
IN DIVIZIA A LA FOTBAL, DUPĂ ETAPA A 9-a

TREI ECHIPE DIN PROVINCIE
PE PRIMELE LOCURI

• U.T.A. fără nici o infringere, C.F.R. Cluj fără nici o 
primul eșec, Crișul prima izbindă 16 echipe 

REZULTATE TEHNICE

victorie ♦ Steaua înregistrează 
înscriu numai 13 

CLASAMENTUL
goluri

DUMINICĂ 1. U.T.A. 9 5 4 0 21— 7 14

Grisul — C.F.R. Cluj 1—0 (0-0)
2. „U” CLUJ 9 5 2 2 18—10 12

A.S. Armata Ta. Mures — Petrolul 3—0 (1-Oj 3. SPORT CLUB BACAU 9 5 2 2 15— 8 12
Farul 
„U" Cluj

— Jiul 1—0
— F. C. Argeș 2—1

(0-0)
(1-0) 4. STEAUA 9 4 4 1 13— 8 12

Univ. Craiova — Steagul roșu 1—0 (0-0) 5. DINAMO 9 4 3 2 14— 9 11

SÎMBĂTÂ 6. A. S. ARMATA 9 3 5 1 7— 6 11
7. FARUL 9 4 2 3 11— 9 10

Dinamo
Rapid

— U.T.A. 1—1
— Politehnica lași 1—0

(0-0)
(0-0) 8. UNIV. CRAIOVA 9 3 3 3 12—11 9

Sport Club Bacău — Steaua 1—0 0-0) 9. STEAGUL ROȘU 9 3 3 3 9— 8 9

ETAPA VIITOARE (17 noiembrie) 10. RAPID 9 4 1 4 10—11 9

U.T.A. — Farul 11. F. C. ARGEȘ 9 4 0 5 15—16 8
Steaua — Steagul roșu 12. PETROLUL 9 4 0 5 5—16 8
C.F.R. Cluj
Crișul

— A.S. Armata Tg. Mureș
— Rapid 13. JIUL 9 1 5 3 4— 8 7

Petrolul - „U" Cluj 14. POLITEHNICA 9 1 3 5 10—17 5
Univ. Craiova 
Jiul

— F. C. Argeș
— Dinamo 15. CRIȘUL 9 1 3 5 3—12 5

Politehnica lași — Sport Club Bacău 16. C.F.R. 9 0 2 7 7—18 2

£tapa disputată simbătă 
și duminică a fost ca
racterizată printr-o lup

tă strînsă între formațiile 
gazdă și cele care suportau 
handicapul deplasării. Bilan
țul este categoric favorabil 
gazdelor, care au cîștigat 
șapte din cele opt pârtii:, 
dar, în afară de A.S.A. Tîrgu 
Mureș, învingătoare la 
scor concludent, celelalte 
chipe care au evoluat pe 
ren propriu au fost puse 
dificultate, trebuind să 
mulțumească cu victorii 
limită, în unele cazuri smul
se în ultimele minute, și chiar 
cu pierderea unuia din cele 
două puncte, cum s-a întîm- 
plat cu Dinamo.

Incontestabil, etapa a fost 
dominată de performanța 
U.T.A.-ei, egală cu Dinamo 
ca scor și superioară, în 
multe momente, ca joc. Pre
zența arădenilor în fruntea 
clasamentului pare să nu mai 
stea sub semnul provizora
tului.

Următoarele două locuri 
ale ierarhiei sînt ocupate — 
surprinzător — tot de echi
pe din provincie, în timp ce 
marile puteri fotbalistice, 
Steaua, Dinamo și Rapid (mai 
ales Rapid) sînt departe de 
a-și realiza aspirațiile ini
țiale. In afară de Universi
tatea Cluj, care a figurat și 
pînă acum pe primul plan al 
întrecerii, rezultatele din a- 
ceastă etapă i-au deschis un 
culoar favorabil lui Sport 
Club Bacău, care, discret, a 
ajuns pe locul al treilea 1

La Oradea s-au reaprins, 
probabil, speranțele, o dată 
cu prima și dramatica victo
rie, din minutul 88, a Crișu- 
lui. Oricum, numai suporter 
să nu fii!

ECHIPA ETAPEI
ADAMACHE

(Steagul roșu)

PIGULEA GEORGEVICI LUCACI DELEANU
(F. C. Argeș) (Jiul) (Crișul) (Dinamo)

ANCA DOMIDE
(„U’ Cluj) (U.T.A.)

UIFALEANU KUN II BROȘOVSCHI TARALUNGA
(„U" Cluj (U.T.A.) (U.T.A.) (Univ. Craiova)

PROLETARI DIN TOATE Țările, VNÎTt-VA !

ANUL XXVII

DISPUTA CU ASII TENISULUI
Comentarii după strălucita victorie de la Wembley

de

adus

(Gontlnuare tn pag. a 4-a)

De o jumătate de deceniu, 
cind figurează în competițiile ma
rilor rachete, Ilie Năstase a 
tenisului românesc un impresionant 
șirag de succese. Cel mai talentat 
tenisman pe care l-a avut vreodată 
țara noastră a înscris în palamare- 
sul său titluri prestigioase cum ar 
fi acela de campion internațional 
pe teren acoperit al S.U.A., cîștigă- 
tor al turneelor de la Roma, Monte 
Carlo și Richmond, coautor al unor 
splendide victorii in probele de 
dublu, la Wimbledon și Roland 
Garros. Toate obținute in ultimii 
săi doi ani de activitate. De fie
care dată, au fost afirmări strălu
cite, oglindiri ale unei înalte mă
iestrii. Dacă ar fi de făcut, totuși, 
o clasificare in rindul acestor per
formanțe, credem că pe primul loc 
a trecut acum ultima victorie, cea 
obținută simbătă seara la „Wem
bley Empire Pool" din Londra.

ZIAR Aii.CONSILIULUI NATION AL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT
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Turneul pe teren acoperit din 
capitala Angliei, unul din cele mai 
mari din întregul sezon de tenis, a 
reunit întreaga elită mondială a 
sportului alb. Aproape fără excep
ție s-au întrecut aci cele mai valo
roase rachete ale lumii, începînd 
cu așii australieni Laver, Newcom
be și Rosewall, americanii Smith și 
Gorman, precum și cei mai repre
zentativi tenismeni ai Europei, din
tre care n-au lipsit cehoslovacul

Radu VOIA

PREMIILE ACORDATE

„Troteul
Fremiul 
Premiul 
Premiul 
Premiul 

(R. D. G.).
Premiul 

(R. D. G.).

Arădenii iubesc mingea. Trei jucători de la U.T.A. in jurul balonului. Ca un simbol al concentrării lor 
In punctele esențiale ale terenului. Fază din meciul Dinamo Fote : Dragoș NEAGU

GOLGETERII
(Sport

HANDBALISTELE DIN R. D. GERMANA

AU CUCERIT „ TROFEUL
în ultimul meci, România

CLUJ 31 (prin telefon). Duminică 
seara, în Sala sporturilor din loca
litate, s-au desfășurat ultimele par
tide ale celei de a 12-a ediții a 
„Trofeului Carpați11, competiție de 
handbal feminin de mare prestigiu 
în arena internațională. Cele 6 for-

la egalitate (14-14) cu
R. D. Ger- 
formă exce-

minat la egalitate cu 
mană, iar Ungaria, în 
lentă, s-a impus clar și în fața re
dutabilei reprezentative a Iugosla
viei.

Necunoscînd înfrîngerea, echipa 
lui Hans Becker-R. D. Germană —

DE ORGANIZATORI :

. ___ r_ ... D. Germane.
de popularitate — Nadire Ibadula (România), 
pentru cel mai bun atac — Echipa Ungariei, 
lair-play — Echipa Olandei. . .
pentru cea mai buna jucătoare — Cnsline Hochmuth 

pentru cea mai tînără

Carpați" — Echipa R.

jucătoare — Petra Kahnt, 17 ani

CARP A
invingătoarea turneului
rile cu Olanda, U.R.S.S. și Iugosla
via. Ea a jucat inexplicabil de slab 
în partida cu Ungaria, pentru ca 
apoi să aibă o bună comportare în 
întîlnirea cu R. D. Germană. Lip- 
sindu-i patru jucătoare din lotul 
de bază (Cristina Metzenrath, Con
stantina Dumitru, Aneta Schramco 
și Lucreția Anca), echipa țării noas
tre și-a intrat cu greu în ritm, ne
reușind încă să umple golurile lă-

Hristaehe NAUM 
Nușa DEMIAN

(Gontlnuare In pag. a 4-a)

CAMPIONATUL REPUBLICAN

7 GOLURI | Rugiubei
Club Bacău).

6 GOLURI I Oblemenco 
Craiova) — 3 din 11 m.

5 GOLURI i Kun II 
Neagu (Rapid), Dobrin (F, C. Ar
geș), Anca/(„U“ Cluj).

4 GOLURI 1 Dembrovschi (Sport 
Club Bacău), Broșovschi (U.T.A.)
— 1 din 11 m, Lucescu (Dinamo)
— toate din 11 m, Cuperman (Po-

(Univ.

(U.T.A.),

litehnica), Lică și Adam
11 m („U“ Cluj), Radu (F. 
geș).

3 GOLURI î Domide șl 
(U.T.A.), Năstase (Steaua), 
(Rapid), Jercan (F. C. Argeș), Soo 
(C.F.R. Cluj), Ghergheli (Steagul 
roșu), Moldovan (Petrolul), Tănase 
(Farul), Pîrvu (Univ. Craiova), 
Hajnal (A. S. Armata).

In divizia a de volei

ECHIPELE I.E.F.S.
LA PRIMA ÎNFRÎNGERE

Campionatele primei divizii de 
volei au continuat duminică cu 
partidele etapei a patra, la mas
culin, și a treia la feminin.

MASCULIN
UNIREA TRICOLOR BRAlLA — 

POLITEHNICA GALAȚI (3—2). Cu 
excepția setului 4, în care gălățenii 
au condus tot timpul, în celelalte, 
brăilenii au avut avantaj în per
manență — chiar și în setul doi: 
(10—3 și 12—5) pe care l-au cedat 
în final. Au arbitrat D. Rădulescu 
și M. Oancea din București. (C. NI- 
COLAE — coresp.).

STEAUA — VIITORUL BACAU 
(3—0). Lipsiți de aportul majorită
ții titularilor, băcăuanii au fost, în- 
trecuți categoric de campioni. Tine
rii introduși în echipa oaspete n-au 
putut înjgheba nici o acțiune și 
Steaua, fără să forțeze, a cîștigat 
în numai 38 de minute. Din cei 10 
jucători folosiți de formația învin
gătoare ne-au plăcut Antonescu și 
State, jucători cu frumoase perspec
tive. (N. M.).

I.E.F.S. — PROGRESUL BUCU
REȘTI (1—3). Deși nu s-a situat 
la un nivel tehnic deosebit, meciul 
a fost atractiv prin disputa echili
brată pe care a generat-o. Studenții 
au evoluat mult sub valoarea lor, 
neizbutind să se impună decit în 
primul set, cind jocul lor a avut 
mai multă coerență. „Bancarii", in 
frunte cu Horațiu Nicolau. au 
luptat de data aceasta admirabil, 
obținind o victorie prețioasă, după 
aproape două ore de joc.

TRACTORUL BRAȘOV — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA (3—0). O 
frumoasă și muncită victorie a bra
șovenilor, care se prezintă in vădit 
progres. Timișorenii au evoluat 
șters, mult sub posibilitățile lor. 
Foarte bun arbitrajul prestat de I. 
Niculescu și M. Zelinschi. (C. 
GRUIA — coresp.).

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ (3—1). După primul set. ciș
tigat extrem de ușor de feroviari, 
se părea că studenții nu vor putea 
face față jocului foarte bun prac

ticat de gazde. Setul al doilea avea

să ne dovedească însă, că jucătorii 
din Cluj dispun de un potențial 
foarte ridicat, mai ales în jocul din 
linia a doua. (II. A.).

FEMININ
CONSTRUCTORUL 

— PENICILINA IAȘI 
tida nu s-a ridicat la
respunzător, fiind presărată cu prea 
multe greșeli de ordin tehnic și 
tactic, de ambele părți, atestînd in-

mații — Ungaria, campioană mon* 
diulă, R. D. Germană, cea mai bună 
formație din lume în ultimii doi 
ani, România, Iugoslavia. Olanda și 
U.R.S.S. — s-au întîlnit în partide
le finale, pentru desemnarea învin
gătoarei. Au fost meciuri de mare 
luptă, deosebit de atractive. Olanda 
a reușit surpriza acestui turneu, în- 
trecind formația Uniunii Sovietice ; 
echipa română, la capătul unui meci 
echilibrat, mult schimbată în bine 
față de partida anterioară, a ter-

a cucerit pentru a patra oară acest 
trofeu, repetînd performanțele rea
lizate în 1968 la București, 1969 la 
Cluj și 197Q la Timișoara. Echipa 
R. D. Germane merită cu prisosin
ță primul loc pentru că a făcut con
stant jocuri bune, pentru că ea ac
ționează ca un mecanism de ceasor
nic în toate meciurile.

Formația României s-a clasat pe 
locul III, după campioana mondia
lă, echipa Ungariei, manifestînd o 
comportare satisfăcătoare în meciu-

LA ARME CU AER COMPRIMAI

DINAMOVIȘTII

AU DOMINAT
CU AUTORITATE

Petroșani

0—6 
3—6 
Cluj 
stu-

Steaua — Universitatea Timișoara 
(0—6) ; Dlnamo — Știința Petroșani 
(0—3); Grivița Roșie — Agronomia 
10—3 (0—3); C.S.M. Sibiu — Sportul 
dențesc 6—0 (0—0); Farul Constanța —
Rulmentul Bîrlad 13—3 (7—3); Politeh
nica Iași — Gloria 7—3 (3—0).

Știința

CLASAMENT

ba-54
4
4
2
2
1
1

0 
0 5
1 4
1 6
1 6
1 7
0 8

1. Grivița
2. Universitatea
3. știința
4. Dinamo
5. Steaua
6. Farul
7. Politehnica
8. Rulmentul
9. Gloria

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

.Sima
D. Ene

64:115 
76: 78 
71: 77
60:136 
67: 84 
57:121
50:138

AL CAMPIONATULUI DE RUGBY
0 nouă pretendentă:

i
REZULTATE TEHNICE Rugbyștii de la 

Steaua încearcă 
prin Giugiuc un 
nou atac, in ur
ma unei grămezi 
deschise.

Foto : V. BAGE,AC

s 7
9 7

2 0-168:
0 2 113:

ÎNTRECERILE

BUCUREȘTI
(0—3). Par- 

un nivel co-
ETAPA VIITOARE : Știința — Univer

sitatea Rulmentul — Steaua, Sportul — 
Farul, 'Gloria — C.S.M. Sibiu, Agronomia 
— Politehnica, Dinamo — Grivița.

(Continuare tn pag. a 2-a)

Costel BEREȘTEANU

Rapidiștii finalizează un nou atac prin Cristian Ion in partida pe 
care au ctștigat-o in fața studenților clujeni.

Foto :

Etapa a IX-a a campionatului diviziei A de rugby a fost dominată 
de două derbyuri : Steaua — Universitatea Timișoara și Dinamo — Știința 
Petroșani. Reușind să obțină victoria, Steaua a deschis drumul spre primul 
loc Griviței Roșii care a învins — dar nu atît de categoric cum ne aștep
tam — pe Agronomia Cluj. în cel de-al doilea derby Știința, după ce a 
dispus cu o duminică în urmă fără drept de apel de Steaua la Petroșani, 
a terminat victorioasă ieri și în partida cu Dinamo, la București. Din 
păcate, deși mai sînt doar două etape pînă la sfîrșitul turului și se apropie 
partida cu Franța, încă nu vedem la echipele noastre fruntașe cristalizată 
o idee tactică, jocul desfășurîndu-se

• LA POMUL LAUDAT... Aștep
tată cu deosebit interes, partida 
dintre STEAUA și UNIVERSITATEA 
Timișoara nu s-a ridicat la nivelul

STEAUA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 3—6 (0—6).

Teren : Parcul Copilului, alunecos; 
timp friguros, vint ; Au înscris : Giu
giuc — drop (min. 57), purbac —1 p 
șl drop (min. 65 și 78) pentru Steaua; 
Duță — drop (min. 10 șl 37) pentru 
„U“.

STEAUA : Bucur, Gheorghe. Cior
nei — Șerban, Pintea — Achim, Pos- 
tolache, Băltărețu — Mateescu, Giu
giuc (min. 75 Budlcă) — E. SuclU, 
Dumitru, lonescu, Braga — Purbac.

UNIVERSITATEA ; Arsenie, Po- 
povicl, Ene — Ionică, Priess — Răș- 
canu, Vollmann, Nedelcu — Iacob, 
Ghețu — Cîndea, Ceaușu, M. Suelu, 
Szasz — Duță.

A arbitrat : D. Grigorescu — neco
respunzător.

dorit. Jocul a fost destul de lent, 
presărat cu numeroase greșeli teh
nice și tactice. Deși avantajați de 
viint în prima repriză, universitarii 
au preferat jocul la mînă, în loc

LOTUL REPREZENTATIV DE BOX 
A EVOLUAT LA FETEȘTI

Lotul reprezentativ de box, care 
pregătește pentru apropiatul meci 
R.D. Germană, a susținut simbătă seara 
o întîlnire de verificare, la Fetești cu 
pugiUștii din localitate, la care s-au 
adăugat și doi boxeri din Buzău. RE
ZULTATE TEHNICE : A. Mihai b.p. I. 
Chiren, Șt. Boboc b.p. C. Dumitrescu, 
V. Ivan b.p. M. Vasile, G. Pometcu b.p. 
I. Iordan, Antoniu Vasile b.p. I Țipu- 
leanu, V. Dcșllu b. dese. 1 N. ’ Tudor, 
H. Stump b.p. N. Belu, I. Alexe b.p. 
P. Caraș, N. Manea egal cu I. Chirea.

