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esiunea Marii Adunări Națio- 
nale, desfășurată la sfîrșitul 

KJ lunii trecute, va rămîne me
morabilă prin faptul că, o dată cu 
aprobarea a o serie de importante 
acte normative, a dezbătut și a 
adoptat Planul cincinal de dezvol
tare economico-socială pe perioada 
1971—1975 — un program cutezător 
și mobilizator al muncii creatoare 
a întregului popor puse în slujba 
progresului și prosperității continue 
a României socialiste, ridicării ei 
pe noi trepte de civilizație și bu
năstare.

Elaborat în deplină concordanță 
cu obiectivele stabilite de Congre
sul al X-lea al P.C.R., în urma 
unor ample și laborioase analize și 
dezbateri la scara întregii țări, 
noul Plan cincinal se bizuie pe o 
fundamentare realistă, științifică, 
pe o imensă mobilizare a resurselor 
materiale și umane ale țării, pe 
identificarea unor posibilității su
plimentare, de natură să asigure 
ritmuri de creștere a producției ma-

coșului de dezvoltare intensivă și 
modernizare. Planul prevede ca in 
perioada 1971—1975 producția a- 
gricolă să crească cu 36—49 Ia sută 
față de media anilor 1966—1970.

Ampla dezvoltare pe care o va 
cunoaște economia națională în ac
tualul cincinal este subordonată, 
în ultimă . instanță, țelului funda-

care le reclamă construirea socie
tății socialiste multilateral 
tate.

Noul cincinal prevede 
importante, considerabil
pentru dezvoltarea bazei materiale 
necesare practicării sportului și a 
activităților de agrement. Acestui

dezvol-

fonduri 
sporite

• INVESTIȚII ÎN VALOARE DE 230 MILIOANE LEI O O 
LARGA GEOGRAFIE NAȚIONALA ÎN CONSTRUCȚIA DE 
STADIOANE SI SĂLI DE SPORT • „SALBA" PATINOARE
LOR ARTIFICIALE • BUCURESTIUL VA AVEA UN „PALAT 
AL SPORTURILOR" • TINERETUL SPORTIV ESTE CHEMAT 
SA PARTICIPE CU ENTUZIASM LA ÎNFĂPTUIREA ACESTEI 

VASTE ACȚIUNI

rarea unei pregătiri tehnice supe
rioare loturilor și echipelor de per
formanță, chemate să reprezinte 
România în arena marilor competi
ții olimpice, mondiale sau europene.

Aruncînd o succintă privire îna
poi vom vedea că în anii din urmă, 
prin grija partidului, sportul nos
tru și-a îmbogățit patrimoniul ma
terial, răspunzînd misiunii de a asi
gura praoticanților săi condiții me
reu mai bune. La Timișoara, Cluj, 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Piatra Neamț, Ploiești, Galați și 
alte orașe au luat ființă noi șl mo
derne săli de sport. Patinoarul arti
ficial de la București a fost acope
rit și reutilat, iar la Miercurea 
Ciuc a fost ridicat un nou pati
noar artificial acoperit, care va găz
dui la începutul anului viitor între
cerile grupei C a Campionatului 
mondial de hochei pe gheață.

LA BRAȘOV, IN MIJLOCUL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI

0 SCURTĂ ODIHNĂ A LOTULUI REPREZENTATIV,
IAR MIERCURI JOC DE VERIFICARE LA BUCUREȘTI

consacrate peste 230

bazei materiale va 
de o parte — atra-

Așa arată Palatul sporturilor din București în viziunea arhitectului 
Gabriel Cristea. (Desenul autorului proiectului)

Principala arenă sportivă 
stadionul 
tată

a țării, 
fost do- 
iluminat

„23 August", a 
cu o instalație de

MIRON OLTEANU
secretar al C.N.E.F.S.

POIANA BRAȘOV, 7 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru). Multă 
vreme ne-am gîndit la 
echipa Cehoslovaciei ca 
tate îndepărtată, ca la 
ment încă fără contur, 
noi prin alte evenimente fierbinți 
și captivante, care aveau darul să 
mărească parcă distanța cea ade
vărată. Dar, iată, pe drumul a- 
cesta plin de serpentine, străbătut 
in ultima vreme de către echipele 
noastre, avea să apară, după ulti
mul cot, după ultima miercuri a 
cupelor europene, ziua acestei par
tide, asemenea unui loc mascat de

meciul cu 
la o reali- 
un eveni- 
separat de

teriale, a eficienței economice și de 
ridicare a nivelului de trai superi
oare celor stabilite prin Directi
vele Congresului al X-lea al par
tidului.

Producția globală a industriei so
cialiste va spori intr-un ritm mediu 
anual de 11—12 Ia sută, ceea ce va 
îngădui ca în 1975 producția indus
trială globală să fie eu peste 71—81 
la sută mai mare decit în 1970 și 
de aproximativ de 3 ori mai mare 
față de 1965. De asemenea, 'agricul
tura va parcurge în actualul cin
cinal o etapă de accelerare a pro-

mental al întregii politici a parti
dului, pe care-1 constituie ridicarea 
necontenită a nivelului de trai și 
de bunăstare a poporului.

De această prevedere va benefi
cia larg mișcarea de educație fizi
că și sport, activitatea ridicată în 
țara noastră la rangul unei pro
bleme de stat, privită ca un mijloc 
eficient de întărire a sănătății ma
selor de oameni ai muncii, de 
creștere a unor generații puterni
ce și viguroase, educate în spiritul 
moralei comuniste, capabile să facă 
față cu succes sarcinilor sporite pe

obiectiv ii sint 
milioane lei.

Consolidarea 
îngădui —pe 
gerea unor mase mai largi de ce
tățeni spre practicarea permanentă 
și sistematică a exercițiilor fizice, 
iar — pe de altă parte — asigu-

Tn campionatul diviziei B de 
fotbal s-a consumat ieri o 
nouă etapă, a Xll-a. Tn gene
ral, s-au înregistrat rezultate 
scontate, gazdele terminînd 
victorioase. O singură excep
ție : la Giurgiu, formația lo
cală, Dunărea, a fost întrecu
tă de Metalul Tîrgoviște.

Cei doi lideri. Sportul stu
dențesc și C.S.M. Reșița și-au 
consolidat pozițiile în clasa
ment.

Citiți, în pagina a 3-a, 
relatările trimișilor și co
respondenților noștri de la 
aceste meciuri.

niște dealuri, țîșnind brusc în fa
ța privirii și apropiindu-se de 
tine cu o viteză ciudată. Acum, 
între prezent și confruntarea acea
sta au mai rămas doar șase zile. 
Cu opt zile înainte, adică sîmbătă, 
tricolorii — risipiți săptămîna tre
cută pe la Rotterdam, Varșovia, 
Arad, Bacău, București, Pitești etc. 
— au venit ca de obicei pe strada 
federației. De acolo a început dru
mul care se va încheia la 14 no
iembrie pe stadionul „23 August", 
în opt zile, echipa națională tre
buie să treacă printr-o succesiune 

de activități și de momente la 
sfîrșitul cărora e preconizat, teo
retic măcar, să capete forță, vi
goare, coeziune în toate sensurile,- 
încredere, luciditate, ambiție și alte 
calități necesare pentru ca o în
cleștare grea să se termine prin 
victorie.

Angelo Niculescu și Titus Ozon 
s-au gîndit să-i ducă mai întîi pe 
băieți, pentru 48 de ore, la Poiana 
Brașov. Au plecat acolo, sîmbătă 
la prînz. Am mers și noi cu auto
carul acela și ne-a frapat că, pe

tot parcursul, vreme de aproape 
trei ore, nimeni n-a simțit nevoia 
să spună ceva, fiecare jucător i- 
zolîndu-se prin tăcere, dorind sin
gurătatea și legătura numai cu 
sine. Această comportare. deloc 
obișnuită într-un grup, de fotba
liști, exprimă în cazul tricolorilor 
aspecte diverse, dar convergente 
prin efectul lor. Exprimă, și co
nectare la eveniment, și familiari
zarea lor cu încercările grele, care 
sînt trăite mai întîi puternic în in
timitate.

Aici, vremea este bună 
pentru filmat scene cu îndrăgos
tiți. Și zăpadă, și soare, și cald 
de făcut plajă, și bine de schiat si 
aer cu gustul purității. Sîmbătă 
seara, fotbaliștii echipei naționale 
s-au culcat devreme, fără con
semne.

Pe stadionul din Poiana, băieții 
au făcut duminică dimineața un 
antrenament. Pentru cei mai obo-

Romulus BALABAN t

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare tn pag. a 2-a)

„TROFEUL CARPAȚI" la handbal masculin

Jucătoarea Popa (Ceahlăul), la fileu, în luptă cu blocajul rapidist, format 
«lin Mathes și Szekely Foto V. BAGEAC

In divizia A, la volei

Rapid a întrecut
Politehnica Galati cu 3-0

Sîmbătă șl duminici s-au des
fășurat partidele etapei a șasea a 
campionatului masculin și cele din 
cadrul etapei a patra fu campiona
tul feminin. în majoritatea tntîl- 
nirilor victoria a revenit formații
lor gazdă. La masculin, doar stu
denții de la I.F.F.S. au izbutit să 
ciștige în deplasare. Ca valoare teh
nică și spectaculară s-a detașat par
tida Rapid—Politehnica Galați. La 
fete, de asemenea, nici o surpriză. 
Merită subliniată doar victoria ti
nerelor jucătoare de la Construc
torul asupra formației C.P.B. Iată 
amănunte de la meciurile progra
mate duminică.

MASCULIN
RAPID — POLITEHNICA GA

LAȚI (3—0) Întîlnirea a dat 
loc unei dispute deosebit de dîrze 
și a evidențiat revenirea pe linia 
de plutire a sextetului rapidist. Cel 
mai echilibrat (și de bun nivel 
tehnic) a fost primul set, în care 
învinșii s-au exprimat mai clar și 
au avut un randament foarte bun 
la blocaj, element important, chiar 
determinant în jocul lor. Dar Ra
pidul evolua la limita superioară a 
posibilităților sale, într-un ritm a- 
lert, cu un joc variat (datorat co
ordonatorului Marian Viorel), cu 
combinații surprinzătoare, ceea ce 
l-a degCQPtaâ pa la i'J’.

mătatea setului. Giuleștenii au pre
luat inițiativa și tabela de marcaj 
consemna la un moment dat o di
ferență de 5 puncte : 12—7 pentru 
ei. Blocajul gălățean a ripostat însă 
cu succes de cîteva ori, obligîndu-i 
mai apoi pe adversari să greșească 
și... 13—12 pentru Politehnica ! Ra
pid se apără apoi mai atent, re
cuperează, atacă viguros și încheie 
victorioasă repriza, printr-un punct 
din serviciu. Acest final de set a 
constituit, de altfel, verdictul me
ciului. Gazdele acționează în con
tinuare coerent, creează faze de
rutante și eficace, impunîndu-se și 
în celelalte două seturi, în fața 
unei echipe din ce în ce mai dez
organizată. Cei mai buni : Marian 
,Viorel, Victor Cătălin, Stelian Pen- 
ciulescu (Rapid), Dragoș Popescu 
(Politehnica). Au arbitrat foarte 
bine 1. Niculescu și C. Armășescu. 
(A. B.).

TRACTORUL BRAȘOV—VIITO
RUL BACAU (3—2). Joc destul de 
modest, încheiat cu victoria brașo
venilor, care, deși n-au strălucit, 
au reușit să. tranșeze în favoarea 
lor „duelul" cu formația băcăuană. 
Ceva mai hotărîți în ultimul set 
(cînd n-au mai avut căderi ca în

(Continuare în pag. a 2-aț 
to fJ&Wl «

LA GALAȚI S-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE 
SI PRIMELE JOCURI SlNT AȘTEPTATE CU INTERES 7

Nu este prea greu de bănuit că 
Galațiul trăiește acum din plin „ora” 
handbalului. O „oră" ce va dura a- 
proape o... săptămînă, timp 
care noua Sală a Sporturilor 
acest oraș va găzdui disputele 
șapte selecționate naționale, cărora 
li se alătură reprezentativa secundă 
a țării noastre — toate participante 
la cea de a XII-a ediție a „Trofeu
lui Carpați”. Onorați de încredința
rea unei asemenea sarcini. gălă- 
țenii fac tot ce le stă în putință 
pentru a se arăta la înălțime. O se
rie de amănunte despre preparati
vele întreprinse pe plan local citi
torii noștri le-au aflat din regentul 
interviu acordat de tov. C. Oprică, 
președintele. CJEFS Galați, cores
pondentului nostru din acest oraș. 
Pentru astăzi, ne-am gîndit că este 
bine să furnizăm alte informații le
gate de ultimele pregătiri ce se fac 
aici.

înainte de orice, considerăm nece
sar de a semnala faptul că Sala 
Sporturilor va fl dotată cu o mo
dernă tabelă electronică de marcaj, 
special concepută pentru handbal de 
firma budapestană „Elektroimpex".

în 
din 

a

7
Specialiștii maghiari au lucrat de 
zor în ultimele zile la verificarea 
utilajului, pentru ca încă din prima 
etapă cei prezenți să poată vedea 
rapid scorul, autorul golului, cine a 
fost eliminat, scurgerea timpului de 
joc si a celui de eliminare.. Este o 
realizare care impresionează, eu atît 
mai mult cu cit ea reprezintă o pre
mieră în handbal. Să sperăm că 
spectatorii — și poate chiar telespec
tatorii — vor fi mulțumiți și vor 
aprecia promptitudinea informațiilor 
ce le vor fi oferite prin tabelă.

Dar nu numai tehnicienii de la 
..Elektroimpex” lucrează de zor în 
Sala Sporturilor. în acest dute-vino, 
aflăm că aici s-a amenajat un spa
țiu specia! pentru biroul de presă, 
unde va funcționa o centrală tele
fonică cu linii interne si internațio
nale suficiente — se speră — pen
tru a satisface cerințele numeroșilor 
comentatori prezenți ia Galati, dintre 
care nu mai 
hotare. Este 
netăgăduit al 
are „Trofeul 
s-au pregătit _ . ...
ni s-a precizat — în glumă, desigur

— că si cabinetul medical va fi la 
înălțime. Să sperăm. însă, 
tă încăpere va fi cel mal 
licitată...

Preparativele pe care le 
nele locale îmbracă cele mai diferite 
forme, tocmai din dorința de a 
crea oaspeților cele mai bune posi
bilități atît de a participa 
ceri, cit si pentru a se 
(dacă doresc acest lucru), 
ni se arată ce s-a făcut si 
constatăm că aproape nu a mai 
mas nimic de îndeplinit, pentru 

interna- 
organi- 
îndoim, 

hărnicia 
oaspeții

că aceas- 
puțin so-
fac orga-

la între- 
destinde 

Peste 
peste

tot 
tot 
ră- 
ca

putin de 21 de peste 
si acesta un semn de 
largului ecou pe carerl 
Carpați". De asemenea, 
cu atenție vestiarele și,

această tradițională dispută 
țională să se bucure de o 
zare ireproșabilă. Nu ne 
cunoscind amabilitatea și 
gălățenilor. că — în plus — 
vor păstra amintiri dintre cele mai 
frumoase din acest mare centru in
dustrial. unde întîlnirile din cadrul 
„Trofeului Carpați" 
cu un mare interes.

sînt așteptate

Prime's echipe a!e țării încep maraton

Și actualul campionat începeColin ANTONESCU

(Alte omănunte în pag. a IV-a)

Șt actualul* campionat începe sub semnul marii rivalități dintre fruntașei^ 
crosei românești, Dinamo și Steaua în fotografie: un moment de încleș

tare tipic intîlnirilor dintre aceste două echipe.

La rugby: DINAMO-GRIVIȚA ROȘIE 9 9
Rezultate tehnice : Știința Petroșani — „U" Timișoara 6—0 (3—0), Rul

mentul Bîrlad — Steaua 16—8 (0—8), Sportul Studențesc — Farul Con
stanța 14—4 (3—0), Gloria — C S.M. Sibiu 3—0 (3—0), Agronomia Cluj — 
Politehnica Iași 10—0 (3—0), Dinamo — Grivița Roșie 9—9 (3—0).

dintreFilmul meciului-derby
Dinamo și Grivița Roșie se asea
mănă, într-un fel, cu cel din eta
pa a IXI-a, dintre Dinamo și Steaua. 
Ca și atunci, echipa lui Florian 
Gheondea a pierdut partida pe 
linia de sosire, obligată fiind să se 
consoleze doar cu 
egalitate : 9—9.

Scorul final este 
Dacă ținem seama 
neral al meciului, 
afirmativ, ambele echipe avînd pe
rioade aproximativ egale de domi-

un rezultat de

oare echitabil ? 
de aspectul ge- 
răspunsul este

însă,nare. După ocaziile avute,
Grivița Roșie ar fi meritat victoria, 
și încă într-o manieră categorică. 
Dinamo a ratat 19 puncte prin 
Nica (Iov. ped. min. 1 și două 
„drop“-uri în min. 10 și 26), Nico- 
lescu (un „drop" în min. 24 și o 
situație clară de „essai" în min. 
69). și Florescu (bară la un „drop" 
în min. 60), în timp ce adversara 
sa ar fi putut concretiza 23 de 
puncte prin Onuțu (situație favori- 
zantă de „essai" în min. 7), Țîbu- 
leac (Iov. ped. în min. 14, 31 și 52),

5
Pavlovici (două ocazii favorabile 
de „essai" în min. 16 și 77) și Bal- 
can (un „essai" pe... fanionul din 
marginea terenului de țintă, 
min. 76).

