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VICTORIE SPLENDIDA, DUPĂ UN MECI
DRAMATIC, VALOROS, SPECTACULOS!
["ADMIRABIL !

fotbal în care învingăto
ri-învinșii ne-au încălzit 

acest mijloc de noiembrie 
ne-au făcut să palpităm

oră, 
Du-

subtilitatea se împletea cu vehemen
ța și cu dăruirea integrală.

In primul sfert de ceas, fotbaliștii

ECHIPA ROMÂNIEI, DEȘI HANDICAPATĂ DE RATAREA UNUI PENALTY SI DE PRIMIREA UNUI 
GOL COPILĂRESC, A REUȘIT SA ÎNVINGĂ O ECHIPĂ A CEHOSLOVACIEI COMBATIVĂ, 

PUTERNICĂ, DORNICĂ SĂ SE CALIFICE

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 2-1 (1-0) ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

Stadion „23 August” ; timp înnorat, rece : teren alunecos : spectatori — 
aproximativ 70 000. Au marcat : DEMBROVSCHI (min. 26) șl DOBRIN (min. 
52), respectiv CAPKOVIC (min. 51). Raportul șuturilor la poartâ : 12—11 
spațiul porții : 4—3). Raportul cornerelor : 4—2.

ROMANIA : Răducanu 6 — Sătmăreanu 8, Lupescu 9+, Dinu 9. 
leanu 10, Anca 9, Nunweiller VI 9-|-, Lucescu 8, Dembrovschi 8 (min. 72 
mlde), Dobrin 10, lordănescu 9.

CEHOSLOVACIA : Viktor — Dobias. Hrivnak. Hagara. Taborski, 
lak, Kuna, Hrdlicka, B. Vesely (min. 71 Nehoda), Stratil, Capkovic.

A arbitrat bine MILIVOJE GUGULOVIC, ajutat la Unia de Josef 
Stremecki șl Marjan Raus (toți din Iugoslavia).

■1__
|

Lucescu a centrat impecabil, Dobrin (9) a plonjat și a reluat cu capul balonul in plasa porții lui Viktor.

ZIAR All.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Intr-adevăr, admirabil a 
fost totul ieri după-amiază 
pe stadionul „23 August" 1 
O zi noroasă la propriu, dar 
însorită, la figurat, de un joc 
de 
r.ii 
în 
Și . .
pînă la fluierul final, aștep
tat cu sufletul la gură.

Admirabilă este o victorie 
obținută în fața unor adver
sari valoroși, așa cum s-au 
dovedit ieri jucătorii ceho
slovaci, la cota cea mal bună 
a reputației lor I Ei au jucat 
cu efectivul complet și mai 
bine decît la Bratislava, în 
timp ce reprezentativa noas
tră a avut multe defecțiuni, 
una chiar de ultimă 
indisponibilitatea lui 
mitru.

Și cît de gustat este 
succes în care vezi că spor
tivii cărora li s-a acordat 
încrederea justifică pe deplin 
mandatul lor și dau culorilor 
țării tot 
în ființa 
toți sînt 
în stare 
puse în 
chiar de propriile lor slăbi
ciuni. Dăruirea echipei națio
nale pentru prestigiul sportiv 
al țării merită nota 10 peste 
tot, și dacă de către comen
tatorii noștri s-au făcut u- 
nele departajări, acestea se 
datoresc datelor seci de joc, 
înscrise în statistici. Echipa 
de fotbal a României, lotul 
reprezentativ în întregime, 
antrenorii și conducerea fede
rației noastre merită un sin
cer BRAVO, pe care sîntem 
siguri că ieri, la ora 16, l-au 
rostit sute și sute de mii de 
glasuri de pe întreg cuprin
sul țării, de pe stadion, de la 
televizoare, din 
telor de radio.

Dar publicul 
s-a întrecut pe 
tr-o permanentă susținere a 
echipei naționale, chiar atunci 
cînd două greșeli, mari cît 
pietrele de moară (ratarea 
penaltyului și golul primit), 
ar fi putut să scufiinde în
tregul stadion în oceanul 
deznădejdii ? Internaționalii 
noștri au beneficiat de un 
sprijin așa cum 
întotdeauna. Au 
demn continuu 
peste așteptări 
Prietenii la nevoie se cunosc 
și echipa României a avut 
ieri prieteni în toată suflarea 
românească.

Organizarea meciului, fără 
precedent pînă în prezent, ca 
minuțiozitate și ordine, la 
care lucrătorii și conducerea 
I.EA.B.S. (organism adminis
trativ al C.N.E.F.S.), cît și or- 

stat, au avut o 
fără reproș, s-a 
asemenea admira-

. un

ceea ce au mai bun 
lor I Să constați că 
ca unul, că toți sînt 
să învingă obstacole 
cale de adversari și

fața apara-

nostru, care 
el însuși în-

și l-au dorit 
avut un în- 
la victorie, 
de eficace.

Amintirea acestui meci ne va ur
mări multă vreme. A fost o încleș
tare homerică între două echipe a- 
flate în zi excelentă. A fost o cioc
nire între două forțe mari, între 
două ambiții paroxistice. între mulți 
fotbaliști, autori de realizări excep
ționale. Să spunem mai întîi că ju
cătorii români au învins o echipă de 
fier. O echipă căreia nimio din ce 
înseamnă fotbal de cslasă nu-i este 
străin. Personalități proeminente, 
tactică de aAsamblu foarte lustruită 
putere de luptă crîncenă, voință îm
pinsă pînă la disperare. Dar, națio
nala României a biruit un adversar 
care merită o asemenea descriere, 
fiindu-i superioară,, din orice inci
dență am face confruntarea. Pentru 
toate punctele forte ale cehoslovaci
lor. tricolorii au avut aproape mereu 

, ceva care le anula, le contracara sau 
le depășea pe acestea. Au avut oaspe
ții o dispunere inteligentă în teren, 
au avansat și s-au repliat aproape 
de fiecare dată după coîisemnul fa
zelor, au atacat și s-au apărat cu tot 
potențialul. dar băieții noștri au fă
cut și ei toate aceste lucruri, iar pe 
deasupra încă ceva în plus. Au avut 
ei, de pildă, o extremă ca Vesely, 
periculoasă, derutantă și tenace, De- 
ieanu a știut s-o paralizeze treptat 
prin imensa lui forță de joc. L-au 
avut ei pe Dobias, un fundaș care 
se simțea la început imun la greșeli, 
lordănescu l-a făcut să pară la un 
moment dat un muritor de rînd. Cele
bra lor linie mediană : Hrdlicka, Kuna, 
Pollak, prezumtiva stăpînă a terenu
lui dacă ar fi reușit să îoace după 
inima el, a dispărut multă vreme,

datorită avariilor pe care i le-a pro
vocat Anca, Radu Nunweiller, Dem- 
brovschi, sau Lucescu. Tot arsenalul 
echipei oaspe a fost în mare parte 
dezamorsat. Fotbaliștii cehoslovaci 
nu ne-au depășit nici prin capacitate 
tehnică, nici prin putere de luptă, 
prin nimic. S-au exprimat ca o mare 
echipă, dar s-au exprimat mai puțin 
bine decît ai noștri. în plus, ei n-au 
avut un Dobrin. Nici Kuna și Pollak

cei ce i se împotriveau în fața porții 
iui Viktor erau niște oameni înfun
dați în pămînt pînă la glesne.

Situația în clasament a celor două 
echipe le-a determinat deopotrivă să 
atace și să se apere, să aspire spre 
un joc total. Astfel s-a ajuns la acea 
atitudine reciproc deschisă, la o cir
culație de balon și de jucători extrem 
de rapidă, la asediul alternativ al 
celor două porți. la faze în care

la un loo n-au realizat pentru echipa 
lor cît Dobrin pentru a noastră. Pro
babil că dintre toți fotbaliștii care 
au evoluat ieri, 14 noiembrie, în în
treaga lume, piteșteanul a fost unul 
dintre cei mai buni, dacă nu cel mal 
bun. Dobrin are zile cînd poate fi 
cel mai bun din lume. Deosebirea 
dintre el și orice vedetă de talie 
mondială este doar să asemenea zile 
sînt mult mal rare la el, decît la 
alții. Dacă ar vrea, Dobrin ar putea 
fi mereu unul din cel mai buni ju
cători din cîți există. Talentul său 
uriaș, ajutat acum de o 6tare de 
fervoare, ne-a dat uneori impresia că

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Taborski este la pămînt, consternat, Viktor pare că încă nu și-a dat seama ce s-a întîmplat, iar Dobrin,l 
scăpat din îmbrățișările colegilor săi Dinu, Dembrovschi și Deleanu, se ține cu mina de cap... 4

Fotografii de Drago; NEAGU ți Vasile BAGEAC U
'9

ECHIPA IUGOSLAVIEI — ÎNVINGĂTOARE ÎN CEA DE A Xll-a

Un antrenor fericit, Angelo Niculescu, și autorul golului victoriei de 
Dobrin, primesc felicitările președintelui federației, Mircea Angelescu

ISTORICUL UNEI PARTIDE DE NEUITAT

EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN
Ultimele două partide, două „remize" : România — Iugoslavia 

17—17, Ungaria — R. F. a Germaniei 19—19 !
© G. Kicsid — declarat cel mai bun jucător al turneului

GALAȚI, 14 (prin telefon;. Asea
ră a luat sfîrșit în eleganta Sală a 
sporturilor din Galați cea de a XII-a 
ediție a prestigioasei competiții in
ternaționale de handbal masculin — 
„TROFEUL CARPAȚI". Și de această 
dată, entuziaștii spectatori gălățeni 
au avtit ocazia să asiste la meciuri 
aprige, la partide interesante care, 
uneori, au scos în evidență frumuse
țea de necontestat a handbalului. 
Locul I în această întrecere a reve
nit selecționatei Iugoslaviei (medalie 
de bronz la C.M.) care, pe parcursul 
celor 5 partide ,s-a dovedit mai con
stantă, maj bine pregătită atît pentru 
o ofensivă susținută, cît și pentru un 
atao hotărît. Echipa României, aflată
la începutul pregătirilor sale pentru 
Jocurile Olimpice, remaniată în bună 
parte (din această cauză lipsită de 
omogenitate), a ocupat locul II fără 
a cunoaște înfrîngerea. în ultimele 
două meciuri, ea a „remizat" cu pu
ternicele formații ale Ungariei șl 
Iugoslaviei.

Iată acum un scurt film al partide
lor din ultima zi:

ROMANIA A — IUGOSLAVIA 
17—17 (10—9). înaintea începerii parti
dei, maestrului emerit al sportului 
Gheorghe Gruia i-a fost oferită o 
miniatură a coloanei brîncușiene cu 
ocazia celui de al 100-lea meci jucat 
în reprezentativa României. Intîlnirea

treo în postura de urmăritori. Roate 
că și aruncarea de la 7 m ratată de 
Birtalan un m.nut mai tîrziu pune 
plumb în picioarele băieților noștri. 
Cert este că „plavii" își măresc avan
sul prin Pokrajao (13—11) și vor con
tinua să conducă cu două goluri a- 
vans (14—12, 16—14) pînă în min. 53. 
Din acest moment, handbaliștii ro
mâni înregistrează un reviriment.

pasă la.;, adversar, contraatac 
slav, Penu apără, însă Samungi 
teazâ și arbitrii acordă 7 ni l ___
vom pierde meciul pe care speram 
să-1 cîștigăm 7 Nu 1 Penu apără. De 
cîteva minute se joacă „om la om" 
pe tot terenul și este un veritabil 
infern. Nu se mai poate face însă 
nimic nici de o parte nici de cealaltă 
pentru că nervii tuturor sînt încor-

lugo- 
faul- 
Oare

a debutat sub semnul dominării ma
nifestate de formația noastră. Hand
baliștii români joacă atent în apărare, 
reușind să anihileze majoritatea a- 
tacurilor iugoslavilor. Mai slab 
se dovedește însă atacul din 
cauza precarei conlucrări dintre ju
cătorii de pe linia de 9 m și cei de 

Pe semicerc.
Echipa României conduce cu 2—0, 

4—2, 6—3 și 7—4. Lucrurile par să 
decurgă bine. Este însă numai o apa
rență, deoarece spre finalul reprizei 
oaspeții forțează. Prin cunoscutele 
atacuri lungi, dar purtate în viteză, 
ei macină forța echipei noastre, ii 
obligă pe jucătorii români să facă 
îndelungi eforturi în apărare. Mo
mentul șutului la poartă este minu
țios pregătit și golurile încep să cadă 
unul după altul. La sfîrșitul primei 
reprize, un singur gol mai are avans 
echipa noastră în disputa cu reduta
bila formație a Iugoslaviei (10—9).

Partea a doua a meoiului începe cu 
un gol marcat spectaculos de Gruia 
(care urcă scorul la 11—9), dar con
tinuă cu un „festival Horvath". Hand
balistul iugoslav marchează, între 
minutele 33 și 36, trei goluri pentru 
echipa sa, adueîndu-i, pe rînd. ega- 
larea și conducerea. Este momentul 
în care aspectul meciului se schimbă. 
Cei care au inițiativa sînt jucătorii 
iugoslavi, iar handbaliștii români

in această competiție principalul realizator al echipei 
șutind și marcind în meciul

Gh. Gruia
României (in care a jucat de îoo' de ori) 

cu Ungaria

Acest meci de un extraordinar dra
matism, pe care nu-1 vom putea uita 
— pentru că nu 6e poate uita ce-am 
■trăit fiecare din noi în cele 90 de 
minute ! — a început așa cum nu 
doream. Fotbaliștii cehoslovaci — 
care au abordat meciul la un scor 
de calificare pentru ei — debutează 
mai decontractați decit jucătorii noș
tri și își creează în minutul 5 o 
mare ocazie de gol : Stratil ajunge 
în careu, este pe punctul de a șuta 
dintr-o situație foarte favorabilă, dar 
Deleanu... răsare „în coasta” atacan
tului advers și-i scoate mingea din 
picior cu prețul unui impecabil șpa
gat ! Nici jucătorii și nici tribunele 
nu apucaseră să se încălzească și pri
mejdia ne trecuse ca 
ureche...

Minutele sa scurg 
oaspeților — mal 
calmi — nu poate fi zdruncinat. Kuna 
primește avertisment în minutul 13 
Dobrin izbutește în același minut pri
ma „răsucire" a adversarilor săi di- 
recți, îl deschide subtil pe aripă pe 
lordănescu, dar acesta din urmă este 
tot atît de surprins ca și apărătorii 
cehoslovaci de manevra lui Dobrin și 
reacționează tardiv, 
cului de către

minutul 18, dnd, dintr-o fază bine 
lucrată pe partea lui Sătmăreanu, 

■ mingea ajunge la Vesely, dar lo,vi- 
tura de cap a acestuia ocolește 
poarta. Urmează două minute — 19 
și 20 — în care Luceseu și Dobrin 
(de două ori) amenință poarta lui 
Viktor.

Abia în 
fotbaliștilor 
închege. în 
asistăm la 
HOLOGIC __ _______
nescu driblează succesiv trei adver
sari $1 este trintit In careu în clipa 
șutului. Penalty. Execută Lucescu ș* 
Viktor apără ! ! !

Va însemna, oare, ratarea căpita
nului tricolorilor ratarea calificării ? 
îndoiala plutește ca o pasăre neagră 
peste întreg stadionul, 
în inimile spectatorilor, 
pinsă — bărbătește — 
noștri care reiau totul

Și golul refuzat de
4 minute mai tîrziu, CREAREA Iul 
fiind opera acestui ucenic — iertați

aceste momente ofensiva 
români reușește să se 

minutul 22 al jocului a- 
PRIMUL MOMENT PSI- 
AL PARTIDEI : Iordă- POLOIȘTII DINAMOVIȘTI AU CIȘTIGAT AL 15-lea

zi de 14 noiem-

Marius POPESCU
Aurel NEAGU

(Continuări în pag. a 3-a)

se cuibărește 
dar este res- 
de fotbaliștii 
de la capăt, 
soartă, cade

șl ascendentul 
metodici, mai

„Controlul" Jo- 
oaspeți se încheie în

glonțul pe la

ECHIPA ROMÂNIEI

D. NOVACH. GRAEF
telefon, de la

Deleanu îl consolca;ă pe nefericitul Răducanu după 
gafa din jninutul 51, în urma căreia adversarii au egalat

vechi tradiții 
cunoștință cu

ganele de 
contribuție 
dovedit de 
bilă.

Această 
brie 1971 am dori să fie repe
tată cît mai des posibil, pen
tru ca acest cuvînt ADMI
RABIL să-l rostim la adresa 
fotbaliștilor și sportivilor noș
tri cît mai des cu putință.

[£»■ «USE

i».W13

DE

TITLU

CAMPIONI

A MERITAT SA CÎSTIGE»

ne-a declarat di. G. WIEDERKEHR, președintele U.E.F.A
După cum se știe, dl. Gustav Wlederkehr, președintele 

Uniunii Europene de Fotbal Asociație, s-a aflat ieri în 
tribunele stadionului „23 August”, unde a asistat la me
ciul România — Cehoslovacia în calitate de observator al 
forului european de fotbal. Cu această ocazie, l-am rugat 
Pe distinsul nostru oaspete să ne acorde un scurt inter
viu pe marginea jocului respectiv.

— Ce Impresie v-a lăsat meciul pe care 1-ațl urmărit 7
— Datorită mizei importante pe care a avut-o, prima 

parte a intUnirii s-a caracterizat mai mult prin luptă. 
După pauză, din punct de vedere tehnic și spectacular, 
jocul merită apreciat ca foarte bun. In ciuda importan
ței sale, a fost un joc curat și nu am de reproșat nimic 
nici gazdelor și nici oaspeților.

— Ce părere aveți despre echipa României ?
— Reprezentativa României a meritat să cîștige ș! din 

acest punct de vedere nu există nici un dubiu. Dacă se 
va pregăti șl se va strădui să presteze pe mai departe un 
fotbal ca cel de după pauză, echipa dv. va fi, intr-adevăr, 
redutabilă in competițiile internaționale.