Marin DUMITRU—cor

se 
cu

mai mult la întîmplare.
să încerce cit mai multe lovituri de 
picior spre buturile adverse. De alt
fel, ei și-au asigurat avantajul în 
această parte a jocului: tocmai în 
urma unor astfel de lovituri. în 
schimb, . Steaua, care ar fi trebuit să 
atace la mină a procedat invers : a

preferat să șuteze majoritatea 
Ioanelor. Rare au fost, de asemenea, 
acțiunile pe treisferturi. Vom re
proșa ambelor formații șl greșelile 
de tehnică individuală la prinderea 
balonului și la executarea pasei. Uni
versitatea a dominat, în ansamblu, 
în repriza întli, avînd cîteva situa
ții bune de a înscrie. în min. 10, 
după ce Rășcanu a ratat posibili
tatea de a pătrunde spre buturile 
Stelei, balonul a ajuns la Duță care 
de la 30 m a deschis scorul printr-un 
drop. Jocul s-a echilibrat apoi, des- 
fășurAidu-se mai mult în apropie-

Întrecerile campionatului național 
de tir la arme cu aer comprimat dis
putate în sala Floreasca II din Bucu
rești. s-au încheiat ieri cu victoria 
categorică a trăgătoriloi- clubului Di
namo București, care au dominat con
fruntarea atît la pușca cit și la pis
tol. Țintașii dinamoviști în frunte cu 
Dan Iu ga (care la pistol a realizat 
un nou și valoros record al țării) au 
cîștigat titlurile la pușcă seniori (in
dividual), senioare (individual și pe 
echipe), pistol seniori (individual și 
pe echipe) și pistol fete. Rezultatele 
lor sînt de valoare ridicată pentru 
care sportivii și antrenorii lor (V. 
Manciu și E. Drăgan) merită feli
citări. Se cuvine să mai remarcăm 
și pe veteranul competiției, Iuliu 
Pieptea (Dinamo) care, la cei 50 de 
ani ai săi reușește să se mențină 
în prima linie a pistolarilor noștri. 
Ieri, el a ocupat locul II — 385 p, 
la un punct de record și la două 
de învingător.

în concursul juniorilor, la pistol, 
o plăcută surpriză a produs brașo
veanul Ion Andrei (Metrom). care 
în urma unei lupte pasionante a cu
cerit titlul de campion al țării cu 
un valoros 367 p.

La pistol fete a cîștigat, după 
cum era de așteptat. Anișoara Matei 
(Dinamo). Ea n-a avut practic nici 
o adversară de care să se teamă, 
principala ei rivală, Ana Buțu (O- 
limpia), obținînd un rezultat inte
rior cu opt puncte. La pușcă seni
oare, dinamovistele Mariana Feodot, 
Ioana Șerbănescu și Melania Petres
cu au evoluat cu multă siguranță 
înscriind punctaje superioare, pri
mele două cite 381 p din 400 posi
bile. clasîndu-se în frunte. O remar
că și pentru junioara Anca Iuga (Di
namo). care a intrat în posesia ti
tlului Ia proba de pușcă în urma 
unui rezultat excelent, 380 p.

înainte de a enumera rezultatele
T. RABȘAN

(Continuare tn pag. a 2-aț 
la rubrică) (Gontlnuare tn &3g. a A-a)

UN FRUMOS SUCCES AL ATLETISMULUI

EDIȚIA 1971-CEA MAI REUȘITA FINALA
■> ■>

A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE CROS
SIBIU 31, (prin telefon, de la co

respondentul nostru). Trecut prin 
mai multe faze preliminarii, care 
au însumat participări de ordinul 
zecilor de mii de alergători și aler
gătoare de diferite vîrste, campio
natul republican de cros pe anul 
1971 și-a consumat duminică actul 
final, pe un traseu excelent în Par
cel sub Arini din Sibiu.

Prezent la întreceri, secretarul 
general al F.R.A., prof. Victor Fi
rea, el însuși fost campion națio
nal de cros, ne-a declarat că acea
sta a fost, fără discuție, cea mai 
reușită dintre finalele acestei popu
lare competiții a atletismului nos
tru, atît în ceea ce privește parti 
ciparea, din punct de vedere canti 
tativ și calitativ, cit și organi 
zarea tehnică a concursurilor.

în cele nouă fififtle țjegfiișwale

duminică dimineața, în condiții at
mosferice dintre cele mai bune, am 
asistat, împreună cu numeroși spec
tatori sibieni, ,1a întreceri aprige și 
de o bună valoare. Este indiscu
tabil că tehnicienii atletismului 
nostru, profesori de educație fizică, 
antrenori sau numai simpli instruc
tori, și-au pregătit cu minuțiozi
tate elevii pentru 
eveniment atletic, 
pentru victorie, cu 
goare, a reunit un 
candidați și că la 
belor aveam să constatăm un nu
măr destul de mic de abandonați, 
vorbește, credem, destul de bine 
despre buna pregătire a celor mai 
mulți dintre competitori.

La întreceri au luat parte peste 
700 de alergători și al totoare din 
niajorfiatea județelor țării, care

acest important 
Faptul că lupta 
excepțiile de ri- 
număr mare de 
încheierea pro-

și-au cîștigat dreptul de concurs în 
urma evoluțiilor lor la diferitele e- 
tape ale competiției. Dintre aceș
tia, în afara atleților consacrați. se 
cuvine subliniată comportarea Âne- 
tei loan, din Pitești, ciștigătoare în 
cursa junioarelor mari, ea fiind o 
alergătoare mai puțin cunoscută. 
De asemenea, notăm evoluția repre
zentanților Liceului experimental 
de atletism din C-lung Muscel, a 
celor din Focșani, Ploiești și în mod 
special a tinerilor sportivi de la 
Centrul atletic din comuna Brebu, 
județul Prahova.

în sfirșit, se cuvine să eviden
țiem eforturile activiștilor forurilor 
sportive (Comisia județeană de 
atletism și C.J.E.F.S. Sibiu) care au

‘ Ilie IONESCU

(Gwitinuare tn pag. a 2 a}
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ÎN ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI PE ECHIPE

BRAȘOV-MUSCELUL CÎMPULUNG 14-6

Șl VOINȚA ÎN TURNEUL FINAL
Cu partidele de sîmbâtă și du

minică s-au încheiat întrecerile 
din returul campionatului național 
de polo, primele patru clasate ui
mind să continue lupta pentru tit
lul de campioană în cadrul turneu
lui final programat între 9 și 14 
noiembrie la București.

Una din cele mai interesante par
tide — cel puțin așa se anunța — 
din ultima etapă a opus ieri di
mineața, la bazinul Floreasca, 
două dintre formațiile finaliste, 
Rapid și Voința. Clujenii, după 
succesul din seara precedentă care 
le-a asigurat practic calificarea 
pentru turneu; au jucat decontrac- 
tați, fără vlagă și ambiție, fiind 
astfel o pradă facilă pentru vul
poii din team-ul feroviar. Bucu- 
reștenii, în dorința de a-și rotunji 
în permanență golaverajul (șan
sele lor la titlu au rămas intacte), 
au acționat cu multă sobrietate 
și precizie, fructificînd majoritatea 
situațiilor favorabile. Cînd arbi
trul Gh. Dumitru anunța sfîrșitul 
întrecerii, pe tabela de marcaj, 
scorul era favorabil Rapidului 
cu 8—2 (2—0, 2—1, 2—0, 2—1). Au 
marcat: I. Slăvei 3, Szabo 2, Miu 2 
și Țăranu de la învingători, res
pectiv, CI. Rusu și I. Pop de la 
învinși.

Ieri după-amiază. jucătorii Rapi
dului au mai înregistrat o victo
rie categorică: 20—1 (6—0, 6—1,
5—0, 3—0) în fața formației C.S.M. 
Cluj.

La Oradea, după un joc extrem 
de disputat, I.E.F.S. a învins Va
gonul Arad cu 5—4 (1—1, 0—0, 
3—1, 1—2). Arădenii (prin Unc și 
Ilomolca) au avut mai multe oca
zii de a egala în ultima repriză, 
dar au ratat. Realizatorii celor 9

goluri : Blajec 2, Schilka, Ionescu, 
Preda (I.E.F.S.) și Capotescu 2, 
Grumaz. Lesai. (Vagonul). A con
dus slab Gh. Baja (Cluj).

Partida dintre Crișul și Vagonul 
s-a încheiat cu un scor egal : 8—8 
(1—1, 3—1, 0—3, 4—3). A fost un 
meci palpitant, cu dese răsturnări 
de scor, influențat dc asemenea 
de arbitrajul slab al lui Gh. Baja. 
Au marcat: Ilarabula 4. Spiengold 
3, Covaci (Crișul) și Capotescu 3, 
Lesai 2, Unc, Grumaz, Zabu (Va
gonul).

In ultimul meci, Crișul — I.E.F.S, 
4—5 (0—2, 2—0, 1—0, 1—3). (Ilie 
GHIȘA-coresp.).

La Cluj, Politehnica și Progre
sul au terminat la egalitate, 2—2 
(0—0, 1—0, 0—0, 1—2). după un 
meci foarte echilibrat. Ambele 
echipe au trecut pe rînd p« lingă 
victorie, ratînd în mod nepermis 
in ultima repriză. Au înscris : V. 
Pop, Horvat (Polii.) și Ion Gheor- 
ghe, Pantazi (Prog.)

Dinamo București a făci.it o veri
tabilă demonstrație în fața echipei 
Progresul, pe care a întrecut-o cu 
13—3 (3—1, 4—0, 4—1. 2—1). Au 
marcat : Frîncu 6, M. Popescu 2, 
Lazăr 2, Kroner, Novac, D. Popescu 
de la învingători și Manca 2, Ion 
Gheorghe de la învinși.

Ultima partidă . a prilejuit un 
nou succes dinamoviștilor : . 11—1
(4—0, 0—1, 3—0. 4—0) cu Politeh
nica. D. SOLOMEI-coresp.).

CLASAMENT
1. DINAMO 16 15 1 C 158— 33 31
2. Rapid 16 14 1 1 155— 28 29
3. I.E.F.S. 16 10 2 4 75— 70 22
4. Voința 16 8 1 7 96— 72 17
5. Progresul 16 6 3 7 58— 77 15
6. Vagonul 16 5 3 8 62— 83 13
7. Politehnica 16 3 2 11 41— 93 8
8. Crișul 16 2 4 10 51—126 8
9. C.S.M, 16 0 1 15 38—145 1

Dinamo Brașov, o echipă pe cale 
de cristalizare, cu pretenția — după 
cum ne spunea unul dintre antre
norii săi, Mihai Cerchez — de a 
ocupa un loc mai de frunte în ie
rarhia boxului românesc, a învins 
sîmbătă seara formația Muscelul 
Cîmpulung, cu scorul de 14—6. Cu 
acest succes, dinamoviștii brașoveni 
au trecut pe primul loc în seria a 
3-a a campionatului republican pe 
echipe.

Echipa dinamovistă, care de cîte- 
va luni se bucură și de ajutorul 
antrenorului Augustin Cucuiatu, a 
arătat sîmbătă o remarcabilă forță 
de luptă, scorul datorîndu-se însă 
și faptului că muscelenii au avut 
două neprezentări, la categoriile se- 
mimuscă și mijlocie. Prima victo
rie a gazdelor a .fost realizată de 
Nicolae Toma, datorită unor serii 
de lovituri mai clare, îndeosebi în 
ultimul rund, în timp ce adversa
rul său, Ion Mareș a părut foarte 
obosit în această parte a meciului. 
O revedere plăcută cu fostul gălă- 
țean Adrian Guțu, care a dovedit 
un blocaj bun și o excelentă direc
tă de stingă, cu care l-a pus k.d. 
pe C. Dia (Muscelul) în repriza a 
doua. Acesta din urmă, neajutat 
nici de fizic (prea scund pentru 
categoria ușoară), a primit și un a- 
vertisment în rundul 3 și, firește, 
a pierdut la puncte. Aurel Simion 
(Muscelul), un tehnician experimen
tat, a îmbinat seriile Ia stomac cu 
upercuturi de dreapta și s-a mișcat 
foarte vioi între corzi. Adversarul 
său, C. Dumitrescu, a vrut să lo
vească tare, atacînd decis în ulti
mele trei minute, dar arbitrii l-au 
preferat pe Simion. CELELALTE 
REZULTATE : C. Stănescu. (D) egal 
cu M. Toma, Fr. Molnar (D) egal 
cu N. Manea, Gh. Vlad (M) b.ab. 3 I. 
Popescu, D. Staicu (D) b.p. A. Pi- 
țigoi, I Petrea (D) b.ab. 1 Gh. Ma
nea. A. Turei și I. Trașcă (ambii de 
la Dinamo) au cîștigat prin nepre-

zentarea adversarilor. Bune arbitra
jele prestate de M. Zamfirescu, C. 
Chiriac, F. Piroiu, V. Baciu și O. 
Orban. (Cornel ROMAN).
• VICTORIE FACILA A BUCU- 

REȘTENILOR. întllnirea programa
tă la București, dintre combinata 
bucureșteană Metalul + Rapid și 
Răsăritul Caracal a adus în ringul 
instalat în sala Ciulești două echi
pe de valori total diferite. Combi
nata a două cluburi din Capitală, 
ambele cu secții puternice de box. 
a alcătuit, firește, o garnitură com
pletă, capabilă să-și măsoare forțele 
cu cele mai puternice formații din 
țară. De cealaltă parte, Răsăritul 
Caracal, secție cu numai cîțiva bo
xeri legitimați, abia a încropit o 
echipă care să se încadreze în li
mitele regulamentare.

Pornind cu un handicap de 4 
puncte (fără reprezentanți la cate
goriile semimuscă și grea), boxerii 
caracaleni s-au ridicat la nivelul 
adversarilor numai în primele trei 
meciuri, cedînd, în final, cu catego
ricul scor de 21—1. Singurul punct 
realizat de oaspeți a fost cel de la 
categoria pană, în urma deciziei de 
meci nul consemnată în partida 
dintre Marin Grigore (Răsăritul) și 
Marin Neagoe. Numărul punctelor 
echipei din Caracal ar fi putut fi 
ceva mai mare, dacă arbitrii ar fi 
acordat decizia mai potrivit cu rea
litatea în disputa Dinu Giugea (Me-

Neagoe m.n. M. Grigore, I. Mageri 
b.ab. 3 T. Purtan, N. Paraschiv b.p. 
N. Păun, V. Prodan b.ab. 2 M. Con
stantin, N. Nicolae b.ab. 1 M. 
Gheorghe, V. 7'ecuceanu b.ab. 3 A. 
Filimon, M. Const antinescu b.ab. 1 
N. Mitric. (T. MIHAI).

• C.S.M. Sibiu — C.S.M. + Vo
ința Cluj 12—10. Prima victorie a 
echipei locale, datorită victoriei lui 
A. Prohor în dauna lui T. Burada 
prin abandon în rep. II. S-au dis
putat ,doar 7 partide. (I. Boțocan- 
coresp.)

• U. M. Timișoara — Metalul 
Bocșa 18—0. Neputînd să urce în 
ling decît 8 boxeri, deoarece la ca
tegoriile cocoș și semiușoară spor
tivii respectivi au depășit greuta
tea, neavînd reprezentant nici la 
categoria grea, oaspeții au pierdut 
prin forfait. (Șt. Marton coresp.).
• C.S.M. Reșița — Electroputere 

Craiova 11—8. Cel mai frumos 
meci : I. Angheleseu (R) — N. Du
mitru (C), în care s-au schimbat lo
vituri dure, reșițeănul evidențiindu- 
se și prin precizie, și cîștigînd pe 
merit. O victorie nesperată a ob
ținut C. Buhara (R) în fața lui E. 
Lumezeanu. ultimul lovind deseori 
neregulamentar. (D. Glăvan-coresp).

• A.S.A. Cluj — Voința Satu 
Mare 20—2. Singura victorie a oas
peților a fost realizată la categoria 
grea, prin... neprezentarea adversa
rului. (D. Solomei-coresp).

UNIVERSITATEA CLUJ ÎNVINGĂTOARE

IN DERBYUL DE IERI: 71-69 CU DINAMO

Campionatul divizionar

Dintre rezultatele înregistrate 
ieri, în cadrul etapei inaugurale a 
campionatului republican de bas
chet masculin, se remarcă succe
sul Universității Cluj asupra echi
pei Dinamo București, precum și 
victoria Rapidului asupra Univer
sității Timișoara. In rest, nimic 
deosebit, ca și la îete, de altfel, 
care și-au disputat etapa a II-a.

MASCULIN
UNIVERSITATEA CLUJ — DI

NAMO BUCUREȘTI 71—69 (39—36). 
O partidă de mare spectacol, în
cheiată cu victoria meritată a .stu
denților. Neavînd un adversar va
loros (Novac nu a jucat, nefiind 
restabilit după gripa suferită, ca și 
Chivulescu, de altfel), Demian a 
dominat net panourile, determinînd 
succesul Universității. Dinamo l-a 
avut doar pe Diaconeseu în formă 
corespunzătoare, acestuia aduăgîn- 
du-i-se, în repriza secundă, Albu. 
Bucureștenii au luptat pînă la epui
zare, dar nu au putut trece de un 
adversar- foarte hotărît și mai lu
cid. De menționat că în min. 38 
clujenii au condus cu șapte puncte, 
iar revenirea puternică a bucurește- 
nilor a produs micșorarea diferen
ței pînă la două puncte. Au marcat 
Demian 25, Ruhring 10, Zdrenghea 
18, Vizi 4, Morariu 6, Stăvariu 4, 
Ronai 4 pentru „U“, respectiv Albu 
10, Diaconeseu 26, Zisu 12, Săuca
5, Haneș 2, Dragomirescu 14 (a mai 
jucat Cernea). Au arbitrat M. Aldea 
(Ploiești) foarte bine și G. Berek- 
merl (Tg. Mureș) cu scăpări. (M. 
RADU — coresp.).

I.C.H.F, — MUREȘUL TG. MU
REȘ 79—69 (47—31). Proaspăta 
promovată în divizia A a dat o re
plică dîrză experimentaților bas- 
chetbaliști de la I.C.H.F. care, deși 
au dominat permanent, nu au iz
butit să păstreze diferența de 21 de 
puncte consemnată în mai multe 
rînduri (65—44, 69—18, '71—50). 
Vîrsta fragedă a mureșenilor, ca și 
prezența mai multor jucători cu 
talie înaltă în formația pregătită 
de tînărul antrenor E. Tordai, 
creează frumoase perspective team- 
ului din Tg. Mureș. Au înscris Ni- 
culescu 21, Cîmpeanu 16, Dikay 9, 
Bulat 6, Mălușel 1. Tiidossy 8, Ba
rau 12, Chiciu 6 pentru I.C.H.F., res
pectiv Bidiga 2, Bencze 14, Bara
6, Magoș 8, St. Nagy 15, Țembrea 
3, Czedula 21. Au condus bine I. 
Szabo (Cluj) și M. Tănăsescu 
(București).

RAI’ID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 75—62 
(34—31). Timișorenii au început 
bine partida și au condus în prima 
repriză. Dar, noul antrenor al fe
roviarilor, maestrul sportului Ale
xandru Fodor, a găsit soluțiile cele 

.mai indicate de contracarare a e- 
ficacității adversarilor, ceea ce a 
făcut ca, în min. 12,’ Rapid să ia 
avantaj, pe care nu l-a mai cedat, 
în general, întrecerea a fost de un 
bun nivel tehnic și spectacular,

fapt subliniat de aplauzele adresa
te de public, uneori la „scenă1 des
chisă". Au înscris. Cr. Popescu 29, 
Vasile 4, Stănescu 12, Popovici 8, 
Tursugian 4, Predulea 18 pentru 
Rapid, respectiv Caloș 4, Minius 9, 
Viciu 20, Ionescu 8. Czmor 7, Cîm
peanu 14. Au arbitrat foarte bine 
C. Negulescu (București) și V. Ca- 
dar (Tg. Mureș). (P. OLTEANU).