Dacă ar fi să ne ghidăm după 
ceastă suită de ocazii ratate 
ambele părți și dacă am lua 
considerație și cele 18 puncte în
scrise, am fi tentați să acordăm 
meciului, în ansamblu, calificativul 
de satisfăcător. Dar, spre regretul 
celor care au făcut deplasarea la 
stadionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare (și n-au rămas în fața tele
vizoarelor) meciul n-a strălucit prin 
faze de rugby autentic. Au abun
dat trimiterile de baloane în tușe, 
greșelile de ordin tactic și uneori,

în

a- 
de 
în

Participantele la seria de elită a 
campionatului național de hochei 
încep astăzi, pe patinoarul artificial 
acoperit „23 August" din Capitală, 
primul din cele cinci tururi prevă
zute pentru desemnarea noii dețină
toare a titlului. Actuala campioană, 
DINAMO BUCUREȘTI, primește 
asaltul eternei sale rivale, STEAUA 
BUCUREȘTI, dar și a încă două 
formații, AVÎNTUL MIERCUREA 
CIUC și AGRONOMIA CLUJ, cu 
ambiții și veleități redeșteptate. 
Ținînd seama de faptul că, înce- 
pînd de luni, vo>r evolua pe gheață

toți componenții lotului republican 
(aflat în plin program de pregătire 
pentru participarea la grupa B a 
C.Mi), ne dăm seama că actualul 
turneu al campionatului cîștigă nu 
numai în interes dar și în însem
nătate.

Se va juca după următorul pro
gram : LUNI 8 NOIEMBRIE : ora 
16,30 Steaua — Avîntul ; ora 18,30 
Dinamo — Agronomia; MARȚI 9 
NOIEMBRIE : Dinamo — Avintul 
și Steaua — Agronomia ; JOI II 
NOIEMBRIE : Avîntul — Agrono
mia și Dinamo — Steaua.

FINAL DE MARE LUPTĂ ÎN ORUDA DE EA GALAȚI
brul de forțe care a caracterizat 
competiția. Surprizele au punctat 
copios această parte a disputei. Vă 
vom oferi cîteva scurte relatări de 
la întîlnirile ultimei zile.

O frumoasă acțiune de atac condusă de Țurlea. Jucătorul dinamovist va 
fi însă stopat de Onuțu, sub privirile lui Leșan (în planul al doilea) șt 
ale lui Demian, căpitanul actualului lider,,, ~ Foto; Dragoș NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)

* GALAȚI, 7 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). —

Primul tur al întrecerii dintre e- 
chipele care fac parte din eșalonul 
secund al campionatului țării s-a 
încheiat pe patinoarul artificial din 
localitate în mijlocul unui interes 
deosebit, stîrnit mai ales de echili-

ROMAN, 7 (prin telefon, de la 
corespondenții noștri).

Ultimul act al sezonului oficial 
de atletism în aer liber — campio
natul național de maraton — a avut 
loc duminică la Roman, pe o vre
me primăvăratecă, sub privirile 
unui mare număr de spectatori 
aflați pe traseu. Pe distanța Ro
man—Galben și retur, 29 de con- 
curenți și-au disputat cu ardoare 
titlul de campion național. Pînă la 
urmă, victoria a surîs veteranului 
Nicolae Mustață de la Dinamo 
București 
tanța în 2h 21 t 32, urmat 
proape de Aurel Scolopiuc 
xa Suceava) cu 2h 211 32,4.

care a acoperit dis- 
îndea- 

(Flamu- 
jn con

tinuare s-au clasat: Mihai Pădu- 
reanu (Metalul Roman) 2h 27 : 41,6, 
Nicolae Ceapă (Farul Constanța) 
2h35:09,4, Ion Ieger (Dinamo Bucu
rești) 2h36:ll, Gheorghe Barbu 
(Farul Constanța) 2h 39 : 04.2. Paul 
Lazăr (Farul Constanța) 2 h 46:11,4, 
Alexandru Arnăutu (Dinamo Bucu
rești) 2h50:53,6, loan Urse (P.T.T. 
București) 2h51:37,4 și loan Maxim- 
ciuc (Progresul Buc.) 2h52:58,8. Pe 
echipe : Dinamo București a cîști- 
gat titlul național totalizînd 10 p, 
fiind urmată de Farul Constanța cu 
11 p și Progresul București cu 27 p.

AVÎNTUL GHEORGHIENI — TlR- 
NAVA ODORHEI 7—6 (2—1, 2—5, 

3—0)
După jocul excelent făcut cu o 

seară înainte în compania studen
ților bucureșteni, Tîrnava a fost pe 
punctul să furnizeze o nouă și mare 
surpriză. De la început, cele două 
echipe s-au încleștat într-o luptă 
extrem de dîrză, jucînd deschis, a- 
tacînd vehement, dar și ratînd nu
meroase ocazii.

în repriza secundă, hocheiștii de 
Ia Tîrnava evoluează în forță și 
înscriu nu mai puțin de 5 goluri, 
dintre care unul dintr-o lovitură de 
penalitate. Se părea că victoria nu 
le mai poate scăpa. Dar, marcați de 
efortul depus pînă atunci, ei cedea
ză inițiativa și pierd partida în- 
tr-un final de un rar dramatism.

Autorii celor 13 puncte au fost i 
Kemeneș (2), Csiki (2), T. Gher- 
ghely, Szasz și L. Gherghely, res
pectiv, Kraus, Gorgy și Tarcsi (fie
care cîte două). Au arbitrat compe
tent C. Sgîncă și A. Balinth.

George GROAPA DUNĂREA GALAȚI — IP.G.G. 
. 2~2. «-«I
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După două etape,

DOAR STEAUA Șl POLITEHNICA GALATI 
SÎNT NEÎNVINSE ÎN DIVIZIA MASCULINĂ A!

' Ieri, în cadrul campionatelor re
publicane de baschet (etapa a Il-a 
la băieți, etapa a Hl-a la fete), au 
fost înregistrate următoarele 
zultate i

re-

& MASCULIN
F POLITEHNICA GALAȚI — UNI- 
IVERSITATEA CLUJ 84—76 (42—39).
După frumosul succes obținut, du- 

îminica trecută, de Universitatea
Cluj, în fața echipei Dinamo (cam- 

‘pioana țării), publicul gălățean a 
^așteptat cu mult interes evoluția 
‘ oaspeților, alături de care baschet- 
' baliștii din Galați au furnizat în
totdeauna partide spectaculoase. 

: Așa a fost și de data aceasta. La în
ceput, inițiativa a aparținut echipei 

! Universitatea, dar din min. 13 Po
litehnica și-a impus jocul incisiv și 
mai eficace, dominînd din ce în ce 
mai autoritar și realizînd, pînă la 
urmă, un succes pe deplin meri
tat. Victoria elevilor prof. Petrică 

: Vasiliu a fost determinată în mare 
măsură de 'aportul lui Moraru (26 
'p), Martinescu (24 p) și Samson 
i (23 p), deosebit de combativi și de 
ipreciși în aruncările la coș. Oas- 
peții au avut în Demian (26 p) 

'și Riihring (18 p) cei mai siguri 
marcatori. Au arbitrat bine I. Pe- 
truțiu și D. Ganea (ambii din Bucu
rești). (T. SIRIOPOL-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — VO
INȚA BUCUREȘTI 87—78 (49—40). 
Derby-ul noilor promovate în divi
zia A s-a încheiat cu victoria gaz
delor, după o partidă interesantă, 
de mare luptă și spectaculoasă 
(mai cu seamă în repriza secundă). 

-Lipsiți de aportul a doi titulari 
i (Mafie și Bidiga, indisponibili) și 
eu Bugariu nerestabilit complet 
după accidentul suferit, mureșenii 
și-au impus totuși jocul, conducînd 
permanent, la un moment dat chiar 
cu o diferență de 15 p (min. 12 : 
37—22). Oaspeții au refăcut, însă, 
din handicap, datorită lui Kiss (cel 
mai bun de pe teren), un intell

igent coordonator de joc. și totodată 
bun realizator. Principalii marca
tori : Czedula 25 p, Nagy 18, Bara 
16 de la Mureșul, respectiv Kiss 
28, Teodora 16. Au arbitrat bine E. 
Hottya (Oradea) și dr. I. Știrbu 
(Cluj). (C, ALBU — coresp.). '

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— POLITEHNICA CLUJ 100—77 
(45—24). După cum începuse -me
ciul, se părea că timișorenii vor 
realiza o diferență astronomică. 
Dar. în repriza secundă, clujenii au 
acționat cu mai mult eu?aj și au 
încheiat aceste 20 de minute la o 
diferență minimă ; 53—55. Princi
palii realizatori au fost Viciu 35, 
Czmor 26, Cîmpeanu 15 de la Uni
versitatea, respectiv Banu 24, Ro
man 18. Bun arbitrajul prestat de 
C. Negulescu (București) și A. Balas 
(Tg. Mureș). (P. ARCAN-coresp.).

CLASAMENT
1. Polit. Gal.
2. Steaua
3. Dinamo
4. Univ. Tmș.
5. I.C.H.F.
6. Rapid
7. Mureșul Tg. M.
8. „U“ Cluj
9. I.E.F.S.

10. Polit. Cluj
11. Voința Buc.
12. Polit. Buc.

2 2 0 179—159 4
2 2 0 142—130 4
2 1 1 160—144 3
2 1 1 162—152 3
2 1 1 132—125 3
2 1 1 137—135 3
2 1 1 156—157 3
2 1 1 147—153 3
2 1 1 139—148 3
2 1 1 120—142 3
2 0 2 120—130 2
2 0 2 141—160 2

FEMININ
CRIȘUL ORADEA — UNIVER

SITATEA IAȘI 40—41 (18—14,
35—35). A fost un meci de slab 
nivel tehnic, presărat cu greșeli 
personale (gazdele 26, oaspetele 29). 
în min. 10, scorul era de numai 
1—0(11!) în favoarea Universității. 
Orădencele nu au izbutit să se 
descurce In fața apărării în zonă 
bine organizată de ieșence. Studen
tele au luptat cu multă însuflețire 
și au condus majoritatea timpu
lui. în prelungiri, ele au dovedit 
mai mult calm și și-au apărat cu 
multă dîrzenie avantajul minim 
luat în min. 42. în felul acesta, 
Universitatea Iași se menține neîn
vinsă după trei etape, fapt cu totul 
remarcabil pentru o echipă promo
vată în acest an în prima divizie 
a țării. Cele mai bune realizatoa
re: Apostol 12, Haraga 10 de la 
Universitatea, respectiv Czege 12, 
Balogh 10. Au arbitrat foarte bine 
P. Pasăre (București) și A. Cara- 
man (Timișoara). (P. LtiRINCZ, 
coresp).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
RAPID BUCUREȘTI 61—66 (33— 
34). întrecerea, dinamică, a plăcut. 
Schnebli, conducătoarea de joc a 
studentelor, și-a împins mereu par
tenerele in atac, dar acestea au 
greșit deseori, chiar și la .scorul de 
59—60, moment critic în care re
zultatul putea fi decis în favoarea 
timișorencelor. Rapidistele au în
cercat să tempereze verva de joc 
a gazdelor și au „apăsat pe acce
lerator" în final, cucerind pe merit 
victoria. Principale realizatoare: 
Roșianu 27, Nicola 18, Suliman 14 
pentru Rapid, Diaoonescu 22, Gross- 
kopf 14, Schnebli 11. Au arbitrat 
bine Șt. Grecu (Tg. Secuiesc) si 
G. Mahler (Satu Mare). (P. CREȚU- 
coresp).,

SANATATEA SATU MARE — 
A. S. ARMATA CLUJ 65—78 (36— 
38). Publicul a fost martorul celei 
de a treia înfrîngeri consecutive a 
baschetbalistelor din localitate. Clu- 
jencele, mai bine pregătite din 
punct de vedere tehnic și tactic, 
și cu Trandafir în formă deosebită, 
au condus tot timpul, adjudeeîn- 
du-și in final o victorie clară. Cele 
mai bune realizatoare : Trandafir 
30, Ec. Pajtek 12 pentru A.S.A., 
respectiv Anderco 14. (V. GODJA- 
coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — I.E.F.S. 41- 
66 (21—37). Studentele au obținut 
un nou succes, ca urmare a acțiu
nilor mai bine organizate și, în ace
lași timp, mai precise. S-au eviden
țiat Iftimie (bună coordonatoare), 
Tita (18 p), Szabo (16 p), de la 
I.E.F.S., respectiv Dumitru (13), Si
mon (10 p) și Mare? (10 p). Au 
arbitrat bine M. Vodă (Galați) și 
Al. Ivan (Timișoara). (C. GRUIA- 
coresp.).

CLASAMENT
1. Polit. Buc,
2. I.E.F.S.
3. Rapid
4. Univ. Iași
5. A.S.A. Cluj
6. Voința Bv.
7. Sănătatea S.M.
8. Crișul Oradea
9. Constr. Buc.

10. Univ. Tmș.

3 3 0 245—139 6
3 3 0 212—140 6
3 3 0 209—155 6
3 3 0 154—134 6
3 2 1 190—178 5
3 1 2 151—183 4
3 0 3 160—188 3
3 0 3 136—189 3
3 0 3 136—207 3
3 0 3 155—235 3

Etapa a IlI-a (14 noiembrie); 
I.E.F.S.-Mureșul, Politehnica Buc.— 
Politehnica Galați, Rapid—Dinamo, 
Voința Buc.—Universitatea Timi
șoara, Universitatea Cluj—I.C.H.F., 
Politehnica Cluj—Steaua.

Etapa a IV-a (14 noiembrie) :
A.S.A. — I.E.F.S-, Universitatea lași 
— Universitatea Timișoara, Sănă
tatea — Crișul, Politehnica — Voin
ța, Rapid — Constructorul

O REUNIUNE DE
După mii de kilometri parcurși de 

Ia începutul anului in antrenamente 
zilnice și după zeci de probe publi
ce care le-au consumat sistemul 
nervos, concurenții reuniunii de ieri 
au evoluat la nivelul celor mai bune 
performanțe din carieră. Ba. mulți 
dintre ei, și-au corectat și recordurile 
carierei. Este fără îndoială o notă 
elogioasă pentru colectivul antreno
rilor noștri și al ajutoarelor lor.

Din buchetul celor opt alergări 
ale zilei — toate viu disputate _ — 
cea mai spectaculoasă sosire s-a în
registrat in premiul Simeria. unde 
lupta dintre Formula, Hebe și Hec
tar s-a rezolvat Pe ultimii metri. 
Dar cea mai valoroasă performanță 
trebuie s-o atribuim lui Habar pen
tru recordul său de 1.27 pe care-l 
înscrie victorios. Dintre driver!, Tă
nase și Olteana au repurtat fiecare 
un dublu succes.

Cit privește oaspeții americani, 
evoluția lor a fost modestă, de fie* 
care data ei necontind în lupta fi
nală. în orice caz. acum putem ex-

REAL SUCCES
prima convingerea câ William Lăs- 
ky este superior colegului său. Ar
thur Nestved, dar valoarea lui nu 
depășește cu nimic nivelul mediu al 
driverllor noștri.

Mai menționăm că premiul apran- 
tiilor a revenit la luptă iepei Tanța, 
aoordind o meritată satisfacție lui 
D. Stan, element modest, dar în
totdeauna corect, apărindu-șl șansa.

Neașteptat de numerosul public 
care a populat incinta hipodromu
lui a avut răsplata vizionării unor 
alergări de un bun nivel spectacular.

Rezultate tehnice l. Furioasa 
(M. Ștefănescu). Goblen, Macaz 35,9, 
2. Rusălcuta (I. Olteanul. Sanda. Ta- 
bacu 37,8. 3. Obreja (T. Dinu), Lă
caș, Telega 32,1, 4. Formula (Gh. 
Tănase), Hebe. Hectar 30.3. 5. Tan- 
ța (D. Stan). Florid. Ibia 31,1, 6. 
Rai (Gh. Tănase), Mandarina, Sen
zația 35,2. 7. Habar (I. Olteanu),
Rosalia, Sonda 27, 8. Trosnet (S. 
Mihăilescu). Voința. Ironia 39,5.

Niddy DUMITRESCU

(Urmare din pag. 1) 

realizată la nivelul tehnicii mon
diale. Au fost amenajate, de ase
menea, bazine de înot, popicarii, 
piste de atletism, terenuri bitumi- 
nizate în curțile școlilor și altele.

Adăugîndu-se la toate acestea 
construcțiile care urmează a fi e- 
fectuate în noul cincinal (unele 
dintre ele smt de acum începute, 
aflîndu-se, chiar, în stadii avansate 
— la Iași, Pitești și Călărași —) 
vom avea imaginea tabloului pros
per care se deschide în fața miș
cării sportive din România.

în gospodărirea fondurilor ce 
i-au fost puse la dispoziție, Consi
liul Național s-a orientat în trei 
direcții : .

a) Lărgirea geografiei bazelor 
sportive pe teritoriul țării, acordîn- 
tlu-se grijă și sprijin noilor județe, 
cu o zestre — deocamdată — mai 
săracă în această privință ;

b) Dezvoltarea și modernizarea 
bazelor sportive existente, în pa
ralei cu construcția celor noi;

c) Luarea de măsuri ca fiecare fe
derație, fiecare ramură sportivă să 
dispună de centre proprii pentru 
desfășurarea procesului de pregă
tire.

