult es
tompată. deoarece Alexandru a ezi
tat deseori să acționeze decis, lovi
turile ei neavind finalitatea obișnui
tă. Ea a ieșit in cele din urma ÎJ1-

ce pornea ca mare favorită, 
superiorități de două

vingâtoare, la capătul unui meci mai 
mult de uzură. Partida hotărîtoare 
pentru masculin a opus pe clujeanul 
Șerban Doboși (pregătit de antreno
rul emerit F. Paneth) lui Gh. Nai'talî. 
Doar prima parte a fost mai intere
santă, pentru că apoi Doboși, „in
trat in mină", n-a mai avut proble
me. Vom mai preciza că noul cam
pion al țării a vădit pe tot timpul

Campionatul republican de atletism pe echipe
(Urmare din pag. 1)

(O)
(S) 
m î 
, I-

Comșa (C) 1,66 m, El. Vintilă (
1,58 m ; greutate: C. Ionescu 
14,70 m, St. Lesenciuc (D) 13,24 i 
suliță: M. Peneș (D) 52,48 m, 
Stancu (D) 50,94 m ; 4 x 100 m : 
Cluj (Marta. Tănase, Nedelcu, Cu- 
bleșan) 51,1, (Dinamo a abandonat, 
Steaua a fost descalificată).

lungime: St. Văduva (T) 7,21 m : 
prăjină : K. Tittes (B) 3,50 m; disc: 
V. Sălăgean (B) 52,90 m j FEMEI: 
200 m: M. Goth (M) 24.5 ; 800 m : 
M. Linca (M) 2:12,2; 100 mg : E.

Eftimie (B) 15,7 ; înălțime: D. Go- 
răscu (M) 1.50 m ; greutate : A. Să- 
lăgean CB) 16,43 m.

Carol GRUIA

BRAȘOVUL - DUBLU SUCCES
BRAȘOV, 24 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). Frigul pă
trunzător i-a 
concurenți, împiedieîndu-i, evident, 
în evoluția lor. Acomodindu-se 
mai bine acestor condiții dificile 
de concurs, brașovenii au obținut 
victoria in ambele meciuri : Bra
șov — Metalul 155—125 fia femei 
60—50), Brașov — Timiș 163—133 
(69—34), Timiș — Metalul 147—133 
(42-58).

Cîștigătorii probelor : BARBAȚI : 
200 m :
800 m: 
5 000 m :
400 mg :
<4» - WWNM

zgribulit bine pe

Em. Tobias (T) 22,1 ;
Gh. Ghipu (M) 1:55,5 ;
N. Dumitru (M) 15:30,0;
C. Grangure (T) 54,9 ;

București: C. A. U. -
Deși avea un avantaj confortabil 

după prima zi a concursului, Clubul 
Atletic Universitar a privit cu ace
eași atenție cea de-a doua reuniune 
a meciului cu Rapid și Școala spor
tivă de atletism, studenții cîștigînd 
12 din cele 15 probe disputate ieri. 
Nu știau că eforturile le vor fi ză
dărnicite de victoria echipei Dinamo 
la Cluj.

Rezultatele înregistrate ieri pe sta
dionul Republicii se situează
în limitele mediocrității, de
oarece sfîrșitul lunii octom
brie marchează încheierea unui se
zon foarte încărcat. C.A.U. a obți
nut două victorii categorice : 187 — 
96 (fete 68 — 36) cu Rapid și 204 — 
68 (82 — 21) cu Ș.S.A. In al treilea 
meci, Rapid a întrecut echipa in
completă a Școlii sportive cu 145 — 
98 (53 — 24). Rezultatele tehnice : 
BARBAȚI : 200 m T. Petrescu
(C.A.U.) 21,9, T. Puiu (Rapid) 22,1 j 
800 m Z. Gașpar (C.A.U.) 1 :54,0, I. 
Nicolae (C.A.U.) 1:56,0, 5 000 m Gh. 
Cefan (Rapid) 15 :01,0, L. Voichin