POLITEHNICA CLUJ — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 43 — 42 (22—18). 
Ambele formații s-au întrecut în 
greșeli de tehnică și ratări. S-a 
luptat mult. dar momentele de 
baschet real au fost foarte puține. 
Victoria putea reveni oricăreia din
tre echipe. Au arbitrat, bine G. Dut- 
ka (Oradea) și G. Berekmări (Tg. 
Mureș). (R. MIRCEA — coresp.).

FEMININ
POLITEHNICA BUCUREȘTI - 

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
93—46 (50—25). Campioanele au 
manifestat o formă deosebită, mai 
cu seamă în ceea ce privește pre
cizia aruncărilor de la distanță și 
semidistanță. în ciuda diferenței 
categorice la care a pierdut, Uni
versitatea, debutantă în această 
toamnă în divizia A, a demonstrat 
reale calități și promite ca, atunci 
cînd tinerele jucătoare vor avea mai 
multă experiență, să realizeze per
formanțe bune, care să o îndepăr
teze de pericolul retrogradării. De 
remarcat prezența în formația timi
șoreană a nu mai puțin de patru 
jucătoare (Balogh, Nedelea, Moldo
van și Ciurtea) din Brașov, produse 
ale antrenorului Gh. Roșu. Au în
scris Pruncu 10, Farkaș-Orban 3, 
Gugiu 22, Schreiber 9, Szabados 16, 
Savu 4, Taflan 12, Ciocan 8, Topor

9 pentru Politehnica, respectiv Ba
logh 2, Grosskopf 14, Nedelea 2, 
Moldovan 2, Diaconeseu 11, Schne- 
bli 13, Hăurleț 2 (au mai jucat 
Egri-Kiss și Ciurtea). Au arbitrat 
bine D. Ganea (Buc.) și D. Ionescu 
(Ploiești).

RAPID BUCUREȘTI — CRIȘUL 
ORADEA 75—47 (45—23). Din min. 
7, bucureștencele au pus stăpînire 
pe joc și s-au detașat, obținînd un 
succes categoric. Cele mai bune : 
Suliman, Buga și Nicola de la Ra
pid, respectiv Horvath și Boca. Au 
condus foarte bine D. Crăciun 
(Brașov) și C. Negulescu (București). 
(O. PAUL).

A. S. ARMATA CLUJ — VOIN
ȚA BRAȘOV 76—52 (41—28). Clu- 
jencele au dominat cu autoritate, 
datorită presingului aplicat pe tot 
terenul. Atacurile lor au funcționat 
excelent, fiind și foarte spectacu
loase prin fapiditatea execuției. 
(M. RADU — coresp.).

UNIVERSITATEA IAȘI - SA- 
NATATEA SATU MARE 52—48 
(27—28). Deși au fost penetrabile 
în apărare, permițînd înscrierea 
multor coșuri prin finalizarea con
traatacurilor, ieșencele au învins 
datorită jocului pozițional mai bine 
organizat. (D. DIACONESCU, co
respondent).

Clasamentul diviziei A (feminin)

1. Politehnica Buc. 2 2 0 166— 95 4
2. Rapid 2 2 6 143— 94 4
3. I.E.F.S. 2 0 0 146— 99 4
4. Univ. lași 2 2 0 113— 94 4
5. A.S.A. Cluj 2 1 1 122—113 3
6. Voința Brașov 2 1 1 110—117 3
7. Sănătatea S. Mare 2 0 2 95—120 2
8. Constructorul Buc. 2 0 2 92—128 2
9. Crișul 2 0 2 96—148 2

10. Univ. Timișoara 2 0 2 94—169 2

(Urmare din pag 1)

suficienta pregătire a echipelor. 
Bucureștencele au evoluat fără con
vingere, apatic, confuz. Demn de 
semnalat ar mai fi doar faptul că 
gazdele au condus în primul set

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— DINAMO BUCUREȘTI (1—3). 
După 100 de minute, victoria a 
revenit echipei bucureștene care a 
fost mai bună în acțiunile la fileu. 
S-au evidențiat jucătoarele Țopa, 
Dobrogean u și Dobîrtă, de la gazde,

REZULTATE
MASCULIN : I.E.F.S. — Progresul 1—3 (—9, 8, 9, 14), Rapid — Universitatea 

Cluj 3—1 (6, —13, 8, 10), Steaua — Viitorul Bacău 3—0 (0, 3, 3), Dinamo — Universita
tea Craiova 3—0 (2, 1, 4), Tractorul Brașov — Politehnica Timișoara 3—0 (7, 7, 7), Uni
rea Tricolor Brăila — Politehnica Galați 3—2 (8, —18, 4, —9, 6).

FEMININ : C.P. București — Sănătatea Arad 3—1 (—6, 9, 8, 10), Constructorul 
București — Penicilina Iași 3—0 (10, 10, 4), C.S.M. Sibiu — Rapid 0—3 (—11, —14, —9), 
Ceahlăul P. Neamț — I.E.F.S. 3—2 (12. 11, —9, —3, 8), Farul Constanța — Medicina 
București 1—3 (12, —11, —13, —8), Universitatea Timișoara — Dinamo 1—3 (11, —12, —9, 
-12).

✓ 

cu 8—2 și 10—4, dar n-au perseve
rat și aii permis Penicilinei (care e- 
volua șters) să. refacă handicapul și 
să cîștige fără emoții setul și apoi 
partida într-o oră de joc efectiv. 
Au arbitrat-foarte bine Em. Costoiu 
și N. Ionescu. (A. B>).

DRIVERI AMERICANI PE
Pe o vreme cîinească a unui în

ceput de iarnă, desigur că reuniu
nea de ieri n-ar fi înregistrat nici 
jumătate din volumul asistenței, 
chit că cvantumul participației mu
tuale la jocul austriac s-a ridicat 
Ia peste 60 000 lei I De aceea.. apre
ciem că unul dintre factorii care au 
determinat un număr sporit de 
spectatori pe cîmpul de curse 
a fost și interesul stîrnit de 
evoluția în diferite alergări a 
doi driveri americani: dr. Arthur 
Nestved și William Lasky. Oas
peții — veniți cu intenția achizi
ționării unui nou lot de trăpași 
români — au ținut să verifice în 
probele publice diferite elemente 
și ca atare, prin confruntarea lor 
cu driverii noștri .indicele spor
tiv al reuniunii a căpătat o colo
ratură deosebită. Comportarea a- 
cestora — izvorîtă după aprecie
rea noastră din diletantism — n-a 
fost convingătoare deoarece ei au 
meritat indiscutabil și circumstan
țe atenuante (contextul om-cal nu 
se realizează Ia primul contact). 
William Lasky a și cîștigat, de alt-

HIPODROMUL PLOIEȘTEAN
fel o alergare, de bună concepție 
tactică, cu Torpedo, dar cu asta, 
capacitatea lor tehnică s-a stins. 
De aceea, fără să supraevaluăm 
comportarea driverilor noștri, ea 
s-a situat la un nivel superior. 
Apreciem ca normale toate rezul
tatele înregistrate în evoluția reu
niunii — inclusiv distanțarea iepei 
Razachie chiar în condițiile în 
care'" aceasta s-a efectuat — și în 
concluzie afirmăm că am asistat 
la o reuniune interesantă. O spe
cificare normală, oaspeții se pot 
oricînd reevalua în cursul dumini
cii viitoare !

Rezultate tehnice: I. Izomer (I. 
Crăciun), Dansator, Venera 36.1 ; 
2. Hanon (Tr. Mareu), Florid, Ca
bina 37 ; 3. Obreja (Gr. Nica), Te
lega, Suveicuța 34,6; 4. Mojica (Gh. 
Tănase). Zarva, Papanaș 38; 5. Hu
luba (I. Ol-teanu), Renta, Iuta 31,3;. 
6. Tantal (M. . Ștefănescu), Torino, 
Mercedes 33,4; 7. Torpedo (William 
Lasky), Nicușor, Habar 28,5 ; 8. 
Jim (St. Teofil), Hector, Zefirel 
39 5

Niddy DUMITRESCU

respectiv, Iliescu, Stoian și Popescu. 
Arbitrii V. Tilcă și I, Amărășteanu 
din Craiova, au condus bine, cu ex
cepția ultimului set. (P. ARCAN — 
coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ —I.E.F.S. 
(3—2). Gazdele au început bine 
partida cîștigînd primele două se
turi, după care au „căzut", revenin- 
du-și abia în setul V. Au ieșit în 
evidență Ana Gheorghe (Ceahlăul) 
și Cornelia Cîrstoiu (I.E.F.S.). Au 
arbitrat corect I. Păltinișan din 
Brașov și L. Ciurea din Tg. Mureș. 
(C. NEMȚEANU — coresp.).

FARUL CONSTANTA — MEDI
CINA BUCUREȘTI (1—3). După ce 
au pierdut primul set, oaspetele, 
mai bine pregătite tehnic și avînd 
în Loreta Sudacevschi o excelentă 
ridicătoare și în Gabriela Popa o 
foarte bună trăgătoare, au cîștigat 
seturile următoare. Au condus V. 
Ranghel din Ploiești și E. Ududek 
din Galați. (C. GOLDEMBERG — 
coresp.).

C.P.B. — SANATATEA ARAD 
(3—1), Desfășurat pe parcursul a 66 
de minute, meciul a fost ,pe alocuri, 
frumos, dînd în final o învingătoa
re scontată. Oaspetele au cîștigat 
primul set la 6, dar în următoarele 
au scăzut ritmul, oferind astfel ad
versarelor prilejul unei puternice 
reveniri, care le-a adus victoria (N. 
DUMITRU — coresp.).

C.S.M. SIBIU — RAPID (0—3). 
Voleibalistele bucureștene au pri
mit o replică dîrză doar în primele 
două seturi. Remarcări : D. Gheciov 
și H. Schunn de la C.S.M., E. Re- 
bac și M. Szekely de la Rapid. Au 
arbitrat L. Andrieș și M. Herța din 
Cluj. (I. IONESCU — coresp.).

M. Neagoe (stingă) fi deschide garda lui M. Grigore, cu o directă 
de stingă. Foto: Theo MACARSCHI
talul 4- Rapid) — Mihai Ioniță, in 
care Ioniță ar fi meritat, în cel mai 
rău caz, o decizie de egalitate.

Iată rezultatele în ordinea cate
goriilor (primii sînt boxerii bucu- 
reșteni) : D. Giugea b.p. M. Ioniță, 
R. Ivanciu b.p. /. Baronescu, M.

• C.S.O. Baia Mare — Motorul 
Arad 17—5. Cîteva rezultate : A. 
Cristian (B.M.) b.p. V. Topală, V. 
Hreniuc (B.M.) b.p. I. Trușu, A. 
Rusneac (B.M.) b.p. Șt. Czirko (T. 
Tohătan-coresp. județean).

(Urmare din pag. 11

rea liniei de centru. Cu 3 minute 
înaintd' de sfîrșitul reprizei Duță, 
dt- la 43 in, a. majorai scorul tot 
printr-un drop. Du|)ă [jliuză, Steaua 
a folosit mai bine avantajul vîntu- 
lui. In min. 57 Giugiuc, printr-un 
drop, a redus din handicap. Steaua 
a avut, din nou, posibilitatea să 
marcheze în min. 60, dar Braga a 
fost oprit la numai cîțiva metri de 
terenul de țintă. Cinci minute mai 
tîrziu, Giugiuc a fost placat fără 
balon și arbitrul a dictat lovitură 
de pedeapsă, eliminîndu-1 totodată 
pe Ceaușu. Durbac a transformat : 
6—6. Timișorenii au protestat, afir- 
mînd că balonul nu a trecut printre 
bare, lucru de altfel confirmat și de 
unul dintre tușieri care nu a ridir-at 
steagul. Arbitrul D. Grigorescu (de
pășit de miza jocului) a rămas însă 
1’erm pe poziție. în min. 78, în urma 
unei grămezi (arbitrul a lăsat ne
sancționată introducerea balonului în 
linia a doua) în apropierea buturilor 
studențești, mingea a ajuns la Durbac 
și acesta nestingherit a înscris : 9—6 
pentru Steaua, scor cu care se în
cheie partida.

DINAMO — ȘTIINTA PETKOȘANI 
3—6 (0—3)

Teren : Dinamo, alunecos : timp 
friguros, vint, ploaie in rafale. Au 
înscris : Florescu — 1 p (min. 46) 
pentru Dinamo, Bueos — 1 p (min. 
19 și 67) pentru știința.

DINAMO : Baciu, Caraiman, Stoica 
— Țurlea, Dărăban — Iorgulescu, Ro
man, Iftlmie — Florescu, Comănici — 
Nicolescu. Coravu, Istudor, Constan
tin — Nica.

ȘTIINȚA : Dinu, Ortelecan, Talpă, 
(Stancu) — Moroe, Ionescu — Moro- 
mete, Constantin, Lomotă — Neaga, 
Marinescu (Truță) — Abribula, Ra
dulescu. Roșea, Fălcușanu — Bueos.

A arbitrat : P. Declesis — bine.

• ȘTIINȚA IN VERVA. Spre 
deosebire de partida din Parcul Co
pilului, întîlnirea dintre DINAMO 
și ȘTIINȚA Petroșani a fost mai 
aproape de ceea ce trebuie să . fie 
un derby. Ambele, formații ău ju
cat în forță, într-un ritm alert cu 
foarte frumoase șarje, cu acțiuni 
bine închegate și gîndite. Știința s-a 
impus datorită unui plus de sigu
ranță în apărare și a unei mai bune 
omogenități. Dinamo, cu cîteva im
provizații în formație, nu a putut 
să treacă peste un XV tenace, dar 
a avut meritul că a încercat tot ce 
s-a putut pentru victorie. Partida a

rnceput în nota de dominare a stu
denților Care au obținut trei lovi
turi de pedeapsă consecutiv. După 
ce le-a ratat pe primele două (la 
r.na trimițînd balonul în bară), Bu
rns a transfofmat-o pe ultima (min. 
19). Florescu (min. 34) și Nica (min. 
39) nu reușesc să înscrie deși se 
aflau în poziții favorabile, astfel că 
repriza se încheie în avantajul stu
denților. La numai 6 minute de la 
reluare, unul dintre jucătorii Științei 
a fost surprins în grămadă cu ge
nunchiul la pămînt și arbitrul a 
dictat o lovitură de pedeapsă. Flo
rescu a executat fără greșeală și 
3—3. în min. 67, în urma unui pla
caj fără balon, Știința a beneficiat 
de o nouă lovitură de pedeapsă și 
Bueos a majorat scorul înscriind 
impecabil : 6—3 pentru Știința.

Emanuel FÂNTÂNEANU
• GRIVIȚA ROȘIE (GREU) VIC

TORIOASA. Prima parte a meciului 
GRIVIȚA ROȘIE — AGRONOMIA 
Cluj s-a încheiat cu o surpriză : 
o lovitură de pedeapsă fructificată 
dc Balint a făcut ca scorul să fie 
3—0 pentru oaspeți. Dar numai o 
repriză. După pauză, înaintarea Gri- 
viței a realizat cîteva faze de mare 
spectacol, reușind prin Sabău unica 
încercare a partidei. Di^puni'nd de 
o condiție fizică mai bună grivițe- 
nii s-au detașat prin lovitura de pe
deapsă a lui Țibuleac și dropul lui 
Oblemenco. A arbitrat bine R. Chi
riac. (D. NEGREA).

• PARTIDA FRUMOASA LA 
SIBIU. Jucînd cu multă ambiție, 
C.S.M. a dominat cu autoritate în 
partida cu SPORTUL STUDENȚESC, 
dar nu a reușit să înscrie decît în 
repriza a doua prin Schatsch o în
cercare, transformată de Moraru. A 
condus foarte bine Al. Lemneanu. 
(I. BOȚOCAN-ooresp.).

• VICTORIE CLARA LA CON
STANȚA. Joc foarte disputat, în care 
FARUL a inițiat mai multe atacuri. 
RULMENTUL fără patru titulari a 
jucat bine. A arbitrat corect Gh. Pîr- 
călăbescu. Au înscris : Cristea (în
cerc), Stroe (drop), Dobre (încerc). 
(Chiciu (transf) pentru Farul, res
pectiv MIHALCEA (l.p.) (C. POPA- 
coresp.),

e JOC DE UZURA LA IAȘI 
Echipa POLITEHNICA s-a angrenat 
in jocul de uzură practicat de GLO
RIA și puțin a lipsit ca să nu piar
dă. Au marcat Rujoiu (drop), Mi- 
hailovici (încerc.) pentru gazde, res
pectiv, Gavriș. A condus bine V. 
Cișmaș. (D. DIACONESCU-coresp.)

EDIȚIA
(Urmare din pag. 1)

izbutit să asigure întrecerilor cadrul 
organizatoric corespunzător. Vom 
consemna în mod special rapidita
tea cu care au fost calculâte clasa
mentele, individuale și pe echipe, în 
în cele nouă probe de concurs.

Rezultatele tehnice în cele 9 pro
be ale campionatelor : JUNIOaRI 
III : Vasilica Boera (S.S.A. Buc.), 
Doina Bursuc (CSS Buc), Wanda 
Blotor (Sc. Sp. Sibiu) — echipe: 
Sc. sportivă Sibiu, Lie. experimentai 
atletism C-lung Muscel, C. A. Bre. 
bu (jud. Prahova) ; JUNIORI III 
Vasile Cristian (Sc. Sp. Focșani) 
Ostafiu Cionca (CSM Cluj), Ștefa; 
Farkas (CSM. Cluj), echipe — 
C.S.M. Cluj, Sc. sportivă Craiova 
L.E.A. C-lung ; JUNIOARE II : Li 
liana Leau (LEA C-lung), Viorica 
Jitaru (LEA C-lung). Leontina 
Lucaci (CoM Cluj) — echipe : Lie 
experimental atletism C-lung 
C.S.M. Cluj, S.S. Atletism Bucu
rești ; JUNIORI 'II : Gheorghe 
Ghipu (Metalul Buc.), Nicolae O- 
nescu (Rovine Craiova), Aurel Ni- 
culescu (L.E.A. C-lung) — echipe : 
Metalul București, L.E.A. C-lung, 
Rovine Craiova ; JUNIOARE I: A-

GAZDELE NU MAI
* Campania de readucere a pistelor 
la cotele regulamentare a început 
să dea primele roade, obținîndu-se 
ni sfîrșit, rezultate normale. Astfel, 
sîmbătă și duminică s-au înregistrat 
în etapa a cincea a campionatului 
divizionar victorii și în deplasare.

FEMININ
VOINȚA MEDIAȘ — VOINȚA TG. 