Printre noile construcții care vor 
lua ființă în anii următori cităm :

• SĂLI DE SPORT (1000—2000
V ■ JrfciT T ■ -JIÎ-XTT.- ■ —

locuri) la Brașov, Bacău, Deva, 
Satu Mare, Craiova, Tîrgoviște, Hm. 
Vîlcea, Tg. Mureș, Buzău ;

• SĂLI DE PREGĂTIRE pentru 
sporturi individuale și jocuri la 
București, Reșița, Pitești, Tr. Se
verin, Bistrița, Tg. Jiu, Tulcea, Sla
tina. Zalău, Focșani, Alexandria, 
Miercurea Ciuc, Vaslui, Slobozia, 
Baia Mare ;

• NOI STADIOANE la Brăila

Pătrunde Radu Diaconescu, cel mai bun de pe teren în derbyul de sini 
bătă, Dinamo—Politehnica București. Foto Dragoș NEAGU

CAMPIONATUL DIVIZIONAR

O ETAPĂ CU MAI MULTE DERBYURI REUȘITE
Etapa a 6-a a oamplonatulul di

vizionar de popice a programat mai 
multe meciuri intre fruntașele ce
lor patru serii, precum și intre for
mații de forțe sensibil egale, ceea 
ee a dat loc la întreceri viu dispu
tate, de bună factură tehnică, unele 
încheiate cu victoria oaspeților, lu
cru rar intilnit în campionatul tre
cut.

FEMININ
Voința Tg. Mureș — Voința Cluj 

2310—2345. Campioanele au fost în
vinse pe teren propriu. Avînd in 
Maria Martina pe cea mai slabă ju
cătoare (327) gazdele n-au mal pu
tut reface handicapul, fiind nevoite 
să piardă la o diferență de 35 de 
puncte. Mai omogene, olujencele au 
avut in Ileana Nagy (410) șl Ilea
na Gyarfas (400) pe principalele 
autoare ala acestui frumos succes. 
Cel mai bun rezultat individual l-a 
înregistrat maestra emerită a spor
tului Margareta Szemany (Voința 

Tg. Mureș) care a doborit din 100 
bile mixte 442 de popice. (I. PĂUȘ- 
coresp).

Voința București — Metrom Bra
șov 2593—2349. Lidera seriei Sud și 
principala ci adversară, Metrom Bra
șov. și-au disputat intilctatea PȘ 
patru din. cele 6 piste ale arenei 
Voința din Capitală. Se pare. că 
bucureștencele sint imbatabile în 
grupa respectivă, deoarece se află 
la a 6-a victorie consecutivă, dintre 
care 5 la scoruri ridicate (intre 2500 
și 2600). Acomodi ndu-se rapid cu 
particularitățile arenei proprii, ele
vele antrenorului emerit Alexandru 
Andrei au confirmat și simbătă for
ma bună in care se află, toate reu
șind să treacă de 400, iar Crista Sz°cz 
a fost performera intilnirii: 458,

Am observat in evoluția brașoven- 
celor preocupare pentru formarea 
unui stil elegant de lansare a bilei, 
majoritatea acționind cu siguranță 
la... ulița preferată a popicelor in 
manșele „pline", iar la „izolate” do-

(Urmare
din pag. 1)

cel de al patrulea, în care, deși 
au condus cu 8—2. 10—6 și 12—10 
l-au pierdut) jucătorii formației 
gazdă s-au impus și au cîștigat 
după 98 de minute de joc defensiv. 
Bun arbitrajul cuplului V. Szokacs- 
F. Borz din B. Mare. (C. GRUIA- 
coresp).

Bugarschi (Politehnica), Găvozdea. 
Braun (Univ.). A arbitrat corect 
cuplul clujean M. Herța—V. Mo
raru (P ARCAN-coresp.).

FEMININ
MEDICINA BUCUREȘTI—UNI

VERSITATEA TIMIȘOARA (3—1). 
Derbyul etapei feminine s-a situat 
sub nivelul așteptărilor, ambele e- 
chipe evoluînd modest. Bucureș- 
tencele s-au impus clar în primele 
două seturi, datorită rinostei de... 
divizia B a adversarelor, apoi au 
pierdut la fel de clar pe cel de

MASCULIN : Steaua — Progresul 3—0 (11, 12, 11), disputat simbătă 
seara, Rapid — Politehnica Galați 3—0 (13, 10, 8), Dinamo — Universitatea Cluj 
3—0 (5, 3, 7), disputat la 1 noiembrie, Unirea Tricolor Brăila — I.E.F.S. Bucu
rești 0—3 (—11, —8, —4), Tractorul Brașov — Viitorul Bacău 3—2 (—10, 3, 8, 
—12, 6), Politehnica Timișoara — Universitatea Craiova 3—1 (10, 8, —12, 6).

FEMININ : C.P.B. — Constructorul București 1—3. (—11, 8, —4, —11) — 
simbătă, Medicina București — Universitatea Tmișoara 3—1 (3, 8, —7, 7). I.E.F.S. 
— Farul Constanța 3—2 (—14, 6, 9, —13, 7), Rapid — Ceahlăul P. Neamț 3—0 
(9, 7, 10), Sănătatea Arad — Dinamo 0—3 (—7, —8, —11), Penicilina Iași — 
C.S.M. Sibiu 3—1 (2, —13, 0, 3).

ETAPA VIITOARE. Masculin : I.E.F.S. — Rapid, Progresul — Dinamo, 
Politehnica Galați — Steaua, Viitorul — Politehnica Timișoara. „U“ Cluj — 
Tractorul, Univ. Craiova — Unirea Tricolor Brăila ;

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

• Astăzi, de la ora 17, in sala Dinamo are loc partida masculină Di
namo București — Politehnica Galați, contând pentr-u etapa a opta.

CLASAMENTE

MASCULIN

1. DINAMO 6 S 0 18: 1 12
2. Steaua 6 S 0 18: 1 12
3. Rapid UI 15:6 11
4. I.E.F.S. s 5 1 16: 7 11
5. Progresul 6 3 3 11:12 9
6. Tractorul 6 3 3 9:11 9
7. Politehnica Gl. 6 2 4 11:13 8
8. Politehnica Im, 6 2 4 7:13 8
9. Viitorul 6 1 5 8:17 7

10. „U“ Cluj 6 15 6:17 7
11. Unirea Tricolor 6 15 6:17 7
12. Univ. Craiova 6 15 5:15 7

FEMININ

1. PENICILINA 4 4 0 12: 1 8
2. Dinamo * 1 ii 12: 1 6
3. Rapid 4 4 0 12: 1 8
4, Medicina 4 1 0 12: 6 8
5. I.E.F.S. 43111:77
6. Universitatea 4 13 7:9 5
7. Constructorul 4 13 6:10 5
8. Farul 4 13 6:11 5
9. Ceahlăul 4 1 3 5:11 5

10. C.P.B. 4 13 4:10 5
11. C.S.M. 404 3:12 4
12. Sănătatea 4 0 4 1:12 4

nu a ridicat probleme deosebite ju
cătoarelor de la Rapid, ce s-au im
pus în mai puțin de o oră. Oaspe
tele n-au mai reeditat buna com
portare din ultimele două etape. 
Din nou am remarcat jocul foarte 
bun ai jucătoarei Rebac, excepțio
nală pe toată durata partidei. Au 
mai ieșit in evidență : Szekely și 
Bălășoiu (Rapid), Asavci și T. Vi- 
ruzab (Ceahlăul). Foarte bun arbi
trajul cuplului V. Savu—N. Mate- 
escu. (Iulian COSTINIU).

I.E.F.S—FARUL CONSTANȚA 
(3—2). Joc frumos, cu spectaculoa
se răsturnări de scor pe parcursul 
celor două ore cit a durat întâl
nirea. De reținut faptul că, față de 
evoluția din partida cu Dinamo, 
de data aceasta Farul* s-a prezentat 
mult mai bine, atît în atac cît și 
în apărare. I.E.F.S. a întâmpinat o 
rezistență neașteptață și a ctștigaț 
deoarece în final a acționat mai 
organizat. Am remarcat de la în
vingătoare pe Cengher și Cîrstoiu, 
iar de la Farul pe Cernega și Pa?- 
ca. Arbitrajul, foarte bun : M. Ni- 
colau si D. Radulescu (N.M.).

SĂNĂTATEA ARAD—DINAMO 
BUCUREȘTI (0—3). Cu excepția 
ultimului set, arădencele au jucat 
slab. Astfel, dinamovistele au cîș
tigat cu ușurință. Au arbitrat mul
țumitor N. Luea și O. Drăgan (Ti
mișoara). (Șt. IACOB-coresp.).

vedind precizie în rezolvarea dife
ritelor figuri. Metrom ar fi putut 
probabil realiza un rezultat superior, 
dar două dintre jucătoarele de bază, 
Livia Răstăman și Margareta Rotter, 
au Irosit multe bile pînă cind și-au 
regăsit ritmul normal, fiind înregis
trate cu rezultate sub nivelul posi
bilităților lor: 374 și, respectiv, 389. 
„Deschizătoarea de pîrtie” Gabriela 
Blaga (440) și micuța Ileana Băn- 
cilă (407). în vădit progres, au dat 
satisfacție exigentului antrenor bra
șovean Gh. Răstăman (TR. I.).

Constructorul București — Cetatea 
Giurgiu 2487—2595. Deși au avut pa
tru jucătoare care au depășit 400 
p. d. gazdele au fost nevoite să ce
deze în fata ambițioaselor lor ad
versare din Giurgiu. O remarcabilă 
precizie in lansarea bilei au arătat 
Elena Oniciu0 (484), Maria Lupea 
(451) de la învingătoare, respectiv 
Smaranda Oprea — 478 și Vasllica 
Martin — 440. (D. DIACONESCU-co- 
resp.).

Petrolul Băicol — Voința Ploiești 
2457—2446. Meci echilibrat pînă la 
ultimele bile, victoria la limită fiind 
pe deplin meritată de gazde. S-au 
remarcat Paraschiva Păunescu — 
434, Elena Bîrligea — 419 (Petrolul), 
Maria Antohj 449 și Polixenia Ga- 
vrilă — 415. (I. BRÎNZEA-coresp.).

Laromet Buc. — Gloria Buc. 2306— 
2218. Succesul gazdelor nu a stat 
nici o clipă sub semnul îndoielii. 
Cinci dintre învingătoare și-au de
pășit adversarele directe. Cel mai 
bun rezultat individual a fost obți
nut de Elena Trandafir (L), marcată 
cu 401. (M. LUTAȘU-coresp.).

C.S.M. Reșița — Hidromecanica 
Brașov 2469—2391. Reșițencele au re
purtat o prețioasă victorie în cursa 
pentru titlu. (I. PLAVIȚU-coresp.).

Dermagant Tg. Mureș — Voința 
Mediaș 2244—2268

Voința Sibiu — Voința Timișoara 
2242—2127

Voința Oradea — Voința Craiova 
2388—2263

Vointa Constanfa — Rapid Buci, 
2408—2218

MASCULIN
Constructorul Galati — Petrolul 

Ploiești 4888—4842. Cel mai important 
meci al seriei Sud a satisfăcut pe 
deplin așteptările publicului. Fără a 
fi strălucită din punct de vedere 
tehnic. întîlnirea a plăcut prin evo
luția scorului. învingătoarea fiind 
cunoscută la ultimele schimburi. Cu 
un plus de precizie, popicarii de Ia 
Constructorul șl-au 'adjudecat cele 
două puncte* grație în special fru
moasei comportări arătate de Ilia 
Băiaș — 863 si Iosif Tismănaru — 
865. De la oaspeți a corespuns In
tegral Gh. Silvestru — 847. (V. ȘTE- 
FANESCU-coresp.).

Voința Cluj — Voința Tg. Mureș 
4921—4945. în derbyul seriei Nord, 
victoria a revenit oaspeților într-o 
confruntare extrem de dîrză, după 
ce fiecare echipă a trecut pe lingă 
victorie. Cei mal buni jucători al 
reuniunii au fost: St. Ordog 877, I. 
Szăsz — 819, I. Soos — 834 de la în
vingători, respectiv I. Stefuț — 834 
și N. Gartner — 838. (E. FEHER- 
VARI-coresp.).

Rafinăria Teleajen — Flacăra Cîm- 
pina 4674—4786.

Constructorul București — Rapid 
București 5632—5562.

Gloria București — Rulmentul 
Brașov 5075—4797.

C.F.R. Tg. Mureș — Electrica Si« 
biu 4998—4891

C.S.M. Reșița — Olimpia Reșița 
5052—5043

Gaz metan Mediaș — C.F.R. Ti- 
mișoara 5063—5034

Voința București — Metalul Ploi 
peni 5251—4919 ■ i

Voința Lugoj — I.C. Oradea 4748—< 
4801

-Ț

„CUPA ROMÂNIEI"

STEAUA — CIȘTIGÂTOAREA CELEI DE A V-a EDIȚII
CLUJ. 7 (prin telefon). Deși îna

intea ultimei zile a întrecerilor din 
cadirul „Cupei României” Dinamo 

conducea în clasament cu 27 de 
puncte, ea a ratat cîștigarea trofeu
lui. datorită unei comportări sub aș
teptări manifestată în ultima probă 
a competiției: cea de obstacole pe 
echipe, categoria ușoară, desfășurată 
in două manșe. Avind un eliminat 
in prima manșă (Mircea Silea, cu 
Viniciu) și foarte multe penalizări, 
Dinamo a fost net depășită, ea tre
buind să se mulțumească, in clasa
mentul probei, doar cu locul IV, 
dună Steaua (16 p. penalizare). A.S.A. 
Cluj (19 p) și C.S.M. Iași (21 p).

Privind in ansamblu ultima pro
bă din jadrul cupei, se impune a 
fi subliniată deosebirea de compor-

tare între prima manșă — unde am 
înregistrat evoluții superioare — și 
manșa a doua, unde numărul pena
lizărilor pentru doboriri si derobărl 
a fost foarte ridicat.

De remarcat comportarea călăre
ților V. Costache (Steaua) cu Saghfa 
și P. Mazilu (C.S.M. Iași) cu Atom 
— singurii care au încheiat cele do
uă parcursuri fără nici o eroare — 
și spectaculoasele curse ale clujen- 
cei Viorica Mateiaș — cu Trubadur.

Iată primele trei echipe clasate in 
cea de a V-a ediție a „Cupei Ro
mâniei’’ (competiție care s-a bucu-< 
rat de o organizare excelentă) L 
STEAUA 224 p. 2. Dinamo 211 p, 3, 
A.S.A. Cluj 167,40 p.

Nușa DEMIAN

(Urmare din pag. 1)

DINAMO — GRIVIȚA ROȘIE 9—9

UNIREA TRICOLOR — I.E.F.S. 
(0—3). Scorul la care a luat sfîrșit 
jocul reflectă slaba comportare a 
jucătorilor echipei gazdă, care au 
opus rezistență doar în primul set. 
Au condus C. Șovăială din Ploiești 
și 1. Ionescu din Constanța. (C. 
NTCOLAE-coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA—U- 
NI VERSITATEA CRAIOVA (3—1). 
Gazdele au jucat ceva mai atent 
și în consecință au gyeșit mai pu
țin decît craiovenii. cîștigînd parti
da. Doar în setul ■ trei, timișorenii 
s-au relaxat, permițînd oaspeților 
să cîștige. S-au remarcat Coste,

al treilea, demonstrînd că sînt de
parte de valoarea cu care sînt cre
ditate, avînd în vedere componen
ța lotului. O impresie defavorabilă 
au lăsat studentele timișorence la 
prima lor evoluție în Capitală. Doar 
cu o singură trăgătoare de sigu
ranță (Dobrogeanul și cu o jucă
toare completă (Coste) campionatul 
devine — se pare — un calvar 
pentru Universitatea Timișoara, al
tădată echipă cu pretenții. Bun ar
bitrajul cuplului Z. Patru—M. Ze- 
linschi.

RAPID BUCUREȘTI—CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ (3—0). Un meci care

ce-i mai grav, și cele care vizează 
tehnica individuală a unor jucători. 
Au fost foarte rare momentele-spec- 
tacol, cind s-a jucat cu predilecție 
la mină și mai ales cind s-a și 
fructificat. Cunoscutul regizor dc 
film, Jean Georgescu (fost jucător 
de liniă a 3-a la Sportul studen
țesc) făcea pe bună dreptate re
marca : „Faza din min. 79, din care 
a egalat Grivița, a fost singura la

Cea de a doua întâlnire dintre 
Industria linii Timișoara și Olim
pia Oradea, ce avea să decidă pe 
viitoarea promovată în prima divi
zie a campionatului național de 
polo, a fost dramatică și plină de 
neprevăzut pînă la cel din urmă 
fluier al arbitrului bucureștean Gh. 
Dumitru.

Terminînd la egalitate (l—1) în 
prima manșă, cele două formații 
au abordat partida decisivă cu mul
tă prudență, dar și o deosebită am
biție, ceea ce a dus la o întrecere 
palpitantă pentru spectatorii pre- 
zenți ieri dimineață în piscina Fio- 
reasca. Timișorenii au condus cu 
1—0 (Roth), dar în repriza secun
dă, Olimpia a egalat (Lengyel din

4 m) și a preluat conducerea 
(Alexandrescu). Apoi, fiecare din 
cele două echipe a ratat cite o 
ocazie rarisimă. în cel de al trei
lea „sfert", același Roth a resta
bilit egalitatea (2—2), șutind exact 
în ultima secundă. In finalul me
ciului, orădenii mai activi în atac, 
au beneficiat de două situații de 
„om în plus" și Lengyel a reușit 
să concretizeze la cea de a doua 
(3—2). în schimb. Industria linii 
nu a putut materializa superiori
tatea numerică din ultimul minut. 
Scor final i 3—2 (0—1, 2—0, 0—1, 
1—0), pentru Olimpia Oradea, care 
se va alătura în sezonul viitor 
celorlalte 8 echipe divizionare A.