— Cum apreclați arbitrajul 7
— Arbitrul meciului, iugoslavul GUGULOVIC ț e un om 

foarte competent, care-și creează o personalitate în teren. 
El a ales un drum propriu In rezolvarea problemelor ivi
te. In general, arbitrajul de Ia acest meci îl apreciez ca

Al. C.

Poloiștii de la 
Dinamo au ter
minat neinvinși 
și în această e- 
diție a campio
natului național, 
care le aduce cel 
de al 15-lea titlu 
consecutiv. Iată-i 
prinși în imagi
ne ’ de fotorepor
terul nostru Dra- 
goș Neagu pe în
vingători, împre
ună cu antreno
rul lor Carol 
Corcec, cu cîteva 
clipe înaintea 
festivității de pre
miere. Citiți a- 
mănunte la ru
brică în pag. a 
U-a.

Bota și Gruia înscriu și scorul este 
16—16. în min. 56 emoțiile sporeso 
(împreună ou speranțele) în tribune: 
Birtalan înscrie aducînd — după 20 
de minute — din nou conducerea pen
tru echipa României : 17—16. Scurtă 
durată are însă această speranță, 
pentru că în min. 57 Lavrinici ega
lează situația : 17—17. Ultimele trei 
minute ale partidei sînt dramatice. 
Popovici îl faultează (foarte dur) pe 
Gruia și este eliminat pentru două 
minute. Sîntem în superioritate nu
merică, dar val I, nu reușim decît o

dați la maximum, pentru că secun
dele se scurg implacabil... Fluierul 
final, vine ca o descătușare. Iugoslavii 
au cîștigat — datorită acestui egal — 
competiția și, lucizi fiind, trebuie să 
recunoaștem că au meritat-o. Ei a.i 
avut la dispoziție mai mulți oameni

CIRCUITUL AUTOMOBILISTIC DE VITEZA
DE LA BRAILA - 0 MARE REUȘITA

E. IONESCU CRISTEA - N. VIOREL, CÎȘTIGĂTORII „CUPEI SPORTUL"
BRĂILA, 14 (prin 

trimisul nostru).
Brăila, oraș cu 

sportive, a făcut 
automobilismul printr-un circuit de 
viteză care poate fi calificat ca 
o deplină reușită. Un traseu foar
te bine ales, organizarea care pînă 
la cele mai mici detalii 's-a dove-

dit excelentă, o întrecere animată 
între 30 de automobiliști veniți 
din cinci orașe (București, Brașov, 
Iași, Galați și Brăila) a făcut ca 
această competiție de viteză să se 
bucure de condiții optime de des
fășurare. Vremea a fost — într-un 
fel — de partea organizatorilor și 
automobiljștilor, traseul udat de o

ploaie rece de toamnă în cursul 
nopțij uscîndu-se în timpul recu
noașterii și al antrenamentelor. 
Doar cei 10 000 de spectatori care

Gheorghe EPURAN

(Continuare tu pag. a 2 a)

REZULTATELE ULTIMEI ZILE

Spania — Franța 23—17 (11—9) 
Norvegia — România B 20—12 (12—3) 
R.F. a Germaniei — Ungaria 

(10—12)
România A — Iugoslavia 17—17

CLASAMENTE FINALE

GRUPA I —
1. IUGOSLAVIA
2. România A
3. Ungaria
4. R.F. a Germaniei

GRUPA A n-A -
5. Norvegia
6. România B
7. fpanla
8. Franța

LOCURILE 1-4
3 2 1
3 1 2
3 0 2
3 0 1

0 
0
1
2

LOCURILE
3
3
3
3

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

«3

19—19

(10—9)

59-48 5
55-51 4
53-62 2
50-56 1

5—8 - 
48-52 4 
•0-52 4 
54-54 2
43-63 0

succes, uncare să tragă la poartă cu 
sistem defensiv mai bun.

Au marcat : Bota 2. Gruia 7, Birta. 
l»n 4, Voinea 2. Cosma 1, Samungj 1 
— pentru România, Miskovici 3, La
vrinici 3, Milkovici 1, Pribanici 1,

Cronici transmise de
C. ANTONESCU și T. 5ÎRIOPOL

(Continuare in pc-g aia)
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UNIVERSITATEA CLUJ ÎNVINSĂ ACASĂ DE I. C. H, F.l

ULTIMA ETAPA

IV
rr

MASCULIN

— ICIIF 
avut un 
Clujenii

UNIVERSITATEA CLUJ
50—52 (31—28). Partida a 
nivel tehnic foarte scăzut.
s-au ahgajat în jocul lent al oaspe
ților, care au reușit să le deregleze 
sistemul preconizat inițial. Publicul 
a asistat la sumedenie de greșeli 
de tehnică comise de componenții 
ambelor formații. Menționăm că 
Universitatea a condus din min. 4 
pînă în min. 39, dar în ultimul mi
nut maestrul sportului Emil Nicu
lescu și-a condus excelent coechi
pierii și a marcat și două coșuri 
decisive. Au înscris Dikay 16, Cîm- 
peanu 12, Chiciu 6, Tudossy 10, Em. 
Niculescu 4, FI. Niculescu 4, pen
tru I.C.H.F., respectiv Riihrihg 18, 
Zdrenghea 0, Moraru 7, Ronay 3, 
Vizi 4, Stăvariu 1, Demian 8. Au 
arbitrat excelent M. Aldea (Ploiești) 
și V. Cadai- (Tg. Mureș).

POLITEHNICA CLUJ — STEAUA 
50—56 (23—19). Steliștii au decep
ționat total publicul, care se aștepta 
la o evoluție remarcabilă din par
tea vicecampionilor țării. Întîlnirea 
a fost de un nivel tehnic atît de 
scăzut, îneît a produs o impresie 
penibilă. Singurii cu merite de a 
fi evidențiați au fost... arbitrii E. 
Hottya și G. Dutka (ambii din 
Oradea). Au înscris Tarău 15, Di- 
mancea 12, Oczelak 11, Savu 10, 
Baciu 6, Gheorghe 2 pentru Steaua, 
respectiv Moisin 12, Antal 12, Ro
man 9, Barna 9, Banu 4, Horvath 
2, Vid i can 2. (Mircea RADU — 
coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA GALAȚI 100—74 
(55—39). Gălățcnii au dezamăgit 
profund, prezentîndu-se supărător 
de modest pentru poziția lor de 
fruntași, neînvinși, ai clasamentu
lui, pe care o dețineau pînă la 
această întîlnire. Bucureștenii, în 
schimb, foarte ambițioși, s-au apă
rat cu multă agresivitate și, ca 
atare, au interceptat deseori min
gile adversarilor și apoi au sprintat 
spre coș, înscriind 
Elevii prof, 
nat net, au 
cu un avans 
în min. 32,

cu siguranță. 
Stela Rusu au domi- 
condus de cîteva ori 

de 31 de puncte (85—54 
93—62 în min.

Campionatele republicane de baschet au continuat ieri, prin desfă
șurarea etapei a III-a la băieți și etapei a IV-a la fete. Iată rezultatele:

97—66 în min. 38) și. pînă ,1a urmă 
și-au atins ținta propusă la începu
tul reprizei secunde i „suta". Au 
înscris Popa 26, Pîrșu 22, George
scu 16, Cernat 20, Rotaru 2, Rusu 4, 
Troacă 2, Anastasiu 6, Bâceanu 2 
pentru învingători, respectiv Dor- 
neahu 3, Samson 12, Tîrîlă 2, Răi- 
leanu 28, Martinescu 2, Anton 2, . 
Tudose 4, Moraru 21.

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 59—81 
(30—42). Gazdele au început bine 
prima repriză, dar în continuare 
oaspeții au izbutit să Imprime par
tidei ritmul convenabil și să se 
impună prin plusul de tehnică și 
vigurozitate. Au înscris Viciu 28, 
Ionescu 16, Czmor 13, Mănăilă 10, 
Cîmpeanu 6, Minius 4, Caloș 4 .pen
tru Universitatea, respectiv Kiss 14, 
Teodoru 11, Giurgiu 8, Duță 6, 
Huzum 5, Bodîrcă 5, Capsali 4, Ste- 
rian 3, Gonda 3. Au arbitrat bine 
D. Gaiiea (București) și G. Berek- 
meri (Tg. Mureș). (C. VIȘAN).

I.E.F.S. — MUREȘUL TG. MUREȘ 
76—74 (46—38). Puțin a lipsit ca 
mureșenii să producă o mare sur
priză și șă răstoarne în ultimele 
secunde un rezultat ce părea cate
gorie favorabil echipei studențești: 
Aceasta a condus permanent, chiar 
și la 12 puncte (60—48 în min. 28), 
dar spre sfîrșitul întrecerii a comis 
multe greșeli de tehnică și a ratat 
la fel de mult, permițînd oaspe
ților să 
acestora 
Mureșul 
ultimele 
sistemul 
presingul, foarte indicat în 
din final a mureșenilor, l-am vă
zut doar.. 20 de secunde, insufi
cient pentru a se mai putea face 
ceva. în cursul meciului, am ad
mirat din nou acurateța acțiunilor 
elevilor prof. Constantin Dinescu, 
dar ăm înregistrat și prea desele 
ratări care i-au 
lizeze Un succes 
înscris Roman 
Szep 3, Ioneci 
Nagy 8, Barbu 
respectiv Bencze 4, 
8, Magoș 6, Nagy 
Au arbitrat bine M. Rizea și P. 
Marin (ambii din București).

Steaua — Voința, Dinamo — Politehni
ca Cluj, I.C.H.F. — Politehnica Bucu
rești, I.E.F.S. — Universitatea Cluj, 
Mureșul — Universitatea Timișoara, 
Politehnica Galați — Rapid.

1. Steaua 3 3 0 198—180 6
2. Univ. Tmș. 3 2 1 243—211 5
3. Dinamo 3 2 1 235—207 5
4. I.C.H.F. 3 2 1 184—175 5
5. Polit. Gal. 3 2 1 253—259 5
6. I.E.F.S. 3 2 1 215—222 5
7. Polit. Buc. 3 1 2 241—234 4
8. Mureșul 3 1 2 230—233 4
9. „U“ Cluj 3 1 2 197—205 4

10. Rapid 3 1 2 200—210 4
11. Polit. Cluj 3 1 2 170—194 4
12. Voința Buc. 3 0 3 179—211 3

ETAPA A IV-A (21 noiembrie) :

FEMININ

IV

PUNCT FINAL IN CAMPIONAT
DINAMO —RAPID 7-6

A CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHIPE

recupereze, deși
a fost destul de 
a folosit „zona“ și 
două minute a 
om la om. Cît

apărarea 
pasivă, 
doar în 
utilizat 

privește 
situația

împiedicat să rea- 
mai categoric. Au

L. Molnar 4, 
A. Molnar 20, 
pentru I.E.F.S., 
Matic 8, Bidiga 
17, Czedula 31.

17,
12,
12

în divizia A, la greco-romane

UNIVERSITATEA IAȘI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 44—44 
(19—18). Joc aprig disputat, dar de 
slabă factură tehnică. Timișoren- 
cele au început bine partida și au 
condus pînă în min. 16. Apoi, 
ieșencele au revenit și au izbutit 
să egaleze. La sfîrșitul meciului au 
fost constatate greșeli comise de 
oficialul C. Burdujan (Iași) la întoc
mirea foii de arbitraj. Arbitrii nu 
au mai acordat prelungiri și ur
mează ca federația de specialitate 
să decidă, 
diviziei A 
egalitate, 
coresp.).

A. S. A. CLUJ — 
46—66 (25—27). întrecerea 
juit o dispută interesantă 
librată în cea mai mare 
timpului. A fost suficient, 
gazdele să nu înscrie nici un punct 
între minutele 20 și 24, 27 și 29 
pentru ca oaspetele să se detașeze 
categoric. Studentele au dominat 
jocul prin superioritatea de talie 
și a calităților fizice. Au înscris 
Tita 25, Szabados 12, Iftimie 8, Deak 
8, Popov 6, Salcu 4, Petric 3 pentru 
I.E.F.S., respectiv Trandafir 15, Neța 
12, El. Pajtek 7, BUgar 5, Sipoș 4, 
Ec. Pajtek 3. Au arbitrat bine 
I. Krâsznai (Oradea) și D. Crăciun 
(Brașov). (M. RADU — coresp.).

sănAtatea satu mare — 
CRIȘUL ORADEA 59—47 (34—26). 
Tinerele eleve ale prof. Gabriela 
Both au obținut primul lor succes 
în această ediție a campionatului 
republican, după Un meci viu dis
putat. Ele au fost mai sprintene în 
realizarea contraatacurilor 
avut un procentaj superior 
cizia aruncărilor la coș. (V.
— coresp.).

Campionatul republican pe echipe 
și-a consumat ultima etapă a re
turului, rămînînd de disputat însă 
cîteva restanțe.

DINAMO BRAȘOV — C.S.M. + 
VOINȚA CLUJ 12—10. O reuniune 
extrem de disputată, cîștigată pe 
merit de brașoveni, care și-au con
solidat astfel primul loo în seria 
a 3-a. Rezultate i R. Cosma (B) b. p. 
I. Turei; C. Stănescu (B) cîștigă 
fără adversar ; F. Molnar (B) b. p. 
1. BoanCă ; N. Toma (B) b. p. G. 
Berki ; C. Dumitrescu (B) b. p. 
V. Fancsaly ; A. Guțu (B) b. ab. 2 
G. Roșea ; Șt. Marton (C) b. ab. 1 
I. Popescu ; I. Farcaș (C) b. ab. 2 
D. Staicu ; I. Moldovan (C) cîștigă 
fără adversar ; Fr. ȘaigO (Cj b ab. 
2 I. Chifu; I. Ruicu (B) b. ab. 2 
T. Burada.

avînd în I. Mageri și N. Constan
tin cei mai buni oameni. Rezultate 
tehnice i A. Ursulescu (B) b. dese. 
Gh. Cristea ; 1. Gavriliță (B) b. p. 
C. Lucian i R. Ivanciu (Comb.) b. p. 
P. Pîrvu ; I. Streche (B) cîștigă fără 
adversar; I. Mageri (Comb.) b. p. 
I. Slobotniciuc ; N. Paraschiv 

(Comb.) b. ab. Gh. Hogea ; V. Pro
dan (Comb.) b. p. V. Percea ; S. 
Stoica (B) b. p. N. Nicolae ; N. Con
stantin (Comb.) b. p. L. Popovici; 
C. Stăilică (B) b. p P. Cîmpeatiu (!) ; 
P. Cojocaru (Comb.) cîștigă fără 
adversar.

C. BRÎNDZA — coresp.

G. ROMAN — coresp.

VOINȚA SATU MARE — C.S.O. 
BAIA MARE 11—11. Cîteva rezul
tate : Șt. Crișan (S. M.) b. p. Chiș ; 
L. Gheța (S. M.) b. p. Toth ; Al. 
Matyuc (B. M.) b. ab. Borchescu;

l Cara.I. Siliște (S. M.) b. ab. 1

deoarece regulamentul 
nu prevede rezultat de 
(V. DIACONESCU —

I.E.F.S. 
a prile- 
și echi- 
parte a 
însă, ca

și au 
în pre- 
GODJA

CODAȘELE (PESCĂRUȘUL TULCEA Șl
AU CÎȘTIGAT PUNCTE

STEAGUL ROȘU BRAȘOV)
PRETIOASE

CLASAMENT

1. Politehnica
2. I.E.F.S.
3. Rapid
4. Univ. Iași
5. A.S.A.
6. Sănătatea
7. Voința Brașov
8. Crișui
9. Constructorul

10. Univ. Iași

ETAPA A V-A i
I.E.F.S. — Politehnica, > 
Universitatea Timișoara
Voința — Rapid, Constructorul 
versitatea Iași.

4
4
4
3
4
4
4
4
4 0 4
3 0 3

4
4
4
3
2
1
1
0 4

0 
0 
0 
0
2
3
3

315—188 
278—186 
269—187
154— 134 
236—244 
219—235 
200—253 
183—248 
168—267
155— 235

CONSTRUCTORUL GALAȚI 
CIMENTUL MEDGIDIA + POR
TUL CONSTANȚA 18—4. întîlnire 
de factură modestă, desfășurată 
sîmbătă seara la concurență cu 
„Trofeul Carpați" la handbal. Au 
asistat doar 500 de spectatori. Iată 
rezultatele tehnice : 
(Comb.) cîștigă 
Cojan (G) b. p. 
(Comb.) b. p. 
zăroaie (G) b. 
N. Deicu (G)
C. Gutui (G) ,b. p. N. Matei ; M. 
Săvescu (G) b. p. N. Zaharia ; V. 
Bute (G) b. p. N. Kerim ; C. Co
jocaru (G) b. k.o. 1 Gh. Brumă ; 
M. Florea (G) b. ab. 1 V. Peteanu ; 
I. Sănătescu (G) cîștigă fără adver
sar.

R. Ibrahim 
fără adversar ; A. 

I. Bănică ; M. Lazăr 
P. Xuga ; O. Amă- 
ab. 1 C. Tîrgheș ; 

b. p. N. Moșescu ;

GH. ARSENIE — coresp.

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
C.S.M. SIBIU 17—1. întîlnirea a 
avut loc în noua sală a clubului 
sindicatului U.M.M. Cu acest prilej, 
boxerului Aurel Simion i s a de
cernat titlul de maestru al sportu
lui. Totodată, și-a luat rămas bun 
de la activitatea competițiOnală 
Gheorghe Manea, unul dintre cei 
mai vechi pugiliști ai secției. La 
categoriile semimuscă șl semigrea, 
atît gazdele, cît și oaspeții nu au 
prezentat concurenți. Rezultate teh
nice : M. Toma (M) b. p. I. Chere- 
cheția ; N. Manea (M) b. ab. 1 I. 
Mitruț ; I. Mareș (M) b. p. I. Țin- 
tișan ; C. Tia (M) b. ab. 1 R. Petre ; 
A. Simion (M) b. ab. 1 C. Petre; 
Gh. Vlad (M) b. dese. 2 T. Marin ; 
A. Pițigoi (M) b. dese. 3 V. Roșea ; 
Gh. Manea (M) egal cil ,C. Ilie ; 
A. Iancu (M) b. ab. 2 Al. Prohor.