VICTORII CATEGORICE
(Rapid) 15 :04,0 ; 400 mg Gh. Petro- 
nius (C.A.U.) 52,7, D. Melinte (C.A.U.)
56.9 : 10 km marș N. Rînceanu (Ra
pid) 47 :14,4, M. Mihăilă - - - 
49 :06.S ; lungime Al.
(C.A.U.) 7,42 m, M. Zaharia 
7.31 m ; prăjină V. Grămătic 
4.10 m, S. Cristescu (C.A.U.) 
disc Gh. Suha (C.A.U.) 48, 
M. Iordan (S.S.A.) 46,64 m , „___
de aruncare a ciocanului nu s-a dis
putat din cauza lipsei unei rulete 
(! ?) ; FEMEI : 200 in S. Anghelescu 
(C.A.U.) 25,6, D. Bădescu (Rapid)
25.9 : 800 m El. Baciu (C.A.U.) 2 :19.8.
A. Jacab (C.A.U.) 2:20,0: 100 mg V. 
Bufanu (Rapid) 14,2 (vînt din față 
3 m/s), E. Mirza (C.A.U.) 14,9 ; înăl
țime D. Munteanu (C.A.U.) 1.62 m, 
1. Bokor (C.A.U.) 
Lefter (C.A.U.) 
(C.A.U.) -
(C.A.U.) 
42,16 m ; 
pid 49,9.

(S.S.A.)
Abagiu 
(Rapid) 

(C.A.U.) 
3,70 m ; 
: 74 m, 

; proba

Redacția și administrația I București, str. Vasile Conta nt.

U.l8m
43.28

4 X 100

l, 58 m : greutate E.
12,83 m, I. Torok 
: suliță A. Zirbo
m, M. Diaconescu 
m C.A.U. 49,2, Ra-

VI. MORARU

16;

„TURUL EUROPEI
ION TIRIAC PRINTRE

9
ii

I a fost atribuit echipe; sovietice 
„Moskvici", care, rulînd tot timpul 
în coloană, a dispus și de un ser
viciu tehnic excelent de care au 
putut profita și ceilalți concurenți.

LUIS OCANA
ÎNVINGĂTOR DETAȘAT

„Marele. Premiu al Națiunilor", 
clasica cursă contracronometru cu 
către s-a încheiat sezonul ciclist în 
Franța, a revenit spaniolului Lui- 
Ocana, care a parcurs cei 74 km în 
lh40:45. Pe următoarele două locuri- 
Zoetemelk (Olanda) lh43:46 și Mor
tensen (Danemarca) lh43:48. Primul 
francez sosit a fost R. Poulidor, cla
sat al șaselea. Asul belgian Eddy 
Merckx n-a luat startul.

LAUREAȚII „CUPEI DEWAR u

• Cuplul Țiriac-Ba11rick, învingător la dublu O Orantes

întîlnește pe Lutz în finala de la Barcelona

In cursul lunii Ianuarie va avea Ioc la 
Vancouver un mare concurs Internațio
nal de natație. La această competiție 
și-a confirmat participarea șl echipa 
U.R.S.S. La rîndul lor, cei mal buni 
înotători canadieni vor fi prezent! la 
campionatele de natație ale U.R.S.S., 
care vor ' _
3 martie»
fel
In etapa _ 
hochei ăl Cehoslovaciei au fost înre
gistrate următoarele rezultate mai 

importante : Tj Gotvaldov — Zkl Bmo 
4—2 ; Tesla Pardubice — »Hz“ Litvinov 
3—8 ; Sonp Kladno — „Vsj" Kosice 2—0 : 
Motor Ceske Budejovice — Sparta 
Praga 4—2. In clasament conduce Du
bla Jihlava.

avea loc, cu începere de la 
la Leningrad.

a 12-a a campionatului de

LONDRA 24 (Agerpres). — A 
luat sfîrșit turneul internațional 
de tenis de Ia Billingham, contînd 
pentru „Cupa Dewar“. Printre lau
reat» se numără și românul Ion Ti
riac, care a terminat învingător 
împreună cu englezul Gerald Bat- 
trick în proba de dublu bărbați. 
Jucînd excelent finala, Țiriac și 
Battrick au învins cu 6—1, 6—4 
cuplul J. Fillol (Chile) — Ray 
Moore (R.S.A.).