MUREȘ 2434—2516. Campioana țării 
a lăsat o frumoasă impresie la Me
diaș. Principalele autoare ale victo
riei au fost Margareta .Szemăny . — 
442 și Erica Szăsz — 425. (Z. RIȘ- 
NOVEANU-coresp.)

RAPID BUC. — VOINȚA BUC. 
2490—2530. O partidă cu multe „ca
pete de afiș", în cele două formații 
evoluînd maestre emerite ale spor
tului și jucătoare de certă vaioare. 
întrecerile s-au ridicat la un bun 
nivel tehnic, fapt ilustrat dc media 
realizată : Voința — 421, Rapid — 
415. O bună precizie în lansarea bi
lei au dovedit Cornelia Petrușcă (V) 
— 449, Vasilica Pințea (R) 446, Cris
ta Szocs (V) 445 și Florica Lăpușan 
(R) 444. (D. N.).

GLORIA BUC. — VOINȚA PLO
IEȘTI 2374—2226. Patru din cele 
șase localnice (Margareta Bordei — 
420, Ținea Balaban — 409, Marieta 
Drăghici — 403 și Ana Petrescu — 
402) și-au depășit categoric parte
nerele, echipa gazdă cîștigînd la o 
diferență de 148 de „bețe". (O. GUȚU).

CETATEA GIURGIU — VOINȚA 
CONSANȚA 2548—2254. Alcătuită in 
majoritate din. elemente tinere și 
talentate, echipa gazdă reușește 
comportări meritorii în deplasare, 
iar acasă știe să folosească avanta
jul pistelor proprii, întrecînd ad
versare cu multă rutină. Sîmbătă, 
elevele instructorului Iulian Petres
cu au surclasat, pur și simplu, cu
noscuta formație Voința Constanța, 
toate obținînd cifre remarcabile : 
Stela Boba — 427, Florica Tudor — 
427, Elisabeta Lupea — 440, Marina 
Coporan — 426, Elena Predeanu — 
413, Ileana Oniciuc — 415. De la

S!NT IMBATABILE!
oaspete au corespuns doar tînăra 
Aurelia Schitele (411) si veterana 
echipei Florica Biru (397), restul ju- 
cînd fără vitalitate și siguranță. 
(TH. L).

METROM BRAȘOV — LAROMET 
BUC. 2432—2353. O prețioasă victo
rie, datorită în principal comportării 
excelente a jucătoarelor Li via Reș- 
temeanu (427), Ileana Băncilă (420) 
și Eva Gali (420). Performera me
ciului : Elena Trandafir, (Laromet), 
creditată cu 469. (C. GRUIA-coresp.).

VOINȚA ORADEA — C.S.M. RE
ȘIȚA 2328—2352.

VOINȚA CRAIOVA — VOINȚA 
SIBIU 2345—2208.

VOINȚA CLUJ — HIDROMECA
NICA BRAȘOV 2286-2178

VOINȚA TIMIȘOARA — DER- 
MAGANT TG. MUREȘ 2292 -2189.

MASCULIN
GLORIA BUC. — CONSTRUCTO

RUL GALAȚI 4974—5140. Cu un plus 
de sigurahțâ în aruncări, noua pro
movată a cîștigat de justețe, anun- 
țîndu-se printre candidatele la titlu. 
Cei mai buni gălățeni : I. Băiaș — 
922 și I. Tismănaru — 894. (C. VA- 
LENTIN-coresp.).

OLIMPIA REȘIȚA — VOINȚA 
CLUJ 4916—4962. Oaspeții au obținut 
o surprinzătoare, dar meri
tată victorie. S-au impus atenției I. 
Kuty — 863, I. Ștefuț — 857 de la 
Voința și respectiv I. Kadar — 853. 
(I. PLAVIȚU -coresp.).

METALUL PLOPE.NI — CON
STRUCTORUL BUC. 4805-4675

VOINȚA LUGOJ — GAZ METAN 
MEDIAȘ 4734—4665

VOINȚA TG. MUREȘ — C.F.R. 
TIMIȘOARA 5031-4935

I.C. ORADEA — C.F.R. TG. MU
REȘ 5018—5091

ELECTRICA SIBIU — C.S.M. RE
ȘIȚA 5056—4800

RAPID BUCUREȘTI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 5284-5331

FLACARA CIMPINA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 5231—5118

RULMENTUL BRAȘOV — RA
FINĂRIA TELEAJEN 5368—5244

DERBYUL A FOST ONORAT
CU MECIURI SPECTACULOASE
Etapa campionatului de lupte 

greco-romane a reunit ieri în sala 
Dinamo trei echipe puternice (si
tuate în fruntea clasamentului se
riei), hotărîte să-și apere cu străș
nicie șansele: Dinamo București, 
Rapid București și IPROFIL Ră
dăuți. Valoarea destul de apropiată 
a participauților, în special la ca
tegoriile mici, a făcut ca meciurile 
să fie interesante. viu disputate, 
urmărite cu plăcere de un număr 
destul de mare de spectatori.

Triunghiularul a început cu par
tea cea mai echilibrată : Rapid 
București — IPROFIL Rădăuți. 
Deși cu formația incompletă (fără 
reprezentant la cat. 90 kg), rapidiș- 
tii au avut o zi bună și au reușit 
să obțină victoria cu scorul de 
18—10. Cîteva meciuri au fost deo
sebit de spectaculoase prin multi
tudinea procedeelor executate de 
combatanți și prin desele răstur
nări de situații. Cînd afirmăm a- 
ceasta ne referim la întîlnirile C. 
Ciobotaru (Rapid) — Șt. Rusu, T. 
Ignătescu (Rapid) — N. Calciu, V. 
Rădulescu (Rapid) — Gh. Calciu, A 
Fluture (IPROFIL) — C. Pirlog, în 
care primii au obținut victorii.

A urmat disputa dintre Dinamo 
și Rapid, interesantă pînă la cate
goria 82 kg, adică pînă la meciul 
M. Vlad — T. Ignătescu (Rapid). 
Tînărul rapidist, deși a cedat la 
puncte, i-a opus o lăudabilă rezis
tență internaționalului dinamovist. 
In continuare, sportivii dinamoviști 
n-au mai lăsat adversarilor nici un 
punct, victoria revenindu-le cu sco
rul de 19,5—4,5. Numărul mic de 
puncte realizat de cele două forma
ții se datorește faptului că trei me
ciuri s-au încheiate cu decizii de 
dublă descalificare. Este surprinză
tor faptul că una dintre ele (C. Io
nescu — M. Ciutanț vizează spor
tivi valoroși, bine cotați în sportul 
luptelor din țara noastră.

Ultima întîlnire, cea dintre Dina
mo și IPROFIL. Rădăuți, a avut o 
desfășurare asemănătoare cu cea 
anterioară. La categoriile mici spor
tivii din Rădăuți s-au prezentat 
bine. FI. Răduț (IPROFIL) a reali
zat singura victorie a oaspeților, 
învingîndu-1 la puncte pe M. Matei. 
începînd cu categoria 74 kg, supe
rioritatea sportivilor bucureșteni a 
fost evidentă, scorul (26,5—6,5) scu- 
tindu-ne de comentarii. (Mihai 
TRANCA).
• UN TRIUNGHIULAR EX

TREM DE ECHILIBRAT. Gala din 
sala clubului Progresul din Capita
lă se anunța ca una dintre reuni
unile obișnuite ale campionatului,

El
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neta Ion (C.S. Pitești), Paula Toa- 
der (Lie. 4 Galați), Elvira Bucșe 
(C. S. Brebu) — echipe : C. S. Pi
tești, Metalul Buc., Lie. 4 Galați ; 
JUNIORI I : Florea Sandru (Meta
lul Buc.), Ion Paniță (Sc. Sp. Ener
gia Buc.), Alex. Deneș (Sc. Sp. Bra
șov) — echipe : Sc. Sp. Ploiești, 
Metalul Buc., Constructorul Buc. : 
TINERET : Petre Lupan (Steaua) 
Dumitru Nicolae (Metalul), Vasili 
Bichea (CSM Sibiu) — echipe : Di 
namo, Steaua, A.S.A. I Sibiu ; SE 
NIOARE: Maria Linca (Metalul: 
Elisabeta Baciu (C.A.U.), Ioana Ară 
șanu (Steaua) — echipe: Clubu 
atletic universitar București, Meta 
Ml, C.S.U Oradea: SENIORI : Ni 
x>lae Mustață (Dinamo), Stelian 
Mareu (Steaua), Mihai Păduraru 
(Metalul Roman), Ilie Cioca (Dina
mo), Aurel Scolobiuc (Suceava), Ion 
Jager (Dinamo) — echipe : Dinamo 
Universitatea Iași, Progresul Bucu
rești.

Clasamentul — neoficial — dup;', 
numărul titlurilor de campion : 1 
Metalul Buc. 4, 2. Dinamo Buc. 3 
3—4. L.E.A. C-lung Muscel și Sc 
Sp. Pitești cite 2, 5-11. CAU 
Buc., Sc. Sp. Ploiești, Steaua, Sc.

Sp. Sibiu, S.S.A. Buc., Sc. Sp. Foc
șani, C.S.M. Cluj cite 1.

UN NOU RECORD 
REPUBLICAN

Luînd parte la un concurs des-, 
fășurat zilele trecute la Cluj, atle
ta Eva Zbrgo (Sc. Sp. Cluj) a în
registrat un nou record republican 
in proba de pentatlon junioare I. 
Ea a totalizat 4163 p, cu 20 de puncte 
mai mult decît era vechiul record 
In cele cinci probe, Eva Zdrgb 
campioană republicană de junioare 
la aruncarea suliței, a obținut ur
mătoarele performanțe : 100 mg — 
15,7 s, greutate — 11,63 m, înălți
me — 1,58 m, lungime — 5,39 m, 
.100 m — 27,4 s.

PROGRAMUL SÂPTÂMÎNII
Miercuri și joi se va desfășura pe 

ladionui Republicii din Capitală 
neciul de baraj pentru campiona
tul republican pe echipe. Vor lua 
parte formațiile S.S.A. (clasată p 
ultimul loc în divizia A), Argeșul și 
Ploieștiul (cîștigătoarcle celor două 
zone ale concursului republican in
ter-județean).

mai ales că nu era vorba de nici 
un derby. Cu toate acestea, gongul 
final a răsunat după mai bine de 
5 ore de întreceri. In primul. meci 
s-au întîlnit echipele Dunărea Ga
lați, care ocupa locul cinci în cla
sament înaintea acestei etapei și 
A.S..4. Bacău (locul șase). Raptul 
că băcăuanii porneau handicapați 
cu patru puncte, deoarece nu au 
prezentat concurent la cat. 48 kg, 
șansele treceau aproape în întregi
me de partea gălățenilor. Așadar, 
întîlnirea a început cu partida de 
la cat. 52 kg, partidă care i-a opus 
pe C. Datcu (Dunărea) și. N. Bălan 
(A.S.A.). Cu un rapid tur dei cap, 
luptătorul băcăuan și-a adjudecat 
victoria prin tuș. Deci după două 
categorii se restabilise egalitatea 
(4—4 p.) In continuare însă, luptă
torii de pe malul Dunării s-au de
tașat și înaintea duelului de la cat. 
82 kg, ei conduceau cu 18—10. Se 
părea deci că totul era pierdut pen
tru formația militară din Bacău. 
Dar, la următoarele patru categorii 
luptătorii acestei echipe au refăcut 
nesperat, adjudeeîndu-și în final 
victoria cu 23—21. A urmat forma
ția clubului bucureștean Progresul 
care, cu toate că a cîștigat ambele 
partide (21,5—14,5 cu Dunărea și 
27,5—8,5 cu A.S.A.) a fost nevoită 
să treacă prin multe emoții. Exce
lent au fost conduse dificilele în
treceri de către arbitrul internațio
nal Constantin Popescu (București). 
(Costin CHIRIAC).

• STEAUA A CÎȘTIGAT DETA
ȘAT LA PITEȘTI. Reuniunea găz
duită d'e sala Constructorul din Pi
tești a fost dominată de Steaua, 
care a întrecut cu 27—5 pe Meta
lul București și cu 20—12 pe C.S. 
Pitești. Metalul a dispus de C.S. 
Pitești cu 22—10. S-au evidențiat 
T. Baciu (egal cu Văeăroiu — Pi
tești), Gh. Stoiciu de la Steaua, 
Scniriiu (Pitești) și Hupcâ (Metalul): 
(Al. MOMETE-coresp.).

• REȘIȚENI1 TOT [N IMPAS. 
Evoluînd la Lugoj. în compania for
mației locale Vulturii textila și Cri
șul din Oradea, C.S.M. Reșița a 
fost o pradă ușoară pentru cele 
două formații, pierzîn* cu 13—23 
Ia Crișul și 0—32 (!) la Vulturii. 
Lugojenii i-au întrecut, într-un 
meci deosebit de spectaculos, pe 
orădeni cu 20—6. S-au remarcat : 
Chiran, Hegyesi (de la Vulturii) cu 
cîte două victorii prin tuș și Szabo 
de la Crișul (C. OLARU-coresp.).
• PESCĂRUȘUL TULCEA EGAL 

CU STEAGUL ROȘU BRAȘOV. A- 
proape 600 de spectatori au urmă
rit în sala de festivități a Casei de 
cultură a sindicatelor din Tulcea 
triunghiularul care a opus forma
țiile Pescărușul, Steagul roșu și 
Mureșul Tg. Mureș. Partida vedetă, 
dintre Pescărușul și Steagul roșu, 
sk încheiat nedecis, 17—17, în ur
ma unor meciuri de bun nivel teh
nic. Pescărușul a întrecut Mureșul 
la un scor sever, 25—7, iar Steagul 
roșu a cîștigat în fața aceleiași 
echipe cu 20,5—13,5. S-au eviden
țiat cu cîte două victorii D. Manea 
(cat. +100 kg), D. Bacalu (100 kg) 
de la localnici. Antal (48 kg), Vai- 
deș (68 kg) de la brașoveni și Gali 
(82 kg) de la mureșeni. (N. IONES- 
CU-coresp.).

f

AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL- PRONOSPORT 
NR. 44, ETAPA DIN 31 OC

TOMBRIE 1971
1. .,U“ Cluj — F. C. Argeș 1
2. Farul — Jiul 1
3. A.S.A. Tg. M. — Petrolul 1
4. Univ. Craiova — Steagul roș. t
5. Crișul — C.F.R. Cluj 1
6. Atalanta — Florentina 1
7. Boiogna — Lanerossi i
8. Milan — Juventus 2
9. Roma — Internazionale 1

10. Sampdoria — Catanzarc x
11. Torino — Cagliari i
12. Varese — Napoli 2
13. Verona — Mantova 1

Fond de cîștiguri : 549 423 lei, din care 
99 237 lei, report la categoria I.

Plata premiilor la acest concurs se 
va face astfel :

— în Capitală. începînd de la 5 no
iembrie pînă la 15 decembrie 197’, in
clusiv ;

— în provincie, de la 8 noiembrie pînă 
la 15 decembrie 1971, inclusiv,

f%25c4%2583ci.it


Nr. 6863

CRIȘUL

C. F. R. CLUJ 0(0)

CAREf, 31 (prin 
misul nostru).

telefon, de fa tri'

bine de un sfert 
ultimul fluier al

S-a scurs mai 
de oră de cînd 
arbitrului Pădureanu a pus capăt 
acestui derby al lanternei, desfă
șurat pe teren neutru. în vestiarul 
Crișului, unde ne aflăm, răzbat 
de afară ovațiile sutelor de oră- 
deni care au efectuat deplasarea 
pentru a nu-și lăsa singură for
mația favorită. Mulți dintre ei au 
ajuns aci la Cărei încă de la pri
mele ore ale dimineții. Iată-i eli
berați din strînsoarea emoțiilor (și 
prin cîte n-au trecut I) și fericiți 
la culme de epilog, dînd frîu li
ber imensei lor bucurii, scandînd 
„Grisul !“, „Crișul 1“ și, prin alter
nanță, Moț ! Moț 1, numele celui 
care, înscriind golul victoriei, le-a 
adus satisfacție. în puține minute
— așa se scrie istoria fotbalului
— dintr-o simplă rezervă, Moț, in
trodus în teren în min. 70, a deve
nit (pînă la... viitoarea etapă) un 
erou.

Pag. a 3-a

CE FAC IN ACESTE ZILEU“ AJUNGIF.C. ARGEȘ 1(0)

A marcat MOȚ (min. 88). Raportul șuturilor la poartă : 15—7 (pe 
porții ; 7—4). Raport de cornere : 3—5.

Stadion Victoria : timp friguros ; teren bun ; spectatori circa 3 000. 
spațiul

„U“ CLUJ 2(1)CRIȘUL : Bologan 7 — P. Nicolae 6, Sărac 7, Lucaci 8, Balogh 6, Neșu 
7, Moldovan 8, Suciu 6, Șchiopu 6 (min. 70 Moț 8), Tamaș 7, Cefan 6 (min. 
64 Coclș 5).

C.F.R. : Totoianu 7 — Szoke 7, Vișan 6, Dragomir i, Cojocaru 8, Ro
man 7, M. Bretan 6, Șoo 6, ștraț 5 (min. 57 Munteanu II 6), O. Ionescu 5, 
Țegean (min. 31 Donici 6).

DINTR-O SIMPLĂ REZERVA,

A arbitrat : V. PADUBEANU * * * -fr, ajutat Ia linie de Em, Mar
tin și I. Puia (toți din București).

La tineret-rezerve : Crișul — C.F.R. Cluj 2—0 (2—0).

Fiind unicul gol, îl descriem pe 
larg : ne aflam în minutul 88 : 
Moldovan a recuperat un balon de 
la centrul terenului, s-a lansat so
litar pe un culoar lateral, înspre 
aripa stingă, de unde a fost ne
voit să centreze; pe traiectoria 
mingii, in apropierea careului mic, 
a apărut Moț care, deși jenat de 
un apărător clujean, a reluat cu

FARUL 1(0)

JIUL 0(0) CONSTĂNTENII
ÎNSCRIU NUMAI IN... MINUTUL 89!

de cornere :

8 — Stoica
Ghirca 7, Tă-

Stadion „1 Mai" : timp ploios ; te
ren moale ; spectatori 7 000. A mar
cat : TANASE (min. 89). Raportul șu
turilor la poarta : 28—15 (pe spațiul 
porții : 19—7). Raport 
10—1.

FARUL : ștefâneseu 
7, Mălosu 3, Nistor 7.
nașe 8, Antonescu 6 (min. 64 I. Cons- 
tantinescu 6). Ologu 7. Oprea 6. Tit
ian 6, Kallo 5 (min. 52 Caraman 6).

JIUL : Suciu 9 — Georgescu 7, 
Georgevici 8, Stocker 8. Tonca 7. San
du 7, Dodii 6. Peronescu 6. Unneș 
5 (min. 47 Mtjlțescu 7), Llbardi 8, 
Stoian 6.