Stadion — Dinamo. Teren toarte 
bun, timp excelent, spectatori — 
circa 2 000. Au marcat, în ordine: 
Florescu — drop (min. 39), Si
mion — drop (min. 54), Stoian — 
Încercare transformată de Flores
cu (min. 62) șl Balcan — încer
care transformată de Simion 
(min, 79).

DINAMO : Baciu (Stoian), Ca- 
ralman, Stoica — Țurlea, Dără- 
ban — lorguleșcu, Roman, Iftimie
— Florescu, Nicolescu — Coravu 
(Tablă), Nica, Constantin, Istudor
— Comănici.

GRIVIȚA ROȘIE : Teodorescu. 
Onuțu, Stoian — Demian, Atana- 
siu — Dumitrescu, Șerbu. Pop 
(Mlclescu) — Mlhal, oblemenco
— Pavlovici, Țlbuleac, Leșan, Bal
can — Simion.

A condus corect la centru Va- 
slle Cișmaș, ajutat la margine de 
C. Udrea și C. Popescu.

nivelul și la pretențiile celor două 
formații. O, dacă așa s-ar fi jucat 
tot timpul !“

Ne oprim aici, urmînd ca intr-un 
comentariu viitor să ne referim la 
selecționabili, Dinamo și Grivița 
Roșie dind, de fapt, cei mai mulți 
jucători pentru apropiatul meci cu 
Franța.

Tiberiu STAMA

• RULMENTUL — PERFORMERA
ETAPEI

La Bîrlad, Rulmentul a făcut cel 
mai bun joc din actualul campio
nat, întrecînd pe Steaua. La pauză, 
insă, rugbyștii oaspeții conduceau 
cu 8—0! în repriza o doua, echipa 
gazdă a preluat inițiativa, a orga
nizat atacuri supranumerite și a 
concretizat cu fermitate. Cîțiva din
tre jucătorii oaspeți — Postolache, 
Băltărețu și Achim — au ripostat 
prin.., brutalități. Ultimul, de alt
fel, a și fost eliminat (min. 18). 
Realizatori : Bădină (inc. min. 41), 
Filip (inc. transf. de Ciorici, min. 
51) și Brad (inc. transf. de Ciorici, 
min. 59), respectiv Braga (min. 11) 
și- R. Ionescu (min. 38) cite o încer
care. A condus bine, Petre Iones
cu. (Laurențiu Solomon, coresp.).
• O CONFIRMARE STRĂLUCITĂ

Știința Petroșani a confirmat 
forma bună din etapa precedentă 
(victorie la București asupra lui 
Dinamo), întrecînd pe „U“ Timi
șoara, fostul lider al campionatului. 
Avînd excelenți coordonatori de 
joc în Lomotă, Ortelecan și Moro- 
mete, rugbyștii de la Știința au 
reușit să pună stăpînire pe acțiuni 
și să înscrie prin Bucoș două lovi
turi de pedeapsă. A arbitrat foarte 
bine Alexandru Lemneanu. (Titus 
Cornea, coresp.).
• AGRONOMIA: VICTORIE LA

SCOR
La Cluj, Agronomia și-a maj a- 

dăugat o victorie (a doua în acest 
campionat), acum în dauna Poli

tehnicii Ia$i. Este o victorie cateî 
gorică și meritată. Echipa locală a 
atacat mai mult și în general a 
acționat mai clar. Realizatori : Ba- 
lint (drop. min. 30 și Iov. ped. mini 
64) și Chihaia (înc. min. 70). Exce
lent, arbitrajul lui Gh. Pârcălă- 
bescu. (loan Mareea, coresp.).
• UN CUPLAJ BUCUREȘTEAN 

FOARTE REUȘIT
Gloria a întrecut fo'tttiâțîa"C.'S.M,' 

Sibiu, la capătul unui joc echili
brat, în urma unei lovituri de pe-* 
deapsă transformată de Iordănescti, 
în prima repriză. Cea mai 
bună ocazie de a egala a avut-o 
Moraru, care, cu trei minute îna
inte de fluierul final, a ratat o lo
vitură de pedeapsă. Un rezultat de 
egalitate ar fi fost, totuși, echita
bil. A arbitrat corect Th. Witing.

în „vedeta" cuplajului din Bucu
rești s-au întâlnit formațiile SpottiH 
studențesc și Farul, Luptând cu 
multă ardoare, studenții au obținut 
victoria la un scor (14—4) care 
putea fi cu' mult mai mare, dacă 
fundașul Crăciunescu nu ar fi 
ratat două lovituri de pedeapsă și 
două transformări. Farul nu a ară
tat prea mult pe parcursul celor 80 
de minute, doar cursele lui Ca- 
ragea dind puțină culoare jocului! 
Cele 18 puncte au fost realizate de 
Fugigi și Piștalu (cite o încercare), 
Crăciunescu (Iov. ped. și „drop") 
pentru Sportul și Caragea (înc.)' 
pentru Farul. Jucătorul Cornel Io
nescu (Farul) a fost eliminat pen
tru insulte la adresa arbitrilor* A' 
arbitrat bine Șt. Constantinescu. 
(Dumitru NEGREA).

najare a patinoarelor artificiale 
descoperite la București, Oradea, 
Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Con
stanța, Craiova, Iași, Timișoara, 
Baia Mare, Rm. Vilcea, precum și a 
unei piste artificiale pentru patinaj 
viteză la București, folosi ndu-se ca
pacitatea frigorifică a unor centrale 
existente și mărindu-se astfel efi
ciența lor economică.

In sfîrșit, capitala țarii

tre altele, refolosirea proiectelor 
bune ca și întocmirea unor proiec- 
te-tip, ceea ce va ușura, bineînțe
les, munca de documentație și va 
reduce costul lucrărilor.

Deosebit de pozitiv ni se pare 
faptul că marea majoritate a con
strucțiilor sportive prevăzute pen
tru noul cincinal au fost cuprinse 
în schițele și detaliile de sistema
tizare a orașeler care vor bene-

Noi perspective de dezvoltare a bazei materiale
(20.000 locuri), Alba Iulia (5000), 
Alexandria (5000), Bistrița (5000) ;

• PISTE ACOPERITE pentru at
letism la Cîmpulung Muscel și Ro
man ;

• BAZA NAUTICA la Constanța;
• BAZIN ACOPERIT de înot la 

Hunedoara ;
• PÎRTIE ARTIFICIALA de bob 

la Sinaia ;
• PATINOARE ARTIFICIALE 

descoperite la Ploiești și Suceava.
în planul consiliilor populare fi

gurează o amplă acțiune de ame-

VA PRIMI IN ACEST CINCINAL 
MULT AȘTEPTATUL PALAT AL 
SPORTURILOR, O MARE SALA 
ACOPERITA CU TRIBUNE PEN
TRU 6—8000 DE SPECTATORI.

în înfăptuirea acestor obiective, 
Consiliul Național s-a orientat spre 
proiecte cit mai economicoase și 
mai eficiente, cu folosirea rațio
nală a spațiului existent, eliminîn- 
du-se orice tendințe spre gigantism 
sau monUmentalism steril, care s-au 
manifestat cîteodată in amenajarea 
bazelor sportive. Se prevede, prln-

ficia de ele (cum este la Timișoara, 
Galați, Bacău, Constanța, Buzău) 
planurile prevăzînd posibilitatea ex
tinderii viitoare a spațiilor afectate, 
ceea ce va îngădui în timp crearea 
unor veritabile complexe polispor
tive municipale, orășenești sau 
chiar sătești.

Exprimîndu-ne mulțumirile și re
cunoștința pentru preocuparea pe 
care partidul și statul nostru so
cialist le manifestă față de ridica
rea necontenită a nivelului de via
ță'și de cultură a poporului, dome-

niu în care activitățile de sport se 
află organic integrate, socotim 
drept o obligație de onoare de a 
răspunde acestei griji părintești 
printr-o participare voluntară entu
ziastă ia înfăptuirea noilor con
strucții sportive. Prin munca pa
triotică a cetățenilor și a tineretu
lui — mai cu seamă — se pot e- 
leetua multe lucrări, ieftinindu-se 
astfel costul investiției și creindu-se 
posibilitate să realizăm din econo
mii alte obiective necesare mișcării 
noastre de educație fizică și sport. 
URMINDU-SE O FRUMOASĂ TRA
DIȚIE, S-AR PUTEA CA UNELE 
DIN ȘANTIERELE CE SE VOR 
DESCHIDE SĂ DEVINĂ ȘANTIERE 
AI.E TINERETULUI.

în aceeași ordine de idei am 
dori să insistăm asupra obligației 
cetățenești de a întreține și folosi 
cu maximum de grijă stadioanele, 
terenurile și sălile de sport, de a 
le utiliza la capacitate integrală, de 
a păstra ca pe un avut propriu in
ventarul sportiv, prelungindu-i cît 
mai mult existența.

Atmosfera de înaltă efervescență 
creatoare, care caracterizează în
treaga viață materială și spirituală 
a națiunii, ne obligă la o muncă 
și mai entuziastă pentru îndeplini
rea planului cincinal, pentru trans
punerea în fapte a politicii parti
dului nostru. ,

Astăzi, în Sala Dalles la orele 18 

„EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTUL 
IN CONCEPTUL EDUCAȚIEI COMUNISTE"

Centrul de cercetări științifice al C.N.E.F.S., Institutul de Educație 
hzică și Sport și Consiliul municipal pentru Educație Fizică și Sport 
in colaborare cu Universitatea populară București, anunță deschiderea 
lectoratului central, astăzi în Sala Dalles la orele 18 cu tema • 

m^tcÎTAIIA FIZICA ?l SPORTUL ÎN CONCEPTUL EDUCAȚIEI COMUl 
NIȘTE . Prezintă prof. univ. dr. Leon Teodorescu, rector al I.E.F.S. și 
vicepreședinte al C N.E.F.S. Expunerea va fi urmată de un film artistic.

M. I. C. M. — C. I. E. T. V.

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE
Calea Floreasca nr. 242, sector 2

BUCUREȘTI

ANUNȚ
FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE din București, calea 

Floreasca nr. 242, sector 2, tramvai 5, autobuze 72, 106 și 110, stafia 
„șoseaua Fabrica de Glucoză", angajează urgent PAZNICI și DACTI
LOGRAFE cu domiciliul în București sau localităfi situate pînă la 50 km. 
depărtare.
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0 SINGURA VICTORIE IN DEPLASARE!IN DIVIZIA B

a

Divizia B a fost ieri „cap de afiș* în programul fotbalistic dumi
nical, în absența partidelor din campionatul diviziei A. Dar, 
pe marginea ei, discuțiile nu vor cunoaște o prea mare am

ploare, etapa fiind, tn general, calmă, neînregistrîndu-se nici o sur
priză notabilă și în măsură să afecteze clasamentul în zonele lui fier
binți.

în seria I, liderul, Sportul studențesc, a cules punctele scontate, 
dar, deși a dominat, a trebuit să se mulțumească cu o victorie la 
limită, de loc concludentă. Este adevărat, însă, că în clasament con
tează punctele și nu comentariile care se pot face în jurul lor. Pen
tru Progresul, rezultatul de atțalitate cu Metalul București înseamnă un 
succes și în același timp un insucces. Fiind vorba de un meci disputat 
pe teren străin, evident, el trebuie apreciat ca favorabii. Dar, cum 
acest 1—1 a mărit distanța dintre Sportul studențesc și Progresul, 
el nu-i poate mulțumi prea mult pe susținătorii fostei divizionare A.

Tn cealaltă serie, C.S.M. Reșița si-a valorificat avantajul terenu
lui, spulberînd eventualele speranțe ale adversarilor ei. De altfel, una 
dintre ele, C.F.R. Timișoara, a și pierdut la Sibiu, fiind silită să intre 
din nou în pluton, fără veleități. Pe locul al doilea, Minerul Baia 
Mare nu are nici ea prea multe perspective, aflîndu-se cu cinci puncte 
în urma Reșiței.

Dar, la fotbal și, în special în divizia B, unde lupta este mai 
aspră, zarurile nu sînt niciodată aruncate. O defecțiune a unuia sau 
a ambilor lideri de serie poate reaprinde focul, care acum mocnește 
sub cenușă...

adversari, a intrat în careu și 
șutat năpraznic. Balonul a întîlnit 
bara, de unde a revenit la același 
Mircea Sandu, care, de astă dată, 
n-a mai greșit ținta. în continuare, 
aspectul jocului a rămas același, 
și nici tabela de marcaj n-a mai 
fost modificată

SPORTUL STUDENȚESC: Ion 
Vasile — Jurcă, Mățăoanu, Sîrbu, 
Rădulescu, Jamaischi, Culda. Nuțu 
(min. 79 Damian), Pană, Mircea 
Sandu, Kraus (min. 46 Leșeanu).

METALUL : “*
Grecu. Giba, 
ieșu, ~

Plopeanu — Mitu, 
Anița, Alexiu, Plă- 

Dragomir, 
Petre). Spiridon, 
70 Urlățeanu).

Alexiu,
Bogaciu (min. 56 
Manolache (min.

V. POMPILIU

Pag. 8 3-a

SERIA I
METALUL BUCUREȘTI-PROGRESUL 

BUCUREȘTI 1—1 (0-0)
Din startul partidei s-a 

limpede că în tentativa ei de 
pierde contactul cu... liderul, 
divizionară A. Progresul, va

văzut 
a nu 
fosta 
avea 

un Joc greu in compania Metalului, 
0 formație dornică, la rindul ei, să 
evadeze din plutonul codașelor. In
tr-adevăr. beneficiind de avanta
jul terenului propriu, și intr-o oare
care măsură și de vîntul care sufla 
ieri dimineață peste timpul Pante- 
limonului, formația metalurgistă a 
declanșat ofensiva din primul minut 
cînd a ratat, prin Iancu deschiderea 
scorului, la o pasă excelentă servită 
de Nedelcu în adîneithe.

De altfel, si în continuare, mijlo
cașii antrenorului Paul Popescu ișț 
vor manifesta predilecția pentru pa
sa lungă, trimisă frontal, manieră 
care, un timp, ii va incomoda vădit 
pe apărătorii Progresului și. înde
osebi. pe Manta, nevoit să rezolve 
situațiile, în oîteva rînduri, prin in
tervenții in extremis.

Nesigură, în defensivă 
de Confuză in sporadicele 
cari de replică, formația 
crea prima fază, demnă de preten
țiile ei, abia in min. 15, cînd, prin- 
tr-un șut puternic, din interiorul ca
reului. puțin lateral dreapta. Sandu 
Ion (inteligent „găsit" 
va obliga pe portarul 
pingă, de lingă bară.

Dar. treptat-treptat, 
perioritătii teritoriale

căpăta un caracter 
lipsind... fotbalul,

și destul 
ei încer- 
oaspe va

de Raksi) il 
Petre să res- 
în corner.
pe fondul su- 
a metalurgiș-

iilor, jocul va 
de uzură.
vor lipsi (Cu excepția șutului expe
diat. în min. 38, de Raksi) pînă la 
sfirșitul reprizei și fazele palpitante 
de poartă.

O modificare notabilă survenită la 
pauză tn formația Progresului (Bel- 
deanu în locul lui Tănăsescu) a avut 
darul să limpezească întrucîtva ac
țiunile bancarilor pe contraatac. Si 
astfel. în min. 59, după o' fază ra
pidă, eu schimbarea bruscă â direc
ției de atac, oaspeții au fost la un 
pas de gol (din volâ Sandu Ion a 
reluat afară, jenat și de portarul 
Petre oare, în ' intervenția lui cura
joasă, 
locuit), gol pe care, numai 6 minute 
mai tîrziu. l-a și obținut în condi
țiile următoare: Cassai a primit o 
pasă perpendiculară pe poartă tie 
la Dudu Georgescu, a pătruns im
petuos în careu, dar, tind se pre
gătea să-l „exetute” pe Iorgulescu, 
a rost faultat de fundașul Mateescu: 
penally clar, transformat impecabil 
de Dudu Georgescu: 1— 0, in min. 65.

Contrariată, parcă de turnura pe 
care a luat-o partida, echipa Molu
lui preia conducerea ostilităților, 
deși acum vîntul nu-i mai este 
aliat. Pentru a forța egalarea, ea 
trimite surplus de forțe in ofensivă, 
dar, lipsite de claritate, repetatele 
el atacuri nu-i aduc, o vreme, decît 
cornete și lovituri indirecte. Și, to
tuși, cu 6 minute înainte de sfîrșit, 
hărțuită, apărarea Progresului a ce
dat: Ia o minge trimisă cu capul de 
metalurgistul Georgescu, Crăeiunes- 
cu a luftat. în tentativa sa de a 
respinge prin foarfecă, mingea a 
căzut la picioarele lui TRANDAFI-

Și.

s-a accidentat și a fost in-

(Urmare din pag. 1)

siți dintre ei, pentru Dumitru. Ra
du Nunweiller, Nețagu. Dinu, Vigu 
și cei doi portari, el a durat numai 
20 de minute. Antrenamentul a fost 
ușor, coihpiiș din mișcări simple 
de gimnastică și a fost condus de 
Angelo Niculescu. ,,Grupa 
(Sătmăreanu. Lupescu, 
Mocanu, Domide, Anca, 
DembroVschi, Iordănescu 
tase) a lucrat 40 de minute, ceva 
mai intens, efectuînd alergări de 
viteză, iar la sfîrșit a jucat un fel 
de mică partidă de handbal.