ȘT. VIDA — coresp.

• Întîlnirea dintre
Caracal și U. M. Timișoara se va 
disputa la 27 noiembrie.

Răsăritul

Dinamo București a demonstrat 
cu prisosință, ieri dimineața. în 
ultima sa partidă cu Rapid, că 
merită în mod indiscutabil titlul 
de campioană. Echipa din Ștefan 
cel Mare a controlat autoritar în
trecerea în marea majoritate a 
timpului, impunîndu-se mult mai 
net decît o 
scorul final 
2—3, 0—2).

Campionii, 
și o defensivă mai bine organiza
tă și-au impus punctul de vedere 
chiar din primele reprize (4—0 
și 5—1), permițîndu-și apoi să joa
ce mai relaxat. Rapidiștii, depășiți 
clar în prima parte a întîlnirii 
s-au concentrat mai mult în final, 
reușind să reducă din 
apropiindu-se pînă la un gol. 
ultimele 
chiar 
bună 
Szabo 
trajul.
marcat: V. Rus 2, Popa 2, Zamfi- 
rescu, D. Popescu și Kroner pen
tru învingători, respectiv, Băjena- 
ru 3, IVIcdianu 2, Țăranu de la în
vinși.

lasă să se întrevadă 
de 7—6 (2—0, 3—1,

cu un atac în vervă

în 
de 
a 
lui

handicap, 
In 

s-au aflat 
o ocazie 

dar șutul lui 
Bun arbi-

secunde, ei 
atac, avînd, 
a egala, 
nimerit bara.
A. Kiss (Tg. Mureș). Au

In deschidere. Voința Cluj a 
obținut din nou victoria în dis
puta sa eu - 
ceastă dată 
goric i 7—1 
Golgeterul 
din marile 
ediții, Claudiu Rusu, a fost într-o 
excelentă dispoziție de joc, înscri
ind 4 goluri, celelalte fiind opera 
lui E. ~ " - - - -
denții au făcut un 
decît cele prestate în serile pre
cedente, golul, lor de onoare fiind 
realizat de A. Ionescu. Datoriță 
însă avantajului acumulat în cele 
două tururi ale competiției, forma
ția I.E.F.S.-ului a rămas pe locul 
III, primind 
medaliile de

„7“-le I.E.F.S., de a- 
însă mult mai cate- 

(3—0, 2—0, 1—1, 1—0). 
campionatului și una
revelații ale acestei

Szilagy 2 și I. Pop. Stu-
(joc mai slab

pentru 
bronz.

juniori

prima oară

A. VASILIU
a ClubuluiEchipa da

sportiv școlar din Capitală a sus
ținut două meciuri 
formația Lokomotiv 
superioară din punct 
tehnic și tactic, formația bucu- 
reșteană a cîștigat prima întîlnire 
cu 5—1 și pe cea de a doua cu 
5—2. ’

CAMPIONATELE PRIMEI
Partidele din cadrul etapelor a Vil-a, la masculin, și a V-a; la 

feminin (desfășurate sîmbătă și duminică) ale campionatelor diviziei A la 
volei nu au adus nimic nou. Nu s-a înregstrat nici o surpriză, iar calitatea 
jocurilor s-au menținut (cu mici excepții) ia nivelul etapelor precedente. 
Dinamo, la băieți și Penicilina, la fete se mențin în fruntea clasamentelor, 
ambele formații obținind victoria în trei seturi.

arhicale cu 
Sofia. Mult 

de vedere

REZULTATE
NORMALE

DIVIZII
Penciulescu de la Rapid. Corect șl 
autoritar arbitrajul 
Ionescu — A. Dinicu.
TINIU).

cuplului N. 
(Iulian COS-

Ieri, o dată cu disputarea ultimei 
etape din serii, s-au încheiat între
cerile și în divizia A la lupte gre
co-romane. Partidele au fost, în 
general, de un slab nivel tehnic, 
peste tot s-au dat multe decizii de 
descalificare. Cele șase formații 
care își vor disputa titlul de 
campioană a țării vor fi cunoscute 
după consumarea ultimelor res
tanțe (individual, sîmbătă și du
minică la Galați). Dar sigur se 
vor număra printre finaliste echi
pele bucureștene Steaua, Dinamo, 
Metalul și Progresul. A retrogra
dat C.S.M. Reșița din. seria Vest, 
iar în grupa Est situația rămîne 
incertă pînă la desfășurarea res
tanțelor. Pe ultimul loc se află, 
deocamdată, Mureșul Tg. Mureș.

PERFORMERA REUNIUNII 
DE LA GIULESTI: PESCĂRUȘUL 

TULCEA
Sala Giulești din Capitală a găz

duit una dintre cele mai impor
tante reuniuni ale etapei, în care 
se întreceau Pescărușul Tulcea, 
candidată Ia retrogradare, Dună
rea Galați și Rapid București. Cele 
trei partide au fost destul de mo
deste, puține meciuri 
din punct de vedere

Formația rapidistă, 
din start (greul Gh. 
fost bolnav și locul 
ocupat de către un alt concurent), 
a cîștigat doar la Dunărea, pier- 
zînd la Pescărușul, întîlnire în care 
a avut încă o absență (I. Gheor
ghe — categ. 62 kg, accidentat în 
confruntarea cu Dunărea). Antre
norul bucureștenilor, M. Belușica, 
a aliniat o echipă cu patru ju
niori. Dintre ei, au dat satisfacție V. 
Bosînceanu și N. Gingă. Primul, 
la numai 16 ani, a reușit două vic
torii prin tuș în fața unor adver
sari experimentați cum sînt I. Pri
cep (Pescărușul) și I. Bulgaru (Du
nărea).

Echipa Pescărușul s-a întrecut 
pe sine în această întîlnire. A- 
proape toți luptătorii tulceni s-au 
mobilizat Ia maximum, dînd tot 
ceea ce puteau. în confruntarea cu 
gălățenii, ei au cîștigat patru me
ciuri, iar cu bucureștenii două, 
plus tot atîtea prin neprezentare. 
Ei au avut în Xenofonte (cat. 52 
kg), D. Popa (62 kg) și P. Zahărov 
(90 kg) cei mai în formă concu- 
lenți. Ne-a decepționat, în schimb, 
D. Manea (cat. 100 kg), campion 
balcanic și component al lotului 
de tineret, care atît în meciul cu 
rapidistul Moisin, cît și în cel cu 
gălățeanul Savlovschi a fost des
calificau (împreună cu cei doi 
adversari ai săi) pentru luptă pa
sivă.

Luptătorii de la Dunărea s-au 
comportat mai bine în prima întîl
nire, cu Pescărușul, cînd au ob
ținut cîștig de cauză la trei ca
tegorii. în cea de a doua, cu Ra
pidul, au avut o evoluție ștearsă, 
pierzînd la scor.

Arbitrajele (șef de saltea V. 
Perju — București) au fost com
petente.

Rezultate tehnice î Rapid cu 
Dunărea Galați 18—6, cu Pescăru
șul Tulcea 14—18; Pescărușul cu 
Dunărea 16,5—13,5.

T. RABȘAN 

LA SATU MARE,
; NICI O VICTORIE LA PUNCTE

Triunghiularul sătnțărean a avut 
un aspect mai puțin obișnuit i 

meci nu s-a încheiat 
ci cu 

descali- 
(moti-

de la Steaua. Olahguț
de la gazde, Mihâi de
toți avînd cîte două meciuri câști
gate. ,

și Ardelean 
Ia lugojeni,

D. RADULESCU — coresp.

METALUL + RAPID — META
LUL BOCȘA 12—10. Combinata 
bucureșteană a cîștigat la limită,

METALUL

Șt. VIDA — coresp.
BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT 

LA SCOR

corespunzînd 
tehnic, 
handicapată 
Dolipschi a 

lui n-a fost

Echipa 
avut o 
Ia București. Alcătuită din elemen
te tinere, Metalul a cîștigat la 
scor 1 25—7 cu C.S.M. Reșița si 
34—6 cu (^.F.R. Timișoara. Timi
șorenii au dispus de reșițeni cu 
12,5—11,5. S-au remarcat, în mod 
deosebit, bucureștenii Marinescu 
(cat. 48 kg) și Făfcău (100 kg), 
timișoreanul Bordeianu (+100 kg) 
și reșițeanul Leuștean (52 kg).

D. DIACONESCU — coresp.
LA BRASOV VICTORIILE 

AU REVENIT STEAGULUI ROȘU

Formația locală, amenințată cu 
retrogradarea, a repurtat două 
victorii clare: 25—17 cu Iprofil 
Rădăuți și 21,5—16,5 cu Progre
sul București. Confruntarea dintre 
cele două echipe oaspete a reve
nit, la scor, Progresului, care a de
pășit pe Iprofil cu 13—7. «.Arbitrii 
au fost deosebit de severi, dictînd 
multe decizii de descalificări du
ble.

antrenată de Gh. Ilie a 
sarcină relativ ușoară,

I. STANCA — coresp.
DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI, NET 

SUPERIORI LA BACAU

Reuniunea de la Casa de cul
tură „V. Alecsandri” din Bacău 
a fost urmărită de peste 500 de 
spectatori și a fost dominată net 
de către luptătorii de la Dinamo 
București, învingători în ambele 
partide l 27—9 cu A.S.A. Bacău și 
32—0 (!) cu Mureșul Tg. Mureș. 
Băcăuanii i-au învins și ei pe mu
reșeni la mare diferență i 31—9.
Ilie IANCU și Sile NENIȚA — 

corespondenți
CRAIOVENII AU PIERDUT FARA 

DREPT DE APEL

In sala Armata din Oradea, 
formația locală, Crișul, a cucerit 
două victorii prețioase în fața 
divizionarelor Electroputere Cra
iova (31—7) și C.S. Pitești (15—13). 
Tot la scor (25—7) au pierdut cra- 
iovenii și la pjteșteni. Cele mai 
frumoase meciuri le-au susținut 
Gyongyosi și Kiss de la Crișul, 
respectiv Bucov de Ia C.S. Pitești.

1. GHIȘA <— coresp. județean

puțin 
nu s-a 

la puncte, 
tuș, de 

neprezentări

nici un 
cu victoria 
decizii 
ficări 
vate).
așteptat, a cîștigat punctele puse 
în joc ; 20—12 eu Olimpia Satu 
Mare și 28—12 cu Vulturii textila 
Lugoj. Olimpia a terminat la ega
litate, 12—12, cu Vulturii. S-au 
evidențiat i Ștoiciu, Stelian și Ne-

de
sau
Steaua, după cum era de

117 noiembrie) : 
Crișul — A.S.A., 

i — Sănătatea,

MIHAI ȚIU (floretă) Șl OCTAVIAN VINTILĂ (sabie)
CEILALȚI DOI CÎȘTIGĂTORI Al „CUPEI ROMÂNIEI"

ambele lormații obținind victoria în
MASCULIN

PROGRESUL — DINAMO (0—3). 
Întîlnirea a scos în evidență va
loarea echipei. Dinamo, care a ob
ținut victoria în mai puțin de o 
oră. Superiori în toate comparti
mentele, dinamoviștii, mai combina- 
tivi în atac, au avut și un blocaj 
eficace. A arbitrat competent cu
plul D. Rădulescu—I. Covaci. (N.M.)

„U“ CLUJ — TRACTORUL (3—0). 
Luptă strînsă, într-o partidă de ni
vel modest.
deosebite au fost doar numeroa
sele răsturnări de scor, care au 
menținut interesul publicului. S-au 
remarcat Gllic și Bînda de la gazde. 
Au condus cu scăpări F. Ciulea din 
Tg. Mureș și V. Moraru din Cluj. 
(M. I. POCOL — coresp.).

VIITORUL — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA (3—0). Meciul s-a dis
putat, datorită 
lui gazdă, fără prezența spectato
rilor. A fost o 
în dettirhentul spectacolului volei
baliștii Localnicii au obținut o vic
torie meritată. Cuplul bucUreștean 
Pătru Zoe 
condus foarte bine. (I. IANCU — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
UNIREA TRICOLOR (3—2). Studen
ții au cîștigat greu, după 130 de 
minute. Jocul, pe care și-a pus 
amprenta nervozitatea excesivă a 
jucătorilor de la ambele echipe, 
nu a satisfăcut. Au arbitrat bine 
Gh. Ionescu și Gh. Nedelcu din 
București. (Șt. GURGUI — coresp.)

_ I.E.F.S. — RAPID (0—3). încheiat 
sîmbătă la o oră tîrzie, „capul de 
afiș" al etapei masculine nu a 
corespus decît în parte, datorită

REZULTATE

FEMININ

(2—3). FoarteFARUL — RAPID
bună evoluția celor două formații. 
Constăncencele nu au putut face 
fața unei formații ambițioase, ru-

TEHNICE

Singurele elemente

sancționării clubu-

dispută dîtză, dar

Dumitru Vasile a

MASCULIN : I.E.F.S. — Rapid 0—3 (—7, —6, —12), Progresul — Dinamo 0—3 
(—8, —5, —10), Viitorul Bacău — Politehnica Timișoara 3—0 (11, 10, 13), „U“ Cluj — 
Tractorul Brașov 3—0 (13, 14, 13), Universitatea Craiova — Unirea Tricolor Brăila 
3—2 țl4, —14, 0, —13, 6). Jocul Politehnică Galați — Steaua a fost amînat și reprogra- 
mat pe data de 20 noiembrie.

FEMININ : Dinamo — Medicina 3—1 (10. —9, 11, 11), Constructorul București — 
Sănătatea Arad 3—1) (6, 12, 7), C.S.M. Sibiu — C.P. București 3—0 (4, 2, 9), Farul Cons
tanța — Rapid 2—3 (—8, 7, 11, —12, —3), Ceahlăul P. Neamț — Penicilina Iași 0—3 
(—2, —7, —10). Jocul Universitatea Timișoara —.I.E.F.S. a fost amînat și reprogramat 
pe data de 30 noiembrie.

CLASAMENT CLASAMENT
1. Dinamo 8 8 0 24: 1 16 1. Peni ilina 5 5 0 15î 1 10
2. Rapid 7 6 1 18: 6 13 2. Dinamo 5 5 0 15: 2 10
3. Steaua 6 6 0 18: 1 12 3. Rapid 5 5 0 15: 3 19
4. I.E.F.S. 7 5 2 16:10 12 4. Medicina 3 4 1 13.- 9 9
5. Progresul 7 3 4 11:15 10 5 I.E.F.S. 1 3 1 11: 7 7
6. Tractorul 7 3 4 9:14 10 6. Constructorii 5 2 3 9:10 7
7. Politehnica Gl. 7 2 5 11:16 9 7. Farul 5 2 4 8:14 6
8. Viitorul 7 2 5 11:17 9 8. C.S.M. 5 1 4 6:12 6
9. „Uu Cluj 7 2 5 9:17 9 9. Ceahlăul 5 1 4 5.14 6

10. ,,U“ Craiova 7 2 5 8:17 9 10. C.P.B, 5 1 4 4:13 6
11. Politehnica Tim. 7 2 5 7.16 9 11. Universitatea 4 13 7: 9 5
12. Unirea Tricolor 7 1 6 8:20 8 12. Sănătatea 5 0 5 1:15 s

ETAPA VIITOARE :
MASCULIN (17 noiembrie) : Steaua — I.E.F.S., Unirea Tricolor — Rapid, Trac

torul — Progresul, politehnica Timișoara — „U“ Cluj, Univ. Craiova — Viitorul.
FEMININ (21 noiembrie) : I.E.F.S. — Dinamo, Rapid — Universitatea, C.P.B. 

— Ceahlăul, Constructorul — C.S.M., Sănătatea- — Medicina, Penicilina — Farul.

evidentei diferențe de 
tre cele două echipe.

Cei mai buni au fost
Marian Viorel, Victor

valoare din-

Ion Cristian, 
Cătălin șiS.

La „Floreasca II", sabrerii și 
floretiștii au continuat duminică 
întrecerile finale ale „Cupei Ro
mâniei". Ca și în ziua precedentă, 
am fost martorii unor asalturi de 
mare spectacol (proba de sabie se 
pretează în mod deosebit la aceas
ta) și implicit de finețe și fantezie, 
cu aportul floretiștilor.

Asalturile din cursul dimineții au 
relevat forma excelentă a sabre- 
rului Octavian Vintilă, de la clubul 
Steaua. în 11 asalturi susținute, el 
și-a apropiat tot atîtea victorii î 
5—1 cu Alexe, loachim, Z. Rohoni 
și Varga, 5—2 cu Culcea, C. Nico
lae, Bădescu, Spînu și I. Pop, 5—3 
cu Nilcă șl 5—4 cu Busch. Vintilă 
a făcut dovada unei foarte bilne 
pregătiri, care îl anunță printre fa
voriții probei.

Principalul său rival, Dan Iri- 
miciuc (Politehnica Iași), ar fi în
trunit același număr de victorii 
dacă n-ar fi capotat, la limită (4—5), 
în fața incomodului Bădescu : 5—0 
cu Busch, 5—1 cu loachim, Spînu 
și Varga, 5—2 cu Popescu și Z. 
Rohoni, 5—3 cu Alexe, Marin și 
C. Nicolae și 5—4 cu I. Pop. Hari- 
ton Bădescu colecționase, de ase
menea, 10 victorii.

In urmărirea 
niști ai probei 
Nicolae, ambii

Și la floretă 
neînvins după primele 
Este vorba de Mihai Țiu (Steaua): 
7 victorii. El l-a întrecut pe Hen- 
ter cu 5—1, a dispus de Falb, Dinu 
și Neagu cu 5—2, și a cîștigat la 
limită (5—4) în fața lui Ardeleanu, 
Hetz și Vlad.