în finala probei de simplu băr-

Turneul de șah de la Smederevska
(Agerpres). — 
turneul inferna
la Smederevska 
Smejkal (Ceho-

BELGRAD, 24 
După 13 runde, în. 
țional de șah de 
Palanka, conduce
slovacia) cu 10 p urmat de : 2. Ka- 
raklajici (Iugoslavia) 9’/2 p, 3. Ku- 
rajița (Iugoslavia) 8 p, 4—5, Osto- 
jici și Rajkovicî (Iugoslavia) 7 p, 
6—8. Ciocâltea (România), Ivkov 
(Iugoslavia), Pîdevski (Bulgaria) 
6l/i P. 9. Zaițev (U.R.S.S.) 6 p și 2 
partide întrerupte. Th. Ghițescu

ocupă locul 14 cu 5 puncte și o 
partidă întreruptă.

în runda a 13-a Ciocâltea a re
mizat cu Knezevici, rezultat con
semnat și în partidele Pîdevski — 
Ivkov, Vukovici — Smejkal, Ka- 
raklajici — Ostoici. Partida în
treruptă dintre Smejkal și Kiira- 
jița a fost cîștigată la mutarea 73 
de șahistul cehoslovac.

bați chilianul Jaime Fillol (cel care 
îl eliminase pe Țiriac în semifinale) 
l-a întrecut cu 2—6, 6—4, 6—3 pe 
englezul G. Battrick.

Proba de simplu femei a revenit 
jucătoarei engleze Virginia Wade, 
care a dispus cu 4—6, 7—5, 6—3 de 
americana Julie Heldman. La dublu 
femei, perechea franco-engleză 
Francoise Durr — Virginia 
învins cu 6—3, 4—6, 6—2 
australo-american Evonne 
gong — Julie Heldman.

★
BARCELONA, 24. — Americanul 

Bob Lutz și spaniolul Manuel Oran
tes vor disputa finala probei de 
simplu bărbați a turneului „open“ 
de tenis de la Barcelona, întrecere 
care a marcat un veritabil eșec al 
vedetelor australiene. în semifi
nale, ultimul lor reprezentant, Mar
tin Mulligan a fost învins cu 6—1, 
6—4, 7—6 de către Bob Lutz, în 
timp ce Orantes l-a eliminat cu 
3—6, 6—4, 6—0, 6—1 pe Marty 
Riessen.

Rezultatele înregistrate în semifi
nalele probei de simplu femei i 
Pinto (Chile) — Gourdal (Belgia) 
6—3, 6—1 ; Holz (R.F.G.) — Maria 
Estallella (Spania) 6—3, 6—3.

DIFERENDUL F. I. S. - C. 1.0
MECIUL

ROMÂNIA-POLONIA (RUGBY)
LA 21 NOIEMBRIE

LA BUCUREȘTI
Semnalam, săptămîna trecută, 

că este posibil ca echipa de rugby 
a României să susțină in cursul 
lunii noiembrie, un meci amical 
cu XV-le reprezentativ al Polo
niei, In cadrul pregătirilor pe 
care 
tuează 
Franța de la Beziers (11 
brie).

Federația de specialitate 
lonia a acceptat oferta 
nostru de resort precum . 
de 21 noiembrie pentru desfășu
rarea acestui meci, la București.

In acest fel programul de pre
gătire a lotului reprezentativ de 
rugby suferă unele modificări : 
ultimul trial urmează să aibă loe 
in ziua de 10 noiembrie (in loc 
de 14 noiembrie), iar ultima etapă 
a turului campionatului diviziei A 
a fost reprogramată la 14 noiem
brie, tn loo de 21 noiembrie.

naționala noastră le efec- 
in vederea jocului cu 

decem-

din ro
torului 

și data

CUPA DE TOAMNA
A C.S.M. CLUJ LA CICLOCROS

CLUJ, 24 (prin telefon).
Pe drumurile de acces ale pădu

rii Hoia s-a desfășurat, sîmbătă și 
duminică, un concurs internațional 
de ciclocros, dotat cu „Cupa de 
toamnă" a CJS.M. Cluj. Au luat 
parte alergători de la clubul Jed- 
nota Trencln din Cehoslovacia și 
de la cluburile clujene Voința și 
C.S.M. Traseul a fost alcătuit din 
8 ture (cîte 4 în fiecare zi de con
curs) a cîte 3,5 km.