Antrenorii au găsit de cuviință 
ca timp de două zile, jucătorii să 
nu mai dea cu piciorul In minge 

. și asta e bine, e folosul unui re
paus absolut necesar. Inamicul 
prim, recunoscut aici de către toți, 
e oboseala. In 15 zile (20 octom
brie—3 noiembrie) acești jucă
tori au susținut 5 meciuri oficiale, 
dintre care 2 internaționale, inclu
siv deplasările peste hotare. Se 
iau măsuri energice împotriva o- 
boselii. Tot programul e econstruit 
pe ideea de odihnă. Dacă și Du
mitru, acest jucător care pare 
la un moment dat infatigabil, a 
trebuit să fie trecut în grupa spe
cială, e limpede că r&făcCrea po
tențialului general al fiecărui om 
reprezintă urgența nr. 1. Dar spe
ranțe sînt. Pentru' că opt zile în
seamnă ceva atunci cînd se foc 
cele de trebuință și atunci Cînd 
băieții vor. Iar ei vor, chiar dacă 
nu ți-o spun cu ostentație și cu 
lozinci. Rădu Nunweiller se su
pune unui program special. Ar 
fi de spus ceva apropo de el și 
de toate problemele controversate 
ale echipei naționale. E util să 
discutăm în, contradictoriu, să ne 
duelăm cu argumente, fiindcă la 
adevăr se ajunge greu și nimeni 
nu e logodit cu adevărul absolut. 
Acum zarurile au fost aruncate. 
Antrenorii, cei responsabili, au ho- 
tărit într-un anumit fel și în a- 
ceste zile nu se mai poate Schim-

Ozon" 
Delerfnu, 
Lueescu, 
și Năs-

LON 
scris 
scor

pe eînduri. a tn- 
10—12 metri: 1—1, 
cu cele petrecute

care, nestind 
plasat, de la 
mai conform 

în teren.
C. Bărbulescu

Insă s-a dovedit 
de unele gesturi

METALUL : Petre (min. 60 Iorgu- 
lescu) — Marin. Morarii, Apostol, 
Mateescu. Nedelcu. Stan Gabriel, 
Iancu Georgescu, Rădoi, Trandafilnn.

PROGRESUL : Manta — V. Po
pescu, Măndoiu, Crăciunescu. Ad. 
Constantinescu, Tănăsescu (min. 46 
Beldeanu), Dumitriu.- Sandu Ion, Du
du Georgescu, Cassai. Raksi.

G. NICOLAESCU

ȘTIINȚA BACĂU — C.F.R. PAȘCANI 
1—0 (0—0)

Un șut frumos al lui Stănescu, 
în min. 72. a curmat temerile spec
tatorilor că vor asista la un nou 
draw pe teren propriu. Intr-adevăr, 
pînă atunci, deși jocul a fost viu 
disputat, fazele de poartă fie că 
au 
cu 
A.

ce>a din min. 43, cînd nu a semna
lizat poziția de ofsaid a aceluiași 
Cioroparu (a urmat un șut peste 
bară).

Scorul cu care s-a încheiat me
ciul este prea sever și nu explică 
exact raportul de forțe de pe teren. 
Meciul a fost, în general, de un slab 
nivel tehnic și spectacular, nemul
țumind pe cei 4 000 de spectatori, 
care s-au declarat satisfăcuți numai 
de scor. Golurile meciului au fost 
înscrise de Ștefănescu (min. 8). Cio
roparu (min. 15), Baicti (min. 
88) si Mihalache (min. 76).

CEAHLĂUL : Mitrofan — 
halache, Niță, Gheorghe, Diță. 
tardo, Dragu, Cioroparu (din min. 
Ciocîrlan). Baicu. Stîngaciu (min. 80 
Butunoiu), Ștefănescu.

F. C. GALAȚI : 
30 Matache) — Tr. 
leanu, -Castolanu, 
Bruștiuc, Chihaia, 
Crăciunoiu.

CLASAMENTUL SERIEI 1 CLASAMENTUL SERIEI A ll-a
1. SPORTUL STUDENȚESC 12 7 5 0 23—13 19 1. C.S.M. REȘIȚA 12 9 2 1 22— 5 20
2. Progresul București 12 6 3 3 22— 9 15 2. Minerul Baia Mare 12 6 3 3 20— 9 15
3. S. N. Oltenița 11 6 3 2 14—11 15 3. C.F.R. Timișoara 12 5 4 3 14— 8 14
4. Politehnica Galați 12 5 4 3 18— 9 14 4. C.S.M. Sibiu 12 7 0 5 13—16 14
5. Metalul Tîrgoviște 12 6 2 4 14—13 14 5. Politehnica Timișoara 12 5 3 4 22—14 13
6. Ceahlăul ?. Neamț 12 5 3 4 18—18 13 6. Metalurgistul Cugir 12 6 0 6 11—13 12
7. Știința Bacău 12 5 3 4 12—13 13 7. Corvinul Hunedoara 12 5 1 6 15—14 11
8. F. C. Galați 12 5 2 5 17—17 12 8. Gloria Bistrița 12 5 1 6 15—15 11
9. Progresul Brăila 11 4 3 4 11— 8 11 9. C.F.R. Arad 12 4 3 5 15-15 11

10. Metalul Plopeni 12 5 1 6 14—15 11 10. Olimpia Oradea 12 5 16 15—16 11
11. Metalul București 12 3 4 5 11—13 10 11. Minerul Anina 12 5 1 6 12—21 11
12. Dunărea Giurgiu 12 4 2 6 11—19 10 12. Vulturii textila Lugoj 12 4 3 5 12—22 11
13. Chimia Rm. Vîlcea 12 4 2 6 10—21 10 13. Chimia Făgăraș 12 4 2 6 22—20 10
14. Portul Constanța 12 2 5 5 12—15 9 14. Electroputere Craiova 12 4 2 6 10—16 10
15. C.F.R. Pașcani 12 3 1 8 13—16 7 15. Gaz metan Mediaș 12 3 3 6 8—14 9
16. Poiana Cîmpina 12 3 1 8 12—22 7 16. Olimpia Satu Mare 12 3 3 6 6—14 9

a arbitrat corect, 
prea tolerant față 
nesportive.

SPORTUL STUDENȚESC - METALUL 
PLOPENI 1—0 (0—0)

După cum s-a anticipat, tribunele 
stadionului Politehnica au devenit 
neîncăpătoare ieri dimineață pentru 
suporterii celor două formații. Dacă 
jocul — în general — nu s-a situat 
la un nivel ridicat, el a plăcut, to
tuși. datorită risipei de energie fă
cută de jucători, precum și unor 
momente „tari", care au „încălzit" 
pe spectatori. La capătul celor 90 
de minute, victoria a revenit, pe 
merit, 
seamă 
bitraj. 
anulat 
giști în condiții regulamentare. Stu
denții, cu toate că au evoluat sub 
posibilități, au controlat mai mult 
jocul, au construit numeroase ac
țiuni ofensive si dacă Mircea San
du. Pană și Nuțu ar fi fost mai 
inspirați în fazele de finalizare, a- 
tunci pe tabelă ar fi existat o dife
rență mai mare de goluri. Replica 
jucătorilor de la Metalul a fost 
destul de dîrză. Ei s-au apărat cu 
mult calm, iar portarul Plopeanu 
a avut intervenții spectaculoase și 
totodată utile, și apoi au declanșat 
contraatacuri destul de periculoase.

Din primele minute, bucureștenii 
au pus stăpînire pe joc, iar Mircea 
Sandu (min. 4 și 6) și Kraus (min. 
8) au fost la un pas de a deschide 
scorul, pentru ca, în min. 18. Mir
cea Sandu să rateze o nouă ocazie. 
După trei minule. oaspeții au con
traatacat prin Dragomir. acesta a 
centrat în careu, de unde Manola
che a reluat în poartă, dar tușierul 
T. Ladani a semnalizat eronat of
said la Manolache și arbitrul G. 
Pop — Brașov, lăsîndu-se înșelat 
de această semnalizare, a anulat 
golul.

în repriza secundă, după o scurtă 
perioadă de joc echilibrat, studenții 
au avut inițiativa și au mai ratat 
prin Pană (min. 51). Nuțu (min. 
53), Leșeanu (min. 55 — bară !). 
In min. 57 s-a înscris unicul gol 
al partidei : Mircea Sandu, bine 
servit de Jamaischi, a trecut de doi

liderului, chiar dacă luăm în 
o greșeală flagrantă de ar- 
aceea din min. 21, cînd s-a 
un gol înscris de metalur-

fost confuze, fie că s-au soldat 
ratări. A arbitrat foarte bine 
Pîrvu — București.

GH. DALBAN, coresp.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—F.C. GALATI
5-0 (3-0)

de

PIATRA NEAMȚ. 7 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). De cîteva 
etape încoace, F. C. Galați trece 
printr-o perioadă de frămîntări in
terne care, firește, se repercutează 
asupra comportării și rezultatelor 
echipei. Etapa trecută, la meciul 
susținut acasă, la Galați, antrenorul 
V. Neagu a absentat și echipa a 
fost lipsită de asistență tehnică, iar 
azi, aici, la Piatra Neamț. F. C. Ga
lați a venit fără doi jucători 
bază. Iancu și Savancea.

Echipa gălățeană, care la începu
tul campionatului se anunța una 
din principalele pretendente la lo
cul întîi, a fost de nerecunoscut în 
partida cu Ceahlăul. Jucătorii ei, 
în frunte cu antrenorul V. Neagu. 
au aruncat vina acestei înfringeri 
atît de severe pe arbitri, susținînd 
că aceștia au venit la stadion direct 
de la restaurant, unde' au consumat 
alcool și1 s-au prezentat pe teren în 
stare de ebrietate ! ? 1 Afirmații cit 
se poate de grave, asupra valabi
lității cărora ne vom rezerva drep
tul să revenim într-un număr vi
itor al ziarului. Un lucru poate fi 
afirmat, cu deplină certitudine : ar
bitrul Gh. Niță (Cîmpulung Muscel! 
a condus foarte slab această parti
dă. Tot timpul a fost departe de 
fază, pentru că s-a mișcat în teren 
cu încetinitorul : unele infracțiuni 
le-a fluierat cu întîrziere, pe altele... 
de loc ; s-a plasat greșit în teren, 
de cele mai multe ori stînd în apro
pierea tușierilor ; nu a fost autori
tar, permițînd unor jucători să-1 
persifleze (Matache) etc.

Arbitrului de linie Mihai Fediuc 
(Suceava), gălățenii îi impută golul 
al doilea, marcat dintr-o acțiune 
precedată de ofsaidul în care se 
afla Cioroparu și o altă greșeală.

C.S.M. SIBIU —
1—0

SERIA
C.F.R. TIMISOARA
(0-0)

telefon, de Ia tri-SIBIU, 7 (prin 
misiri nostru).

Reșițenii pot dormi de-acum li
niștiți, C.F.R. Timișoara, principalul 

mai poate pune 
deocamdată. E- 

n-a fost în stare 
victoria. în fața 
de modeste ră- 

10 oameni, din min.

rival la titlu nu 
probleme serioase 
chipa timișoreană 
nici azi să forțeze 
unei echipe destul 
masă în

Dar, chiar dacă sibienii ar fi ră 
mas în 7 jucători, oaspeții tot n-ar 
fi reușit — probabil — să cîștige, 
datorită nu numai carențelor de 
ordin tehnic, dar și indolenței și

40.

Con-
40

Hagioglu (min. 
Ionescu. Dehe- 
Nicu. Adam, 

Ionică, Enache,

Dumitru VIS AN

PORTUL CONSTANTA - CHIMIA 
RM. VÎLCEA 2—0 (2—0)

După 20 de minute de joc echi
librat. constănțenij au avut iniția
tiva și au înscris cele două , goluri. 
Autori : Bukosi (min. 27) și Enache 
(min. 38). După pauză, localnicii, 
mulțumiți de rezultat, n-au mai in

tui Gsistat. Corect, arbitrajul 
Bîrsan-Galați.

N. ENACHE, coresp.
POIANAPOLITEHNICA GALATI — 

CÎMPINA 3—0 (2—0)
Jocul a fost echilibrat, cu multe 

faze la ambele porți. Studenții au 
speculat greșelile apărătorilor ad- 
verși și au cîștlgnt. clar. Golurile 
au fost realizate de Rcnțea (min. 
9). Popanică (min 13) și Lehăduș 
(min. 56). A condus satisfăcător 
Em. Pău.nescu — Vaslui.

GH. ARSENIE. coresp.

DUNĂREA GIURGIU — METALUL 
TÎRGOVIȘTE 0-1 (0-1)

După cum se vede, giurgiuvenii 
sînt în actualul campionat în re
gres. Jocul nu s-a ridicat la nivelul 
unui meci de divizia B, datorită, în 
special, gazdelor, care an evoluat 
sub orice critică. Unicul gol a fost 
înscris de StănceScu (min. 9), de la 
25 m, cu largul concurs al portaru
lui Dunării. Tudorache. A condus 
bine M. Bică — București.

Tr. BARBALATA, coresp.

Ș. N.Meciul Progresul Brăila
Oltenița se va disputa în ziua de 
10 noiembrie

ETAPA VIITOARE (14 noiem
brie) : Metalul București—Ceahlăul 
P. Neamț, Chimia Rm. Vîlcea—Po
litehnica ' Galați, Poiana Cîmpina— 
Dunărea Giurgiu, C.F.R. Pașcani — 
Sportul studențesc, Metalul Plo
peni—Știința Bacău, Metalul Tîrgo- 
viște—Progresul Brăila, F. C. Ga
lați—Progresul București. Ș’.N. Ol
tenița—Portul Constanța.

A II-a
care se constată la
Sibienii au obținut

Plopeanu (Metalul Plopeni) 
după înscrierea

e la pămînt. Mircea 
unicului punct. Fază

Constantin.

Sandu (autorul golului) și Jamaischi își exteriorizează bucuria 
din meciul Sportul studențesc — Metalul Plopeni. j

Foto i V. BAGEAC

această 
victoria 
sufletul 

i — fără excelentele in- 
ale portarului Tatar — 

fi luat proporții.
se lansează în atac de la 
obțin trei cornete și în

Membrii lotului, daruiți trup și suflet... handbalului

oboselii 
echipă, 
pentru că au luptat cu tot, 
pentru ea, și — fă. .1 , —L 
tervenții 
scorul ar

Sibienii 
început, 
min. 14 sînt gata să deschidă sco
rul. Drăgoi trimite balonul pe 
lingă Tatar, dar Chimiuc sal
vează de pe linia porții. Tn min. 
40, arbitrul V. Pădureanu ia o de
cizie stupefiantă pentru care 
va aprinde ..paie în cap". T.a 
fault obișnuit, de joc. comis ; 
pra lui Volaru, îl elimină de 
teren pe Drăgoi, lăsînd echipa 
cală în zece oameni. Jocul e 
peste cap, tensiunea în tribune 
pășește limitele, iar la sfîrșîtul 
prizei un spectator îl bruschează 
pe arbitru.

Dtioă oatiză, ceferiștii, în loc să 
profite de superioritatea numerică 
survenită tn împrejurări atît, de 
surprinzătoare, se baricadează în 
apărare. Ei nu vor outea zăeăzui 
însă golul. In min. 50. Sehwart’, 
foarte activ si agresiv în această 
partidă, execută un corner. Erdey' 
și Donca au un moment de șovă
ială de care profită Flichis. El tri
mite mingea cu capul în plasă. 
Abia acum feroviarii înțeleg unde 
i-a dus tactica lor falimentară. Ei 
nu reușesc însă să lege ’ocul și nici 
să se smulgă din deruta care a 
cuprins toată echipa. Dimpotrivă, 
tot gazdele vor beneficia de două 
mari ocazii do gol în finalul par
tidei prin Crețu (min. 80) și Con
stantin (min. 88).

Arbitrul V. Pădureanu a avut 
una din cele mai slabe comportări 
din ultima vreme. In afară de eli
minarea total nejustificată a lui 
Drăgoi, el a apreciat eronat șî alte 
faze de joc, mai ales în repriza se
cundă cînd a încercat în mod evi
dent să-și răscumpere greșelile, 
fluierînd în compensație.