Bine s-au comportat în asalturi- 
de dimineață Cristian Costescu 
Habala („U“ București), ambii 
cîte 6 victcyii. Costescu : 5—1
Kuki, Moise și Szentkiralv, 5—2 
Buricea, 5—3 cu Cristof și, o

5—1 cu Buricea și Costescu, 5—-2 
cu Szentkiraly, 5—3 cu Cristof și 
5—4 cu Kuki.

Unul dintre favoriții probei, Tu
nase Mureșan , a evoluat inegal îri 
asalturile din primele două „run
de", pierzînd nu numai la colegul 
său de club (Costescu), ci — aproa
pe de necrezut — și la foarte 
rul floretist Kuki,

★

celor trei protago- 
se află 
cu cîte 
bărbați,

Nilcă și C. 
7 victorii.
un trăgător 
două tururi.

le 
Și 
cu 
cu 
cu 
adevărată surpriză, 5—4 cu Mure- 
șanu, cel mai experimentat trăgă
tor al probei. Habala t 5—0 cu Moise

tinate și omogene. Farul a mizat pe 
spontaneitatea voleibalistelor Emi
lia Cernega, Doina Biji și Liliana 
Pașca, în timp ce Rapid a avut 
cele mai bune jucătoare în Marta 
Szekely, Constanța Bălășoiu și 
Eugenia Rebac. Excelent arbitrajul 
lui V. Stoian din Brașov. (L. BRUK^ 
NER — coresp.).

C.S.M. SIBIU — C.P.B. (3—0). 
Sibiencele au cucerit prima vic
torie în actualul campionat, dato
rită unui foarte bun joc în atao și 
la blocaj. A condus excelent O. Dră- 
gan și V. Borghida din Timișoara. 
(I. IONESCU — coresp.).

CEAHLĂUL — PENICILINA 
(0—3). Campioanele au obținut o 
victorie comodă, în fața unei echipe 
care nu le-a pus nici un fel de pro
bleme. Foarte bun arbitrajul cu
plului N. Gălcșanu — Em. Costoiu 
din București. (C. NEMȚEANU — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL — SANA- 
TATEA (3—0). Meci la discreția 
echipei bucureștene, care a cîștigat 
în 55 de minute.

S-au remarcat Victoria Caranda, 
Carmen Puiu, Doina Stoian și Paula 
Cazangiu de la învingătoare, res
pectiv Elisabeta Goloșie și, parțial, 
Ana Iambric. Au arbitrat I. Armea- 
nu și M. Oancea. (D.N.)

tînă-

urniă

Progresul,
necesitat un a- 
trei trăgători : 

Bădescu, toți cu

au fost ceva mai 
desemnat pînă ia

Floretiștii 
biți șl și-au 
cîștigătorul în persoană lui Țiu. El 
avea să înregistreze, totuși, două în- 
frîngeri, la Costescti, cU 5—1 și la 
Szentkiraly, cu 5—4, El va trece însă 
de cel mai dificil dintre adversarii 
săi — este vorba de Mureșan — in
tr-un mod categoric: 5—1 Clasa
ment: 1. Țiu (Steaua) 13 v„ 2. Mure-

Bue.) 12 v„ 3. Ardeleanu 
(43 : 66), 4. Costescu 
v. (41 167), 5. Faib 
(44 : 68), 6. Habala 

Buc.) 10 v.
Proba de sabie a 

salt de baraj în 
Vintilă, Irimiciuc și 
cîte 13 victorii. In primul asalt Vin
tilă a dispus de Bădescu cu 5—3. 
Apoi, Irimiciuc l-a întrecut pe Bă
descu cu 5—1. Intr-un ultim asalt, 
de mare intensitate, Vintilă a cîști
gat cu 5—4 și cu aceasta și turneul 
de baraj. Clasament : 1. Vintilă
(Steaua) 13 v. d. b., 2. Irimiciuc (Poli,
Iași) 13 v. d. b., 3. Bădescu
(Steaua) 13 v. d. b., 4. Pop (C.S.M. 
Cluj) 10 v„ 5. Nilcă (Steaua) 9 v. 
(51 :65), 6. C. Nicolae (Steaua) 9 v. 
(55:61). De notat că Vintilă cuce
rește pentru a 5-a oară consecutiv 
„Cupa României".

Ziarul Sportul a oferit cîte o cupă 
floretistului Mihai Țiu pentru locul 
I la capitolul eficacitate și ținută 
sportivă și floretistei Aurora Crișu 
(Șc. 
X-a 
nor, 
mai 
neri, 
finală.

șgh („U“ 
(Steaua) 11 v. 
(„U“ Buc.) 11 
(Steaua) 11 v. 
(„U"

sp. Viitorul, elevă în clasa a 
a Școlii generale nr. 76, antre- 
prof. Lucian Glișcă) pentru cea 
bine clasată dintre scrimerii ti- 

pînă în 16 ani, calificați în

Dinamoviștii (în alb) s-au impus categoric in fața echipei 
cucerind a 8-a Victorie consecutivă. FOTO: V. BAGE AC.

■a

VOINȚA BUCUREȘTI [f] ÎNVINSĂ DE CĂTRE GLORIA!
In etapa a Vil-a a campiona

tului diviziei A s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

FEMININ
GLORIA BUCUREȘTI — VO

INȚA BUCUREȘTI 2113—2351. După 
șase 
riei 
unei 
sele 
gie. 
am 
Liste, . ...
riență la... ulița preferată a lăcașului 
popicelor. Pistele de joc, dintre cele 
mai bune din țară, au solicitat preci
zie în lovituri, orice mișcare de 
prisos deviind direcția bilei. Pe a- 
ceastă arenă, oaspetele nu s-au sim-

victorii consecutive, lidera se- 
Sud. Voința, a capotat în fața 
echipe dornice să-și apere șan- 

pînă la ultima picătură de ener- 
A fost un meci frumos. în care 
urmărit la lucru jucătoare sti- 

care au acționat în perma-

T. BRADETEANU

CARIERA CU SUCCESGIND ȘI-A ÎNCHEIAT
Timp noros, pistă moale, perfor

manțe cu coeficient de o secundă. Cu 
atari atribute reuniunea de ieri a 
avut, totuși, un farmec neaștepat, de
oarece toate cursele — cu excepția 
ultimeia — au generat sosiri de o 
mare spectaculozitate. Desigur, ceea 
ce s-a impus pe plan tehnic a fost 
victoria lui Gind. Elevul 
lescu, fără să epateze cu 
ța înscrisă — 1:26.2 — și 
teoretică, a obținut una 
sale victorii cu care, de altfel, a fă
cut k.o. pariul austriac ridicat la 
peste 60 000 lei. Trebuie să mențio
năm însă că. dintre adversari, nu
mai Renta a încercat să schimbe re
zultatul final... Din punct de vedere 
spectacular, însă, revelația zilei a fost 
aprantiul Nicolae 1. Gheorghe. care 
a efectuat cu 
de o finețe 
pe care nu 
realiza chiar antrenorul său, campio
nul Ștefănescu ! Să sperăm că acest 
succes îj va £1 de bun augur.

lui Mihăi- 
performan- 
fără șausă 
din rarele

Sadea o alergare 
tactică excepțională 
totdeauna o poate

Din rest.
Dinu — încercînd 
fundul clasamentului 
lănțuit ca energie, cîștigînd cu Sanda 
dar pierzînd cu Hibrid- Exemplul lui 
a fost urmat, cam cu același succes, 
de Nicolae Simion, cu Somnoroasa, 
Heroina si Renta. Cota zilei Ia pariul 
simplu a fost realizat de Traian 
Marcu cu Hanon : 43 pentru un leu 1 
Și totuși, calul avea una din primele 
șanse ale cursei. însă capriciile jo
cului mutual sînt întotdeauna impre
vizibile...

Rezultate tehnice : 1. Mojica (Gh. 
Tănase) 34,4, Somnoroasa, Odiseu ; 
2 Hanon (Tr. Marcu) 38,2, Rusâlcuța. 
Orizont ; 3. Sanda (Tr. Dinu) 34,6,
Ilujuba, Huma ; 4. Topaz (S. Onăchej 
34,7. Venera, Rapsod ; 5 Sadea (G- I. 
Nicolae) 33,9. Hibrid, Cuc ; 6. Heroina 
(N. Simion) 33,7, Torino, " 
Gind (S Mihăilescu) 26.2. 
lr-nța . 8 Damsator (V.
41,4, Zefirel, Honda.

Middy DUMITRESCU

menționăm că Traian 
să evadeze din 
— a fost dez-

Raliu ; 7. 
Renta, Va-
Gheorghe»

CIRCUITUL DE VITEZĂ DE LA BRĂILA
(Urmare din pag. I)

urmărit disputa pot fi nemul
țumiți de vreme, deoarece au în
durat frigul timp de 4 ore.

Lupta pentru primele locuri a 
fost însă destul de interesantă ca 
să îi țină pe loc pînă la sfîrșit.

Iată rezultatele concursului: cla
sament general: 1. HORST GRAEF 
(BMW 2002 TI) 6:57,6; 2. Dumitru 
Novac (Dacia 1100 S) 7:03,2; 3. Eu
gen Ionescu Cristea (Fiat 8p0 
Coupe) 7:13.1; 4. Vasile Sabo (Alfa 
Romeo 1600) 7:13.6; 5. Dinu Huțu 
(Dacia 1100 S) 7:20.6; 6. Al. lones- 
cu Cristea (Fiat 850 Coupe) 7:23,1. 
Clasa 1 (pînă la 1 000 cmc — 15 
concurenți): 1. E. louescu-Cristea

au

7:13,lj 2. A. Ionescu Cristea 7:23,1;
3. St. Haas (Fiat 850 Coupe) 7:40,2;
4. Lucian Puia (Fiat 850 Coupe)
7:47,7; 5. N. Mihăilescu (Fiat 850 
Coupe) 7:48,4; 6. Doru Gîndu
(Skoda 100 S), 7i56,7 ; clasa a II-a 
(pîn& la 1150 cmc — 9 concurenți): 
1. D. Novac 7:03,2; 2. Dinu Huțu 
7:20,6; 3. St. Stinică (Dacia 1100 S) 
7:31,0; 4. Pavel Nyri (Dacia 1100 
S) 7:38,0; clasa a IlI-a (peste 1150 
cmc — 5 concurenți) I 1. Horst 
Graef 6:57,6; 2. Vasile Szabo 7:13,6; 
3. Ion Moldovan (Fiat 1100) 8:40,0. 
Cel mai bun dintre începători a 
fost brăileanul Florin ''Nicolae Vio
rel (Renault 10) qare, alături de 
ceilalți cîștigători, a primit Cupa 
Sportul.

largul lor, mai cu seamă Crista 
(372 p d) și Cornelia Grecescu 

exaspe-

țit în 
Szocs 
(373 p d), cate au „spart1 
rant la loviturile în plin, iar la man
șele de „izolate" au tras de 5 și res
pectiv d@ 8 ori în... gol. La aceste 
schimburi ale Voinței, 
forth, lidera a pierdut 
toate că a beneficiat și 
unei adversare, mult prea 
toria Cosma, care și-a regăsit foarte 
tîrziu ritmul realizînd doar 338 p d. 
în rest, gazdele au satisfăcut așteptă
rile remareîndu-se îndeosebi Ana 
Petrescu — 451, Florica Neguțolu — 
442 și Margareta Bordei — 419. De 
la învinse au corespuns doar Valeria 
Dumitrescu — 433 și Constanța Ma- 
rincea — 407.

considerate 
partida, cu 
de căderea 
tînăra Vic-

Tr. I.
RAPID BUCUREȘTI —CONSTRUC

TORUL BUCUREȘTI ---- ----
leștencele au început 
tida (Navon — Martin 
— Paveliuc 436—384) 
schimburile 4 și 5 au slăbit ritmul, 
realizînd punctaje sub 400, ele an 
eștigat la mare diferență. S-a remar
cat, în mod deosebit, jucătoarea Fio 
rica Filip, care din 50 de lovituri, la 
izolate, a doborît nu mal puțin de 
160 de popice. Ultimul schimb al Ra
pidului, Elena Irod, a obținut șl ea 
o cifră valoroasă, 421 față de 373 cil 
realizase adversara ei, Smaranda 
Oprea- De la Constructorul, nici o 
jucătore n-a putut trece de 400 o d 
cea mai mare cifră fiind de 391 — 
Ioana Lupu.

2498—2267. Glu- 
foarte bine par- 
440—388. Filip 

și cU toate că

T. R.

CETATEA GIURGIU — PETROLUL 
BAlCOI 2525—2355. Giurgiuvencele 
cu o medie de 70 p d la manșele d» 
25 de bile la „izolate”, au surclasat 
pe Petrolul noua promovată în divi
zie. Performera reuniunii — Steluța 
Boba (Cetatea) 431 p d.

AI. PANA-coresp.

VOINȚA MEDIAȘ — VOINȚA SI
BIU 2324—2124

VOINȚA TIMIȘOARA — VOINȚA 
ORADEA 2284—2234

HIDROMECANICA BRAȘOV— VO
INȚA TG. MUREȘ 2606—2582.

VOlNtA PLOIEȘTI — LAROMET 
BUCUREȘTI 2321—2305

VOINȚA CLUJ — DERMAGANT 
TG. MUREȘ 2297—2220

VOINȚA CRAIOVA — C.S M. RE
ȘIȚA 2303—2426

METROM BRAȘOV — VOINȚA 
CONSTANȚA : rneciul s-a întrerupt 
după schimbul II (836—713 p d), de
oarece jucătoarea de pe postul nr. 3 
al Voinței n-a prezentat legitimația 1

MASCULIN

VOINȚA TG. MUREȘ — C.S M 
REȘIȚA 5909—4677. Lidera seriei Nord 
a cîștigat ușor avînd în Martina (874) 
și Eordogh (850) cei mai preciși ju
cători. De la oaspeți un singur om 
peste 800 p d. Iancu — 819.

I. PAUȘ-coresp. Jude(ean

RULMENTUL BRAȘOV — CON
STRUCTORUL GALAȚI 5209-5287 
Victorie clară a gălățenilor care con
tinuă să conducă în seria Sud Au
torii celor mai bune rezultate ar 
fost : Băiaș — 946. Chirilă — 912 
Tismănaru — 892. de la Constructorii1 
și Radu — 801 de La Rulmentul.

G. CAROL-coresp. 
TIMIȘOARA 

4963—4847.
s-a apropiat de granița 

fosț 
arbitraj cu 877 p d.
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«mm 9i DESTĂINUIRI IN INTIMITATEA

Reportajul acesta, de la... cabine, 
l-am început, de fapt, de acolo, de 
pe banca rezervelor, unde se aflau 
antrenorii, medicul și ceilalți tri
colori. în acel moment, cîrid ar
bitrul a fluierat sfîrșitul partidei, 
ca niște resorturi scăpate dintr-0 
îndelungă strînsoare, cu toții au 
sărit și s-au îmbrățișat. Dembrov
schi, autorul primului gol, își a- 
runcă pătura în care este înfofo
lit, învinge oboseala ce-1 cuprin
sese și sare în sus de bucurie. 
Fină la cabine îmi povestește mo
mentul primului gol : „Am urmărit 
acțiunea lui Dobrin și am crezut 
că va fi gol din primul șut. Dar a 
apărut Viktor,ca din pămînt și a 
respins. N-am mai stat pe gîn- 
duri, am șutat ptiternic, în unghidl 
mic și am înscris".

Tn holul de la etajul pavilionu
lui sportiv e mare animație. Din
spre vestiarul tricolorilor se aud 
strigăte de „ura" și „bravo bă
ieți", Fotbaliștii noștri se îmbrăți
șează, se felicită reciproc, își â- 
dresează unul altuia cuvinte de 
laudă. Deodată, se aude vocea lui 
Cornel Dinu, care nu-1 uită pe dr. 
Tomescu, medicul lotului : „Bravo 
nea Mitică". E un fel de mulțu
mire exprimată în numele trico
lorilor, de care medicul a avut 
atîta grijă.

Antrenorul Novak răspunde cu amabilitate întrebărilor puse de ziariști 
la sfîrșitul meciului

Intr-un colț, stă retras Dobrin. 
Vin și-l sărută Deleanu, Dem- 
brovschi și alți băieți. Dobrin a 
făcut o mare partidă, și totuși nu

FIȘA TEHNICĂ A JOCULUI
■ Urmărind cu atenție circuitul 
balonului în partida România — 
Cehoslovacia, am putut observa 
următoarele i

— echipa României a construit 
15S acțiuni de atac• 83 în prima 
repriză (31 între minutele 1—15; 
23 între minutele 16—30 și 27 în
tre minutele 31—45) și 72 în re
priza secundă (24 între minutele 
46—60 ; 31 între minutele 61—75 
ți 17 între minutele 76—90).

— cele 155 de acțiuni au fost 
construite astfel î 45 (20 în prima 
repriză 4* 25 în cea secundă) au 
fost construite dintr-o singură 
pasă; 46 (23+23) din două pase; 
22 (164-6) din trei pase; 22 (124-10) 
din patru pase; 9 (6+3) din 
cinci pase ; 4 (2+2) din șase pase; 
4 (3+1) din șapte pase și 3 (1+2) 
din 8 pase. Deci, 123 de acțiuni 
au fost construite simplu, din 
1—2—3 pase.

— iată cum s-au terminat cele 
155 acțiuni de atac; cele 83 din 
prima repriză s-au încheiat ast
fel : 24 prin pase greșite, 23 prin 
deposedări, 11 prin aut, 11 prin 
fault, 6 au fost șUturi la poartă, 
3 au fost centrări nefinalizate, 2

ISTORICUL UNEI PARTIDE DE NEUITAT
(Urmare din pag. 1)

eroarea — acestui maestru vrăjitor 
al mingii care se cheamă Dobrin 
ESTE AL DOILEA MOMENT PSI
HOLOGIC AL MECIULUI. Pătruns 
perpendicular spre poarta lui Viktor. 
Dobrin elimină 2—3 adversari — vrea 
să șuteze — îi apare în față Hagara, 
îl fentează și pe acesta și-1 depășește, 
șuleză, Viktor are un reflex senza
țional, respinge balonul, care ajunge 
la Dembrovschi și șutul băcăuanului 
nu iartă : 1—0.