A arbitrat GH. LIMON A 
ajutat la linie de Gh. Vasilescu I și 
C. Iofciu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 3.
La tineret-rezerve

0—3 (0—2).
: Farul — Jiul

CONSTANTA, 31 
la trimisul nostru).

(prin telefon, de

de la o vreme 
să

Farul și-a făcut 
obiceiul să-și lase suporterii 
aștepte golul victoriei pînă în ulti
mul minut. Exact la o săptămînă 
după partida cu Dinamo, cînd Ologu 
a obținut victoria în min. 89, con- 
stănțenii au repetat figura, de astă 
dată în fața minerilor din Valea 
Jiului.

Tocmai atunci cînd suporterii din 
tribune se pregăteau să ia drumul 
spre case, plouați și la propriu și 
la figurat, ultimul val furios al a- 
tacului constănțean n-a mai putut 
fi zăgăzuit de slăvi Larul Jiului. Ba
lonul a „curs" pe traiectoria Tu- 
fan — Oprea — Caraman, s-a lovit 
de toți, a ajuns la Ologu, iar aces
ta l-a timiș pe partea dreaptă la
teral la Tănase, care venea ca o 
furtună din urmă. Un șut nemilos 
de la 8 m și Suciu — adevărat zeu 
protector al careului său pînă a- 
tunci — a fost îngenunchiat în no
roiul din fața porții, privind deznă
dăjduit balonul care s-a oprit în

plasa sa. Ce a fost pînă atunci ? 
Farul a atacat cu mai multă in

sistență, dar- acțiunile — stereotipe 
și fără vigoare — n-au pus 
bleme prea dificile vînjoșilor 
rători din Valea Jiului. Ei au 
să... mineze toate drumurile 
poartă, au apărat foarte bine 
trul careului și n-au întîrziat 
ori să răspundă cu atacuri de 
țuială prin trioul Libardi — 
nescu — Stoian. A existat și 
moment cînd tensiunea în teren a- 
menința să compromită spectaco
lul sportiv, dar arbitrul a știut sft 
folosească prompt armele sale, flu
ierul și cartonașul galben, temperîn- 
du-i pe Dodu, Tănase, Antonescu 
și Stoica. Ologu a ratat în min. 13 
o bună ocazie, iar peste 4 minute 
Libardi a executat cu măiestrie o 
lovitură liberă de la 40 de m. Dar 
balonul nu l-a ascultat pînă la ca
păt, a șters bara transversală și s-a 
pierdut ca o iluzie. Am mai sem
nalat apoi o impecabilă centrare a 
lui Kallo, încheiată cu un cap at 
lui Oprea, dar mingea s-a lovit 
de bară. Cu aceste trei momente 
mai importante s-au încheiat con
turile primei reprize.

La reluare, constănțenii și-au în
tețit eforturile, dar Jiul s-a apărat 
cu toate mijloacele, inclusiv cu arma 
antd-jocului, plecînd de la premisa 
că în deplasare „scopul scuză mij
loacele". în min. 47, Oprea, tatonat 
de Georgescu și Georgevici, forțea
ză golul, pătrunde în careu, dar 
Suciu plonjează temerar și salvea
ză situația. în replică, Stoian ajun
ge și el la un pas de gol două mi
nute mai tîrziu, pentru ca în min. 
57 Georgescu să salveze cu capul 
un baton care viza plasa.

Gazdele devin apoi tot maî in
sistente în atac. După ce Tonca e 
avertizat cu cartonașul galben, go
lul constănțenilor cade în sfîrșit și 
parcă și ploaia e uitată de specta
torii ajunși în culmea entuziasmu
lui. Adevărul este că există acel 
minut 89, care ține mereu cu Farul.

pTO- 
apă- 

. știut
spre 

1 cen- 
une- 

> hăr- 
Pero- 

i un

stingul, trimițînd 
să : 1—0 pentru

Un gol căzut tîrziu, dar care — 
după cum se desfășuraseră lucru
rile pînă atunci — a venit să con
sfințească o victorie meritată.

într-adevăr, elevii lui Ștefan 
Coidum au făcut azi risipă de 
energie, au avut mai mult iniția
tiva în joc, au fost în cîteva rîn
duri mai aproape de goluri decît 
partenerul de întrecere. Min. 39, 
de exemplu, a fost de-a dreptul 
dramatic. La un moment de mare 
presiune în careul clujean, Tamaș 
a trimis balonul cu capul în bara 
transversală, mingea a căzut pe 
linia porții de unde a fost respin
să la Șchiopu ; un șut. portarul 
abia a apărat, trimițînd Ia cîțiva 
metri în picioarele lui Cefan; încă 
un șut, jos, lingă bară, și fundașul 
Roman pentru a salva, a fost ne
voit să comită henț in careu. A 
executat Moldovan în stingă por
tarului Totoianu, care printr-un 
plonjon, mai întîi a respins, apoi 
a blocat, strîngînd balonul în brațe 
cu disperare.

în schimb, de cealaltă parte ce
feriștii (de la care trebuie reținut 
remarcabilul joc efectuat în situa
țiile de apărare) n-au putut crea 
situații de gol la poarta lui Bolo- 
gan. Totuși, ultimul apărător al 
formației orădene a trecut prin 
mari emoții în min. 79, cînd co
echipierul său Lucaci a trimis in
tempestiv, o minge acasă; gafa a 
fost sesizată de Octavian Ionescu 
care, însă, trezindu-se singur, cu... 
golul în față s-a pripit și a pre
lungit defectuos în brațele lui Bo- 
logan... După care, spre finalul 
partidei, în acel minut 83, a fost 
înscris unicul gol, descris mai pe 
larg în introducerea cronicii.

balonul in pla- 
Crișul!

CLUJ, 31 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

în tribune, suporterii studenților 
nu vorbeau decît de locul doi a' 
clasamentului, pe care urma să se 
instaleze „U“ în caz de victorie. 
De fapt, după cît am putut afla, 
clujenii aveau neapărată nevoie de 
două puncte nu atît pentru locul 
în clasament, cît pentru a se în
tări încrederea în forțele proprii 
care a încolțit aici. Există mulțu
mire față de modul cum lucrează 
antrenorul Onisie cu echipa, este 
apreciată seriozitatea care dom
nește la antrenamente. Și atunci 
victoria de azi trebuie să dove
dească tocmai ascensiunea firească 
ce urmează în asemenea situații.

Dar, așa cum a început jocul, 
ne-am gîndit la răspunsul pe care 
ni-1 dăduse Onisie la o întrebare : 
„învingem sigur, numai să n-avem 
neșansă". Au fost vreo trei mingi 
pe poartă expediate în primele 6 
minute de către piteșteni (fără a 
fi și periculoase), după care am 
văzut la lucru pe ,.U“. Acțiuni 
purtate în viteză, combinații reu
șite în teren, legătură între com
partimente. Nu lipseau nici ocaziile 
de gol, dar tocmai de ceea ce îi era 
frică lui Onisie, de asta nu scă
pase. Adam (de două ori). Muntea- 
nu și alții ratau situații clare. 
De-abia în min. 26, Fanea Lazăr 
a tras puternic, cu boltă, mareînd 
peste Stan Ieșit inoportun. Și, în 
general, jocul curge mai departe 
spre poarta piteștenilor care, fără 
Dobrin, par cam dezorientați, (a- 
propo: lui Dobrin, rămas acasă' 
din cauza unei întinderi musculare, 
clujenii i-au pregătit o frumoasă 
surpriză. Pe un imens carton 
era scris : „Dobrin în meciul cu 
Cehoslovacia !“). în această repriză 
am remarcat la piteșteni doar un 
șut puternic al lui Frățilă, dintr-o 
lovitură liberă.

în partea a doua a întîlnirii se 
fac unele schimbări care nu mo
difică însă cu nimic raportul de 
forțe existent în 
,,U“ continuă să 
iar F. C. Argeș 
cînd în cînd, în 
rate da Ștefan.
surpriza cea mare : Roșu centrează

teren pînă atunci, 
stăpînească jocul, 
se infiltrează, din 
careul porții apă- 
în min. 75 vine

8.

Stadion Municipal : timp noros,
rece ; teren ușor denivelat ; spec
tatori aproximativ 4 000. Au marcat: 
FANEA LAZAR (min. 26). RADU 
(min. 75) și ANCA (min. 77). Rapor
tul șuturilor la poartă : 16—10 (pe 
spațiul porții : 3—5). Raport de cor
nere : 5—2.

„U“ CLUJ : ștefan 3 — Crețu
Pexa 7, Solomon 8. Mihăilă 7, Anca 
9, F. Lazăr 8, Uifăleanu 8, Munteanu
7, Adam 5 (min. 46 Barbu 7), Lică 8.

F. C. ARGEȘ : Stan 7 — Pigulea
8, Olteanu 6, Vlacl 7, Ivan 7. Ciolan 
5 (min. 46 Dobrescu G), M. Popescu 
6, Radu 6, Prepurgel 7, Frățilă 6 
(niin. 70 Roșu), Jercan 7.

A arbitrat VASILE Dl MIIRESCU 
ajutat, ia linie de V. Mur- 

f^ășanu și Gh. Olteanu (toți din Bucu
rești) .

Trofeul Petschovschi : 8.
I.a tineret-rezerve ; „U“ Cluj — 

F. C. Argeș 0—0.

U.T.A. Textiliștii au plecat ieri 
dimineața la Arad cu un punct care 
va conta foarte mult în configura
ția viitoare a clasamentului. „Ega
lul de la București — ne declara 
după meci antrenorul Dumitrescu 
— a adăugat noi speranțe și a ino
culat jucătorilor și mai multă în
credere în forțele lor. Asta înseam
nă, eu alte cuvinte, că miercuri vom 
intra pe teren, pentru meciul retur 
cu Zaglebie Walbrzych, cu un ex
celent moral. Cred că victoria Ia 
un scor care să ne asigure califi
carea, nu ne va- scăpa. Deși meciul 
va fi foarte greu". „In mod normal. 
—• a adăugat secundul U.T.A.-ei. 
prof. Ion Ionescu — la sfîrșitul 
meciului, scorul trebuie să arate o 
diferență de două goluri în favoa
rea noastră". Pînă miercuri, arăde
nii și-au fixat un asemenea pro
gram Incît la ora meciului, ei să 
se afle într-o excelentă dispoziție 
de joc. în timpul dimineții de azi, 
vor face o plimbare prin parcurile 
și pădurile din împrejurimile ora
șului. iar după-amiază, vor efectua 
un antrenament tehnico-tacti-c. Sea
ra se va viziona un film. Marți, va 
avea loc o ședință specială de pre
gătire tactică a partidei, iar 
ziua meciului, vor fi 
ultimele amănunte.

în
definitivate

Univ. CRAIOVA 1(0)

0(0)ROȘU

George MIHALACHE

FOTBALUL
S-A ÎNTÎLNIT CU IARNA
CRAIOVA, 31 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).

Duminică dimineața, pe, la 10,30, 
la Craiova cerul a început să pră
vălească troiene peste oraș. Fotba- 

' Iul părea sacrificat, căci zăpada se 
■ așternuse repede pe stadion (să fi 
avut cam 20 cm grosime), dar dra
gostea pentru sportul rege a mai 
înfrînt o dată natura potrivnică 
pentru că organizatorii au depus 
eforturi serioase, călcînd zăpada 
sub picioare, trasîhd liniile hotărî- 
toare ale terenului cu vopsea roșie 
și oferind astfel prilejul ca la ora 
15 meciul să înceapă. Firesc, în a- 
cest decor aspru, nimeni nu se 
mai aștepta la spectacol. Dar acești 
olteni îndrăgostiți pînă la sacrificiu 
de fotbal (și au fost cam 5 000 de 
oameni) au rămas în tribune sub o 
ninsoare nebună, să vadă dansul 
de voință și bărbăție al celor in- 
trați în arena „nordică”. N-a prea 
fost fotbal, și nici nu putea să fie. 
A fost un joc al dragostei și-al în- 
tîmplării. Balonul lovit lua traiec
torii stranii, nimeni nu putea intui 
ce va fi, nimeni nu putea iniția 
ceva serios, tehnic sau tactic. Pen
tru că mingea s-a oprit de atîtea 
ori în nămeți, și chiar jucătorii — 
minunați cu toții în efortul lor — 
au rămas de atîtea ori cu picioa
rele pînă la glezne în.., gazonul 
alb. Normal că fiecare echipă a 
încercat să cîștige cîte ceva. Și au 
alergat toți jucătorii, au alergat ca 
să nu înghețe, dar și ca să joace 
cît se putea, cum se putea. Și în 
primul rînd studenții au forțat a- 
cest joc al întîmplării, s-au avîntat 
mai siguri spre reduta lui Adama- 
che, au fost de trei ori în prima 
repriză la un pas de gol (min 3, 
trage Țarălungă, respinge Adama- 
che ; min. 23, Adamache scoate de 
la colțul de sus o „ghiulea" a lui 
Martinovici ; min. 30, luftează Pes
carii în careu, dar Neagu e împie
dicat și el de... zăpadă). Dar parcă 
n-ar fi fost just să se stabilească 
atît de devreme un învingător 
intr-o partidă în care, omenește 
vorbind, nu puteau exista învinși.

Așa că și repriza secundă a fost 
același tumulii de ambiție și de

presing al gazdelor. Studenții au 
mai fost din nou dc cîteva ori in 
fața golului, însă uimitorul Adama- 
che, zvîcnind din înghețul prelungit 
la care a fost supus între buturi, 
s-a opus de cel puțin trei ori (min.

timp
plin
5 800.

Raportul șuturilor

rece, a nins 
de zăpadă ;
A marcat

Stadion Central ; 
tot timpul ; teren 
spectatori — circa 
PÎRVU (min. 72).
la poartă : 21—6 (pe spațiul porții : 
9—2). Raport de cornere : 7—4.

UNIV. CRAIOVA : Oprea 3 — Nl- 
culescu 6 (min. 46 Bîtlan 7), Mincă
7, Deselnicu 7, Velea 7, Strîmbeanu
8. Ivan 7, Martinovici 7. Pîrvu 7 
(min. 75 Niță). Neagu 8, Țarălungă 9.

STEAGUL ROȘU : Adamache 10 — 
Ivăncescu 7, Jenei 6 (min. 70 Furni
că). Olteanu 8, 
Cadar 7, Balint 
cu 6, Gyărfi 6.

A arbitrat
**-k*tr. ajutat 
nle de C. Costică 
din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Universitatea — 

Steagul roșu 3—1 (2—0).

Rusu 7, Pescaru 7.
7, Zotincă 7, Flores-

c. NICITLESCU 
foarte bine la 11- 
și I. Urdca (top

47, 60 și 61) golului. Pînă la urmă 
a învins Universitatea, printr-un gol 
înscris de Pîrvu cu capul, la un 
corner executat de Țarălungă (min. 
72), un gol imparabil și pentru A- 
damache. Oaspeții au replicat și ei 
imediat prin două ocazii, pe care 
numai Oprea le-a putut rezolva 
cînd nimeni nu se mai aștepa (Pes- 
caru șut de Ia circa 30 de m) și 
cînd totul era posibil în condițiile 
acelea care nășteau atîtea situații 
imprevizibile. Pînă la urmă au în- 
vins gazdele, pentru că au insistat 
mai' mult. Admirabili toți cei 25 
de jucători care au luptat pînă la 
sacrificiu. Au luptat pentru victo
rie, dar în primul rînd pentru fru
musețea ideii de sport.

Mircea M. IONESCU

G. NICOLAESCU

A.S.A. 3(1)

PETROLUL 0(0) Portarul

nu poate să facă minuni

și Radu așteaptă mingea flancat 
de Pexa și Solomon. Nimeni nu-i 
acordă nici o șansă și. totuși, el 
reușește să împingă balonul în 
poartă 1—1. Ne gîndeam atunci că 
ne aflăm din nou în fața unei ne
dreptăți a fotbalului. Deși mai 
bună, pe deasupra echipei ,,U“ 
plana în acel moment perspectiva 
unui 
jenii, 
pînă 
mind
se răsucește și trimite o veritabilă 
bombă în plasa lui Stan : 2—1. 
Piteșteni! ies, în sfîrșit, la atac, for
țează din nou egalarea, se arată 
chiar periculoși, dar prea tîrziu. 

Vasile Dumitrescu, care în gene
ral a arbitrat bine, a fluierat de 
cîteva Ori în compensație. De fapt, 
e destul de greu să arbitrezi la 
Cluj, unde o parte din spectatori 
au, parcă, un reflex ; cînd fluieră 
arbitrul — pe drept sau pe ne
drept — fluieră și ei. De aici mare 
confuzie și tensiune.

Ceea ce rămine este faptul 
,.U" Cluj, întinerită devine o 
chipă din ce in ce mai sigură 
ea.

meci egal. Cîtva timp, clu- 
au stat sub această apăsare, 
cînd Anca (în min. 77), pri- 
o pasă în careul de 16 m,

că 
e- 
de

%

Stadion 23 August ; timp Inorat,Stadion 23 August ; timp Inorat, rece ; teren bun ; spectatori — 6 ooo. 
Au marcat : NAGHI (min. 36), HAJNAL (min. 80), FAZEKAȘ (min. 85). Ra
portul șuturilor Ia poartă : ‘ 
9—2.

A.S.A. : Nagel (fără
8, Czako 7, Orza 6, BOldni
8,Hajnal 8.

PETROLUL : M. Ionescu 8 — Gruber G, Bădin 5, N. Ionescu 6, Moraru 
6. Crfngașu 6, Dineuță 7, Grozea 6. Moldovan 4 (min. 85 Harapu), Cozarek 4,

19—2 (pe spațiul porții : 9—0). Raport de cornere :

notă, nefiind solicitat) — Szollosi 7. Tot’n 7, Ispir 
6, Lucaci 7 (min. 63 Varadi 8), Naghi S, Fazekaș

6. Crfngașu 6, Dineuță 7. Grozea 8, Moldovan 4 (min. 85 
Dobre 4 (min. 61 Clupltu 4).

A arbitrat M. BADULESCU *■*■*■*■*•■ ajutat la 
z. Silaglij (toți din Oradea).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : A.S.A.

1
linie de I. Erdds și

— Petrolul 1—2 (0-1).

de

Modesto FERRARINI

noștri au o 
Rotterdam, 

realist:

DINAMO. Campionii 
misiune foarte grea la 
Antrenorul Nicușor este 
„Bineînțeles, nu poate fi vorba de 
O răsturnare a situației actuale, dar 
vom face tot posibilul pentru a 
șterge într-o oarecare măsură im
presia lăsată de noi după meciul 
tur. Adică vom presta un joc fru
mos. care să placă spectatorilor și 
caro să demonstreze, în același 
timp, că evoluția de la București a 
fost un accident. Trebuie să obți
nem un scor string".