După prima zi — marcată de re
petatele defecțiuni tehnice ale ci
cliștilor de la C.S.M. — primele 
locuri ale celor două clasamente 
erau deținute de Ștefan Szekely 
(C.S.M.) la seniori și Peter Ambroz 
(Jednota Trencin) la juniori.

Ziua a doua a fost dominată net 
de sportivii clubului organizator 
care, după primul tur, s-au insta
lat în fată menținîndu-se pînă la 
sfîrșit pe poziții fruntașe. Cele 
două curse au fost cîștigate de : 
Ștefan Szekely (C.S.M.) 51:06,0 si 
de Iosif Biro (C.S.M.) 52:35,0.

probei o netă superioritate asupra 
adversarului, loviturile lui avînd 
muită frecventă și varietate. Și, ast
fel, cucerind laurii de campion, Do
boși și-a oferit un frumos cadou 
pentru apropiata aniversare a 20 de ani.

Dintre întilnirile finalelor de du
blu. cea mai atractivă a fost aceea 
de la dubiu mixt, unde reprezentan
ții Politehnicii București, Carmen 
Crișan și Teodor Gheorghe, au în
scris o prețioasa și meritată victorie 
in dauna perechii alcătuite din cam
pionii de simplu, Maria. Alexandru 
și Șerban Doboși. Deși învinșii, la 
situația de 1—1 la seturi, au con- 

—1 —1 cu 19—15,
au reușit să-și aproprie suc- 
învingătorii au dominat prin 
mai numeroase și dirijate 
printr-un joc închegat, 

mai bine

dus în cel de-al treilea 
ei nu 
cesul.
atacuri 
adresă, 
acțiuni sincronizate.

bărbați, optimi
Sîndeanu

cu
CV

de
3—0.

Rezultate, simplu 
finală : Doboși
Gheorghe — stamateseu 3—0. Nicolae
— Gheorghiu 3—t, Ancei — Antal 3—2 : 
sferturi de finală : Nicolae — Popovlci 
3—0. Doboși — Gheorghe 3—0, Naftali
— Covaci 3—1. Ovanez — Ancei 3—2 ;
semifinale : Naftali (Comerțul Tg. Mu
reș) — Nicolae (Politehnica București) 
3—0 (15, 13, 13), Doboși (C.S.M. Cluj) — 
Ovanez (Progresul București) 3—0 (15.
17. 9) : finala: Șerban Doboși —
Gheorghe Naftali 3—1 (—19. 11. 8, 10).

. Simplu femei .sferturi de finală : Cri- 
șan — Lunțeanu 3—0, Alexandru — Șin- 
teoan 3—0. Zaharia — Spiridon 3—1. 
Leszai — M. Korodi 3—0 : semifinale : 
Maria Alexandru (Progresul București)
— Carmen Crișan (Politehnica București)
3—0 (9, 13, IS), Magdalena Leszai (Vo
ința Arad) — Doina Zaharia (Progre
sul București) 3—1 (9, —18. 8, 17) :
finala : Maria Alexandru — Magdalena 
Leszai 3—1 (15. —12, 13. 10). Finalele
probelor de dublu. Dublu femei : Maria 
Alexandru. Carmen Crișan (Progresul 
Buc. — Politehnica Buc.) — Magdalena 
Leszai, Maria Korodi (Voința Arad. 
Rapid Brașov) 3—1 <—20. 5. 11. 21) ;
dublu bărbați ; Teodor Gheorghe, Ste- 
Ilan Nicolae- (Politehnica București) — 
Adalbert Rethi, Marius Demian (Voința 
Arad) 3—1 (11, —16, 15, 16) ; dublu
mixt : Carmen Crișan. Teodor Gheorghe
— Maria Alexandru, Șerban Doboși 3—1 
(12, —17, 19, 16).