Au evoluat următoarele 
mâții i

C.S.M. i Liebhardt — Zaharia, Da- 
Flichiș, Mihai (min. 76

își 
un 

asu-
oe 
lo- 
dat 
de- 

( re

for-

nimic. După meci vom avea 
nou dreptul să-l judecăm cu 

dacă va fi cazul,

ba 
din 
obiectivitate și. 
cu asprime. însă, în zilele rămase, 
ar fi neavenit să mai contestăm ce
va. N-ar ajuta la nimic, at bruia, în 
schimb, starea de spirit a tricolo
rilor, pe care noi avem acum da
toria s-o încălzim, să-i mărim vol
tajul. N-a mai rămas vreme decît 
pentru ameliorarea generală a ce
lor preconizate de către cei inves
tiți cu drepturi și răspundere. N-a 
mai rămas vreme decît pentru 
unirea tuturor în jurul echipei na
ționale. Energia sufletească e în 
stare să producă fapte mai însem
nate și mai grele decît câștigarea 
unui meci de fotbal, oric-it ar fi a- 
cesta de însemnat și de greu,

pro-
MARȚIi

Și acum cîteva spicuiri 
gramul lotului național, 
control medical la București și vi
zionarea în studioul de televiziune 
a filmului partidei dintre R.D.Ger- 
mană și Cehoslovacia. MIERCURI: 
singurul joc de verificare (o re
priză cu Flacăra roșie, alta cu 
Metalul) pe stadionul „23 August", 
începînd de la ora 14,30. Joi, vi
neri și sîmbătă — antrenamente 
cu scop tactic, plimbări, specta
cole,

Astă-seară (n.r. aseară) vor sosi 
la Poiana Brașov Dobrin și Vlad, 
învoiți să participa la meciurile 
„CUPEI EMERICH VOGL". Tn 
lot va mai fi convocat și Ada- 
mache,

OLIMPIA ORADEA — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ 3-1 (0—0)

Joc de uzură în prima repriză. 
In partea a doua, meciul a fost mai 
dîrz. Au marcat Ilarșani (min. 47), 
Benzic (min. 61) și Bacoș (min. 62), 
respectiv, Rotaru (min. 85). In min. 
10. Bacoș 'Olimpia) a ratat un pe
nalty. Mulțumitor arbitrajul lui I. 
Boroș — Timișoara,

I. GHIȘA, coresp.
MINERUL BAIA MARE — GLORIA 

BISTRIȚA 2—1 (2—0)
Meci de un slab nivel tehnic. In 

prima repriză, gazdele au dominat 
mai mult, dar Rosznay și Trifu 
au ratat din poziții favorabile, tn 
min. 24. echipa Minerul deschide 
totuși scorul prin Rosznay, care, 
primind o pasă de la Trifu, a în
scris plasat. In min. 30, Gloria ra
tează egalarea prin Ciocan, care de 
la numai 2—3 metri a șutat peste 
poartă. In min. 44, gazdele înscriu 
al doilea gol prin Stan., care profi
tă de o neînțelegere a apărătorilor 
bistrițeni. în repriza a doua echipa 
Gloria a jucat mai mult pe con
traatac. avînd în două 
sibilitatea de a înscrie, 
și Gocan au ratat. La 
atac inițiat de Ciocan, 
echipa Gloria Bistrița 
handicap prin Cadar. In min. 90, 
Gloria mai înscrie un gol. anulat 
însă de arbitru pe motiv de ofsaid. 
A arbitrat bine Zoltan Silaglii (O- 
radea).

MINERUL : Cristea — Kromelv, 
Gonclruc, Necula. Docu. Radu. Stîri- 
cel. Stan (min. 67 Silaghi), Rosz- 
nay. Trifu, Coman.

GLORIA : Bocșa — Pantelimon, 
Ciobotaru. Cîțu, Greabu, Goia, 
Rusii, Nicolae (min. 46 Cadar), L<>- 
rinez. Ciocan, Gocan (min. 81 
Gheorghe).

Ludovic CHIRA, coresp.
METALURGISTUL CUGIR—EI.ECTRO- 

PUTERE CRAIOVA 2-0 (0-0)
Meci de bună factură tehnică. 

Gazdele au ratat multe ocazii. în 
timp ce craiovenii au jucat bine 
doăr în cîmp. Golurile au fost în
scrise de Suciu (min. 55 și 
arbitrat foarte bine G. Blau 
mișoara

Voicu,
Crețu.
Erdey 

Hergan,

Stoicescu),
Schwartz, Drăgoi, Răduță,

C.F.R. : Tatar
Donca, Bocșa.
Volaru (min. 63 Seceleanu), Floa- 
reș. Nestorovici (min. 57 Mathe), 
Panici.

— Pîrvu,
Chimiuc,

George MIHALACHE

GAZ METAN MEDIAS — VULTURII 
TEXTILA LUGOJ 2—0 (1—0)

laMEDIAȘ, 7 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

Gaz metan și Vulturii Textila, 
intrat șovăielnice, pe un teren care 
reclama picioare zdravene. Treptat, 
însă, ambele echipe s-au concen
trat și au făcut un joc frumos, în 
special în repriza secundă. Fiecare 
cu armele sale : prima 
sigură și atac 
sit însă omul 
contraatacuri 
plasate, de la

După golul
2, Petrică înalță o minge in careu, 
lateral, și Jiga, din unghi extrem 
de dificil, înscrie — nervii lugo
jenilor cedează, dar arbitrul „puri
fică" atmosfera (scoate cartonașul 
galben pentru Vraja. împarte aver
tismente. îl invită pe antrenorul 
oaspeților în tribună) și, de acum, 
de prin minutul 30. .începe să se 
joace fotbal. în afară de cîteva in
spirate șuturi ale lugojenilor, pînă 
la ,.cortina- primului act, localnicii 
atacă furibund, dar fără roade.

Repriza secundă debutează cu 
aceleași acțiuni în valuri, spre 
poartă, ale jucătorilor de • la Gaz 
metan, respinse calm de oaspeți, 
care „leagă" mai bine și sînt la un 
pas de gol în min. 55, dar Ioo a- 
pără magistral un „stîng" al lui 
Pop. Ocaziile mai mari aparțin însă 
tot gazdelor : min. 57 — Ardelea
na trage în rădăcina barei, min. 
67 — „cap" al lui Darie din careul 
mic peste bară ; min. 73 — Sîrbu 
pasează Iuj Gartner, șut al aces
tuia pe lîngă portar, dar și pe 
lingă poartă. Golul doi cade în 
min. 75: Pascal șutează defectuos, 
balonul merge mult în lateral, dar 
se oprește pe linia de fund, de 
unde Petrică (cel mai bun de pe 
teren) ii centrează superb și Darie 
îl trimite îil plasă. Meciul nu se 
stinge aici, ci își păstrează aceeași 
notă de dinamism pină-n final. 
Foarte bun arbitrajul brigăzii bra
șovene condusă de C. Ghiță.

GAZ METAN : Ioo — Petrică, 
Lepădatu. Scheau, Garmati, Pascal. 
Ignat, Gartner, Pavel Ardelemu 
fmin. 65 Sîrbu), Darie (min. 78 Ma- 
kai). Jiga.

VUI-TURII : Petre Ardeleanu — 
Zorescu, Dragoș, Tvukodi, 
Mihai, Kiss (min. 46 
Becherii, Foaie, Vraja, 
69 Chiran).

au

apărare 
cu orice preț (a lip- 
de gol); cealaltă — 
și șuturi 
distanță, 
lui Jiga

excelent

în min.

Bodea, 
Luchescu), 
Pop (min.

Geo RAEȚKI

C.S.M. REȘIȚA - OLIMPIA SATU 
MARE 2—0 (0—0)

Peste 5000 de spectatori au asis
tat la un joc de nivel tehnic me
diocru. In prima parte, 
deși au dominat, n-au putut 
chidă scorul. După pauză, 
continuat să aibă inițiativa 
marcat de două ori, prin 
(min. 62) și Dumitru (min. 

satisfăcător I. Barbucondus 
Deva.

reșițenii, 
să des- 
ei au 

și au 
Silaghi 
70). A

I. PLĂVIȚIU, coresp.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 13 REZULTATE 
EXACTE LA CONCURSUL PRONOSPORT NR. 45 

ETAPA DIN 7 NOIEMBRIE 1971

2—1 —
1—1 —

2—0 —

IERI, ÎN „CUPA EMERIC VOGL"
PITEȘTI, 7 (prin telefon) —
Pe un timp excelent, în prezența 

a peste 7.000 de spectatori, stadio
nul „1 Mai“ din localitate a găz
duit primele jocuri ale competiției 
fotbalistice memoriale organizată 
de clubul F.C. Argeș. înaintea am
belor partide disputate în prima 
zi a turneului, s-a păstrat un mi
nut de reculegere în amintirea ce
lui dispărut. De asemenea, în tim
pul pauzei, spectatorilor și echi
pelor participante li s-au prezen
tat — prin intermediul stației de 
radioficare — scurte date din bo
gata activitate a lui Enieric Vogi. 
Iată și cîteva amănunte din des
fășurarea partidelor i

rînduri po
dar Ciocan 
un contrn- 
în min. 83, 
reduce din

85). A
— Ți

coresp.
C.F.R.

M. VÎLCEANU,
CORVINUL HUNEDOARA - 

ARAD 2—1 (1—0)
Hunedorenii au reușit să cîștige la 

limită acest meci. Golurile au fost 
realizate de Foca (min. 35), Cergo, 
(min. 67), respectiv. Mihoc (min. 85). 
A condus foarte bine V, Cioc — 
Mediaș.

V. ALBU, coresp.
POLITEHNICA TIMISOARA — MINE

RUL ANINA 2—0 (1—0) 
într-un joc de slabă factură teh

nică, studenții au fructificat doar 
două dintre numeroasele ocazii a- 
vute. Autorul golurilor i Bojin (min. 
35 și 51). Corect arbitrajul lui I. 
Erdoș — Oradea.

I. STAN, coresp.

ETAPA VIITOARE (14 noiem
brie) : Vulturii Textila Lugoj — 
Metalurgistul Cugir, Corvinul Hu
nedoara — Politehnica Timișoara, 
Chimia Făgăraș — Olimpia Satu 
Mare, C.F.R. Timișoara — Minerul 
Baia Mare, C.F.R. Arad — C.S.M. 
Reșița, Electroputere Craiova — Mi
nerul Anina, Gloria Bistrița — O- 
limpîa Oradea. Gaz metan Mediaș 
— C.S.M. Sibiu.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES 
noiembrie pînă la 22 decembrie, în țară de la 15 no
iembrie pînă la 22 decembrie 1971 inclusiv.

Meciul X fiind anulat, toate variantele primesc 
pronostic exact la acest meci.

HI. 
IV.

1
x
1
1

I. Cagliari — Napoli
II. Catanzaro — Varese 

Fiorentina — Bologna 
Internazionale — Torino

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES 

DIN 7 NOIEMBRIE 1971

1

V. Juventus — Roma 2—1 — 1
VI. Lanerossi —• Verona 2—1 — I EXTRAGEREA 1 1 39 23 29 20 36 26 7 25

VII. Mantova — Atalanta 1—0 — 1 EXTRAGEREA a II-a t 18 31 38 40 13 26 23 33
VIII. Sampdoria ■— Milan 0—2 _ 2 EXTRAGEREA a III-a r O 12 43 21 26 45 7 32

IX. Dunărea — Metalul Tîrg. 0—1 — 2 EXTRAGEREA a TV-a i 33 18 21 1 24 43 3 2
X. Progresul Br. — Ș.N. Oltenița ANULAT EXTRAGEREA a V-a i 45 1 22 35 5 29 41 32

XI. Ceahlăul — F.C. Galați 5—0 — 1
XII. C.S.M. Sibii i — C.F.R. Timitor"- 1—0 — 1 Fond de cîștigurj provizoriu i 1.628.000 lei.

de la 12

2—0 —XIII. Metalurgistul Cugir — Electropub.ie 
Fond de premii : 363.675 lei.
Plăta preriiiildr va’ înttepe în Capitală

Plata premiilor va începe în Capitală de la 17 no
iembrie pînă la 22 decembrie ; în țară i de la 22 no
iembrie pînă la 22 decembrie 1971 inclusiv,

JIUL — PETROLUL 5—! (3—1)
Reprezentanții Văii Jiului s-au 

comportat foarte bine. Ei au stă- 
pînit mijlocul terenului,, au combi
nat eficace, evolulrid peste nivelul 
partidelor din campionat. Petrolul 
a jucat neconvingător, acțiunile 
sale de atac au fost firave, neperi- 
clitînd decît foarte rar poarta apă
rată de Suciu. Au marcat Peronescu 
(min. 1 și 74), Mulțescu (min. 20 și 
22) și Stolen (min. 79). respectiv, 
N. Ionescu (min. 30) și Iiădin fmin. 
82). A arbitrat bine A. Bentu — 
Buc.
STEAUA — F.C. ARGEȘ 6—5 (0—0, 

1-1)
Meci echilibrat, cu foarte multe 

faze de fotbal autentic. Cei care au 
dominat și au creat cele mai peri
culoase atacuri au fost 
care însă — lipsite și de 
nu au izbutit să înscrie 
meroasele acțiuni de atac 
un gol. Echilibrul pe tabela 
marcaj s-a 
gerea celor 
ru] a fost 
scrise de I.
Dobrin (min. 58). Conform regula
mentului competiției fiecare echi
pă a executat 5 lovituri de la 11 m. 
Au transformat Pantea, Ștefănes
cu, Negrea. Dumitrii! III si Cris- 
tache de la Steaua, M. Ponescu. 
Radu, Prepurgel și Jercan (Dobrin 
a șutat în bară !). de la F. C. Ar
geș. A arbitrat bine A. Miinich —• 
Buc.

Duminică 21 noiembrie se vor 
juca meciurile Steaua — Jiul (fina
la turneului memorial) și F.C. Ar
geș — Petrolul (locurile III—IV).

Al. MOMETE — coresp.

gazdele, 
șansă — 
din nu- 
decît cu 

de 
menținut și după scur- 
90 de minute, cînd sco- 

1—1. prin golurile în- 
Constantin (min. 52) și

UNIVERSITATEA CRAIOVA -
BONSUCCESO (BRAZILIA) 2-1 (0-0)

CRAIOVA, 7 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru).

Ieri dimineața, pe stadionul Cen
tral, din localitate, în prezența a 
10 000 de spectatori, a avut loc par
tida internațională amicală de fot
bal dintre echipele Un’versitatea sf 
Bonsucceso Brazilia. Evoluînd slab 
în prima repriză, studenții au ofe
rit în această Darte a meciului o 
demonstrație de antifotbal. Dună 
pauză, jocul se schimbă, fotbaliș
tii craioveni atacă mai mult și în
scriu (je două ori orin Neagu (min. 
47) și Țarâlungă (min. 50). încu
rajați de cele două goluri, gazde
le forțează nota jocului, dar coi 
care înscriu sînt fotbaliștii brazi
lieni, în min. 77, prin Emani, la 
capătul unei acțiuni personale.

Șt. GURGUI

CRIȘUL- C.F.R. CLUJ
1-0 (1-0)

Jocul nu a satisfăcut decît In 
primele 45 de minute, cînd acțiu
nile au fost mai cursive, cu un 
pronunțat caracter ofensiv. După 
pauză, numeroasele greșeli au frag
mentat ■ ", ■ _
echipe au părut dezinteresați 
soarta .............................
înscris 
după ___ ______
•Tamaș. A condus bine Al. Ivanov 
(Oradea).

jocul. îar jucătorii ambelor 
de 

partidei. Unicul gol a fost 
în min. 26 de către Suciu. 

o frumoasă Combinație tu

G, ILIE, coresp.
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„Trofeul Carpați" la handbal masculin
ULTIMELE

La ora cînd aceste rîndurl văd 
lumina tiparului, majoritatea echi
pelor participante la cea deaXII-a 
ediție a „Trofeului Carpați" se află 
în drum spre Galați unde se vor 
instala în confortabilele camere 
ale modernului hotel „Turist" din 
la fel de modernul cartier gălă- 
țean, Țiglina. Scurtele popasuri prin 
București ne-au prilejuit întîlnirea 
unor vechi cunoștințe, antrenori și 
jucători de peste hotare, oaspeți 
pentru cîteva zile ai țării noastre. 
Ocazie fericită pentru a afla amă
nunte interesante, cu mai mult de 
24 de ore înaintea începerii acestei 
mari competiții internaționale.

Volubil ca întotdeauna, antreno
rul spaniol Barcennas ne vorbește 
despre echipa sa și despre per
spectivele ei. Nu ne mirăm să a- 
flăm că formația iberică se pregă
tește pentru turneul de calificare 
la J.O. care va avea loc chiar în 
Spania în primăvara anului viitor. 
„Trofeul Carpați" este și pentru 
handbaliștii spanioli, ca și pentru 
cei norvegieni și francezi un pri
lej de verificare, de evaluare co
rectă, în fața unor adversari pu
ternici, a formei atinse și a efici
enței metodelor de pregătire. Pen
tru acest motiv, echipa este pre
zentă la Galați cu tot ce are mai 
bun handbalul spaniol la această 
oră și va lupta cu toată forța pen- 
tiu rezultate cît mai bune. Aceas
tă selecționată este alcătuită în ma
rea ei majoritate din handbaliști

AMĂNUNTE DIN TABĂRA OASPEȚILOR

1

urmărită de un numeros

fotoreporterul nostru Dragoș

^SKrz'lfl lume

BISCHOFSWERDA 7, (prin tele
fon). Tinerii boxeri români au re
purtat o nouă victorie cu. 14—8 în 
meciul revanșă desfășurat în Pala
tul Culturii din Bischofswerda în 
fața reprezentativei de tineret a 
R.D. Germane. Rezultatul final pu
tea fi și mai categoric, dacă Remus 
Cosma și Dinu Condurat nu cobo
rau treptele ringului învinși, grație 
unor vădite greșeli de arbitraj. 
După excelenta evoluție a pugiliș- 
tilor români la Cunewalde, parti
da de duminică a suscitat un in
teres deosebit, fiind inclusă în pro
gramul televiziunii din R.D. Ger-

mană și 
public.