Ieri, dinamovi-știi au avut zi 
odihnă, după eforturile depuse 
meciul de sîmbătă cu U.T.A.
cursul dimineții de azi, ei pleacă 
cu avionul direct spre Rotterdam, 
unde, după-amiază și mîine, vor 
efectua două antrenamente de aco
modare pe terenul unde se va dis
puta partida.

de 
în 
în

STEAUA. Meciul retur cu C. F. 
Barcelona,a început din minutul 91 
al jocului cu Sport Club Bacău. 
Sîmbătă după-amiază, imediat după 
întîlnirea cu echipa lui Dembrov- 
schi, fotbaliștii de la Steaua s-au 
înapoiat la București cu un avion 
special. Desigur, înfrîngerea suferi-

de 
de

TG. MUREȘ, 31 (prin telefon, 
la trimisul nostru).

Victoria obținută în meciul 
deschidere de către echipa sa 
tineret părea să fi dat încredere
Petrolului, cgre a avut un început 
destul de bun în această partidă, 
într-adevăr, primele minute ale 
meciului au fost marcate de o lo
vitură liberă-„bombă", trimisă peste 
poartă de Dineuță și de un șut al 
lui Moldovan, care a trecut pe lin
gă buturile apărate de Nagel. Sur
prinsă de agresivitatea oaspeților, 
formația din Tîrgu Mureș a jucat, 
o perioadă, prudent, după care, 
forțînd ritmul de joc, a preluat ini
țiativa, stăpînind mijlocul terenu
lui și insistînd puternic în fazele 
de finalizare.

■ Dacă tabela de marcaj n-a sufe
rit, multă vreme, nici o schimbare, 
în ciuda dominării din ce în ce mai 
insistente a localnicilor, aceasta s-a 
datorat portarului Petrolului, Mihai 
Ionescu, care, la 35 de ani, nu și-a 
pierdut nimic din reflexele de altă 
dată. El a intervenit inspirat la 
lovitura cu capul a lui Czako, din 
minutul 27, și la șutul lui Hajnal, 
din minutul 33, pe cît de precis, 
pe atît dte puternic. în sprijinul 
oaspeților au venit și... barele, mai 
ales în minutul 25, cînd, în două 
rînduri, ele au respins în teren șu
turile lui Hajnal și Nagy. Golul 
plutea, însă, în aer și el a venit în 
minutul 36, după ce Hajnal a tre
cut prin dribling de Gruber, pa- 
sîndu-i balonul lui Nagy, aflat li
ber într-o zonă aparent mai liniș-

/N DIVIZIA B

acestuia a fost ne-tită. Și șutul 
cruțător...

După pauză, 
jocul s-a echilibrat, dar fără pers
pective pentru petroliști, care n-a
veau să realizeze nici un singur 
șut pe spațiul porții, între barele 
căreia Nagel, nesolocitat, înghețase 
de-a binelea. Din nou, gazdele re
vin apoi în atac, dar Nagy, in mi
nutul 60, ratează o mare ocazie, 
ridicînd mingea peste poartă. Pe
trolul trece prin momente dificile, 
resimțind in apărare lipsa lui Mo- 
canu, încă nerestabilit și oprit de 
medicul lotului național să riște 
intrînd în joc. Fazele se succed la 
poarta lui Ionescu, care, în minu
tul 73, îl împiedică pe Hajnal să 
majoreze scorul. Trei minute mai 
tîrziu notăm a treia „bară" a fot
baliștilor de la A.S.A., la șutul lui 
Varadi.

Finalul partidei aduce creșterea 
ritmului de joc. și accentuarea pre
siunii gazdelor. Și iată, în minutul 
80, cel de al doilea gol al partidei 
realizat de Hajnal, care face o cursă 
spectaculoasă și, deși urmărit de 
aproape de trei apărători (Bădin, 
Gruber și Moraru), nu se intimi
dează, ci păstrează balonul, ridi- 
cîndu-1 apoi peste Mihai Ionescu, 
ieșit să-i micșoreze unghiul.

Cu cinci minute înainte -de fluie
rul final, Ia o nouă acțiune de atac 
a gazdelor, Fazekaș sprintează ire
zistibil, încheindu-și cursa cu un 
șut sub bară.

timp de 15 minute,

Ion OCHSENFELD

SCOR-RECORD
C. S. M. REȘIȚA LA PRIMA

SERIA I

Progresul Brăila — Sportul studențesc 
1—1 (0—0) ; C.F.R. Pașcani — Dunărea 
Giurgiu 3—0 (0—0); Ceahlăul P. Neamț 
— Poiana Cimpina 3—1 (1—0) ; F.C. Ga
lați — Portul Constanța 1—0 (0—0) ; Me
talul Tirgovlște — Metalul București 3—0 
(1—0) ; S.N. Oltenița — știința Bacău 
1—0 (0—0) ; Progresul București — Chi
mia Rm. Vîlcea 8—1 
Plopeni — Politehnica

(2—1) ; Metalul 
Galați 2—1 (2—1).

, noiembrie) : Por- 
Chimia Rm. Vîlcea, 

•. — Metalul Plopeni,
— C.F.R. Pașcani, Dună- 

- Metalul Tîrgovlște, Prc-
— S.N. Oltenița, Metalul 
Progresul București, Poli-

ETAPA VIITOARE (7 
tul Constanța — C‘ ' 
Sportul studențesc 
știința Bacău 
rea Giurgiu - 
greșul Brăila 
București — _ . .
tehnica Galați — Poiana Cimpina, Cea
hlăul P. Neațnț — F.C. Galați.

1. SPORTUL ST. 11
2. S.N.O. 11
3. Progresul Buc. 11
4. Politehnica G. 11

F.C. Galați 11 
Metalul Tg. 11
Progresul Br. 11 
Met. Plopeni 11
Șt. Bacău 11
Ceahlăul P.N. 11
Dunărea G. 11 
Chimia Rm. V. 11
Metalul Buc. 11
C.F.R. Pașcani 11 
Portul C-ța 11
Poiana Cîmp. 11

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

6
6
6
4
5
5
4
5
4
4
4
4
3

5
3
2
4
2
2
3
1
3
3 4n
9
3
1
5
1

0O
3
3
4
4
4
5
4

]
3

5
5
5
7
5
7

22-13
14- 11
21- 8
15- 9
17-12
13- 13
11- 8
14- 14
11- 13
13-18
11-18
10-19
10-12
13-15
10-15
12- 19

17
15
14
12
12
12
11
II
11
11 
in 
io

7
7

tă (prima în acest campionat), acel 
0—1 de la Bacău îi afecta pe jucă
torii militari, mai ales că în min. 
79 ei s-au aflat atît de aproape de 
golul egalizator, atunci cînd Năsta- 
se a șutat puternic în bară. Dar 
ce a fost, a fost. Din acel momen', 
mai bine zis după aterizarea la 
București, preparativele pentru 
meciul de miercuri au început. în
tregul lot al Stelei s-a instalat de 
sîmbătă seara la Săftica, acolo, 
unde!, de regulă, bucureștenii pregă
tesc jocurile lor mai dificile. Ei 
sînt dornici să-si apere cu succes 
prețiosul avantaj luat pe stadionul 
din Barcelona, pentru a păși mai 
departe în competiția intemaționa- 
'lă Ia care iau parte.

Steaua. însă, are cîteva proble
me dificile de rezolvat. După cum 
se știe, Iordănescu și Dumitrlu III 
nu au jucat la Bacău (și nici nu au 
făcut deplasarea) pentru că primul 
are o rană la picior, iar al doilea 
a făcut o furunculoză. Antrenorii 
însă l-au convocat pe amîndoî la 
pregătiri. Folosirea Iui Iordănescu 
în meciul de miercuri este aproape 
certă, deși medicul î-a prescris 
concediu pină joi. După cum ne 
spunea ieri antrenorul Valentin 
Stănescu. în fața conducerii tehnice 
a echipei s-au ivit, între timp, 
neașteptate neplăceri. Sătmăreanu. 
Pantea, Smarandache și Cristache 
aveau duminică febră și se pare că 
au contractat o gripă virotică. Si
tuația e destul de neliniștitoare. 
Cristache a jucat cu febră și Ia Ba
cău, dar iată că și alți colegi de-ai 
lui se află acum în aceeași situa
ție. Să sperăm că eforturile medi
cului nu vor fi zadarnice și peri
colul nefotosirii unora dintre acești 
jucători de bază va fl îndepărtat.

Azi la ora 11, Steaua va veni în 
Capitală și va efectua un antrena
ment pe stadionul Ghencea. Marți, 
pregătirile vor continua la Săftica. 
iar în după-amiaza aceleiași zile, 
întregul lot va asista la un spec
tacol (AL. C.).

ASTĂZI SOSEȘTE C. F. BARCELONA
în jurul orei 17,30 este așteptată 

să aterizeze la București, echipa 
C. F. Barcelona. Delegația oficială 
compusă din 27 de persoane (ju
cători, antrenori, conducători) este 
însoțită de 16 ziariști și de 60 de 
suporteri.

De la trimisul nostru special, MARIUS POPESCU
ur

RAPID VA AVEA DE ÎNFRUNTAT UN ADVERSAR
CARE SPERA ÎNTR-O

VARȘOVIA, 31 (prin telex).
îmbarcată duminică dimineața 

tr-un avion al companiei TAROM, 
echipa bucureșteană Rapid a ajuns, 
după o călătorie de trei ore — cu 
escală la Budapesta — în capitala 
Poloniei. Consemnînd zborul destul 
de neplăcut (care a dat unora din
tre călători senzația unui drum pe 
o șosea... în reparație), acuzat mai 
ales de Lupescu, cel mai sensibil

ÎN MECI AMICAL

în-

SPOUT l'JUB BACÂII- 
80NSUCCES0 (Braiilia) 0-11
BACAU, 31 (prin telefon). Pentru că 

sîmbătă au jucat cu Steaua, in prima 
parte a întîlnirii, localnicii au început 
meciul cu echipa de tineret-rezerve. Du
pă pauză, băcăuanii apar cu prima gar
nitură, dar jocul nu-și schimbă aspectul. 
Spre sfîrșitul partidei, spiritele se încăl
zesc destul de tare și arbitrul băcăuan 
A. Macovei. care a condus bine acest 
meci, intervine prompt și elimină de pe 
teren doi jucători, pe brazilianul Jair 
(care l-a lovit pe Dembrovschi) și pe 
Catargiu (care a vrut să-și răzbune co
legul). De la oaspeți, spectatorii băcăuani 
așteptau mult mai mult. Din păcate, 
ei nu au arătat prea mare lucru. Totuși, 
brazilienii puteau deschide scorul * 
min. 65, cînd după o învălmășeală la 
poarta lui Fugaciu, Suquinho a tras în 
bară.

Hie IANCU — caresp.

jucător feroviar în călătoriile aerie
ne, voi nota satisfacția încercată la 
sosirea i*n Varșovia, unde vremea 
este mult mai blîndă ca Ia București. 
Ca să nu mai vorbim de Craiova, 
unde am aflat — prin intermediul 
transmisiei radiofonice a meciurilor 
etapei noastre de fotbal, transmisie 
ascultată cu plăcere și interes aici 
— că a nins.

Așteptați la aeroport de reprezen
tanți ai, clubului Legia, rapidiștii au 
aflat că adversarii lor de miercuri 
au învins sîmbăta trecută, în „opti
mile" de finală ale Cupei Poloniei 
cu 5—2, pe divizionara Anstal Mie- 
lec, internaționalul Deyna (autor a 
4 goluri), făcînd o partidă excepțio
nală.

Tot sîmbătă, Zaglebie Walbrzych 
a fost victima cu totul neașteptată 
a lui Rakow (echipă din divizia a 
3-a), de care a fost învinsă cu sco
rul de 2—0.

Revenind la Legia, mi se pare

în

MINUNE
demn de semnalat 
toria de sîmbătă a 
timism fără rezerve 
neză. Declarînd că echipa sa va ur
mări în primul rînd victoria șl apoi 
împlinirea unei minuni, din acelea 
care se mai petrec Ai fotbal, antreno
rul Chruscinski lasă șă se înțeleagă 
că, în pofida handicapului de 4 
goiuri, crede, totuși, într-o calificare 
a Legiei,

In încheierea acestei prime trans
misii, cîteva cuvinte despre progra
mul de activitate al rapidiștilor în
aintea partidei de miercuri. După- 
amiaza zilei de duminică a fost con
sacrată odihnei (Ia hotelul M.D.M. 
— unde sînt găzduiți fotbaliștii bucu- 
reșteni). Luni, rapidiștii vor — 
dimineața un tur al orașului 
după-amiază se vor antrena pe 
dionul Isegia, unde se va disputa 
tida de miercuri. Ziua de marți ___
destinată deconectării — odihnă, vi
zionarea unui film, plimbare.

faptul că vic- 
semănat un op- 
în tabăra polo-

face 
iar 

sta- 
par- 
este

FUNERALIILE ANTRENORULUI EMERIT
EMERIT VOGL

Ieri după amiază, au avut loc 
funeraliile antrenorului emerit E- 
meric Vogi. Numeroși activiști ai 
mișcării noastre de cultură fizică 
și sport, reprezentanți ai Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică

și Sport, ai Federației de fotbal, 
conducători de cluburi, ziariști, pre
cum și mulți iubitori ai fotbalului 
din Capitală și din provincie, au 
ținut să-1 conducă pe ultimul drum 
pe Emeric Vogi, omul iubit și pre
țuit pentru capacitatea,- modestia și 

cauza

LA BUCUREȘTI (SERIA I),
ÎNFRlNGERE (SERIA

SERIA II

Minerul Baia Mare — Politehnica Ti
mișoara 3—0 (2—0) : Electroputere Cra
iova — Gaz metan Mediaș 1—0 (0—0) ; 
C.F.R. Arad — Vulturii textila Lugoj 
1—0 (1—0) ; Olimpia Satu Mare — Olim
pia Oradea 1—0 (1—0) ; Chimia Făgăraș 
— Gloria Bistrița 2—1 (0—1) ; Minerul 
Anina — C.S.M. Reșița 2—1 (2—0) ;
C.S.M, Sibiu —- Corvinul Hunedoara 1—0 
(0—0) ; C.F.R. Timișoara — Metalurgis
tul Cugir L—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE (7 noiembrie) : O* 
limpia Oradea — Chimia Făgăraș. Cor
vinul Hunedoara — C.F.R. Arad, C.S.M. 
Sibiu — C.F R. Timișoara. Gaz metan 
Mediaș — Vulturii textila Lugoj, Meta
lurgistul Cugir — Electroputere Craiova. 
Minerul Baia Mare — Gloria Bistrița, 
C.S.M. Reșița — Olimpia Satu Mare, 
Politehnica Timișoara — Minerul Anina.

(2-0) ;

1. C.S.M. REȘ.
2. C.F.R. Tim.
3. Minerul B.M.
4. C.S.M. Sibiu
5. Gloria Bistr,
6. C.F.R. Arad
7. Min. Anina
8. Vulturii t. Lj.
9. Chim. Făgăraș

10. Met. Cugir
11. Electr. Cr.
12. Poli Tim.
13. Corvinul Hun.
14. Olimpia S.M.
15. Olimpia Or.
16. Gaz Metan M.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
10
11
11

8
5
5
6
5
4
5
4
4
5
43
4
3
4
2
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3
0
1
3
1O
2 
o
2
3
1
3
1
3

3
5
5
4
5
4
5
6
5
4
6
4
6
6

20- 5
14- 7
18- 8
12-16
14-13
14- 13
12- 19
12-20
21- 17
9-13

10-14
15- 14
13- 13
6- 7

12-15
6-14

18
14
13
12
11
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
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devotamentul său pentru 
sportului.

Catafacul de la cimitirul 
(catolic), unde se afla depus 
defunctului, a fost acoperit 
roanele de flori trimise de Consiliul 
Național pentru Educație Fizica și 
Sport, Federația română de fotbal. 
Colegiul central al antrenorilor, 
clubul Rapid, redacția ziarului 
„Sportul". Numeroase buchete de 
flori au venit, de asemenea, să ex
prime piosul omagiu atît al celor 
care l-au cunoscut pe Emeric Vogi, 
cît și al celor care i-au urn.ărit 
activitatea, pentru acest fotbalist 
de elită, antrenor destoinic și om 
de o înaltă ținută.

în ultima oră dinaintea ceremo
niei funebre, la catafalcul celui dis
părut au făcut de gardă personali
tăți sportive, antrenori, foști jucă
tori internaționali etc.

Figura luminoasă a celui care a 
fost Emeric Vogi a fost evocată de 
antrenorul emerit Coloman Braun- 
Bogdan.

Apoi, cu capetele plecate și cu 
inimi îndurerate, cei prezenți l-au 
condus pe Emeric Vogi la locul de 
veci,

Belu 
corpul 
de co-



w

(Wrmare din pag. I)

Kodes șl iugoslavul Franulovîcl, ri
valii tradiționali ai lui Năstase. A 
fost, fără îndoială, un adevărat 
campionat mondial „indoor", între
cere de sfîrșit de sezon, care repre
zenta și o încununare a activității 
vedetelor tenisului. In această am
bianță deosebită, în rindul unor a- 
semenea nume ilustre, cununa cu 
tauri a revenit primului tenisman 
ții României, maestrului emerit dl 
sportului Ilie Năstase.

Poate niciodată n-a fost o victo
rie mai clară în turneele de tenis, 
ca aceasta. învingătorul a avut de 
combătut pe cei mai dificili adver
sari, încă din startul probei de 
simplu. Printr-o curioasă optică a 
organizatorilor, după cum se știe, 
Năstase nu fusese trecut drept cap 
de serie. El a întîlnit chiar din al 
doilea tur pe unul din favoriți, ce
lebrul as australian Roy Emerson, 
pe care-l învinge în trei seturi. 
Urmează la rînd nimeni altul decît 
John Newcombe, capul de serie 
nr. 1. Din nou victorie, în două se
turi de data aceasta! in semifina
lă, Năstase are ca adversar pe a- 
mericanul Tom Gorman, semifina
list al ultimului turneu de la Wim
bledon. Și acesta este învins fără 
drept de apel. A urmat ultimul 
meci, o mare finală, cu un mare 
adversar — faimosul Rod Laver. 
Capul de serie nr. 3 avusese o par
te de tablou mult mai ușoară. In

plus, el nici nu jucase semifinala, 
adversarul său Bob Hewitt, acci- 
dentîndu-se înainte de meci. In a- 
ceste circumstanțe dificile, tenis- 
manul român a pășit pe terenul de 
luptă.

A fost o luptă grea. Australianul 
a condus cu 2—1 la seturi și — în 
veștile care ne veneau de la Lon
dra pe benzi de telex — se putea 
citi o certitudine crescîndă în suc
cesul „invincibilului” Laver. Dar 
Ilie Năstase este tenismanul cu re
surse infinite. Ca și în alte drama
tice finale, el a știut să întoarcă 
în favoarea sa un rezultat ce părea 
definitiv pecetluit. După 3—6, 6—3, 
3—6 au urmat două seturi cîștigate 
de Năstase la scor identic: 6—4, 
6—4 ! De fiecare dată, cite un break 
în finalul setului a pus capăt lup
tei, în care Rod Laver — cuadrup- 
lul campion de la Wimbledon — 
a trebuit să se recunoască învins.