Acest gol ne repune tuturor inima 
la loc și publicul are o lungă peri
oadă de liniște și de satisfacții, jo
cul fiind dominat cu autoritate de 
fotbaliștii noștri pînă spre sfîrșitul 
renrizei. Iordănescu (min. 29) are o- 
cazia să majoreze scorul (situație 
creată de Lucescu), Dobrin face cîte
va dantelării care-i reușesc indife
rent de numărul adversarilor direcți 
(2—13—4). Radu Nunweiller si Iordâ- 
nescu țes o suită spectaculoasă de 
„l-2”-uri, care se încheie prin anga
jarea lui Iordănescu în zona liberă 
(Dobias fusese pierdut pe drum), dar 
centrarea lui nu poate fi fructificată, 
Dobrin fiind surprins în ofsaid.

Peste nota ridicată a meciului ies 
totuși în relief 3—4 jucători a căro: 
activitate stîrnește admirația: Dobrin. 
Deleanu — căruia îi reușește toț ce 
întreprinde, Radu Nunweiller, Pollak 
(literalmente pe tot terenul) și Stratil, 
teribil de percutant.

Spre sfîrșitul reprizei echipa noas
tră are cîteva clipe de neatenție, de 
insuficientă concentrare. O expresie 
a acestei stări este si reacția lui Lu
cescu din min. 42, cînd sare cu mîi- 
nile — la limita careului mare — la 
o minge care-1 depășise, arbitrul, a- 
proape de fază, nu dictează penalty 
(deși se. putea acorda), lasă „mingea 
să curgă" la Capkovic. în poziție a- 
vantaioasă. urmează o centrare spre 
Stratil care trimite balonul cu capul 
peste poartă.

Pe un fond de liniște periculoasă — 
pentru că este doar anarentă. pentru 
că în spatele ei clocotește ertergia și 
dorința de r5'ternare a situației a '■ 
chipei cphostpvace — asistăm la ”n 
avertisment primit de Dinu (min. 48) 

scoate un cuvînt. Mă vede, mă sa
lută și fără să-l întreb îmi spune : 
„Sînt fericit. Sînt fericit că am 
câștigat și că am putut contribui 
Ia această victorie. Mulțumesc ce
lor ce au avut încredere în mine". 
Sub părul ud, căzut pe frunte, ob
serv o pată de sînge. Ce s-a în- 
tîmplat, și cînd, Dobrine? „La go
lul doi. Am lovit balonul mai re
pede decît Viktor și intervenția a- 
cestuia s-a soldat doar cu un pumn 
în fruntea mea, de mi-a zdrelit 
pielea. Mingea era în plasă, însă, 
de mult. îmi pare rău că n-am 
mai înscris și atunci, cu șpițul. 
Poarta era goală, dar m-am întins 
prea mult și am trimis balonul 
pe lingă bară".

Pe un scaun, sorbind mai puțin 
din cur-a victoriei, căpitanul echi
pei, Mircea Lucescu. E abătut și 
îl înțelegem. Se gîndește la lovi
tura de la 11 m, la acel greu mo
ment. îl rugăm să ne explice : 
„Am tras tare și plasat, acolo, în 
dreapta, unde am executat atîtea 
penaltyuri în campionat. Viktor 
se plasase puțin în stingă și eram 
sigur că voi înscrie. Am impresia 
că portarul cehoslovac a sesizat 
unde voi executa. Cind am ratat, 
mi s-a oprit respirația. Mulțumesc 
publictilui, care are un mare me
rit în ridicarea moralului nostru 

de a fi putut trece peste momen
tele grele".

Cînd llăducanu a intrat în ves
tiar, Dinu i-a sărit în brațe, spu

s-au terminat prin corner, iar 3 
s-au încheiat prin poziția de of
said a atacanților noștri; iar cele 
72 de acțiuni ale reprizei secunde 
s-au terminat astfel: 18 prin pase 
greșite, 21 prin deposedări, 6 prin 

VICTORIE SPLENDIDĂ
(Urmare din pag. î)

cehoslovaci au avut colți. Poate ten
dința lor puternică ofensivă la în
ceput venea din calcul. Ei au sperat 
astfel să marcheze repede vreun gol 
sau, oricum, să ne impresioneze. A 
foșt singura nerioadă mai modestă 
din jocul echipei române, perioadă 
cînd ea a fost cam strînsă la mijlo
cul terenului, cam lipsită de vîrturi 
de atao și cu linia de fundași uneori 
descoperită, datorită poziției nepermis 
de avansate a mijlocașilor. Dar a- 
ceasta a fost și perioada de reglaj 
interior, fiindcă românii s-au dezlăn
țuit apoi, atacînd în continuare va
riat, ou fantezie și continuu, astfel 
îneît pe adversari i-am mai văzut în ca
reul nostru abia în ultimele minute 
dinaintea pauzei. Cîte incursiuni pe 
centru și mai ales pe laturile tere
nului, cîte pătrunderi n-au realizat 
tricolorii în acest răstimp. zdrUnci- 
nînd dispozitivul defensiv din față, 
obținînd și ratîrid o lovitură de lă 
11 m, și înscriind un gol, după ce

șl apoi (min. 51) Ia AL 3-lea MOMENT 
PSIHOLOGIC AL JOCULUI. Rădu
canu trimite neatent balonul spre 
Sătmăreanu, interceptează Capkovic, 
un „șut-clopot", peste portarul nostru 
înmărmurit, și... 1—1. Răducanu. stu
pefiat cade în genunchi, publicul, stu
pefiat și el. nu-și crede ochilor. Ju
cătorii cehoslovaci se îmbrățișează, 
spectatorii au rămas fără grai, echipa 
noastră reia jocul de la centru și- 
urmează al 4-LEA MOMENT PSIHO
LOGIC AL MECIULUI. în plină eu
forie a oaspeților. Lucescu demarează 
pe extremă și centrează splendid. Ia 
întilnirea cu mingea plonjează fan
tastic Dobrin care trimite mingea cu 
capul în plasa porții lui Viktor, mar
tor uluit al unei faze (și al unui gol) 
de zile mari. Min. 52 : 2—1-

60 de secunde... 1—1 apoi 2—1.. 
drumul de la disperare la extaz 1

Echipa cehoslovacă reacționează pu
ternic, împinge jocul în jumătatea 
noastră de teren, domină 10—15 mi
nute. Fotbaliștii noștri rezistă, , apo’ 
ies din chinga jocului adversarilor 
și preiau din nou conducerea ostili
tăților.

Evoluînd tot meciul sub imperiu' 
devizei „totul (adică victorie) sau ni
mic”. fotbaliștii români fac o mare 
risipă de energie, joacă cu o inimă 
mare, se dăruiesc total fiecărei faze 
Nehoda îi ia locul lui Vesely. Domide 
lui Dembrovschi. După ce Capkovic 
ne dă emoții în min- 75, cursa sa fiind 
încheiată eu o centrare la Kuna, car? 
trimite din 6 m balonul cu capdl 
peste poartă, finalul meciului ne re
zervă (încă) două spectaculoase „mo
mente Dobrin”. în minutele 86 și 89. 
prima personalitate a jocului driblea
ză tot ce are în față dar șutează ps 
lingă poartă.

Partida se încheie. Răducanu (avea 
toate motivele...) si Dinu Se îndreaptă 
spre Dobrin și-1 îmbrățișează. Fotba
liștii celor două echipe își schimbă 
— gest sportiv, tradițional — tricou
rile. Echipele părăsesc terenul în 
vreme ce spectatorii — situație rar 
văzută — rămîn copleșiți de emoțiile 
prin care trecuseră, pe locurile lor *

Ce e drept, a fost foarte greu și 
pentru ei.

Dar a fost frumos.

nîndu-i : „Nu-i nimic, Rică, ai scos 
alte mingi grele". Ce-a vrut să 
facă Răducanu cu acea minge pe 
care nu o vom uita ușor ? „Am 
vrut s-o trimit Iui Sătmăreanu, ne 
spune el. Am lovit balonul greșit 
și uite ce a ieșit. Noroc că m-au 
salvat băieții".

Printre tricolori se plimbă, de la 
unul la altul, marele absent al 
meciului, Dumitru. E bucuros de 
succesul colegilor și îmi mărturi
sește : „Ce meci a fost ! Regret că 
nu m-am aflat în teren". Și cu o 
loialitate de adevărat sportiv, el 
remarcă : „Anca a jucat excelent". 
Iar noi spunem : „Bravo Dumitru!"

I-am lăsat pe băieți să se bucure 
mai departe de victorie și l-am ru
gat pe antrenorul Angelo Nicu- 
lescu să ne spună primele sale im
presii. Pe hol, în mijlocul gaze
tarilor, cu calmul său recunoscut, 
antrenorul mărturisește : „Da, totul 
s-a terminat cu bine. Am avut 
foarte multe greutăți cu formarea 
echipei — accidente, gripă. Cu aju
torul colectivului tehnic și al me
dicului, multe s-au. rezolvat. Am 
știut că va fi un meci foarte greu 
și de aceea am regretat lipsa lui 
Dumitru, situație ce crease in e- 
chipă și un pic de teamă. Dar 
„soluția Anca" s-a dovedit foarte 
bună, așa cum nefondată s-a do
vedit si neîncrederea unora în 
Nunweiller VI. Mi-a plăcut echipa 
cehoslovacă, bine pregătită. de 
mare valoare. Acum mai avem un 
hop. întîlnirea cu Țara Galilor. Crej 
că locul I nu ne mai poate scăpa, 
dar trebuie să jucăm și în ziua 
de 24 noiembrie la fel ca astăzi. 
Presa și publicul ne-au fost de 
un real folos. Spectatorii pot fi 
considerați ca al 12-lea jucător".

La cîțiva pași de noi, antrenorul 
Novak ține o scurtă conferință de 
presă cu colegii cehoslovaci. El 
declară : „A fost un meci dramatic 
pînă în ultimul minut. Sînt mul
țumit de jocul echipei mele. Am 
pierdut pentru că apărarea nu s-a 
concentrat suficient în momentele 
psihologice. Arbitrul a acordat cU 
ușurință penaltyUl și ne-a refuzat 
nouă unul, Ia hențul lui Lucescu".

Ce spune Dobias ?
„N-am intenționat să-l faultez 

pe adversarul meu direct. L-am 
atins, însă, din alergare și Iordă- 
nescu a căzut". Viktor, acest mare 
portar, explică reușita sa de la lo
vitura de 11 m : „Am riscat pion- 

aut, 6 prin fault, 6 au fost șuturi 
la poartă, 5 au fost centrări nefi- 
nalizate, 2 s-au terminat prin 
corner, iar 6 s-au încheiat prin 
poziția de ofsaid a atacanților 
noștri.

Hagara și Hrivnak fuseseră îngenun- 
chiați prin mișcări care țin mal mult 
de artă.

Conduși, la reluare cehoslovacii 
s-au organizat și au manevrat și mai 
intens pentru atac, pentru egalare. 
Pînă și Dobias a îndrăznit. în sfîrșit. 
să vină de vreo două ori mai în față. 
Ai noștri n-au cedat din pretențiile 
lor ofensive, dar au fost obligați să 
neutralizeze încercările unei echipe 
pe care n-o mai interesa altceva de
cît restabilirea echilibrului de scor. 
Acum, Anca avea să fie principalul 
distrugător al jocului echipei ceho
slovace, iar Sătmăreanu flancul pe 
unde Capkovic, Hrdlika și alții_ au 
reușit uneori să se infiltreze. Pînă la 
urmă, dispozitivul nostru de apărare 
a suportat cu brio tot ceea ce declan
șase disperarea într-un rival cu ma
re potențial. A rezistat și n-ar fi fost 
niciodată străpuns, fără fapta lui Ră
ducanu, care nu ține de imperiul nor
malului.

Naționala României a avut pentru 
meciul cu echipa Cehoslovaciei un 
moral de stîncă. A suportat șocul ac
cidentării lui Dumitru, a suportat șo
cul ratării loviturii de la 11 m și 
depresiunea inerentă pentru oricine, 
consecutivă greșelii lui Răducanu. 
Aceeași forță morală l-a ridicat pe 
Radu Nunweiller la altitudinea unei 
bune comportări. Și tot ea a făcdt 
din Dobrin eminența meciului, și din 
toată echipa o forță colectivă în sta
re să depășească limitele ei anterioa
re. Fotbaliștii români nu s-au clătinat 
niciodată. O dovedește faptul că jo
cul lor a rămas la fel de substanțial 
după fiecare cumpănă, dar. mai ales,

PARTIDELE GRUPEI I

Finlanda — Țara Galilor 0—1 
Cehoslovacia — EJinlanda 1—1
România — Finlanda 3—0
Țara Galilor — România 0—0 
Cehoslovacia — România 1—0 
Finlanda — Cehoslovacia 0—4
Țara Galilor — Cehoslovacia 1—3 
Finlanda — România 0—4
Țara Galilor — Finlanda 3—0 
Cehoslovacia — Țara Galilor 1—0 
România — Cehoslovacia 2—1

CLASAMENT

1. Cehoslovacia 6 4 1 1 11- 4 9
2. România 5 3 1 1 9- 2 7
3. Țara Galilor 5 2 1 2 5- 4 5
4. Finlanda 6 0 1 5 1-16 1

ULTIMUL MECI (București, 24 no
iembrie) : ROMANIA — ȚARA GA
LILOR 

o dovedeso cele două goluri pe care 
le-au înscris la scurt interval după 
acele momente care fac acum victo
ria parcă și mai strălucitoare. Trico
lorii au învins clar, cu mijloace de 
fotbal autentic, după ce, din punct 
de vedere psihologic, partida a evo
luat mereu în defavoarea lor. Faptele 
sînt fapte și ele probează că echipa 
română a fost ieri robustă, stăpînă 
pe ea, pe semnificația partidei și în 
ultima instanță, stăpînă pe un ad
versar de mare clasă internațională.

Nu ne amintim să mai fj recepțio
nat cu atîta acuitate dramatismul 
vreunui alt meci de fotbal. Pentru 
zilele de încordare dinainte și pentru 
acest ceas și jumătate de eroism 
sportiv, aplaudăm chipurile arse de 
oboseală ale, băieților, precum și pe 
cei bătuți de furtun) de emoții, in
vestiți cu responsabilitatea pregătirii 
lor.

CABINELOR
jind în dreapta, dar bine am fă
cut. La golul lui Dobrin. l-am vă
zut pe acesta păzit de Hrivnak și 
am crezut că n-o să am necazuri. 
Dar românul a plonjat excepțio
nal".

într-o singură încăpere nu este 
nici veselie, nici amărăciune. E 
vestiarul părții neutre, al arbi
trilor. Milovoe Gugulovici ne cere 
cîteva momente de răgaz și apoi 
își spune părerea : „Partidă foarte 
grea, de luptă mare, între două e- 
chipe de forțe egale. Cu cîteva ex
cepții, românii au avut un plus de 
tehnică, dar n-au reușit să înscrie 
și goluri. S-ar fi putut ca ei să 
piardă calificarea datorită ratării 
penaliyului și greșelii lui Răduca
nu. In 21 de ani de arbitraj, n-am 
văzut o greșeală mai copilărească. 
La hențul lui Lucescu, făcut în 
afara careului, n-am văzut inten
ție și am lăsat și avantaj jucăto
rului cehoslovac care s-a aflat îh 
poziție de goi. Publicul. foarte 
bun, a contribuit Ia Victorie",

Aici am încheiat reportajul nos
tru de la cabine, de unde se puteau 
scrie încă multe alte lucruri.

Constantin ALEXE

PRIVIND PARTIDA DIN SPATELE PORȚII LUI VIKTOR
Am să mă felicit multă vreme 

de aci înainte pentru acea clipă de 
inspirație în care am ales, drefft 
loc de vizionare a partidei, spatele 
porții cehoslovace.

Fericită opțiune, pot spune cu 
mina pe inimă, acum, la sfîrșitul 
celor 90 de minute dramatice.

într-adevăr, de acolo, din locul 
obișnuit, de la tribună, vedeam mai 
comod o partidă, in schimb, de aici, 
de la numai un metru distanță de... 
Viktor, o trăiam mai intens. Au
zeam respirația din ce în ce mai 
precipitată a apărătorilor ceho
slovaci, vedeam bine firul de iarbă 
strivit sub crampoanele jucători
lor.

Și-apoi, din tribună, ești mai 
puțin receptiv la detaliu, nu poți 
sesiza cum de zece ori pe minut 
portarul lui Novak își trage, ner
vos, elasticul de la chiloți, precum 
obișnuia Voinescu al nostru, cu ce
va ani în urmă...

De fapt, se înțelege, mă așeza
sem aici cu gîndul ascuns de a ve
dea golul de aproape. Golul atît de 
dorit de întreaga suflare fotbalisti
că de la noi, golul care să ne apro
pie la un scurt pas de calificare, 
înaintea partidei cu Țara Galilor. 
ÎI așteptam noi, îl cereau cu insis
tență 70 000 de suporteri înflăcărați, 
cîți încăpuseră astăzi pe „23 Au
gust", îl doreau cu aprindere mi
lioanele de telespectatori.

Și golul plutea amenințător spre 
poarta lui Viktor, asediată din 
startul partidei de tricolorii care,

Duel Radu Nunweiller — Vesely, cîștigat de jucătorul român

MECIURI
STEAUA — FARUL 1—1 (1—0)

• TANASE ȘI AELENEI AU FOST E- 
LIMINATI DE PE TEREN PENTRU LO

VIRE RECIPROCA

Echipa bucureșteană a avut mai mult 
timp inițiativa in meciul amical disputat 
iert dimineață pe terenul Ghencea, din 
Capitală, dar apărarea oaspeților s-a 
organizat bine șl doar o singură dată 
a cedat, în min. 44, cînd Ion Constantin 
a găsit un culoar liber și a înscris.