Dintre 
merită a 
bună a
Cuțov, 
Croitoru 
cele 11 
întîlniri s-au încheiat cu victorii la 
puncte, restul partidelor terminîn- 
du-se înainte de limită : 7 prin a- 
bandon și 2 prin k.o. (autori Ma
rian Lazăr și Sandu Mihalcea).

Boxerii români au fost net supe
riori la capitolele pregătire fizică 
și combativitate, acest fapt fiind

autorii victoriei noastre, 
fi remarcată comportarea 

lui Marian lazăr, Simion 
Sandu Mihalcea, Vasile 
și Marian Culineac. Din 
meciuri disputate, doar 2

relevat și de antrenorul federal al 
R.D. Germane, Peter Thomas, care 
ne-a declarat următoarele : 
tivii români mi-au lăsat o 
foarte bună, avînd o stare 
psihică excelentă, dublate 
tăți atletice extraordinare, 
plăcut 
durat, 
frumos 
Simion 
mare 
care dacă va fi lucrat cu aceeași

„Spor- 
impresie 
fizică și 
de cali- 

Mi-au 
în mod special Dinu Con- 
care are de pe acum un 
bagaj de cunoștințe tehnice, 
Cuțov, căruia îi prevăd un 
viitor și Sandu Mihalcea,

VĂ PREZENTĂM • • •

Pentru a asigura o cît mai 
bună conducere a jocurilor 
din cadrul „Trofeului Car
pați". federația noastră de 
specialitate a solicitat pre
zența unor reputați cavaleri 
ai fluierului din țara noastră 
și, de peste hotare. Iată-i pe 
cei 9 arbitri care vor condu
ce partide cu acest prilej : 
Kurt GABRIEL și Hans-Jacob 
BERTSCHINGER, ambii El
veția, Knud LUNDIN și Karl 
NILSSON, ambii Suedia. Va
sile SIDEA, Varac PELEN- 
GHIAN, Constantin CAPA- 
ȚÎNĂ, Vladimir CO.JOCARU. 
Pândele CÎRLIGEANU — 
toți din România

Barcelona C.F- 
(4), Granollers 
(2). Cunoscută

de la patru echipe : 
(6). Atletico Madrid 
(2) și Marcol Argon 
fiind dificultatea întrecerii, din lo
tul deplasat 
cunoscuții 
Altisen (de 
formația Spaniei), Rochel Morales 
(34), portarul Acosta Perramon (25), % 
De Andres (34) și Garda Cuesta 
(16).

Urmînd să ajungă în orașul de 
pe Dunăre abia luni după amiaza, 
după o lungă călătorie cu trenul, 
bandbaliștii maghiari nu au fost, 
firește de găsit. Am aflat totuși că 
selecționata Ungariei va fi și ea 
prezentă aici cu tot ce are mai 
bun, avînd în frunte pe celebrii 
internaționali : Istvan Marosi (125! 
— record al acestui lot reprezen
tativ), Janos Adorjan (114), San
dor Kallo (107), La jos Simo

la Galați nu lipsesc 
internaționali Morera 
45 de ori prezent în

TELEX
Cu prilejul unul concurs ciclist, desfășuș 
rat pe velodromul acoperit din Grenoa 
ble, cunoscutul alergător belgian Ferdi
nand Bracke a realizat un nou record 
mondial În proba de 5 km cu timpul de 
6:01,1 (vechiul record — 6:05,6).

La Pekin tn turneele finale pe echipa 
ale campionatelor ' ăfro-isiatlce de tenia 
de masă s-au Înregistrat rezultatele : 
masculin : Japonia — R.P.D. Coreeană 
5—2; feminin : R. P. Chineză’— R.P.D. 
Coreeană 5—1.

In cadrul competiției europene de tenia 
pe teren acoperit, echipa Belgiei a dis
pus de cea a Elveției cu 4—1.

Boxerul de categorie ușoară (clas* ju
niori) Alfredo Marcano (Venezuela) l-a 
învins prin k.o. In repriza a 4-a pe ja
ponezul Iwatta, in meciul contlnd pen
tru titlul mondial, desfășurat la Caracas.

Contlnttlndu-și turneul în Cehoslovacia, 
echipa masculină de baschet Statyba din 
Vilnius a jucat la Kosice cu o selecțio
nată locală Baschetbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 97—62 
(44-35).

In campionatul de hochei pc gheață al 
U.R.S.S. s-au disputat două noi partide. 
Echipa S.K.A. Leningrad a terminat la 
egalitate : 2—2 cu formația Sibir Novo
sibirsk, Iar Dinamo Moscova a Întrecut 
cu scorul de 1—0 pe Torpedo Gorki.

Aseară, la sosirea pe aeroportul Otopeni, ‘ ' __
Neagu a surprins un grup de handbaliști francezi. Astăzi, echipa Franței 

ifi va continua drumul spre Galați.
(107), Joszef Klein (83), dar și 
cu mai tinerii handbaliști Karoly 
Vass, fratele cunoscutului Sandor 
Vass (86), ambii de la echipa Elek- 
tromos SE sau pe Ferenc Leiser de 
la Csepel SC, fost pînă nu de mult 
căpitanul echipei de tineret a Un
gariei.

Cu mult interes este așteptată 
evoluția reprezentativei Norvegiei, 
care se aliniază pentru prima oa
ră la startul acestei întreceri. „Vi
kingii" impresionează (nici nu i de 
mirare...) prin statură. Toți bine 
făcuți, înalți. masivi, seamănă — la 
prima vedere — cu o echipă de 
baschet- Cel mai simpatic este 
unul din cei mai vechi membri ai

Si

selecționatei: portarul Pal Bye (50), 
care va concura în mod sigur la 
titlul de cel mai înalt portar a) 
turneului : 1,92 m. Alături de el 
sînt prezenți la Galați, unii dintre 
cei mai buni jucători de handbal 
din 
(63), 
sen 
mai
Per
bii 1.93 m.

Ultimele formații vor sosi la 
lăți luni spre seară. Este 
de selecționatele R. F. a Germaniei 
și Iugoslaviei (care 
de Ia Belgrad la 
car !).

Norvegia: Cart Graff-Wang 
Arnulf Baek (60), lunge Han- 

(56), Jon Reinerksen (52). 
înalți jucători ai echipei 
Ankoe și Pal Cappelen —

Turneul de handbal feminin din

KARLSRUHE. 7 (prin telex). 
Sîmbătă seara tlrziu, echipele de 
handbal participante la turneul fe
minin organizat de forul de spe
cialitate din R. F. a Germaniei 
și-au disputat meciurile etapei >a 
Il-a. La Phorzheim, echipa Româ
niei — după victoria de vineri în

In vederea meciurilor cu R. D. Germană

ANTRENORUL ION POPA SPERA
Cei 
sînt 
am-

Ga- 
vorba

a făcut drumul 
Galați în auto-

R. F. G.

meciul cu Danemarca — a pierdut 
partida cu Iugoslavia. Handbalis
tele iugoslave au cîștigat — la ca
pătul unui meci dîrz disputat — cu 
12—9 (7—4). In cel de al doilea 
meci, echipa țării gazdă a întrecut 
Danemarca cu 8—6 (5—2)

TINERELE NOASTRE HANDBALISTE
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE: 16-11 CU POLONIA

Și în cea de a doua partidă, care 
a opus speranțele handbalului fe
minin din România și Polonia, des
fășurată ieri după-amiază în sala 
Floreasca, reprezentantele țării 
noastre au obținut o victorie como
dă la scorul de 16—11 (6—4). Gaz-

S-AU ÎNCHEIAT întrecerile
(in serii) LA LUPTE LIBERE

Steaua in dificultate la Tirgovifte
etapă aIeri s-a disputat ultima 

campionatului republican de lupte 
libere pe echipe. Ea nu a definiti
vat însă ierarhia în serii, adică n-a 
desemnat cele șase echipe (din 
fruntea clasamentelor) care vor 
participa la turneul final, și nici 
pe cele două codașe, condamnate 
la retrogradare, întrucît o serie 
de echipe mai au de susținut me
ciuri (individuale) restante (progra
mate pentru 13 noiembrie). Indi
ferent de rezultatele acestor res
tanțe, formațiile Steaua, Steagul 
roșu Brașov, Metalul Tîrgoviște și 
Dinamo București se află printre 
candidatele la titlu.

Seria Vest

diție fizică nici pentru o repriză 
(de altfel, el a fost descalificat 
pentru „fugă" în ambele meciuri), 
iar I. G.vorfi (48 kg) și D. Vuia 
(52 kg) sînt prea cruzi, ei nu pot 
face față încă meciurilor de cam
pionat, pierzînd la București pe 
toată linia prin tuș. Arbitrajul (șef 
de saltea C. Popescu) a fost co
respunzător. O notă proastă, în 
schimb pentru antrenorul echipei 
Lemnarul, J. Kovâcs, care la a- 
proape toate deciziile și-a mani
festat nemulțumirea în mod nespor
tiv, strigînd încontinuu la arbi
tri. Rezultate tehnice : Progresul cu 
Vulturii textila Lugoj 24—11, cu 
Lemnarul Odorhei 17—17, Lemna
rul cu Vulturii 23—13. (T. RAB- 
ȘAN).

dele mizînd pe un plus de viteză 
și inventivitate în acțiunile ofensi
ve, pe un sistem defensiv mai bine 
organizat, au avut inițiativa în per
manență, dovedind o certă superio
ritate.

Spre deosebire de prima întîl- 
nire, de această dată, replica dată 
de junioarele poloneze a fost ne
convingătoare, echipa oaspe fiind 
deseori surprinsă pe contraatac. Și 
dacă diferența de pe tabela de mar
caj nu a fost mai consistentă în fi
nal, aceasta se datorește faptului că 
antrenorii români au rulat întregul 
lot, folosind și jucătoarele mai pu
țin experimentate. Au înscris• lo- 
nescu 2, Florea 2, Luca 2, Mihăilă 
2, Radu 2, Hobincu și Stamatin 5 
din echipa învingătoare, respectiv, 
Rosochaska 3, Duda 2, Czarnasiak 2, 
Bartula, Wedogin, Wasowics și 
Kapcja din cea învinsă. Au arbitrat 
corect I. Pokorny și V. Polacec 
(Cehoslovacia).

INTR-O COMPORTARE BUNA
A BOXERILOR NOȘTRI

SIMION CVȚOV

Echipa Iugoslavă de hochei pe gheață 
Partizan Belgrad, aflată în turneu în 
Polonia, a evoluat la Varșovia în com
pania formației locale Legia. '*
revenit gazdelor cu scorul de 
2—1, 4—0).

Victoria a
10-1 (4-0.

desfășurat 
fost cîști-

Turneul Internațional de tenis 
Ia Aberavon (Țara Galilor) a _ 
gat de Robert Hewitt (Republica Sud- 
Africană), care în finală l-a învins cu 
7—6, 6—4 pe englezul G. Battrick. La fe
minin pe primul loc s-a clasat Virginia 
Wade' (Anglia). Ea a învins-o în mod 
surprinzător cu 7—6. 6—3 pe australlanca 
Evonne Goolagong.

Pregătirlle boxerilor români pentru a- 
propiatele partide cu selecționata R. D. 
Germane au intrat în linie dreaptă. Ul
timele zile au fost afectate verificărilor 
în vederea alcătuirii formațiilor A și B 
care vor evolua la București și Brăila. 
Zilele trecute, in timp ce o parte a Io
tului susținea partide publice în sala 
Semănă'oarea. ceilalți selecționablli se 
înfruntau în sala clubului Steaua în pa
sionante lupte la mănuși. Despre aceste 
confruntări ne-a vorbit antrenorul coor
donator al lotului, Ion Popa :

— tn cursul meciurilor de verificare 
despre care vorbim, băieții au luptat eu 
adversari mai grei, iar în unele cazuri 
partenerii de antrenament au fost schim
bați în fiecare , repriză. Deci, solicitările 
au fost progresive și trebuie să remarc 
că mulți dintre cei vizați să îmbrace 
tricoul de international au corespuns in
tegral. Sportivii sînt conștient! că intîl- 
nlrea cu echipa RD Germane nu este 
ușoară și s-au pregătit eu multă strgu- 
ință. La această verificare au corespuns 
integral : cocoșul Vasile Ivan, semiușo- 
rul Antonia Vasile. ușorul Paul Dobres- 
cu, semimtisca ștefan Boboc, pana Pa
vel Nedelcea și semimi.Dociul Victor Zil- 
berman. In generai. . întregul lot se află 
intr-o formă bună. Dar. așa cum este 
normal, nu toți pot fi aduși Ta aceiași 
numitor. Astfel, unii s-au prezentat mai 
slab, cum este cazul lui Alee Năstac sau 
Gabriel Pometou, iar alții la valoarea cu
noscută. cum sînt. Aurel Mihai. Constan
tin Gruiescu, Horst Stump, Iod Alexe.

— Deoarece pînă la partidele cu R.D.G. 
mai sînt doar citeva zile, ce program 
prevedeți pină atunci 7

— Program de finisare, în funcție de 
adversarii pe care îi ihtilnesc sportivii 
români. La citeva categorii de greutate 
se vor înfrunta boxeri apropiat! ca va
loare, cu performante deosebite. Astfel, 
la semimi.tjocie vor încrucișa mănușile 
Manfred Wolke (campion olimpic) și 
Victor Zilberman (medalie de argint la 
C.E. de la București), deci o partidă des
chisă oricărui rezultat și. sper, de bună 
valoare tehnico-spectaculară. La mijlocie 
mică, rutinatului Peter Tiepold îi vom

opune pe puncheurul Tudor Nicolae.
— O nouă întrebare : Ce echipe pre

conizați ?
— Colegiul de antrenori va hotărî a- 

ceasta. Eu. totuși, pot să vă anunț for
mațiile probabile, cu specificarea că ele 
pot suferi modificări în funcție de anu
mite considerente tactice sau de even
tuale accidentări. ECHIPA A (în ordinea 
categoriilor): Aurel Mihai, Constantin 
Gruiescu, Vasile Ivan, Gabriel Pometcu, 
Antoniu Vasile, Paul Dobrescu. Victor 
Zilberman, Tudor Nicolae, Alee Năstac, 
Horst Stump. Ion Alexe. ECHIPA B : 
Ștefan Boboc. Ion Nlcolau, Ionel Ciocoi, 
Pavel Nedelcea, Gheorghe Ciochină, 
Gheorghe Pușcaș, Ion Hodoșan, Ion Mo
canii. Ion Petrea, Marin Constantinescu, 
llie Dascălu.

Am mulțumit antrenorului emerit Ion 
Popa pentru informațiile interesante și 
avem convingerea că în partidele cu 
echipa R.D, Germane pugiliștii noștri 
vor avea o’comportare pe măsura pres
tigiului de care se bucură boxul româ
nesc în arena internațională.

Paul IOVAN

ca- 
W.
R.

atenție, și pe mai departe, nu văd 
cine l-ar putea învinge Ia cat. u- 
șoară".

Rezultate tehnice (în ordinea 
tegoriilor) : Remus Cosma p.p. 
Liebing, Dinu Condurat p.p.
Langer, Marian Lazăr înv. k.o. 1 C. 
Zomov, Simion Cuțov înv. ab. 3 
W. Kettelhut, Adrian Guțu pierde 
dese. 3 K. Thenerkauf, Sandu Mi
halcea înv. k.o. 2 B. Schulze, Ște
fan Florea pierde ab. 2 D. Schnie- 
ber, Vasile Croitoru înv. ab. 1 G. 
Fehse, Marian Culineac înv. ab. 1 
G. Fischer, Ion Ruicu înv. ab. 2 
W. Warnke.

Tineri boxeri români sosesc luni 
la ora 18,30 la aeroportul Interna
țional Otopeni.

Gheorghe CIORANU

NASTASE Șl FRANULOVICI INVITAȚI
LA TURNEUL „PRO“ DIN ITALIA

BOLOGNA 7 . (Agerpres). — La 
turneul internațional de tenis de 
la Bologna rezervat profesioniștilor, 
programat. în cursul acestei săptă- 
mîni, au fost invitați Să participe 
și cunoscuții jucători amatori Iile 
Năstașe (România) și Z. Franulo- 
vici (Iugoslavia), ca urmare a exce-

Ashe intilnește pe Kodes

lentelor performanțe realizate de 
acești doi tenismeni europeni la ul
timele . concursuri de anvergură. Ei 
îi înlocuiesc pe australienii John 
Newcombe și Roy Emerson care 
s-au declarat indisponibili.

Turneul de la Bologna contează 
pentru campionatul mondial al pro
fesioniștilor. Finala acestui circuit 
de turnee, care va reuni pe cei mai 
buni 8 jucători profesioniști din 
lume, se va desfășura începînd de 
la 26 noiembrie în S.U.A., la 
Dallas.

in finala de la Stockholm
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — 

în finala turneului internațional de 
tenis „open", de la Stockholm se 
vor întîlni americanul de culoare 
Arthur Ashe și cehoslovacul Jan 
Kodes- în semifinalele competiției, 
Kodes l-a eliminat cu 2—6, 6—2, 
6—4 pe sud-africanul Cliff Drys
dale, iar Ashe l-a învins cu 6—1, 
6—3 pe spaniolul Gimeno.

Rezultate înregistrate în semifi-

nalele probei de dublu : Smith, Gor
man (S.U.A.) — Rosewall, Stolle 
(Australia) 6—4, 6—4 ; Ashe, Lutz 
(S.U.A.) — Carmichael, Rufels (Aus
tralia) 6—0, 7—6. în ultimul meci 
al sferturilor de finală, perechea 
Nășțase (România) — Lundquist 
(Suedia) a fost eliminată de ameri
canii Ashe — Lutz cu 4—6, 6—7.