Finalul de sezon al lui Ilie Năs
tase este de-a dreptul impresionant. 
In clasamentul Marelui Premiu- 
FILT el este separat acum de lider, 
americanul Stan Smith, prin 25 de 
puncte. Acesta a fost eliminat din 

" primul tur, la Wembley ! Urmează 
o ultimă probă a marelui circuit 
de turnee, campionatele internațio
nale ale Americii de Sud, care în
cep la 20 noiembrie, la Buenos Ai
res. Ca și in turneul recent înche
iat, primului loc i se vor acorda 30 
de puncte. Ar fi intr-adevăr formi
dabil ca Ilie Năstase să repete suc
cesul de la Wembley, întrecîndu-l

pe Smith pe linia de sosire... Ar fi 
și o performanță unică, fiindcă te- 
nismanul român ar obține locul în- 
tîi jucind, in mod practic, doar o 
jumătate de sezon. El a absentat 
dintr-o serie întreagă de turnee in
dividuale, participînd la jocurile e- 
chipei naționale în Cupa Davis, în

CLASAMENTELE 
MARELUI PREMIU — F.I.L.T.

177 
(RO- 
(Ce- 
Fra- 

5.

1. Stan Smith (S.U.A.) 
puncte ; 2. ILIE NASTASE 
mânia) 152 p ; 3. Jan Kodes 
hoslovacia) 124 p : 4. Zeliko 
nulovict (Iugoslavia) 99 p ;
John Newcombe (Australia) 94 p; 
fi. Cliff Richey (S.U.A.) 93 p ; 7—8. 
Ken Rosewall (Australia) și 
Pierre Barthes (Franța) 82 p ; 9. 
Clark Graebner (S.U.A.) 76 p ; 10. 
Tom Okker (Olanda) 66 p.

FEMININ
1. Billie Jean King (S.U.A.) 181 

puncte ; 2. Evonne Goolagong 
(Australia) 126 p ; 3. Francoise 
Durr (Franța) 119 p ; 4. Margaret 
Court (Australia) 106 p : 5. He
len Gourlay (Australia) 83 p. /

AGENȚIILE DE PRESĂ COMENTEAZĂ

timp ce Smith — avantajat de ve
chea regulă a Challenge-roundului 
— culegea puncte prețioase.

Indiferent, insă, de rezultatele ce 
vor urma, bilanțul lui Ilie Năstase 
este strălucit. Cu cele două victorii 
din acest an asupra lui John New
combe, cu revanșa ce și-a luat-o 
acum în fața lui Rod Laver, în fine 
cu acest titlu (neoficial) de cam
pion al lumii pe teren acoperit, ex
celentul nostru tenisman se înscrie 
pe un loc fruntaș în ierarhia 
percampionilor sportului alb.

su-

VICTORIA LUI NĂSTASE
ULTIMA FINALA 

DUBLU FEMEI

24 DE TARI INVITATEMAUI COMPHIIII

III 1NOI

4

ALE ANULUI 19î£
Liga europeană de natație a sta

bilit datele principalelor competiții 
continentale ce se vor desfășura în 
cursul anului 1972. In primele luni 
figurează : campionatele internațio
nale de la Geneva (22—23.1); con
cursul internațional de la Bremen 
(25—27.11); Premiul 
kaia

„Komsomols-
Pravda" — Leningrad (26—30 

III); concursul internațional în cin- 
celei de a 50-a aniversări a 

natație
stea
Federației iugoslave de 
(28—30.1V) ș.a.

Turneul internațional de hochei pri 
gheață pentru juniori desfășurat la 
Weisswasser (R.D. Germană) a fost 
eîștigat de formația cehoslovacă 
Sparta Praga cu 5 puncte, urmată de 
Dynamo Weisswasser — 4 puncte, 
Dynamo Berlin — 2 puncte șl El- 
gartova Brno — 1 punct. In partida 
decisivă a competiției, echipele 
Sparta Praga și Dynamo Weisswasser 
au terminat la egalitate : 3—3. De re
marcat că golul egalizator al gaz
delor a fost înscris i*n ultima se
cundă a jocului.

LA
A

EDIȚIA JUBILIARĂ
CURSEI PĂCII77

organizare a tra-Comitetul de 
diționalei competiții cicliste ,,Cursa 
Păcii", Berlin—Praga—Varșovia,
aflață la cea de a 25-a ediție, s-a 
întrunit recent la Berlin pentru 
a lua o serie de măsuri privind 
organizarea ediției jubiliare. Curea 
va fi împărțită în 14 etape și va 
măsura 2 051 km. Ea va fi inau
gurată printr-o etapă contracrono
metru, fapt care constituie o „pre-

//

des-

Intilnîrea internațională de handbal 
masculin disputată la Praga Intre 
echipa locală Dulka și formația SC 
DHFK Leipzig s-a încheiat cu sco
rul de 16—10 (9—5) în favoarea gaz
delor. Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost Kaehlerț (DHFK), care 
a înscris 
.hoslovacă 
Havlik și

9 puncte. Din echipa ce- 
s-au remarcat Benes, 

Tomes.

LONDRA, 31 (Agerpres). — In ulti
ma zi a marelui turneu „open" de tenis, 
disputat în sala Wembley, peste 4 0fl0 
de spectatori au urmărit — după cum 
transmite 
REUTER 
frumoase 
in ultimii __ ...
ieșit învingător în cinci seturi din 
această palpitantă confruntare spor
tivă.

Românul Ilie Năstase — transmite 
comentatorul agenției ASSOCIATED 
PRESS — l-a detronat pe australia
nul Laver care, ciștigase de două 
ori consecutiv turneul „Embassy", 
cum mai este denumit acest concurs 
de la arena Wembley. Năstase a ob
ținut o victorie istorică, intrerupînd 
șirul succeselor australienilor in 
marile concursuri desfășurate în 
Anglia — menționează comentatorul 
agenției REUTER. Românul a ju
cat aproape perfect. încrederea sa 
in victorie a crescut pe măsură ce 
se apropia sfîrșitul setului 
și i-a fost suficient un break

corespondentul agenției 
— unul dintre cele mai 
meciuri de tenis disputat 
ani la Londra. Năstase a

a consfinți un succes ce se contura, 
poate încă de Ia începutul partidei.

După 124 de minute de tenis stră
lucitor — transmite agenția U.P.I. 
— românul Ilie Năstase l-a învins 
destul de clar pe australianul Rod 
Laver, care avea și el ambiția de a 
cîștiga pentru a treia oară conse
cutiv acest turneu. Dar Năstase i-a 
spulberat speranțele, printr-un joc 
în care și-a etalat marele său talent 
și puterea de luptă. Nu s-ar putea 
spune că Laver a jucat slab. In par
tidele precedente și în cele două fi
nale disputate în 1969 și 1970 la 
Wembley, Laver pierduse un singur 
set. De data, aceasta însă el a avut 
în față un adversar hotărît care și-a 
pregătit victoria minge cu minge.

Datorită victoriei magnifice asu
pra lui Rod Laver — menționează 
corespondentul agenției FRANCE 
PRESSE — Năstase mai păstrează o 
bună șansă de a cîștiga marele pre
miu al Federației Internaționale de 
Tenis.

în-LONDRA, 31 (Agerpres). —
Wembley s-au înche- 
desfășurarea ultimei 
probei de dublu fe- 
a revenit cuplului 

Virginia

trecerile de la 
iat odată cu 
finale, cea a 
mei. Victoria
Francoise Durr (Franța)
Wade (Anglia) învingător cu 3—6, 
7—5, 6—3 în fața perechii Evonne 
Goolagong (Australia) — Julie 
Heldman (S.U.A.).

turneului internațional deIn cadrul
tenis (rezervat jucătorilor profesio
niști) de la Bruxelles, americanul 
Marty Rlessen l-a învins cu 6—4, 
2—6, 6-4-3 pe olandezul Tom Okker. 
Intr-o altă partidă, Arthur Ashe 
(S.U.A.) a dispus cu 3—6, 6—3, 7—6 
de Pasarell (Porto Rico). In proba 
de dublu, perechea Riessen-Ashe a 
întrecut cu 
set) cuplul

mieră“. Această etapă se va 
fășura pe un circuit de 8 km pe 
Aleea Karl Marx, din capitala 
R.D. Germane.

Invitațiile au fost trimise la 24 
de federații naționale din toată 
lumea și organizatorii speră ca la 
start să fie prezentă o participare 
record. Iată lista țărilor cărora li 
s-au trimis invitații : Anglia, Al
ger, Belgia, Bulgaria, Cehoslova
cia, Danemarca, Franța, Finlanda, 
Italia, Iugoslavia, Elveția, Austria, 
Olanda, Norvegia, Maroc, Unga
ria, Luxemburg, R.D. Germană, 
Suedia, ROMANIA, U.R.S.S., Me
xic, Canada, Polonia.

Comisia internațională a arbitri
lor va fi formată din 
tanți din R.D. Germană, 
vacia și Polonia. Membri 
lui vor fi cooptați din : 
U.R.S.S. și Belgia.

Au fost aduse unele i 
regulamentului. Astfel, 
vor fi alcătuite din 
clasamentul pe echipe se va face

8—5 (se joacă un 
Okker—Pasarell.

au luat startul în 
șase zile care se

singur

Cursa 
desfă- 

acoperit din
12 perechi 
ciclistă de , 
șoară pe velodromul 
Frankfurt pe Main. După prima zi, 
conduce cuplul vest-german Bug- 
dahl—Kemper, urmat de Altig—Fritz 
(R.F. a Germaniei), Post (Olanda) — 
Sercu (Belgia), Duyndam—Pijnen 
(Olanda) etc. Marii favoriți ai aces
tei curse simt Post—Sercu și Bug- 
dahl—Kemper.

BOGATGIMNAȘTII NOȘTRI
PROGRAM COMPETIȚIONAL INTERNAȚIONAL

Iată, prezentate pe scurt, compe
tițiile la care vor participa spor
tivii și sportivele acestei discipline 
din țara noastră :

• Intre 12 și 14 noiembrie, un lot 
reprezentativ (masculin și feminin) 
se va deplasa în Ungaria pentru a 
participa lo concursul individual 
dotat cu Trofeul Matolay.

o Apoi, citeva zile mai 
18—22 noiembrie, gimnaștii 
vor fi prezenți la Bratislava 
a concura în Turneul internațional 
al Slovaciei.

tîrziu, 
români 
pentru

HALTEROFILII DE LA STEAUA AU EVOLUAT LA VARȘOVIA
VARȘOVIA, 31 (Agerpres). — în

tîlnirea de haltere dintre echipele 
Legia Varșovia și Steaua București 
a luat sfîrșit cu rezultatul de 6—3 
în favoarea sportivilor polonezi. 
Cele trei victorii ale echipei bucu- 
reștene au fost obținute de Zoro 
Fiat — 325 kg la categoria cocoș,

Rusu — 315 kg și Fiți Balaș — 415 
kg — rezultate la totalul celor trei 
stiluri.

e Reprezentativa masculină a 
țării noastre va susține între 20 și 
21 noiembrie la Dessau (R.D. Ger
mană) o întâlnire amicală cu repre
zentativa țării gazdă, pentru ca în
tre 23 și 24 noiembrie să ia parte 
la triunghiularul cu R.F. a Ger
maniei și Elveția ce se va disputa 
în orașul Saarbriicken (R.F.G.).

e Tot în luna noiembrie (8—15) 
se va disputa la Havana campiona
tul mondial de gimnastică modernă, 
unde vor face desplasarea și două 
gimnaste românce care nu au fost 
încă desemnate.

• „Cupa Interviziunii" la gim
nastică modernă se va disputa anul 
acesta in Ungaria, între 11 și 13 
decembrie. Va participa și un lot 
de sportivi români.

reprezen- 
Cehoslo- 
ai juriu- 
România,

6

modificări 
echipele 

alergători,

• Modificări aduse regulamentului 
celor mai imporfante competiții 
rutiere amatoare • 14 etape în

2051 km

mai 
țară

ur-
con-

Păcii" este
(5 mai):

Berlin Etapa a

Boxerul american Bob Foster și-a 
păstrat titlul de campion mondial 
(versiunea WBC) la categoria semi
grea, învingînd prin KO tehnic In 
repriza a opta pe compatriotul său 
Tommy Hicks. Meciul s-a disputat 
la Scranton (Pennsilvania).

La Viena s-a disputat dubla întil- 
nire de popice, pe asfalt între re
prezentativele Austriei și Iugoslaviei. 
Gazdele au terminat învingătoare în 
ambele concursuri. La masculin, 
sportivii austrieici au ocupat primul 
loc cu 5 284 p.d. față de 5 240 p.d. cît 
au realizat oaspeții. In meciul fe
minin, scorul a fost favorabil cu 
2 387—2 320 p.d. concurentelor au
striece.

decisiv 
pentru

TROFEUL CARPAȚI“ LA HANDBAL FEMININ

Mai

ranță ofensivei 
ceput destul de

99
(Urmare din pag 1)

sate de aceste handbaliste, 
sînt însă 40 de zile pînă la C. M„ 
timp suficient pentru ca antrenorii 
G. Zugrăvescu și P. Simion să re
ducă la minimum carențele existen
te, timp suficient, poate, pentru ca 
unele dintre handbalistele acciden
tate să revină în echipă.

întrecerile „Trofeului Carpați", 
excelent organizate, au însemnat un 
important test, ale cărui rezultate 
vor fi îndelung comentate de spe
cialiști.

ROMANIA—R. D. GERMANA 
14—14 (8—8). Formația țării noastre 
a abordat această dificilă întâlnire 
cu multă încredere, cu dorința evi
dentă de a se revanșa față de sla
ba comportare din ajun. Astfel, ea 
acționat destul de bine în atac, pu- 
nînd deseori în dificultate robusta 
apărare adversă, iar în defensivă, 
cu unele minusuri, satisfăcător. Ju
cătoarele românce au condus cu 
6—4 și 8—6 în prima repriză, dar 
au fost egalate, meciul desfășurîn- 
du-se echilibrat în continuare, ca o 
cursă de urmărire. în final, datorită 
unor excelente aruncări expediate 
de Simiona Arghir și Doina Băico
ianu, echipa României a reușit ca 
după un lung șir de înfrîngeri să

adverse. Deși au In- 
bine meciul — după 

6 minute conduceau cu 2—0, iar un 
minut mai tîrziu Knezevicl a ratat 
o aruncare de la 7 metri — handba
listele iugoslave nu au mai rezis
tat i*n continuare la presingul exer
citat de jucătoarele maghiare.

A fost un meci de mare luptă, cu 
multe faulturi și durități, în care 
„lider" a fost jucătoarea Csik. Au 
înscris : Toman 2, Takacs 3, Nyari 3, 
Toth-Harsany 3, Csik 1, Polster 2 
de la învingătoare, respectiv, Kne
zevici 2, Suprinovici 2, Kadovici 2, 
Palaversa 1 de la învinse. Au con
dus Hedi Malek și Anouar Osman 
(Tunisia).

OLANDA — U.R.S.S. 8—6 (5—3). 
Cea mai mare surpriză a acestui 
turneu. Handbalistele olandeze și-au 
construit cu multă răbdare și aten
ție atacurile, au folosit cu abilitate

culoarele libere din apărarea adver
să, impumtadu-se în fața redutabi
lei formații sovietice. Olandezele 
s-au desprins din min. 15 (3—2), iar 
trei minute mai tîrziu conduceau cu 
5—2. Diferența putea fi mult mai 
mare, dacă portarul Bodrova nu ar 
fi avut citeva intervenții salvatoare. 
In repriza secundă, formația U.R.S.S. 
a reușit să egaleze : 5—5 (min. 41). 
După aceea insă, handbalistele olan
deze, acționind cu mult elan au reu
șit din nou să ia inițiativa, obținînd 
o frumoasă victorie, cu ajutorul că
reia au putut evita ultimul loc în 
clasament. Au marcat : Hendrix 3, 
Geerdrick 2. Aarst 2, Smit 1 (Olan
da), respectiv, Lozbina 2, Popova 1, 
Vasilenko 1, Ivanova 1, Pinciuk 1. 
Fiecare echipă a ratat cite trei 
aruncări de la 7 metri. Au condus 
T. Curelea și M. Grebenișan (Româ
nia).

prin adunarea timpului celor 
buni trei cicliști din fiecare 
in fiecare etapă.

Traseul „Cursei 
mătorul : Etapa I 
tracronometru în
Il-a (6 mai): în împrejurimile Ber
linului (120 km); Etapa a III-a (7 
mai): Berlin—Magdeburg (170 km); 
Etapa a IV-a (8 mai) : Magde
burg—Erfurt (195 km); Etapa a V-a 
(9 mai): Erfurt—Gera (170 km); zi 
de odihnă (10 mai); Etapa a Vl-a 
(11 mai); Gera—Karlovy Vary (161 
km); Etapa a VII-a (12 mai): Kar
lovy Vary—Praga (130 km); Etapa 
a VIII-a (13 mai): Praga—Hradec 
Kralove (134 km); Etapa a IX-a (14 
mai) : Vysoke Mysto—Gottwaldov 
(174 km); Etapa a X-a (15 mai); 
Gottwaldov—Trinec (160 km); zi de 
odihnă (16 mai); Etapa a Xl-a (17 
mai) : Trinec — Cracovia (148 km) ; 
Etapa a XH-a (18 mai): Craco
via—Rzeszow (155 km) ; Etapa a 
XIII-a (19 mai): Rzeszow—Lublin 
(160 km); Etapa a XIV-a (20 mai): 
Lublin—Varșovia (166 km).

La Duisburg, in turneul internațional 
de floretă rezervat juniorilor ,1a care 
au participat scrimeri și scrimere din 
mai multe țâri europene, la mascu
lin, victoria a revenit italianului E- 
duardo Bernkopf (vicecampion mon
dial la juniori), care l-a învins in 
baraj cu 5—3 pe compatriotul său 
Carlo Montano. Competiția feminină 
s-a încheiat cu victoria sportivei 
engleze Susan Wrigglesworth.
Desfășurată tinip de două zile la 
Marsilia întîlnirea de tenis dintre se
lecționatele de tineret ale Italiei și 
Franței s-a încheiat cu scorul de 
14—9 în favoarea jucătorilor italieni. 
Iată cîteva dintre rezultatele înregi
strate (primii sînt trecuți tenismenii 
italieni) : Di Matteo — Dominquez 

Bertolucci — N'Godrela 
Toci — Deblicker 6—4, 
Zugarelli — Bernasconi 

Panetta — Meyer 1—6, 
Franchitti — Lovera 6—0,

6—2.
6—3,
2—6,
6—1,
6—4,
1—6.