După pauză, acțiunile de contraatac 
ale Farului se întețesc șl in min. 66 
Ologu egalează. în min. 75. arbitrul A. 
Munich, care a condus bine această

CAMPIONATUL MUNICIPIU
LUI BUCUREȘTI LA 
FOTBAL FEMININ

Ieri, în etapa XII-a a campionatu
lui feminin de fotbal, s-a înregistrat 
o mare surpriză: echipa Carmen a 
fost învinsă pe teren propriu cu sco
rul de 3—1 de către Unirea Tricolor! 
în celelalte meciuri : Venus—Băneasa 
8—0. Doina—Minerva 0 0. Traviata — 
Dacia 1 — 1 Rapid — Voința 11—0. 
Partidele Juventus — Tinerețea și 
Speranța — Miorița au fost amînate.

Primul moment psihologic al partidei. Minutul 22. Penalty. Execută Lucescu și Viktor apără 1!!

prin combinații rapide, derutante, 
puneau din ce în ce mai grele pro
bleme fundașilor cehoslovaci.

Privită din față, așa cum stă
team, cursa-slalom a lui Iordănes
cu ni s-a părut de domeniul sen
zaționalului. • Ei a trecut, rînd pe 
rînd, în viteză, de Dobias și de 
Hrivnak și, cînd se pregătea să șu
teze din interiorul careului, a fost 
..agățat" de renumitul Dobias — 
să ne amintim — cel mai bun fun
daș dreapta al „Mundialului me
xican". Eram și mai aproape de 
gol, la penalty, neîndrăznind nici 
o clipă să ne gîndlm că Mircea 
Lucescu nu va reuși să-1 înșele pe 
Viktor, care, iată, a reușit să res
pingă de lingă bară.

Scena, privită de aproape, era 
proprie... fotbalului : căpitanul na
ționalei noastre își acoperise fața 
cu palmele, în timp ce Viktor se 
bucura... prematur : doar trei mi
nute se vor mai scurge pe ceasor
nicul din spatele porții lui Viktor 
cînd întregul... stadion erupe i Dem- 
hrovschi introdusese în plasă ba
lonul. respins de portar la un șut 
expediat de Dobrin.

Imediat după gol, cineva, lîngă 
mine, mi-arăta o imensă eșarfă 
spre care privea aproape întreaga 
peluză. Scria, sus, pe eșarfă : FOC
ȘANI ; iar jos, cu litere și mai 
mari : DOBRIN—OZON EGAL VIC
TORIE !

Șugubeți, inspirați, acești moldo
veni. Ca întotdeauna...

...Inspirat și subsemnatul, c-am

AMICALE
partidă, a eliminat de pe teren pe Tă- 
nase șl pe Aelenel pentru faulturi re
ciproce !

Florin SANDU

DINAMO — F. C. ARGEȘ 5—1 (1—0)

Sîmbătă, pe stadionul Dinamo, echipa 
gazdă a intîlnit într-un meci amical 
formația piteșteană F. C. Argeș. La 
capătul unei partide care, pe alocuri, 
ne-a oferit faze de un bun nivel teh
nic, victoria a revenit dinamoviștilor cu 
categoricul scor de 5—1. Golurile au fost 
înscrise de Petre Victor (min. 29), FI. 
Dumitrescu (min. 47), Sălceanu (min. 
55 șl 86), Doru Popescu (min. 75) șl, res
pectiv, Radu (min. 70).

N. DUMITRU

CRIȘUL — ,U“ CLUJ 2—1 (1—1)

Jocul a fost frumos. Studenții au do
minat în prima repriză, cind au reușit, 
de altfel, să deschidă scorul prin Mun- 
teanu (min. 15). Gazdele au avut ini
țiativa în repriza secundă. Golurile o- 
rădenilor au fost înscrise de Moț (min. 
35) și Moldovan (min. 58 — din 11 m).

Iile GhiȘa—coresp.

PETROLUL — STEAGUL ROȘU 1—1 (0—0) 

Meciul 
miază la 
(min. 63) 
(min. 90)

s-a disputat sîmbătă după-a- 
ploiești. Au marcat Gyorfy
— pentru tnașo /enl și Harapu
— pentru ploieștent.

V. alb u-coresp. 

trecut după pauză la peluza cea
laltă. N-am văzut, decît de la ma
re distanță, gafa lui Răducanu. 
Viktor al meu își lăsase... elasticul 
și își freca palmele a... calificare. 
Din nou se bucura... prematur, în- 
trucît în următorul minut imensul 
stadion „exploda" pentru a doua 
oară : Mircea Lucescu centrase un
deva spre colțul sting al careului 
mic, de unde Dobrin, cu Hrivnak în 
spate,, reluase cu capul, direct la 
„păianjen".

N-am să uit multă vreme „sec

APRECIERI ASUPRA
COMPORTĂRII JUCĂTORILOR
RADUCANU : Am fi zis despre 

el că a apărat în general bine, deși 
a degajat deseori greșit, fie cu 
mina, fie cu piciorul. Dar gafa aceea, 
datorită căreia sute de mii de inimi 
au sărit de la locul lor, a scăzut 
mult nivelul aprecierilor la adresa 
portarului nostru.

SATMAREANU : Bine în prima 
repriză, serviciu precis; plasament 
deseori greșit după pauză și ple
cări Jn atac inoportune; excelent 
în jocul de cap.

LUPESCU i Om de mare sigu
ranță în circumstanțele cele mai 
severe. Mereu la locul potrivit, 
splendid în intercepții.

DINtT : A păzit ca un cerber o 
zonă foarte importantă, a spart 
numeroase valuri ale atacului ad
vers.

DELEANU : Magistral, a realizat 
poate cel mai buh meci din cariera 
lui, desființînd o extremă înzestrată 
cu de toate și clarificînd situații 
extrem de periculoase pentru noi.

ANCA : Prezent în toate puncte
le cheie de la mijlocul terenului, 
a interceptat și respins numeroa
se manevre și acțiuni adverse ; 
travaliu enorm de mare utilitate.

NUNWEILLER VI 1 S-ă impus,

i..,™.SPORTUL STUDENȚESC 
A LUAT UN PUNCT LA PAȘCANI; 
C.SM. REȘIȚA-ÎNVINSĂ LA ARAD

SERIA I
Metalul București — Ceahlăul P. Neamț 

4—0 (1—0) ; Chimia Rm. Vllcea — Poli
tehnică Galați 0—0 ; C.F.R. Pașcani — 
Sportul studențesc 1—1 (0-+>) ; Meta
lul Plopeni — Știința Bacău 1—1 (0—0) ; 
Metalul Tîrgovlște — Progresul Brăila 
2—o (2—0) ; S.N. Oltenița — Portul 
Constanța 3—2 (2—0)

Sîmbătă
Poiana Cîmpina — Dunărea Giurgiu 

0—0 ; F. C. Galați — Progresul Bucu
rești 2—1 (0—1).

Etapa viitoare (21 noiembrie): Me
talul Plopeni — Progresul Brăila, Pro
gresul București — S. N. Oltenița, C.F.R. 
Pașcani — Portul Constanța, Ceahlăul 
P. Neamț — Dunărea Giurgiu, Sportul 
studențesc — F. C. Galați, Poiana Cim- 
pina — Chimia Rm. Vîlcea, Știința Ba
cău — Metalul Tîrgovlște, PoL’tehnic» 
Galați — Metalul București.

SERIA
Vulturii Textila Lugoj — Metalurgistul 

Cugir 1—0 (0—0) ; Corvinul Hunedoara — 
Politehnica Timișoara 2—0 (1—0) j Chi
mia Făgăraș — olimpia Satu Mare 1—0 
(0—0) ; C.F.R. Timișoara — Minerul 
Baia Mare 3—2 (1—0) ; C.F.R. Arad — 
C.S.M. Reșița 1—0 (1—oj ; Electroputere 
Craiova — Minerul Anina 2—2 (0—1) ; 
Gloria Bistrița — Olimpia Oradea 2—1 
(2—1) : Gaz metan Mediaș — c.S M. 
Sibiu l—o (1—0).

ETAPA VIITOARE (21 noiembrie) 9 
Politehnica Timișoara — C.S.M. Sibiu, 
Minerul Anina — C.F.R. Arad, Vulturii 
textila Lugoj — Olimpia Oradea, Chi
mia Făgăraș — Gaz metan Mediaș, Mi
nerul Baia Mare — Electroputere Craio
va. Metalurgistul Cugir — Corvinul Hu
nedoara, C.S.M. Reșița — C.F.R. Timi
șoara, Olimpia Satu Mare — Gloria 
Bistrița. 

| PRONOSPORT
s AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE
LA CONCURSUL PRONOSPORT NR. 46, 

ETAPA DIN 14 NOIEMBRIE 1971
I. România (A) — Cehoslovacia (A)

II. Cehoslovacia (tin.) — România (tin.)
III. Atalanta — Lanerossi
IV. Bologna — Juventus
V. Mantova — Catanzaro

VI. Milan — Cagliari
VII. Napoli — Internazionale

VIII. Torino — Sampdoria
IX. Varese — Roma
X. Verona — Fiorentina

XI. Metalul Tirg. — Progresul Brăila 
XII. Corvinul — Politehnica Tim, , 

XIII. Gaz metan — C.S.M. Sibiu y**"

1 Fond de cîștiguri :
1 629 876 lei.
2 Plata cîștigurilor la
2 acest concurs se va

X face astfel:
X — în Capitală, de la
X 19 noiembrie pînă la
1 29 decembrie 1971, in
2 clusiv ;

X — în țară, de la 22
1 noiembrie pînă la 29
1 decembrie 1971, in
1 clusiv.

vența" ce-a urmat golului. Mai 
mulți tricolori, mai mulți fotore
porteri, au dat frîu liber entuzias
mului, copleșindu-1 cu sărutări pe 
jucătorul căzut dincolo de linia de 
var a terenului... Dobrin realizase 
golul victorios și tabela de mar
caj a arătat, pînă la sfîrșit, 2—1 
pentru ROMANIA, exact ca anul 
trecut pe„El Stadio Jalisco de Gua
dalajara"...

Cine spunea că în fotbal istoria 
nu se repetă ?

G. NICOLAESCU

alături de Dobrin, drept conducător 
de joc ; a realizat o bună legătură 
în momentele de trecere din apă
rare în atac, mai puțin în fazele 
de repliere. Lucid și foarte precis 
în execuții.

LUCESCU: Tactic a manevrat 
bine, dar a fost lipsit de o parte 
din puterea sa percutantă.

DEMBROVSCHI: Util echipei în 
toate circumstanțele, pînă cînd 
oboseala a început să-i micșoreze 
raza de acțiune.

DOBRIN : Strălucitor ; fentele lui 
au avut parcă și un efect demora
lizant, iar pasele lui au fost remar
cabile, aproape de fiecare dată, 
printr-o mare valoare strategică ; 
extrem de personal, dar cu toate 
acestea subordonat echipei ; a mun
cit enorm față de stereotipul său» 
dar atît cît trebuie ; în final, dacă 
ar fi pasat în două situații excelente, 
scorul ar fi putut fi mai net.

IORDĂNESCU ! Curajos, inteli
gent, agresiv și penetrant în fața 
unor fundași tot unul și uhul ; simț 
pentru . combinații; lucid în orice 
împrejurare.

DOMIDE : Plin de bune intenții 
atît cît a jucat; a blocat culoare 
de acces spre poarta lui Răducanu.

1. Sport, stud. 13 7 6 0 24-14 20
2. S.N. Oltenița 13 7 3 3 17-14 17
3. Metalul Tîrg. 13 7 2 4 16-13 16
4. Progr. Buc. 13 6 3 4 23-11 15
5. Politehnica 13 5 5 3 18- 9 15
6. F.C. Galați 13 6 2 5 19-18 14
7. Știința Bacău 13 5 4 4 13-14 14
8. Progr. Br. 13 5 3 5 12-10 13
9. Ceahlăul 13 5 3 5 18-22 13

10. Metalul Buc. 13 4 4 5 15-13 12
11. Met. Plopeni 13 5 2 6 15-16 12
12. Dunărea 13 4 3 6 11-19 11
13. Chimia 13 4 3 6 10-21 11
14. Portul 13 2 5 6 14-18 9
15. C.F.R. Pașc. 13 3 2 8 14-17 8
16. Poiana 13 3 2 8 12-22 8

A II»a
i. C.S.M. Reșița 13 9 2 2 22- 6 20
2. C.F.R. Tim. 13 6 4 3 17-10 16
3. Minerul B.M. 13 6 3 4 22-12 15
4. C.S.M. Sibiu 13 7 0 6 13-17 14
5. Politehnica 13 5 3 5 22-16 13
6. Corvinul 13 6 1 6 17-14 13
7. Gloria 13 6 1 6 17-16 13
8. C.F.R. Arad 13 5 3 5 16-15 13
9. Vuit, text 13 5 3 5 13-22 13

10. Chimia 13 5 2 6 23-20 12
11. Metalurg. 13 6 0 7 11-14 12
12. Min. Anina 13 5 2 6 14-23 12
13. Olimpia Ord. 13 5 1 7 16-18 11
14. Gaz metan 13 4 3 6 9-14 11
15. Electroputere 13 4 3 6 12-18 11
16. Olimpia S. M. 13 3 3 7 6-15 9



Lâ Praga, in meciul echipelor de tinerei I

SUB POSIBILITĂȚI Șl AU PIERDUT CU 0-1 (0-0)
PRAGA, 14 (prin telex, de la tri

misul nostru special).
Echipa de tineret a României 

n-a reușit să învingă la Praga. Ea 
a fost învinsă la limită, dar me
ritat, deoarece echipa similară a 
Cehoslovaciei a dominat mai mult, 
a fost mai omogenă și mai peri
culoasă la poartă.

Tinerii noștri 
putut ține ritmul

fotbaliști n-au 
unea partide

Stadion Viktoria 
friguros, ceață șl 
alunecos, cu gazon 
spectatori — aproximativ 7 000. 
A marcat : Gajdusek (min. 85).

Raportul șuturilor la poartă : 
21—11 (pe spațiul porții : 13—6).
Raport de cornete : 13—3.

CEHOSLOVACIA : Cearvenan — 
Varadin, Samek, Luza, Koubek, 
Paenenka, Gajdusek, Stafura, 
Melichar, Blchovski (Soukhanek). 
Albrecht.

ROMANIA : Ștefan 9 — Nicu- 
lescu 8. Smarandache 8, Olteanu 
8. Popovlci 7, Sătmăreanu II 6, 
Simlonaș 7. Uifăleanu 6, Kun 6 
(min. 47 Hajnal 6), Broșovschi 
6, Marcu 7,

A arbitrat foarte slab M. KUS
TON, ajutat la linie de Z. Stro- 
ciak și S. Stabik (toți din Polonia).

Zizkov ; timp 
burniță ; teren 

deteriorat ;

de bun nivel tehnic și dîrză, în
cheiată, din păcate, cu scene re
gretabile pe care le vom arăta 
la sfîrșitul articolului. Pînă în 
min. 85, partida s-a desfășurat cu 
unele durități, în special 
partea adversarilor, însă fără 
cidente.

La începutul meciului,' 
trăit momente de satisfacție, gene
rate de jocul foarte bun al echipei 
noastre. Timp de aproape 20 mi
nute, ea a controlat jocul, a avut 
ocazii de-a dreptul incredibile. în 
minutul 1, Kun, a ridicat peste por
tarul ieșit din poartă, dar mingea 
a șters bara și a ieșit afară ; în 
min. 2, Marcu a scăpat singur și, 
de la 8 m, cu portarul în față, a 
trimis în el; Broșovschi trage în

din 
in-

am

TELEX
de 
de 

______  du- 
francezul 

pe calul 
a parcurs 
penalizare.

bară, jos, o lovitură liberă (min. 
10), iar apoi Marcu face o cursă 
de toată frumusețea — aproape 50 
de metri — pe extrema stîngă, se 
duce pînă lîngă bară, dar cînd să 
centreze la 3—4 jucători aflați pe 
centru, se împiedică și cade. Tot el, 
în min. 18, trage în bară.

Cea de a doua parte a reprizei 
este, îrrsă categoric a gazdelor, care 
atacă în trombă. Pe rînd, Melichar, 
Albrecht, Bichovschi, dar mai ales 
Panenka, trag foarte puternic de la 
distanță și tot de atîtea ori Ștefan 
apără extraordinar. Dacă scorul a 
rămas 0—0 la pauză, aceasta i se 
datorează în principal lui, cu toate 
că și apărarea a luptat foarte mult 
pentru a evita înscrierea golului.

La reluare, timp de aproape 20 de 
minute, totul decurge la fel ca și 
în finalul reprizei precedente. Din 
nou Panenka și Albrecht îl fac pe 
Ștefan să se evidențieze. Abia după 
minutul 20 al reprizei echipa noastră 
reușește să echilibreze jocul. Asis
tăm la cîteva curse inimoase ale 
lui Uifăleanu și la încercări ale lui 
Marcu de a scăpa singur. Jocul în 
atac însă nu merge, pe de o parte 
datorită faptului că mijlocașii 
aruncă mingi prea înainte (ah, la 
fel cum au făcut-o la Alexandria.!) 
iar pe de altă parte pentru că nu 
se încearcă pase de pregătire a 
atacurilor : în plus, după două mi
nute de la reluare Kun, lovit, 
pleacă la cabină, fiind înlocuit cu 
Bajna^ care orice s-ar spune, nu 
este vîrf de atac. Băieții

mai scapă de cîteva
poartă pe contraatac,

este 
noștri 
ori spre 
dar nu reușesc nimic. Mai ales din 
cauza arbitrului Kuston, care a 
sesizat și el că Marcu sau Uifă- 
leanu, ar putea trece în viteză de 
apărătorii adverși și atunci îi oprea 
ori de Cîte ori plecau în cursă. De 
altfel, în ceea ce îl privește pe ar
bitrul polonez, n-avem a spune de-

tim- 
ceea 

nu

cînd

cît că a condus, discret, tot 
pul împotriva echipei noastre, 
ce a enervat permanent, dar 
explică totuși înfrîngerea.