TOTTENHAM (in mare formă)
A DISPUS CU 3-0 DE EVERTON

In cadrul primului tur al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet feminin, e- 
chipa vest-germană S.C. GSttingen a 1n- 
tîlnit pe teren propriu formația Union 
Firestone Viena. Sportivele austriece au 
cîștigat cu scorul de 50—49 (31—18).

■
Inttlnlrea internațională de gimnastică 
desfășurată la Cracovia între selecțio
nata secundă a Poloniei șl reprezentativa 
Olandei s-a încheiat cu scorul de 
175,90—172.05 puncte în favoarea gimnas
telor olandeze. La individual compus, pe 
primul loc s-a clasat sportiva olandeză 
Van Gerven cu 36,35 puncte.
■

Campionatul internațional de maraton al 
R.F. a Germaniei, desfășurat la Refrath 
(în apropiere de Koln), a fost ciștigat 
de atletul scoțian McGregor. învingătorul 
a parcurs clasica distanță de 42,195 km 
în 2 h 19:00,2, fiind urmat de vest-germa- 
nul Wolfgang Gloede — 2 h 19:59.8. La 
startul acestui concurs au fost prezenți 
25o de sportivi.
■

La Banska Bystrica (Cehoslovacia) s-a 
desfășurat un concurs internațional de 
judo, la care au participat sportivi de 
la cluburile Ț.S.K.A. Moscova, A.S.K. 
Vorwaerts Frankfurt pe Oder și Dukla 
Banska Bystrica. Iată ciștlgătorii tur
neului : cat. 63 kg: Pikolauri (Ț.S.K.A.); 
cat. 70 kg : Vahum (Dukla): cat. 80 kg: 
Ezevskas (Ț.S.K.A.); cat. 93 kg: Gogo- 
lauri (Ț.S.K.A.): toate categoriile : ede- 
selldze (Ț.S.K.A.).

CAMPIONATUL DE ȘAH
AL IUGOSLAVIEI

BELGRAD, 7 — După disputarea a 
16 runde, în cel de-al 24-lea cam
pionat feminin de șah al Iugosla
viei conduce Katia Iovanovici cu 
13»/» puncte, urmată de Lazarete! 
— 13 puncte, Rujița Iovanovici și 
Sokolova — cu cîte Îl1/» puncte, 
Gordana Iovanovici — 11 puncte, 
Belamarici — 10 puncte etc.

în runda a 16-a, Katia Iovanovici 
a învins-o pe Vujanovici, iar Rujița 
Iovanovici a cîștigat la Kossir.

Semimijlociul A. Kolotkov (U.R.S.S.) „impinge" 165,500 kg

NOU RECORD MONDIAL DE HALTERE
MOSCOVA, 7 (Agerpres). — Cu 

prilejul concursului de haltere des
fășurat în orașul Jdanov, cunoscu
tul campion sovietic Aleksandr Ko
lotkov a stabilit un nou record 
mondial la categoria semimijlocie 
(stilul „împins") cu performanța de

165.500 kg. Vechiul record era de
163.500 kg. La totalul celor trei sti
luri, Kolotkov a realizat 477,500 kg, 
egalînd cea mai bună performanță 
a campionului mondial Vladimir 
Kanîghin,

Stanley Rous despre organizarea

• LEMNARUL ODORHEI EGAL 
CU PROGRESUL BUCUREȘTI ! 
Reuniunea programată in sala Pro
gresul din Capitală a avut un fi
nal dramatic. Partida vedetă din
tre Progresul și Lemnarul Odorhe- 
iul Secuiesc, pe lîngă că a durat 
mai bine de două ore, a fost de
osebit de disputată și n-a lipsit 
mult să se încheie cu victoria oas
peților. Evident, favorita întîlnirii 
era Progresul care Pe lîngă „avan
tajul terenului propriu" avea în. 
formație concurenți mai bine cotați. 
Dar în spațiul de concurs, lucrurile 
s-au întâmplat altfel. Oaspeții, cu 
o serie de concurenți bine pregă
tiți, cu multă combativitate, au 
smuls formației bucureștene un me
ritat scor egal: 17—17. Bucureștii 
au avut în I. Dragoman (cat 48 
kg) și M. Marin (57 kg) cei mai 
buni concurenți. Ei au cîștigat prin 
tuș în ultimele secunde ale meciu
lui, în condiții deosebit de grele, 
cum a fost cazul lui Dragoman care 
pînă în momentul tușului a fost 
condus cu 6—3 de către C. Szasz. 
Lemnarul s-a prezentat mai bine 
la categoriile mari, unde I. Szasz 
(90 kg) și I. Lăszlo (+100 kg), au 
repurtat victorii nesperate. O bună 
impresie au lăsat și L. Simo (62 
kg) și E. Teglas (68 kg) care au 
reușit să-i întreacă la puncte pe 
unii dintre cei mai valoroși spor
tivi de la Progresul, pe G. Antonie 
și M. Pantazî.

Cea de a treia participantă la 
triunghiularul bucureștean. Vultu
rii Textila Lugoj a avut o evoluție 
ștearsă, în afară de Gh. Peter și 
Lazăr Rădoi — singurii din echipa 
lugojeană notați pe foaia de ar
bitraj cu cîte două victorii — cei
lalți echipieri s-au comportat slab. 
C. Zeiner, de pildă, n-a avut con-

• DINAMO VICTORIOASA LA 
BRAȘOV. Buoureștenii s-au impus 
cu autoritate în ambele întîlniri, 
cîștigînd la scor : 29,5—10,5 cu O- 
limpia Satu Mare șl 26,5—9,5 cu 
A.S.A. Brașov. Sătmărenii, într-o 
formă slabă, au pierdut la A.S.A. 
Brașov cu 12—16. (P. DUMITRES- 
CU-coresp.)

nelli respectiv Morini), Fiorentina — Bo
logna, 2—1 (Scala, Clerici respectiv Chia- 
rugl), Internazionale — Torino 2—0 (Ber
tini, Boninsegna). Juventus — Roma 
2—1 (Capello 2 respectiv Amarildo), La- 
nerossi Vicenza — Verona 2—1, (Ma- 
raschi, Orazl respectiv Ciccolo). Mantova 
— Atalanta 1—0 (Petrini), Sampdoria — 

" i din 11 m, Pratl). Cla-

5 4 0 1 11—4 8 
5 4 0 1 11—5 8 
5 4 0 1 8—4 8

viitoarelor ediții ale C. M.în etapa a 15-a a campionatului 
englez, echipa Tottenham Hotspur 
— viitoarea adversară a Rapidului 
in Cupa U.E.F.A — a întîlnit pe 
teren propriu cunoscuta formație 
F.C. Everton din Liverpool. Jucind 
excelent. Tottenham a cîștigat me
ciul cu 3—0 (1—0). Primul gol l-a 
marcat Jimmy Prat, despre care Alf 
Ramsey, prezent la meci a declarat 
că îl are în vedere pentru prima 
selecționată a Angliei. După pauză, 
celelalte două goluri au fost înscrise 
de Martin Chivers. în urma aces
tui rezultat. Tottenham ocupă locul 
7. dar are cu un meci mai puțin 
decît celelalte formații clasate îna
intea sa.

Etapa de sîmbătă a cuprins și 
alte meciuri importante. Derbyul 
de la Manchester, dintre cele două 
formații din localitate. City și Uni
ted, urmărit de 63 000 de spectatori, 
s-a încheiat la egalitate: 3—3. Frun
tașa clasamentului. Manchester Uni
ted. a luat conducerea de trei ori 
prin McKoy, Kidd si Aston, dar ad-

versarii au egalat prompt prin ex
celența Lee, Beli și Summerbee. L’n 
alt meci dramatic s-a desfășurat în
tre F.C. Liverpool și Arsenal, cam
pioana și cîștigătoarea ..Cupei An
gliei”. Liverpool a învins cu 3—2. 
luîndu-și revanșa după înfrîngerea 
suferită în finala „Cupei Angliei" 
(1—2). Golul victoriei a fost marcat 
în min. 87 de Ross.

Alte rezultate: Chelsea — Nottin
gham 2—0. Coventry — Huddersfield 
2—1. Derby Country — Crystal Pa
lace 3—0, Ipswich — Wolverhampton 
2—1. Leeds United — Leicester 2—1, 
Newcastle — Southampton 3—1, 
West Bromwich Albion — Stoke Ci
ty 0—1. West Ham United — Sheffield 
United 1—2.

Primele clasate :
1. Manchester Unitesl
2. Derby County
3. Manchester Chy
4. Shefield United
5. Leeds United
6. F. C .Liverpool
7. Tottenham

TUNIS 7 (Agerpres). — Președin
tele Federației internaționale de 
fotbal, Stanley Rous, s-a declarat 
de acord cu ideea ca una din vi
itoarele ediții. ale campionatului 
mondial de fotbal să fie organizată 
de un grup de țări cum sînt de 
pildă cele fSe Maghrebului. „Este 
o idee salutară — a declarat Stan
ley Rous. Va veni timpul ci nd 
două sau trei țări se vor putea aso-

cia pentru a 
campionatelor 
fel. ele ar putea să rezolve mai ușor 
problemele complexe ce se pun or
ganizatorilor unei competiții de a- 
semenea amploare. Chiar și pentru 
anul 1978 sc întrevede o soluție 
asemănătoare, Argentina puțind a- 
pela Ia găzduirea unor meciuri de 
către țările învecinate.

organiza întrecerile 
mondiale. In acest

Milan 0—2 (Rivera 
săment :
1. Internazlonala
2. Juventus
3. Milan

In clasamentul 
Bettega (Juventus) T.__
cu cite 4 goluri înscrise.

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE
Cu toate că duminică au loc meciurile 

internaționale dintre reprezentativele Ho- 
mâniei și Cehoslovaciei (A șl tineret), 
Federația de specialitate șj antrenorul 
Novak au considerat necesară desfășu-

CEHOSLOVACIA : Penultima etapă 
a turului

Seria Est 10 4 2 32—17 24
3 7 1 27—tl 23
8 5 3 28—16 21
9 3 4 26—18 21
9 3 4 23—15 21
8 4 4 24—19 20
7 5 3 31—18 19

Martin Chivers (in tricou alb) înscrie al doilea gol in poarta echipei Everton Telefoto : A.P.-AGERPRES

• REUNIUNE ECHILIBRATA LA 
TÎRGOVIȘTE. Multipla campioană 
a țării, Steaua, a fost nevoită să se 
întrebuințeze serios pentru a ob
ține cele două victorii: 17—15 cu 
Nicolina Iași și 21—15 cu Metalul 
Tîrgoviște. Metalurgiștii l-au între
cut, în urma unor confruntări spec
taculoase, pe ieșeni cu 27—10. 
(Mișu PETRE-coresp.)

• ÎN CELELALTE ÎNTÎLNIRI: 
La Medgidia : Rapid București — 
I.M.U. Medgidia 28—14, Rapid— 
Dunărea Galați 17—11, Dunărea — 
I.M.U.M. 25—15. (R. AVRAM-co- 
resp.). La Constanța: Tomistex 
Constanța—Progresul Brăila 27,5— 
12,5, Tomistex—Mureșul Tg. Mureș 
22—10. Progresul—Mureșul 19—17 
(G. TAMAȘ-corcsp.).

• PARTIDE RESTANTE: 
Brașov (restanță din tur — s-a dis
putat sîmbătă) : Dinamo București— 
A.S.A. Brașov 18—18, Dinamo— 
Olimpia Satu Mare 15—9. (E.
BOGDAN-coresp.). La Timișoara 
(greco-romane) : C.F.R. Timișoara— 
Electroputere Craiova 18—14, 
C.F.R.—Olimpia Satu Mare 20—20, 
Electroputere — Olimpia 20—8.
(O. ION-coresp.).

telefeaoei aeaUalA HIS.OȘ, secția eurespoudenti li.Side, inierutbao

rarea unei etape de campionat, în urma 
căreia să se definitiveze loturile echipe
lor A și de tineret. Iată rezultatele Înre
gistrate în etapa de ieri (a 14-a): Dukla 
Praga — Slavia Praga 1—0, Zlllna — 
Union Teplice 3—3, Z.K.L. Brno — Banyk 
Ostrava, Inter Bratislava " ’ '
Kosice 0—1, V.S.S. '■ 
Bratislava, Tatran 
Trnava 1—1. Primele
1. Slovan
2. V.S.S. Koslce
3. Dukla

PORTUGALIA : Sefubal învingătoare 
în deplasare

In etapa de ieri (a 8-a) a campionatu
lui portughez, Vitoria Setubal, adversara 
echipei U.T.A. în Cupa U.E.F.A. a dis
pus cu 3—1. în deplasare, de Lelxoes. 
Alte rezultate : Boavista — Benfica 2—2, 
Sporting — Farense 2—0. Primele clasate1
1. Sporting 8 7 0 1 21—6 14
2. Benfica 8 6 2 0 18—6 14
3. Setubal 8 6 11 21—6 13
OLANDA : Ajax — Feijenoord 2—1

Derbyul campionatului a revenit echi
pei Ajax, învingătoare cu 2—1 (0—0) la 
Amsterdam, asupra formației Feijenoord. 
Au marcat Swart (min. 68) Cruyff (min. 
75) șl, respectiv, Israel (min. 87).
1. Feijenoord 12 10 1 1 27—4 21
2. Ajax 12 9 3 0 23—4 21

ITALIA: Trei echipe cu 8 puncte
Inter a întîlnit pe teren propriu, în 

etapa a 5-a — fostul lider, Torino, în 
fața căruia Mazzola și coechipierii săi 
au cîștigat fără prea mari dificultăți. 
După surprinzătorul eșec suferit pe 
teren propriu săptămina trecută, Milan 
a obținut ieri singura victorie în depla
sare a etapei, cîștigînd la Genova, In 
fața Sampdoriei. Deși a condus cu 1—0, 
echipa lui Helenlo Herrera, Roma, a 
pierdut în cele din urmă partida dispu
tată Ia Torino împotriva Juventusulul. 
Rezultate și marcatori : Cagliari — Na
poli 2—1 (Riva, Brugnera, respectiv Man- 
servlsi), Catanzaro — Varese 1—1 (Ba-

Lokomotiv
Kosice — Slovan 

Presov — Spartak 
clasate :

14 10 3 1 36—23 23
14 6 5 1 24—14 21
14 8 3 3 33—27 19

golgeterilor conduo 
și Boninsegna (Inter)

CESARE TRENTNI
R.F. a GERMANIEI : Liderul a egalat 

în ultimele minute
Primele două clasate n-au reușit în 

etapa a xiv-a decît scoruri egale. 
Bayern MUnchen a terminat la egalitate 
(1—1) cu F.C. Koln. după ce a fost con
dusă cu 1—0, pînă în min. 86, prin golul 
înscris de Kappelmann; Holmes a mar
cat golul egalizator pentru lideri. Schalke 
04 a terminat nedecis (1—1) eu Armi
nia Beilefeld.

Borussia MSnchengladbach, cu șase re
zerve în echipă, continuă seria succese
lor dispunînd de data aceasta cu 5—2 de 
Hertha ! Celelalte rezultate ale etapei : 
Rotweiss Oberhausen — Eintracht Bra
unschweig 1—1. F.C. Kaiserslautern — 
Fortuna Dtlsseldorf 3—1, VIL Bochum — 
Borussia Dortmund 4—2, VfB Stuttgart 
— Eintracht Frankfurt 4—4, Hannover 
96 — Hamburger S.V. 2—3, Werder Bre
men — M.S.V. Duisburg 1—1.

Primele clasate :
1. Bayern MUnchen 11 S H 34—13 28
8. Schalke 04 14 10 2 2 31—13 22
3. Bor. MUnchengladbach

14 9 2 3 39—13 20
în clasamentul golgeterilor conduce 

Muller (Bayern MUnchen) cu 11 goluri 
marcate, urmat de Heynckes (Borussia 
MOnchengladbach) cu 10 goluri, Fischer 
(Schalke 04) și Uwe Seeler (Hamburger 
S.V.) cu cite 9 goluri.

J. NEUSSER
UNGARIA: Ujpesti Dozsa — 

Ferencvaros 2—1
Etapa a 11-a a campionatului Ungariei 

a fost dominată de derbyul dintre frun
tașa clasamentului, Ujpesti Dozsa șl Fe
rencvaros. Meciul s-a încheiat cu rezul
tatul de 2—1 (0—0), în favoarea lui 
Ujpesti Dozsa, prin golurile marcate de 
Bene (2), respectiv Szdke.

Celelalte meciuri ale etapei : Egyeter- 
tes — Gy6r 1—1, Păcs — Szombathely 
1—0. Salgotarjan — Eger 3—0, Tatabanya 
— Debrecen 4—1, Honved — Komlo 0—0, 
Videoion — M.T.K. 1—1, Vasas — Csepel 
0—1.

Comisia de disciplină a Federației ma
ghiare de fotbal a pus în discuție mani
festările nesportive petrecute cu.. prllcjul 
meciului Ferencvaros 
cordînd meci pierdut 
Primele clasate ;
1. Ujpesti Dozsa
2. Komlo
3. Vasas

— Egyetertes, a- 
atnbelor echipa,

10 7 3 0 26— 9 17
11 5 5 1 13—12 15
11 6 2 3 21—11 14
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