Wade a 
cuplul 
Goola-

Sezonul pugilistic internațional a fost 
inaugurat la Roma fără a cunoaște un 
succes deosebit, în protida faptului că 
pe afișul reuniunii figura si numele 
fostului campion mondial la cat. grea 
Cassius Clay. Acesta a apărut intr-un 
meci demonstrativ pe distanța de 6 
reprize a cîte 3 minute avînd ca adver
sari trei sparing-partenerl. In meciul 
vedetă, campionul italian la cat. semi
grea, Domenico Adlnolfi, a dispus prin 
abandon în ' - ‘ *
nul Kenny

repriza a doua de america- 
Wamar.

CampionulCampionul mondial de box Ia cat. 
muscă, japonezul Masao Ohba, șl-a păs
trat centura. In meciul disputat la 
Tokio, el l-a învins la puncte după 
15 reprize pe șalangerul său oficial, 
flllplnezul Fernando Cabanela.

SE POATE APLANA - CONSIDERĂ M. HODLER
Federația internațională de schi 

(F.I.S.) a hotărît să răspundă în 
mod oficial recentei declarații a 
președintelui C.I.O., Avery Brun
dage, în legătură cu problema 
participării unor schiori alpini la 
J.O. de iarnă

Președintele 
a precizat că 
definitivat, fie

de la Sapporo,
F.I.S., Marc Hodler, 
acest răspuns va fi 
în cadrul unei re-

uniuni a comitetului executiv al 
F.I.S., fie după consultarea prin 
corespondență a celor 17 membri 
din consiliul federației. Reuniunea 
comitetului executiv urmează să 
se țină între 10 și 15 noiembrie 
la Paris sau la Londra. Marc 
Hodler a adăugat: „Sînt convins 
că vom putea ajunge la o înțele
gere cu Avery Brundage și cu Co
mitetul internațional olimpic".

Cu prilejul unei gale de box desfășu
rate la St. Etienrie, semimijlociul ita
lian, Pietro Gasparri, l-a Învins la 
puncte In 10 reprize pe francezul Mar
cel Cerdan. Aceasta este a doua înfrin- 
gere pe care fiul fostului campion 
mondial la mijlocie o suferă In cariera 
sa.
a
în „Cupa Mondială" la hochei pe Iarbă, 
desfășurată la Barcelona, s-au disputat 
o serie de partide contînd pentru sta
bilirea clasamentului, " 
Înregistrate : R. F.
Olanda 1—0 J _______ _________
2—0 ; Franța — Australia 1—0 ; India — 
Kenia 2—1 (indienii *
trei).
1—0.
fel
După 
pista 
in cadrul unul ___
atletic, echipa feminină de ștafetă a 
Angliei parcusese distanța de 4x200 m 
plat în 1:33,6, timp care ar constitui 
un nou record al lumii. Printr-o de
cizie a federației franceze s-a hotărît 
ca documentele privind acest record să 
nu fie înaintate spre omologare forului 
internațional. Aceasta» pentru că după 
developarea filmului s-a constat că, în 
schimbul trei, componenta echipei en
gleze Sharon Coleyar a încălcat regu
lamentul. Ca urmare a acestei anulări, 
federația internațională de atletism a 
comunicat că recordul mondial oficial 
este de 1:33,8 și aparține tot unei selec
ționate a Angliei care a realizat această 
performantă la 24 august 1968 la Lon- 
dra..

Iată rezultatele 
a Germaniei — 

Japonia — Argentina

_ _ _______  au ocupat locul
în finală« Pakistan — Spania

cum se știe, Ia 2 octombrie, pe 
stadionului „Colombes" din Paris 

concurs internațional

'4

ECHIPA CEHOSLOVACIEI
PENTRU MECIUL CU TARA GALILOR

Miercuri, la Praga, echipa Ceho
slovaciei întîlnește în preliminariile 
campionatului european, reprezen
tativa Țării Galilor. în vederea a- 
cestei partide, antrenorul federal 
Ladislav Novak a anunțat echipa 
probabilă : Viktor — Dobias, L.
Gîocha, Hrivniak, Taborsky — Hrd- 
licka, Pollak, Jokl — B. Vesely, 
Nehoda, J. Capkovic.