Golul a venit în momentul
apărarea noastră era epuizată de 
atîta muncă pentru stăvilirea atacu
rilor adverse. A fost o învălmășeală 
în careul de 16 m, cînd Statura și 
Melichar au tras pe rînd, iar Po- 
povici și Smarandache au reușit să 
arunce mingea în afara careului. 
Gajdusek vede însă un culoar și cu 
șpițul trimite în colțul lung : este 
1—0.

Ultimele cinci minute ale me
ciului dfevin de-a dreptul penibile 
pentru adversarii noștri și gazde
le întîlnirii. După gol (min. 85),

CLASAMENTUL FINAL 
LA TINERET

4 2
4 2
4 0

1. Cehoslovacia
2. România
3. Finlanda

2
1
1

0
1
3

8— 4
5— 3
4—10

6
5
1

la prima acțiune, mingea a ieșit 
din teren și a intrat sub banca 
rezervelor echipei cehoslovace, 
care nu vor s-o mai trimită în 
joc. Uifăleanu s-a dus să scoată 
mingea, însă a fost primit cu un 
pumn de către o rezervă a echi
pei cehoslovace. Jocul continuă cu 
durități și, spre surprinderea 
noastră, atunci cînd ia sfîrșit 
și jucătorii români salută publicul, 
cîțiVa indivizi intră pe teren și 
lovesc pe fotbaliștii noștri. Apoi 
aceeași rezervă care l-a lovit pe 
Uifăleanu l-a lovit și pe . Ștefan.

Cu totul regretabilă această ati
tudine a gazdelor,

Modesto FERRARINI

BRAILA, 14 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Localnicii, mari 
amatori de box, care au făcut neîn
căpătoare Sala Sporturilor din loca
litate, au asistat la partide disputate, 
interesante, unele de un bun nivel 
tehnic, în întîlnirea 
echipele României B 
mane.

Semimuștele Boboc 
oferit o întrecere 
schimburi frumoase 
care inițiativa a aparținut românu
lui, declarat învingător la puncte. 
Muștele Nicolau și Blum au început 
încă din primele secunde sâ-și tri
mită o ploaie de lovituri. In re
priza secundă, ambii sportivi au 
fost avertizați de arbitrul Chiriac 
pentru box neregulamentar. La un 
astfel de schimb de lovituri, lui Blum 
i s-au deschis ambele arcade, iar la 
începutul reprizei a IlI-a el a rămas 
în colț. învingător prin abandon 
Nieolau. Brăileanul Ciocoi a încer
cat să obțină o victorie de prestigiu, 
dar a întîlnit în cocoșul Forster, 
campionul R.D.G., un boxer 
care a controlat lupta în perma
nență și a obținut decizia de învin
gător la puncte. Doar 20 secunde 
i-au fost necesare lui Nedelcea (pană) 
pentru a-1 trimite de două ori la po
dea pe Warnke. Antrenorul Martin 
Neef, 
care se 
donat.

Dotat cu o rezistență ieșită din 
comun, semiușorul Fambach a su
portat timp de 9 minute'zeci' de 
croșee și directe de stingă, expe
diate de brăileanul 
care a fost declarat învingător la 
puncte. Debutul la categoria ușoară 
al lui Pușcaș a fost 
Românul l-a învins 
în prima repriză pe 
la jumătatea galei 
secundă conducea cu . ______
lociul Hodoșan a pățit la fel ca Zil- 
berman, adică nu s-a putut descurca

în fața „încurcărețului" Weidner, 
care a obținut decizia de învingător 
la puncte. La mijlocie-mică, tînărul 
Mocanu a fost depășit categoric la 
puncte de campionul olimpic Wolke.

REZULTATE TEHNICE

b. P. Horst

de box dintre 
și R. D. Ger-

și Weinhold au 
dinamică, cu 
de lovituri, în

tehnic

sesizînd situația dificilă în 
afla elevul său, l-a aban-

Gh. Ciochină,

de bun augur, 
prin abandon 

Roth, astfel că 
echipa noastră 
5—1. Semimij-

Concursul internațional de călărie 
la Geneva a debutat cu o 
obstacole în care victoria a 
blulul campion olimpic, 
Pierre Jonqueres d’Oriola, 
„Tobmebride". învingătorul 
traseul în 73,3 șl 0 puncte ,---------
Pe locul doi s-a clasat vest-germanul 
Gerd Wilfrang pe ^Sleno» — 65,2 șl 4 
p.p.. Iar locul trei a fost ocupat de 
Italianul Graziafio Manclnelll pe „Am
basador" — 69,2 șl 2 p.p.
a

La Tokio a început turneul preoUmpla 
de handbal masculin. în primul joc, 
echipa Japoniei a învins cu scorul 
de 15—4 (8—1) echipa Israelului.

probă 
revenit

Echipa iugoslavă feminină de baschet 
Zdravle Leskovac șl-a încheiat tur
neul in Bulgaria, Jucînd la Ruse cu 
formația locală Dunav. Baschetbaliste
le bulgare au terminat învingătoare cu 
scorul de 85—63 (42—12).

PAVEL NEDELCEA

Mijlociul Petrea a căutat timp de 
trei reprize lovitura decisivă care 
să-l facă out pe Brauske, dar cum 
nu a găsit-o, boxerul din R.D.G. a 
cîștigat la puncte. La categoria semi
grea, Constantinescu a învins prin 
abandon în prima repriză pe Sachse,

Ștefan Boboc
Weinhold.

Ion Nicolau b.
ner Blum.

Ionel
Fgrster.

Pavel
NorbertGheorghe
Peter Fambach.

Gheorghe Pușcaș b. 
Olaf Roth.

Ion Hodoșan p. p. Manfred 
Weidner.

Ion Mocanu p. p. Manfred 
Wolke.

Ion Petre p. p. Hans-Joachim 
Brauske

Marin Constantinescu
1 Ottomar Sachse.

Ilie Dassălu p. 
Limant.

ab. 3 Ral-
Cioeoi p. p.

Nedelcea b.
Warnke,

Ciochină

P.

la

Ștefan

ab.
b.
ab.

I

P.
1

b. ab.
Dieter

o ciocnirecare și-a spart arcada 
involuntară.

Penibilă a fost comportarea re
prezentantului nostru la categoria 
grea, ~ 
dotat fizic, 
fața lentului __  . ..
urmă a obținut pe merit decizia de 
învingător la puncte. Astfel, victoria 
echipei secunde a României a fost 
obținută la limită cu 6—5.

Paul IOVAN

Dascălu, care, deși excelent 
s-a dovedit fricos în 

Limant. Acesta din

In meciul cu Iugoslavia

ȘAHIȘTII SOVIETICI ÎȘI MĂRESC AVANSUL
7

MOSCOVA, 
După disputarea 
meciul internațional de șah din
tre selecționatele URSS și Iugo
slaviei, care se desfășoară la Ere
van, scorul este favorabil șahiști
lor sovietici cu 23V2—HV2 puncte 
(10 partide fiind întrerupte). în

14 (Agerpres). — 
a cinci runde, în

turul cinci, Gipslis l-a învins pe 
Măriei, iar Beliavscki a cîștigat la 
Marianovici. S-au încheiat remiză 
partidele Vaganian — Bukici, 
Kuzmin — Matanovici, Kapengut 
— Minici și Arșak Petrosian 
Barle.

Tradiționalul concurs de maraton de 
la Ujgorod (U.R.S.S.) a fost cîștigat a- 
nul acesta de Suleiman Ahtiam, cro- 
nometrat pe clasica distanță de 42,195 
km cu timpul de 2h 21:26,6. Printre 
cel 64 de atlețl care au terminat cursa 
s-a numărat șl ' ' ’
kovskl, In vîrstâ

veteranul Iurl Ceal- 
de 58 de ani.

gheață a Japoniei)
U.R.S.S., a susțl-

hochei 
turneu-- ---------------
Intîlniri cu formația TSKA 

. care activează în divizia

Echipa de 
aflată In 
nut două
Habarovsk, ...
secundă a campionatului unional. Ho- 
cheiștli sovietici au terminat învingă
tori în ambele partide cu scorul de 
11—4 șl, respectiv 13—4.

pe 
In

Meciul de box dintre ;,greii" Floyd 
Paterson (S.U.A.) șl argentinianul Os- 
cu Rlngo. Bonavena, care urma să se 
dispute la 7 decembrie la „Madlson 
Square Garden", a fost amînat. Bona
vena a anunțat, pentru a treia oară, 
că este accidentat.

Rod Laver șl-a consolidat poziția de 
lider în campionatul mondial al tenls- 
manilor profesioniști, cîștlglnd turneul 
de la Bologna. El l-a învins In finală 
pe Arthur Ashe cu 6—3, 6—4, 6—4. In 
semifinale s-au Înregistrat rezultate
le : Laver — Pasarell 4—6, 6—0, 
6—7, 7—6 ; Ashe — RosewaU

6—3, 6—4

6—3, 
ft-4,

Ber- 
__ . _____  ... ______ _  _______ evo» 
luat la Varșovia în compania unei se
lecționate locale. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—1 (3—15, 15—10, 
15—13, 15—13)

Echipa masculină de volet T.S.C. 
Un, aflată în turneu In Polonia, a

In cadrul antrenamentelor Iotului da 
schi al Franței, care se desfășoară In 
stațiunea de sporturi Tignes (Savola). 
cunoscuta campioană Franșolse Maccht 
s-a accidentat suferind o fractură la 
mîna dreaptă. Macchi a devenit in
disponibilă pentru 3o de zile.

ale Ce» 
pregăteas- 
Klruna șl

CONCURS

DE JUDO LA TIMIȘOADA
CAMPION A TE.CAMPIONATE.

ANGLIA : Tottenham învinsă de lider

a Clubului C.F.R. din

INTERNATIONAL

MALTA - UNGARIA 0-2
Cu meciul dintre reprezentati

vele Maltei și Ungariei a fost inau
gurată noua ediție a preliminari
ilor campionatului mondial de iot»

Selecționatele de schi (fond) 
hoslovaclei au plecat si se 
că în Suedia șlb Norvegia la — 
respectiv Rovaniemi. Lotul cuprinde 20 
de fondlștl , șl fondiste și are in com
ponență, printre alții, pe Julius Lap- 
tak, Alena Bartosova, Milena Clle- 
rova etc.

Sala de lupte _ _______ x _____ ___
Timișoara a găzduit un turneu Interna
țional de Judo. Individual, la care au 
participat sportivi din orașul Baja (Un
garia). Arad, Sibiu, Cluj șl Timișoara. 
Pe primele locuri s-au clasat — la ju
niori : St. Mureșan (Vagonul Arad) — 
cat. 65 kg ; A. Mellnte (Politehnica Ti
mișoara) — cat. 75 kg, A. Schiller (Po
litehnica Timișoara) — cat. 85 kg. La 
seniori au cîștigat : R. Varga (Baja) 
— 63 kg ; L. Nyirai (Vagonul) — 70 kg ; 
A. Gostlan (Politehnica Timișoara) — 
80 kg ; G. Marchlș (Politehnica Timișoa
ra) — 93 kg.

P. ARCAN coresp. județean

Etapa a 15-a a Turului ciclist al Mexicului a fost cîștigatâ de olandezul Fedor Den Hertog, care a parcurs 
160 km în 4h21:ll. In clasamentul general individual conduce italianul Mario Corii urmat la 38 sec de olan
dezul Den Hertog. Cubanezul Arencibia este la 5:34 de lider, iar Van Cautner (Belgia) la 6:34.

în foto i plutonul fruntașilor, în apropiere de capitala mexicană-j se disting (de la dreapta la stingă) 
Diaz, Sanchez, Corti, Martinez, Den Hertog. Estrada. Tclefoto : A.P.-AGERPRES .

Etapa a XVII-a din campiona
tul Angliei a programat la Man
chester întîlnirea dintre fruntașa 
clasamentului, Manchester United, 
și a șaptea clasată, Tottenham 
Hotspur. în fața celor 50 000 de 
spectatori, gazdele au obținut o 
victorie meritată 3—1 (3—0), con- 
solidîndu-și poziția în clasament. 
„Veteranul1* Denis Law a făcut o— — — — — —

(Urmare din pag. I)

Karalici 1. LazarevicI 4, Horvath 3, 
Pokrajac 1 — pentru Iugoslavia.

Au arbitrat: O. Olson și G. Lun
din (Suedia).

R.F. A GERMANIEI — UNGA
RIA 19—19 (10—12). Extraordinară 
partidă ! Un meci de mare luptă, 
în care rezultatul final a fost decis 
în ultimele secunde prin transfor
marea unei aruncări de la 7 m de 
către Marossi. Cei aproape 3 000 de' 
spectatori, care au umplut pînă la 
refuz tribuna Sălii sporturilor, au 
asistat la unul dintre cele mai bu
ne meciuri ale turneului, în care 
au abundat fazele rapide, iar răs
turnările de scor au devenit o... 
obișnuință. Echipa Ungariei a luat 
un start puternic și în min. 4 con
ducea cu 4—0- în continuare, hand-

baliștii maghiari reușesc să-și im
pună tactica de joc și în min. 21 
își mențin încă avansul : 10—6. în
cet, încet, selecționata R.F. a Ger
maniei revine și în min. 34 obține 
egalarea : 13—13. De aici încolo, 
inițiativa aparține handbaliștilor 
vest-germani care conduc în min. 
41 cu 15—13, în min. 46 cu 16—15, 
în min. 55 cu 18—17 și în min. 59 
cu 19—18. Echipa Ungariei face o 
adevărată cursă de urmărire și ob
ține de fiecare dată egalarea. Me
ciul se încheie cu un rezultat de 
egalitate, deși repriza a doua a a- 
parținut în întregime echipei R.F. 
a Germaniei. Socotind însă că în 
prima parte a întîlnirii au dominat 
handbaliștii maghiari, putem spu
ne că rezultatul final este echitabil.

Au marcat : Schmidt 8, Braun 1, 
Feldhoff 1, Finkelmann 1, Gortz 2,

Spengler 2, Wehnert 2, Lange 1, 
Brand 1 — pentru R.F. a Germa
niei, Kalo 1, Varga 6, Marossi 6, 
Vass 3, Simo 2, Klein 1 — pentru 
Ungaria.

Au arbitrat : Varac Pelenghian 
Vladimir Cojocaru (România).

(R.

în

PREMIANȚII „TROFEULUI CARPAȚI"
„Trofeul Carpați“ — echipei IUGOSLAVIEI, clasată pe locul I 
„Cupa fair-play“ — echipei FRANȚEI
„Cupa pentru cel mai bun jucător*4 — GAVRILA KICSID (România) 
„Cupa pentru cel mai eficace jucător'"
Germaniei)
„Cupa pentru
„Cupa C.J.E.F.S. Galați’

Și

BNORVEGIA — ROMANIA
20—12 (12—3). Scorul cu care s-a 
încheiat meciul ne scutește de prea 
multe comentarii, el reflectînd fidel 
diferența de valoare care a existat 
în timpul celor 60 de minute de joc 
între cele două combatante. Victo
ria clară a norvegienilor a fost fa
cilitată și de comportarea total ne
satisfăcătoare a selecționatei noas
tre secunde care, în această ultimă 
întîlnire, a comis nenumărate erori 
de ordin tehnic și tactic. De aseme
nea, o mare greșeală a constituit-o

de

■“ (golgeter) — HANS SCHMIDT

cel mai bun portar" — JOZSEF HORVATH (Ungaria) 
— echipei NORVEGIEI, clasată pe locul I

echipei IUGOSLAVIEI (59

.. F. a

1»
grupa a II-a

® „Cupa pentru cel mai eficace atac' 
: goluri).

și faptul că handbaliștii români au 
acceptat angajamentul fizic, deoare
ce era evident pentru toată lumea 
că diferența de gabarit era în fa
voarea partenerilor lor.

Fără să forțeze prea mult, echi
pa Norvegiei s-a impus categoric, 

/ a dominat partida de la un capăt la 
celălalt.

Au marcat: I. Hansen 3, Reinert- 
sen 4, Ankre 5, T. Hansen 2, Tyrdal 
3, Urdal 1, Cappelen 2 — pentru 
Norvegia, Popescu 4, Lieu 3, Odaie

1, Cîrlan 3, Hornea 1 — pentru 
România B.

Au arbitrat H. J. Bertschinger și 
Kurț Gabriel (Elveția).

Șl TOTUȘI, ȘTBNȚA PETROȘANI ÎNCHEIE ÎN FRUNTE
TURUL CAMPIONATULUI DE RUGBY

partidă excelentă, mareînd două 
goluri, iar al treilea a fost înscris 
de McIUroy. Pentru Tottenham au
torul golului de onoare a fost Mar
tin Chivers,

Celelalte rezultate: Arsenal — 
Manchester City 1—2, Crystal Pa
lace — Ipswich Town 1—1, Everton 
—Liverpool 1—0, Huddersfield—West 
Ham United 1—0, Leicester City
— Newcastle United 3—0, Nottin
gham Forrest — West Bromwich 
Albion — 4—1, Sheffield United — 
Coventry City 2—0, Southampton
— Leeds United 2—1, Stoke City 
—• Chelsea 0—1, Wolverhampton 
Wanderers — Derby County 2—1.