HANDBALIȘTII ROMÂNI AU ÎNTRECUT

Turul ciclist al Mexicului a început cu două victorii consecutive ale 
olandezului Fedor den Hartog, care și-a adjudecat primele două etape. 
El este urmat în clasamentul general de italianul Baroni — la 1 :54 și de 
mexicanul Gonzales la — 2: 54. Etapa a doua, disputată contracronometru 
individual pe ruta San Juan del Rio — Queretaro (50 kilometri), a fost 
cîștigată de Fedor den Hartog (în fotografie) în timpul de lh 06:11 Pe 
locurile următoare s-au clasat Martinez (Mexic) — 1 h 07:02, Vasquez 
(Mexic) — lh 07:27, Baroni (Italia) — lh 07 :47, Magiera (Polonia) — 
lh OS: 24. Telefoto : A, P. — AGERPRES

ÎNTRECERILE
LONDRA. 31 (Agreprcs). — La 

„Crystal Palace" din Londra au 
continuat întrecerile competiției 
preliminare a „Cupei campionilor 
europeni" la polo pe apă. Formația 
Polytehnic din Londra a obținut 
două victorii : 8—3 cu C. N. Marsilia 
și 9—4 cu Anvers (Belgia) și se 
află în prezent pe primul loc

MOSCOVA, 31 (Agerpres). — în 
ziua a treia a turneului interna-

POLOIȘTILOR
țional de polo pe apă de la Vol
gograd, echipa locală Spartak a în
vins cu scopul de 7—1 formația 
cehoslovacă Tesla. în alte două 
jocuri disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Lokomotiv 
Moscova — Universitatea din Ley
den (Olanda) 3—2 ; Torpedo Mos
cova — Lokomotiv Moscova 6—2.

In clasament conduce echipa 
Spartak Volgograd cu 7 puncte.

REZULTATELE DIN ULTIMA ZI : Un
garia — Iugoslavia 14—7 (8—4) ; Olanda 
— U.R.S.S. 8—6 (3—3) ; România — R.D. 
Germană 14—14 (8—8).

CLASAMENT FINAL t
4
4
3
2
1
0

1. R.D.G.
2. Ungaria
3. România
4. Iugoslavia
5. Olanda
6. U.R.S.S.

5
5
5
5
5
3

0
1
1
3

73—53
65—44
72—59
43—50
36—64
45—64

valoroasa 
Din

termine la egalitate cu 
formație a R. D. Germane, 
echipa oaspe s-a remarcat ca și în 
alte întâlniri, Cristine Hochmuth, 
golgetera turneului (24 goluri).

Cele 28 de puncte au fost în
scrise de : Arghir 6, Băicoianu 3, 
Popa 2, Furcoi 1, Sos 1, Oancea 1 
din formația română și Koch 3, 
Winkler 1, Hochmuth 4, Kretzsch- 
mar 3, Heinz 1, Braun 1, Starke 1 
din cea a R. D. Germane. Au con
dus Hjuler și Olsen (Danemarca).

UNGARIA — IUGOSLAVIA 14—7 
(8—4). Jucind la fel de bine ca și 
în meciul cu România, campioana 
mondială a întrecut la scor repre
zentativa Iugoslaviei. Atacul învin
gătoarelor a funcționat „ca la carte , 
iar apărarea nu a lăsat nici o spe-

FORMAȚIA BULGARIEI CU 30-18
GALAȚI, 31 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru). Handbaliștii români 
și-au început duminică după-a- 
miază, în Sala sporturilor din locali
tate, activitatea competițională in
ternațională din acest sezon, care 
se anunță bogată în evenimente 
de acest gen.A fost deci firesc — 
indiferent de valoarea adversarului 
— să așteptăm cu interes evoluția 
reprezentativei noastre, cu atît mai 
mult cu 
maniată. 
României pornea favorită în întîl- 
nirea cu selecționata Bulgariei și 
victoria i-a revenit la un scor 
clar : 30—18 (13—7).

Dincolo însă de diferența de scor, 
oarecum liniștitoare prin propor
țiile ei, ne-a interesat felul în care 
s-au comportat jucătorii fruntași, 
forța lor de atac și siguranța in 
apărare. Puțin reținuți în debutul 
întâlnirii, fapt explicabil și prin 
aceea că antrenamentele de omo
genizare au trecut pe planul al 
doilea în fața celor de ordin fizic, 
jucătorii românj au fost surprinși, 
de vigurozitateanlcu care oaspeții 
au acționat. In felul acesta, echipa 
Bulgariei a condus cu 1—0 și 5—4 
(min. 18). Abia după 20 de minute, 
formația noastră și-a intrat în mînă 
și printr-un joc spectaculos și ra
pid a satisfăcut numerosul public 
prezent la meci. Ne-a plăcut viteza 
și precizia paselor, varietatea de 
combinații și eficiența lor. în 
schimb considerăm că echipa ro-

cit ea se prezenta și re
in mod cert, formația

mână a rămas datoare în ceea ce 
privește omogenitatea și siguranța 
in apărare. Este drept că pe mă
sură ce diferența de scor creștea 
și siguranța unei victorii clare prin
dea contur, neatențiile din apărare 
au fost mai frecvente și astfel oas
peții au putut să înscrie un număr 
mult prea mare de goluri față de 
raportul de forțe din teren.

Au marcat: Gruia 6, Kicsid 5, 
Birtolom 4, Samungi 3, Stef 3, Bota 
3, Gațu 2, Cosma 2, Voinea 2 pen
tru România, G. Angelov 5, Iorda- 
nov 5, Ganeev 3, Liboșlev 2, Kiri
lov, Bonev și Bencev pentru Bulga
ria. Au condus K. Schoff și A. 
Kluge (ambii din R. D. Germană).

Marți, selecționata Bulgariei va 
întîlni reprezentativa secundă a 
României,

Calin ANTONESCU

LA BAIA MARE
PE NOUL POLIGON

A ÎNCEPUT
UN INTERESANT

I

CONCURS DE SKEET

Campionatul de arme cu aer comprimat
(Urmare din pag. 1)

, buna 
către 

care a
V — -____ 'JFloreasca într-un mini-poligon, asi- 

gurind condiții optime de concurs.
Din păcate sîntem nevoiți să con

semnăm si o comportare care con
travine flagrant cu principiile de 
etică. Pistolarul Ștefan Popa (IEFSJ 
a comis un fals, schimbînd o ținta 
(pe care a tras în cercul 2). Faptul 
fiind descoperit, vinovatul a 
descalificat la fel și echipa sa 
in mod normal trebuia să se 
seze pe locul III. Așteptăm și cele
lalte măsuri care se impun.

Rezultate : pistol 40 f. seniori : 1. 
n. Iuga (Dinamo) 388 p — nou re
cord (v.r. 386 p), campion republi
can 2. I. Pieptea (Dinamo) 385 p. 
3. L. Giușcă (I.E.F.S.) 383 p. 4. T 
Jeglinschi (Metalul) 377 p, 5. D. Cio- 
banu (I.E.F.S.) 375 p. 6. V. Atana- 
siu (Steaua) 375 p. Echipe • 1. Di
namo (D. Iuga. I. Pieptea, G. Ma-

tehnice trebuie să subliniem 
organizare a competiției de 
Federația română de tir. ■ 
transformat sala de scrimă de

fost 
care 
cla-

ghiar — 369 și I. Tripșa — 367) 1 509 
p — campioană republicană, 2. Stea
ua 1446 p, 3. Olimpia 1413 p.Juni- 
ori : 1. I. Andrei (Metrom Brașov) 
367 p — campion republican, 2. I. 
Corneliu (Steaua) 366 p, 3. I. Mun- 
teanu (Metalul) 366 p. Fete : 1.
Anișoara Matei (Dinamo) 375 p — 
campioană republicană, 2. Ana Buțu 
(Olimpia) 367 p. 3. Viorica Mihalcea 
(Dinamo) 359 p. 4. Silvia Buzdu 
(U.T. Arad) 353 p, 5. Monica Șerban 
(Dinamo) 341 p, 6. Liliana Ionescu 
(Olimpia) 339 p. Pușcă 40 f. seni
oare : 1. Mariana Feodot 381 p (ba
raj 94) — campioană republicană,
2. Ioana Șerbănescu 381 p (b. 92),
3. Melania Petrescu 379 p (toate de 
la Dinamo), 4.
(I.E.F.S.) 374 p, 5. Veronica 
(Dinamo) 371 p. 6. Ioana 
(I.E.F.S.) 366 p. Echipe : 1.
1131 p 
I.E.F.S.
986

ria
365

Mariana Antonescu 
Stroe 
Soare 

Dinamo 
— campioană republicană, 2. 
1105 p. 3. Medicina

p. Junioare : I. Anca Iuga 
campioană republicană, 2.
Savovici
p (toate

372 p, 3. Dumitra 
de la Dinamo).

Iași 
380 p 
Victo- 
Matei

BAIA MARE, 31 
la corespondentul

Azi a fost inaugurat în orașul 
nostru un important obiectiv spor
tiv, și anume, modernul poligon de 
talere. Amplasat în pădurea de la 
Tăuții de Sus, în apropierea ora
șului Baia Mare, poligonul are 
două standuri de skeet și unul de 
șanț.

Cu această ocazie a început și un 
interesant concurs de skeet (talere 
aruncate din turn) la care parti
cipă cei mai buni trăgători cu ar
ma de vînătoare din țară. Deși 
timpul nu a fost cel mai prielnic, 
unii dintre concurenți au obținut 
rezultate bune, ca de pildă, Gheor- 
ghe Sencovici (Olimpia București), 
care din 75 de talere a doborît 71. 

. După prima zi a competiției pe 
primele locuri, după Sencovici, se 
află Gleb Pintilie (C.S.O. Baia 
Mare) cu 70 t și Lucian Cojocaru 
(Steaua) cu 67 t.

întrecerea se încheie luni după- 
amiază.

Redacția și administrația i București, »tr. Vasila

CAMPIONATE... CAMPIONATE
UNGARIA : LIDERUL 

SE MENȚINE

Liderul campionatului Ungariei, 
Ujpesti Dozsa n-a reușit decît un 
scor alb (0—0) în etapa a 10-a in 
compania penultimei clasate, Pecsi 
Dozsa, dar continuă să se mențină 
pe primul loc. îl secundează acum 
formația Vasas care — deși a jucat \ 
în deplasare •— a realizat scorul e- 
tapei: 4—1 cu M.T.K. Ferenvcaros— 
care ocupa locul II — a jucat cu 
Egyetertes, pe terenul acesteia, și 
meciul s-a întrerupt în min. 76 (cînd

ri Raba-Csepel 0—0 : 
ton 1—0. Clasament :
1. Ujpesti Dozsa
2. Vasas
3. Komlo

Komlo-Video-

9
10
10

6
6
5

3 0 24- 7 15
2 2 21-10 14
4 1 13-12 14

ITALIA : ECHIPELE 
ÎN ZI SLABĂ

MILANEZE

(prin telefon, de 
nostru).

■ După ce în primele trei etape 
ale campionatului, echipele din Mi
lano nu cedaseră nici un punct, ieri 
atît Intemazionale cit și Â.C. Milan 
au suferit înfrîngeri nete. Surpriza 
cea mare a zilei s-a înregistrat pe 
stadionul San Siro, unde Juventus 
a învins formația gazdă, Milan, cu 
un scor categoric : 4—1. Victoria 
oaspeților se datorează în primul 
rînd jocului foarte slab prestat de 
elevii lui Nereo Rocco. La Roma, 
s-au îfitâlnit fosta echipă a lui He- 
lenio Herrera, Intemazionale, și ac
tuala formație a „magului" — Ro
ma. Au învins actualii discipoli ai 
lui „H. H.“, după un joc în care 
măiestria tactică a celebrului an
trenor a reușit să anihileze planu
rile concepute de echipa milaneză. 
Meciul de la Roma a prilejuit căpi
tanului „squadrei azzura”, Giacinto 
Facchetti disputarea celui de-al 
300-lea joc în prima divizie a cam
pionatului italian. De remarcat că 
Facchetti a debutat sub culorile lui 
Inter acum 10 ani (la 21 mai 1961) 
chiar pe stadionul din Roma.

Rezultate și marcatori: Milan — 
Juventus 1—4 (Bigon, 
Bettega 2, Causio și 
Roma — Intemazionale
Rosa, Cappelini și Salvori, respec
tiv Boninsegna); Atalanta — Fioren
tina 3—1

trelli și Doldi, respectiv Scala); 
Bologna — Lanerossi Vicenza 2—1 
(Savoldi și Perani, respectiv Da- 
miani); Sampdoria — Catanzaro
1— 1 (Spadetto, respectiv Mammi); 
Torino — Cagliari 1—0 (Rossi); Va
rese — Napoli 0—1 (Macchi); Ve
rona ■— Mantova 1—0 (Sirena).

Clasamentul
1.

2— 3.
2—3.

4.
5.

In 
duce 
Mazzola, Bigon și 
cu cite 3 goluri.

R. F. A GERMANIEI :
O ETAPĂ CALMĂ

T. TOHATAiN

Prin

respectiv 
Anastasi) ; 
3—1 (La

(Moro din 11 m, Magis-

comisia sa

disciplină

DUNAI II (Ujpesti Dozsa) 
unul din fruntașii clasamentului 
golgeterilor din campionatul Un / 

gariei
scorul era 1—1) deoarece un specta
tor a lovit pe unul din arbitrii de 
linie. Alte rezultate ; Diosgyor- 
Honved 0—2 : Eger-Tatabahya 3—2: 
Szombathely-Salgotarjan 1—1: Gyo-

Conta ar. Ib j telefuauet c«ntralâ 1110.05, secția eure$punden|i 1151.09,

Torino
Inter
Juventus
Roma
Milan 
clasamentul 
Bettega cu 4

după patru etape t
4
4
4
4
4

golgeterilor con- 
goluri, urmat de 
Boninsegna, toți

3
3
3
3
3

1 
o 
o 
o 
o

0
1
1
1
1

7—4
9—4
9—4
5— 3
6— 4

7
6
6
6
6

CESARE TRENTINI

ANGLIA .- MANCHESTER
UNITED ÎNVINSĂ ACASĂ

Nu s-a produs nicî-o schimbare 
în campionatul englez după a 15-a 
etapă dar deoarece liderul, Man
chester United, a pierdut pe teren 
propriu, cu 0—1, în fața lui Leeds 
United, următoarea clasată, Derby 
County a redus distanța Ia numai 
două puncte ca urmare a unei clare 
victorii, în deplasare t 2—0 cu No
ttingham Forest. Un prețios punct 
a obținut și Manchester City la 
Hudersfield realizînd 1—1 cu echi
pa locală. Alte rezultate : Arsenal- 
Ipswich 2—1 ; Crystal Palace-West 
Ham 0—3 ; Everton-Newcastle L—0; 
Leicester-Chelsea 1—1 ; Sheffield 
United-Liverpool 1—1 ; Southamp
ton-West Bromwich 1—1 ; Stoke- 
Tottenham 2—0 ; Wolverhampton- 
Coventry 1—1. Clasament I

o

Cea de a 13-a etapă a campiona
tului R. F. a Germaniei nu a înre
gistrat surprize decît în ceea ce 
privește dimensiunile unor victorii. 
Așa a fost cazul în meciul de la 
Hamburg unde echipa gazdă S. V. 
Hamburg a cedat cu 1—4 liderilor 
campionatului, Bayern Miinchen.

Cea de a doua — și ultima — 
victorie în deplasare din cadrul a- 
cestei etape a obținut-o Borussia 
Moenchengladbach care a dispus 
de Fortuna cu 2—0 în numai 4 mi
nute (au marcat Heynckes și Kuiik 
în min. 32 și 36).

Alte rezultatei F.C. Koln-Vf. B. 
Stuttgart 4—1; Braunschweig-Wer
der Bremen 1—1 ; Hertha B.S.C.- 
Rotweiss Oberhausen 2—0 ; Schalke 
04-F.C. ~ 
tracht 
3-2; 
2—1 ; 
Bielefeld 1—0.
1. Bayern M.
2. Schalke 04
3. Borussia M.

Kaiserslautern 3—0 ; Ein- 
Frankfurt-Vf. L. Bochum 
M.S.V. Duisburg-Hanovra 

Borussia Dortmund-Arminia 
în clasament:

13
13
13

TIIJENOOIID
ÎN MECIUL

A
DL
c.

9 4
10 1
8 2

J.

0 33-13
2 30-12
3 34-11

22
21
13

NEUSER

TĂCUT SCOR
CAMPIONAT

1. Manchester U.
2. Derby County
3. Manchester C.

15
15
15

10
7
8

3
7
4

1
O u

28-15
24-12
24-12

23
21
20

5 0 Hl I
In cadrul etapei 

pionatului olandez 
jenoord — viitoarea adversară a 
dinamoviștilor în Cupa campioni
lor europeni — a manifestat o deo
sebită vervă de joc, întrecînd for
mația FC. Den Bosch cu scorul de 
5—0. Golurile au fost marcate de : 
Schneider (2), Van Daele, Israel și 
Schoenmaker.

DEN (DIMII
de ieri a cani
de fotbal, Fei-

U. E. F. A. A APLICAT SANCȚIUNI
echipelor și jucătorilor care au comis acte de indisciplina in cupele continentale

GENEVA, 31 (Agerpres). — în
trunită la Geneva sub președinția 
lui Sergio Zorzi (Italia), Comisia de 
disciplină a Uniunii europene de 
fotbal, a aplicat o serie de sancți- . 
uni ca urmare a incidentelor pe
trecute în diferitele meciuri pentru 
cupele continentale.

Astfel, comisia cere descalificarea 
din Cupa U.E.F.A. a echipei Pani- 
onios Atena, pentru indisciplină în 
cursul meciului cu Ferencvaros 
Budapesta. Patru jucători ai echi
pei Panionios au fost suspendați pe

diferite termene, iar masorul echi
pei — pînă la 31 decembrie 1972.

A fost suspendat terenul echipei 
Olympique Marseille, deoarece 
spectatorii au invadat terenul de 
joc în cursul meciului cu Ajax Am
sterdam. Amenzi între 3 000 și 5 000 
de franci elvețieni au fost aplicate 
echipelor St. Etienne, Real Madrid 
și Atletico Madrid. Jucătorul Ma
no Corso de la Intemazionale Mi
lano a fost suspendat din meciu
rile pentru Cupa campionilor euro-

peni, pînă la 31 decembrie 1972 
După cum se știe, Corso l-a bruscat 
pe arbitrul care a condus întîlnl- 
rea dintre Interoazionale și Borusia 
Moenchenglad bach.

Pe de altă parte, secretariatul ge
neral al U.E.F.A. a confirmat pri
mirea apelului depus de echipa 
vest-germană Borussia Moenchen
gladbach. O hotărîre asupra acestui 
apel va fi luată probabil săptămîna 
aceasta la Ziirich, cu ocazia tragerii 
la sorți a sferturilor de finală din 
Cupa campionilor și Cupa cupelor.
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