După cum se vede, în echipă fi
gurează doi jucători noi : tînărul 
Nehoda, o mare speranță a fotba
lului cehoslovac și Glocha. Jokl își 
face reintrarea după o lungă absen
ță în echipa națională. De remarcat, 
de asemenea, absența celor doi ju
cători de la Spartak Trnava, Ada- 
mec și Kuna.

Meciul de miercuri se va juca în- 
cepînd de la ora 18,30 (ora Româ
niei).

feffiaassaaa

Nehoda (Dukla Praga) o tinără spe
ranță în reprezentativa Ceho

slovaciei.

Napoli. După două victorii, echipa 
Iui Helenio Herrera, Roma, a pier
dut la Florența în fața Florentinei, 
menținînd astfel o tradiție „negati
vă1* care durează de 11 ani.

Această duminică a marcat un e- 
veniment deosebit în fotbalul ita
lian : Sandro Mazzola a înscris cel 
de al 100-lea gol în campionat, de
venind al 3-lea golgeter în activi
tate, după Altafini (184 goluri) și 
Riva (102 goluri). Rezultate și mar
catori : Cagliari — Catanzaro 0—1, 
Fiorentina — Roma 2—0 (autogol 
Petrelli și Clerici), Internazionale — 
Verona 4—1 (Mazzola 2, Bedin, 
Boninsegna, respectiv Reif), Juven
tus — Atalanta 1—0 (Haller), Lane
rossi — Milan 0—2 (Prati și Rivera 
din 11 m), Mantova —Bologna 1—1 
(Carelli, respectiv Savoldi), Napoli — 
Sampdoria 0—0, Varese — Torino 
2—2 (Sala și Polici, respectiv Pe- 
trini și autogol 
ment, după trei
1. Milan
2. Internazionale
3. Torino

Cereser). în 
etape :

3 3 0
3 3 0
3 2 1

clasa-

0 5—0 6 
o 8—1 6
0 6—4 3

CESARE TRENTINI

CAMPIONATE... CAMPIONATE
R. F. A GERMANIEI : BORUS

SIA MONCHENGLADBACH 
ÎNVINGĂTOARE CU 7—0!

ANGLIA : ECHIPELE DIN 
MANCHESTER ÎNVINGĂTOARE

In campionatul Angliei, etapa a 
14-a a fost marcată de forma exce
lentă a echipelor din Manchester — 
ambele învingătoare. Fruntașa cla
samentului, Manchester United, a 
mai repurtat o victorie, dispunînd 
în deplasare cu 1—0 de formația 
Newcastle United. Cealaltă echipă, 
Manchester City a cîștigat tot în de
plasare (2—1), cu Sheffield United

IERI, ADVERSARELE
ECHIPELOR NOASTRE...

Tn campionatul Olandei, Feijenoord 
Rotterdam a dispus în deplasare cu 
3—0 de Volendam și continuă să con
ducă în clasament (19 p).

In campionatul Poloniei, Lcgia 
Varșovia a obținut o prețioasă vic
torie 
(1-0) 
cate 
(min. 
locul

Jucînd pe teren propriu, Zaglebie 
Walbrzych a terminat la egalitate 
(0—0) cu Polonia Bytom.

C.F. Barcelona nu a jucat, deoa
rece ieri, în Spania, nu s-a desfă
șurat etapa de campionat. Ea a fost 
amînată din cauza pregătirilor pen
tru meciul de miercuri (Spania- 
U.R.S.S.) din preliminariile C.E.).

la Sczeczin, dispunînd cu 2—0 
de Pogon, prin golurile tnar- 

de Cypka (min. 18) și Deyna 
82). In clasament, Legia ocupă 

5, cu 13 puncte.