Primele în clasament
1. Manchester United
2. Derby County
3. Manchester City

17
17
17

sînt:
11 4 2 35-18
872 28-13
953 30-17

Turul campionatului diviziei A 
de rugby s-a încheiat cu o verita
bilă lovitură de teatru: Știința Pe
troșani a întrecut, în ultima etapă, 
pe Grivița Roșie, pe terenul aces
teia, devenind campioană de toam
nă ! Aceasta întrucît la egalitate 
de puncte (28), principalul criteriu 
de departajare îl constituie victo
ria directă... Etapa a Xl-a a con
semnat și un alt rezultat-surpriză: 
victoria Politehnicii Iași, acasă, a- 
supra iui Dinamo, care în acest 
fel pierde contactul cu plutonul 
echipelor fruntașe. în rest, rezul
tate normale, scorul etapei înre- 
gistrîndu-1 Universitatea în fața 
Rulmentului. Iată, însă, relatările 
redactorilor și corespondenților 
noștri despre desfășurarea partide
lor etapei a Xl-a.

Aproape incredibil : în minutul 19 
la București în fieful rugbyștllor de 
la Grivița Roșie, echipa studehțiloi 
de la Institutul de Mine din Petro-

morată de cartea de vizită a forma
ției gazdă. Oaspeții au atacat de la 
primul fluier al arbitrului Stefan 
Constantinescu, au acțioat cu multă 
fermitate în grămezi. s-au /.bătut” 
pentru fiecare minge din margine, 
sufocîndu-și adversarii : Ceea ce a 
favorizat supervitalitatea echipei stu
dențești a fost și prezența în apă-

dovedit și de data aceasta un exce
lent transformer al loviturilor de 
pedeapsă. Apoi Fălcușanu, complet 
liber a sprintat către buturile ad
verse cu un balon plecat de la Oble- 
menco. Apărătorii Griviței n-au pus 
probabil mare preț pe posibilitatea a- 
cestui foarte tînăr jucător-aripă al 
Științei de a realiza lăsîndu-i, inad-

Știința Petroșani 6—7 (0—7),
■ Dina- 

— Gloria 9—4 (9—0),' ,,U' Timi- 
(9—0), C.S.M. Sibiu — Agronomia

Rezultate tehnice : Grivița Roșie — !_...........  T_... _ .
Steaua — Sportul studențesc 13—0 (4—0), Politehnica lași — 
mo 12—9 (6—0), Farul Constanța 
soara — Rulmentul Bîrlad 18—0
Cluj 7—3 (3—3).

Teren Parcul Copilului — bun; 
spectatori — circa 2 000. Au mar
cat : Bucoș — Iov. ped. min. 3, 
Fălcușanu — „essal" min. 19, Si
mion — Iov. ped. min. 43 șl Țl- 
buleac — Iov. ped. min. 53.
GRIVIȚA ROȘIE : Teodorescu, 

Onuțu, Stolan — Veluda, Drăgă- 
nescu (Atanaslu) — Pop, Atana- 
siu (Demlan), Demlan (VI. Du
mitrescu) — Mlhal (Leșan), Oble- 
menco — Balcan. Pavlovlci, Țî
buleac, Sabău — Simion.

ȘTIINȚA PETROȘANI : Dinu,
Ortelecan. Talpă — lonescu, Mo- 
roe — Moromete, Constantin, Lo- 
motă — Neagu, Marinescu'— Roș- 

............. - - - - Fălcu-ca, Abrlbula, Rădulescu, 
șanu — Bucoș.

A condus la centru 
Constantinescu. Calificativ

Ștefan 
— bine.

șani .conducea cu 7—0 !.., Acesț. a- 
vantaj destul de net a fost rezultatul 
unei dominări copioase a Științei, 
care nu s-a lăsat nici o clipă ti-

rare a unui jucător într-o formă ex
cepțională, și anume Bucoș, care ne-a 
amintit, în repetate rînduri, de Ale
xandru Penciu. într-adevăr, apărăto
rul buturilor Științei a acționat fără 
greșeală, a avut o excelentă priză 
la baloane .1 _ ' I
dată — printre atacanții echipei sale. 
Bucoș a fost de departe cel ma bun 
om de Pe teren. Este o observație 
plină de optimism, acum în perioada 
preparativelor pentru meciurile cu 
Polonia șl Franța. Fiindcă prezența 
lui Bucos in națioală se impune.

Grivița Roșie, uluită pur și simplu 
de iureșul în care a debutat meciul 
n-a putut, in ciuda experienței. mul
tora dintre jucătorii ei, să echili
breze raportul de forțe. A făcut-o 
după pauză, scurte perioade, cînd a 
și redus din handicap- Echipa gazdă 
a încercat să întoarcă rezultatul în 
favoarea ei, posibilitate care însă i-a 
scăpat printre degete, în condițiile în 
care o serie de lovituri de pedeapsă 
au fost ratate : Simion — min. 14 și 
Țîbuleac — min. 16, 25 și 52- Grivița 
Roșie a pierdut o nouă ocazie de a 
modifica scorul, prin Leșan, care a 
trimis prea puternic balonul din a- 
propierea ,,22”-lui advers, astfel că 
Balcan, venit la recepție, nu l-a mai 
putut valorifica. Faza s-a petrecut cu 
10 minute înainte de fluierul final...

Scorul l-a deschis Bucoș, care s-a

și a apărut — nu o

misibil, un mare spațiu de acțiune 
După pauză, Simion și Țîbuleac au 
reușit să transforme cite o lovitură 
de pedeapsă, din poziții destul de in
comode. Oricum, mult mai incomode 
în raport cu altele, ratate...

Victoria Științei este pe deplin 
ritată. Ea confirmă alte succese 
terioare în fața unor echipe diÂ 
mul eșalon al rugbyului nostru, 
namo și Steaua. întreaga echipă, 
cum șl antrenorul Teodor RSdulescu. 
merită sincere felicitări I

me- 
an- 
pri-
Di- 

pre-

Tiberiu STAMA

în deschidere pe Parcul copilului, 
Steaua a dispus de Sportul studen
țesc La un scor care nu reflectă fidel 
raportul de forțe de pe teren. Stu
denții au dominat insistent în prima 
repriză, în ciuda faptului că au fos1 
conduși, prin ,essai”-ul realizat de 
Enache. Abia după cel de-al doilea 
„essai“ al Stelei, autor — același E- 
nache (transformat de Durbac). Spor
tul va ceda treptat ritmul, iar Steaua 
va prelua inițiativa. Aproape de fi
nalul partidei. Durbac va stabili sco
rul final printr-o lovitură de pe 
deapsă. A condus bine P. d’Ecclessis

VICTORIE MUNCITA A ECHIPEI 
POLITEHNICA. La Lași „Poli” a fur
nizat o altă surpriză a etapei, în- 
treeînd pe Dinamo. A fost un joc

plăcut. în care XV-le studențesc a 
acționat cu multe baloane la mină 
Dinamo a fost mai activă în grămezi 
dar linia sa de treisferturi n-a reu
șit să valorifce baloanele cîștigate 
Din min. 70, jucătorii Daraban și 
Pândele au fost eliminați, la o bus
culadă în care s-a accidentat.-. N 
Drobotă. Realizatori: Motrescu-„essai* 
și Gall-o transf., o Iov. ped. și un 
drop, respectiv Nica — trei Iov.

' ped. Arbitrul Al. Lemneanu a greșit 
tolerid neregularitătile celor doi ju
cători eliminați „evidențați1* prin nervi 
și înainte de minutul 70..-

(D. Diaconescu, coresp. princip.)
ECHIPELE S-AU DOVEDIT A FJ 

LA ÎNĂLȚIME ! în ciuda terenului 
desfundat, acoperit în parte de apă, 
Farul și Gloria au furnizat un meci 
bun. Cu un plus de omogenitate, echi
pa gazdă s-a desprins în cîștigătoare 
într-un meci care s-a menținut sub 
semnul egalității. Au înscris : Celea
— Iov. ped., Dobre — „essai” tranfs.de 
Zamfirescu. respectiv Filip — „essai”. 
A arbitrat bine Sergiu Dragomirescv

(Cornel Popa, coresp- princip.)
UN JOC BUN, ÎN VITEZA, CU MUL

TE ACȚIUNI CURSIVE. Așa coate fi 
caracterizat meciul de la Timișoara 
dintre „U“ și Rulmentul. Așa cum do
vedește și scorul echipa gazdă a a- 
vut permanent inițiativa. Punctele 
au fost marcate de Ene și Rășcanu — 
cîte un „essai**. Iacob — Iov. ped. și 
transf și Duță — drop și transf. A 
condus corect Ștefan Cristea. (Petru 
Arcan, coresp. •

DERBYUL CODAȘELOR A REVE
NIT ECHIPEI GAZDA. Cu o preci 
zare absolut necesară : pe merit. Si- 
bienii s-au acomodat mai bine con
dițiilor de joc (frig și teren moale). 
Realizatori : Ioniță—„essai” și Țopa
— Iov. ped., respectiv Cordoș — Iov 
ped. A arbitrat satisfăcător Renă Chi- 
riac (Iancu BOȚOCAN coresp.).

CLASAMENT
8 1
7
8 
6 
6 
5

SPANIA — FRANȚA 23—17 
(11—9). Spaniolii au jucat exce
lent în acest meci, rapid, cu finali
zări variate, atenți și agresivi în 
apărare. Ei au âominat copios în
ceputul și sfîrșitul meciului, con- 
ducînd în min 15 cu 8—2 și în min 
56 cu 22—16. Francezii au reușit 
să se apropie amenințător o sin
gură dată: în min 22 cînd scorul 
a devenit 8—9. La începutul re
prizei a doua, jocul a fost o scurtă 
perioadă de timp echilibrat, apoi 
handbaliștii iberici s-au detașat ire
zistibil. A fost o partidă plăcută, 
de luptă, cu faze frumoase — de
seori subliniate de aplauzele pu
blicului.

Au marcat :De Andres 6, Morales 
6, Asensi 
2, Altisen 
— pentru 
Lelarge 3, 
Taillefer 2, 

•1 — pentru Franța.
Au arbitrat: Pândele Cîrligeanu 

și Vasile Sidea (România).

3, Balenciaga 2, Cuesta
2, La baca 1, Guerra 1 
Spania, A. Sellenet 3, 
Perronet 3, Aggoune 2, 

, Petit 2, Thierry 1, Nita

SUZANA MAKAI conduce
in campionatul feminin de șah

Redacția si administrația I București, str. Vasile Gen ta or. 161 teleloauc 1 centiai*

1. Știința Petroșani
2. Grivița Roșie
3. „U“ Timișoara
4. Steaua
5. Dinamo
6. Rulmentul
7. Farul
8. Politehnica
9. Gloria

1». C.S.M. Sibiu
11. Sportul studențesc
12. Agronomia

ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii
11 3 1 
11 2 1 
11 2 0

3
0
2
2
1

5 0
5 0
3 1

seiUia cu<csPuudcx>U

44
74
76
88
64

73- 
183- 
131- 
165- 
118-
87- 103
77-133
88- 97
67-145
74- 90 
71-138 
63-145

28
28
27
25
25
22
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BRAȘOV, 14 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Runda a 
VII-a a campionatului național fe
minin de șah, disputată duminică 
seara, a fost dominată de jucătoa
rele cu piesele albe,. nu mai puțin 
de șase partide încheindu-se cu vic
toria lor.

Iată rezultatele înregistrate: 
Margareta Teodorescu — Veturia 
Simu 1—0, Margareta Juncu — 
Vera Zsigmond 1—0, Elisabeta Po- 
lihroniade — Lia Bogdan 1—0, 
Elena Rădăcină — Anca Gheorghe 
1—0, Adela Gesticone — Emilia 
Chiș 1—0, Gertrude Baumstarck — 
Eleonora Gogîlea 1—0. în singura 
partidă decisă cu negrele. Suzana 
Makai a cîștigat la Ioana Miroslav, 
Iar partida dintre Rene 
Maria Pogorevici s-a 
întrerupta din runda a 
Ioana Miroslav și Vera 
s-a încheiat remiză.

După 7 runde, în clasament con
duce Suzana Makai cu 6 puncte, 
urmată de Margareta Juncu 5‘/2 (1), 
Elisabeta Polihroniade 5 (1), Ger
trude Baumstarck

Astăzi Se 
marți fiind

Fărcaș și 
întrerupt. 

5-a dintre
Zsigmond

joacă 
zi de

5 etc. 
runda a VIII-a, 
repaus.
Carol GRUIA

Tottenham Hotspur ocupă locul 
7, cu 19 puncte din 16 jocuri (go
laveraj 32—21).
R. F. a GERMANIEI : Bayern Mun- 

chen la prima înfrîngere

Schimabare de lider în campio
natul vest-german, după etapa a 
XV-a. Bayem Miinchen în depla
sare a fost învinsă cu 3—2 de 
Eintracht Frankfurt și a cedat locul 
echipei Schalke 04 din Gelsenkir
chen, care a dispus pe teren pro
priu de V.f.L. Bochum cu 4—1. 
Gerd Miiller a marcat de două ori 
pentru Bayem, dar gazdele au ob
ținut pînă la urmă victoria prin 
punctele înscrise de Parits, Holzen- 
bein și Lutz, Borussia Monchen- 
gladbach — fără internaționalii 
Vogts, Netzer, Bleidick — a pierdut cu 
2—1 la Braunschweig, dar continuă 
să ocupe locul 3. Alte rezultate: 
Borussia Dortmund—VfB Sttugart 
0-4, M.S.V. Duisburg-Hamburger SV 
2—4, Fortuna Diisseldorf — Armi
nia Bielefeld 3—2, F.C. Koln — 
Hannover 96 3—1, Hertha — Kai
serslautern 2—1, Werder Bremen— 
Rot .Weiss Oberhausen 
mele clasate :

BENE — autorul celor două goluri 
în meciul cu Malta

bal, al cărui turneu final se va 
desfășura în 1974, în R.F. a Ger» 
maniei.

Jucînd în deplasare, cu selecțio
nata malteză, fotbaliștii maghiari 
au cîștigat cu scorul de 2—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Bene 
(min. 3 și min. 46).

în aceeași grupă (a I-a) a pre
liminariilor zonei europene, mai 
fac parte reprezentativele Suediei 
și Austriei.

Albania — Turcia 3-0
4—0. Pri-

1. Schalke 04
2. Bayern Miinchen
3. Bor, Monehengladbach 15 

în clasamentul golgeterilor : Mul
ler (Bayern Miinchen) 13 goluri ; 
Heykes (Bor. Monehengladbach) 11 
g ; Fischer (Schalke 04) 10 g etc.

J. NEUSSER

15
15

11 2 2 35-14 24
951 36-16 23
9 2 4 40-15 20

IUGOSLAVIA : Fruntașele învinse

Etapa a 13-a a campionatului 
iugoslav de fotbal consemnează sur
prinzătoarele înfrîngeri ale frunta
șelor VojVodina și Partizan Belgrad, 
care au pierdut în fața unor echipe 
mult mai slab clasate : Iată scoru
rile : Sutjeska — Partizan 2—1 și 
Olimpija — Vojvodina' 2—1. în rest 
rezultate scontate i Hajduk — Bo- 
raț 2—1 ; Sarajevo — Celik 2—0, 

Niș 5—2 ;Dinamo — Radniciki
Steaua roșie — Sloboda 2—6 ; Var- 
dar — Măritor 1—0 !
Radniciki Kraguevaț 0—0 ; Velej— 
Zeleznicear 0—0.
1. Steaua roșie
2. Zeleznicear
3. O.F.K.
4. Vojvodina

O.F.K.

Primele clasate :

ITALIA : Juventus a trecut

Etapa a Vl-a a campionatului 
italian a adus un nou lideri Ju
ventus. Echipa din Torino a jucat 
excelent la Bolcgna și a cîștigat 
meciul cu 2—1 în timp ce echi
pele din Milano (Internazionale și 
Milan) nu au reușit decît scoruri 
egale. în urma acestor rezultate, 
Juventus trece în fruntea clasa
mentului. Iată rezultatele și autorii 
golurilor i

Lanerossi Vicenza — Atalanta 
3—1 (Faloppa, Poli, Ciccolo, res
pectiv Bianchi) ; Bologna — Juven~ 
tus 1—2 (Savoldi, respectiv Bettega

iutexuibau Ti și 886 i telex 1 SDuilium buc. 180. Tiparul „1, P. lufuruiația't

în preliminariile campionatului 
european (grupa a VIII-a), ieri la 
Tirana, reprezentativa Albaniei a 
dispus de Turcia cu 3—0 (1—0). 
Rezultatul nu afectează însă pozi
ția primelor clasate. Iată clasa
mentul grupei a VIII-a, înaintea 
ultimelor două întîlniri (R.F.G. — 
Polonia, 
Polonia,
1. R.F. a
2. Polonia
3. Albania
4. Turcia

17 noiembrie
5 decembrie)
Germaniei

și Turcia —
i

• Miercuri, la Aberdeen, echipa 
Juventus susține meciul retur din 
„Cupa . U.E.F.A." (din 16-imile de 
finală) cu echipa locală. în pri
mul . joc, Juventus a cîștigat cu 
2—0.

• Echipele Australiei și Israelu
lui s-au întîlnit din nou la Sydney. 
Fotbaliștii australieni au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0).

• Echipa Zaria Voroșilovgrad 
și-a început turneul în Birmania,- 
jucînd la Rangoon cu selecționata 
țării gazdă. Fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 
(1-0).
în fruntea clasamentului

și Capello); Mantova — Catanzaro 
1—1 (Maddă din 11 m pentru gaz
de, respectiv Spelta); Milan — Ca
gliari 0—0; Napoli — Inter 0—0, 
Torino — Sampdoria 2—0 (Agroppi 
și Sala); Varese — Roma 1—3 (Pe- 
trini respectiv Zigoni 2 și Petrelli); 
Verona — Fiorentina 0—0.
1. Juventus 6 5 0 1
2. Internazionale 6 4 11
3. Milan 6 4 11

în clasamentul golgeterilor con
duce Bettega (Juventus) cu 5 goluri 
urmat de Boninsegna (Inter) 4 g 
etc.

13-6 10
11-4 9
8-4 9
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