SANCȚIUNI EXEMPLARE 
IN FOTBALUL VEST-GERMAN

Comisia de disciplină a federației 
vest-germane de fotbal a suspendat 
pe viață pe jucătorii Berndt Patzke 
și Tasso Wild (ambii de la Hertha 
BSC) și Jurgen Neumann (Arminia 
Biele.feld), acuzați de corupție.

Implicați într-o afacere preceden
tă, în luna iulie, Patzke și Wild fu
seseră suspendați tot pe viață, dar, 
în urma apelului înaintat federației, 
pedeapsa le-a fost redusă la o sus
pendare de doi ani. Ulterior s-a 
descoperit că ei participaseră și la 
aranjarea rezultatelor altor meciuri 
de campionat, ceea ce a determinat 
comisia de disciplină să-i elimine 
definitiv din viața sportivă.

și a trecut pe locul 2 în clasament. 
O prețioasă victorie a realizat 
Derby County în fața Arsenalului 
(2—1), campioana Angliei, care în 
ultimele etape arată o formă as
cendentă. Alte rezultate : West Ham 
United — Wolverhampton Wan
derers 1—0, Leeds United — Ever
ton 3—2, Chelsea — Southampton 
3—0, West Bromwich Albion — Lei
cester City 0—1. Primele clasate :
1. Manchester United 14 10 3 1 28—13 23
2. Derby County 14 6 7 1 22—12 19
3. Manchester City 14 8 3 3 23—11 19

ITALIA : MAZZOLA A MAR-
CAT CEL DE AL 100-LEA GOL

Prof ițind de faptul că Torino a 
obținut doar un meci nul la Varese 
— deși a condus cu 2—0 pînă în 
ultimele 10 minute ale partidei — 
cele două echipe milaneze, Interna- 
zionale și A. C. Milan s-au detașat 
în fruntea clasamentului. Milan a 
cîștigat în deplasare la Vicenza în 
fața lui Lanerossi, iar Inter s-a am
biționat după dezastrul de la Mon- 
chengladbach, înscriind patru goluri 
echipei din Verona. Remarcabil re
zultatul egal obținut de Catanzaro 
la Cagliari, rezultat care confirmă 
neputința gazdelor de a învinge în 
situația în care Riva este anihilat. 
Surprinzător, de asemenea, rezulta
tul egal realizat de Sampdoria la

Unul din derbyurile campionatu
lui vest-german a opus pe Borussia 
Monchengladbach liderei clasa
mentului, Schalke 04. Intr-o formă 
excepțională, la numai trei zile 
după victoria categorică cu Inter
nazionale, Monchengladbach a cîști
gat cu 7—0 (5—0), prin golurile 
marcate de Heynkes (3), Netzer (2), 
Le Fevre și Bleidick. Toate punc
tele au fost înscrise în 40 de minu
te (între minutele 30 și 70). în urma 
acestui rezultat și a victoriei repur
tată de Bayern Miinchen (5—1 cu 
M.S.V. Duisburg) formația din Mun- 
chen trece în fruntea clasamentului. 
Golurile echipei Bayern au fost sem
nate de Miiller (2), Roth (2 din pe
nalty), Breitner. Surprinzătoare sînt 
înfrîngerile suferite pe teren pro
priu de Vf B Stuttgart (prima în 
acest campionat — 0—3 cu Ham
burger S.V.) și 
Bielefeld (3—4 cu Eintracht Frank
furt). Celelalte 
Kaiserslautern - 
mund 6—0, Vf L. Bochum — 
Koln 1—5, Werder Bremen — 
nover 96 2—1, Rothweiss Oberhau
sen — Fortuna Dusseldorf

Primele clasate :
1 Bayern Miinchen
2. Schalke 04
3. Bor. Monchengladbach
4. VfB Stuttgart

cea a Arminiei

rezultate i 
Borussia

F, C. 
Dort- 

• F.C.
Han

2—0.

12
12
12

NEUSSER

8 4
9 1
7 2

i 4

20
19
16

ii 29—12
2 27—12
3 32—11
2 21—16 16

Gunter Keizer (Borussia Monchengladbach), eroul meciurilor cu Internazio- 
nale și Schalke 04 — felicitat de antrenorul Helmut Schon.
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