
= 4 PAGINI 30 BANI Luni 29 Noiembrie 1971

NEÎNVINSA 10 ETAPE, II. T. A. A SUFERIT
PRIMA INFRINGES! DIN ACEST CAMPIONAT
• Liniile de atac au fost în vervă, înscriind 28 de goluri • Spoitf Club Bacău în situație excelentă (la un punct de lider) după 11

* ~ ‘ . .................... i — Crișul devine o pasionantă cursă
i Craiova

etape • Universitatea Cluj și Dinamo au reintrat în cursa pentru titlu • Duelul Politehnica lași — I 
de urmărire • Echipele oaspete au obținut un singur punct: performera — Universitatea

•< <
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Sălceanu își‘ manifestă bucuria după golul marcat, în timp ce Bologan privește resemnat balonul in plasă 
Foto i Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE
5—1
4—1
3—1
1—1
2—0

Rapid — Jiul
Sport Club Bacău— C.F.R. Cluj 
Dinamo
Petrolul
Politehnica
Steagul roșu 
„U" Cluj 
F. C. Argeș

— Crișul
— Univ. Craiova
— Steaua
— A.S. Armata Tg. Mureș 3—1
— U.T.A. 2—0
— Farul 3—0

ETAPA VIITOARE (1 decembrie)

CLASAMENTUL
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— „0" Cluj
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ECHIPA ETAPEI
OPREA

(Univ. Craiova)
POP MINCA OLTEANU DELEANU
(Rapid) (Univ. Craiova) 

ANCA
(Steagul roșu)

FANEA LAZAR
(Dinamo)

LUCESCU
(„U" Cluj)

FRATILA
(„U" Cluj)

DOBRIN LICA
(Dinamo) (F. C. Argeș) (F. C. Argeș) („U” Cluj)

22
20—10
20-11
18—12
13— 10
20—17
12— 9
9—10

15—13
7—17

14— 14 
11 —

7—
13— 18
5—15
9—23

GOtGETERII
GOLURI : Rugiubei (Sport

GOLURI : Oblemenco (Univ. 
— 4 din 11 m.
GOLURI :
GOLURI :

s-a disputat prima 
ultimele cinci etape 
diviziei A, ce se 

desfășoară sub semnul 
grabei, a amenințării de a fi 
surprinse de zăpadă și de 
ger. Zăpadă n-am avut ieri, 
dar ger a fost destul, mascat 
de palidele raze ale soarelui. 
Pe stadioane, iubitorii fotbalu
lui s-au încălzit, numărînd 
golurile : 28. înaintările și-au 
făcut datoria, acum fiind rîn
dul apărărilor să fie criticate 
pentru fragilitatea lor. La fot
bal, niciodată nu poți fi mul
țumit pe deplin !

Evenimentul etapei l-a con
stituit înfrîngerea liderului, la 
Cluj. Rezultatul stîrnește dis
cuții prin prisma invincibili
tății de pînă acum, în cam
pionat, a U.T.A.-ei, dar, pe 
teren propriu, Universitatea 
avea tot dreptul să vizeze vic
toria. Și s-o obțină. Oricum, 
eșecul arădean a dus la o 
slăbire a poziției liderului, 
care nu mai are decît un punct 
avans față de Sport Club Ba
cău, principala urmăritoare, 
cel puțin pentru moment. U- 
niversitatea Cluj are și ea 
pretenții, întocmai ca Dinamo 
București, care totalizează 
cum același . număr 
ca Steaua si nu se 
față de U.T.A., la 
nerecuperabilă.

Câștigă teren F.C. 
depărtindu-.-n de zonele nesi
gure. în schimb, formația ma
sivă de. altădată, greu de în
vins chiar în deplasare — e 
vorba de Farul Constanța — 
nu mai are decît forța nece
sară pentru a nu retrograda. 
Și nici asta nu este chiar o 
certitudine...

La periferia clasamentului, 
Politehnica Iași a luat-o din 
nou înaintea Cri.șului, prin
tr-o prețioasă victorie realiza
tă . asupra Stelei, în timp ce 
Crișul, care a pierdut Onora
bil în fața lui Dinamo, și-a 
Jegat speranțele de etapa vi
itoare, în care are meci direct, 
acasă, cu rivala ei din Iași ..

(J. B.)

a- 
de puncte 
află, deci, 
o distanță

„U“ CLUJ 2(1)

tri-CLUJ, 28 (prin telefon, de la 
misul nostru).

Pe terenul unde, la sfîrșitul edi
ției 1968—69, după victoria în fața 
universitarilor, echipa arădeană își 
vedea visul cu ochii cucerind cam
pionatul, azi tot ea a cunoscut pri

ma înfrîngere din acest tur. Nu 
știm cu ce speranțe a venit lidera 
la Cluj, sau dacă s-a gîndit cumva 
la proverbul „Cînd alergi după doi 
iepuri..." (partida retur cu Vitoria 
Setubal bate la ușă), dar cert este

SPORTUL STUDENȚESC Șl C. S. M. REȘIȚA - 
LIDERI DE TOAMNĂ Al DIVIZIEI B DE FOTBAL

Ieri s-a încheiat turul campionatului diviziei B de fotbal.
După 15 etape, Sportul studențesc (seria I) și C.S.M. Reșița (seria 

a ll-a) sînt lideri de toamnă.
în pagina a 2-a, publicăm rezultatele etapei a XV-a a diviziei B.

Aruncă la coș Maria Roșianu, ju- 
Stoare' de bază a echipei Rapid 
n meciul cu Politehnica.

Foto N. DRAGOȘ
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(F.C. Argeș).
5 GOLURI :

Jercan (F.C
4 GOLURI : ___ _____ ____

Bacău), Cuperman (Politehnica), Bro- 
șovschi (U.T.A.) — 1 din 11 m, ~ 1 
(F.C. Argeș), Adam („U“ Cluj) — 1 din 
11 m, Doru Popescu și Lucescu — toate 
din 11 m (Dinamo), D. Ene (Rapid), Soo 
(C.F.R. Cluj).

Neagu (Rapid).
Kun II (U.T.A.),

Anca și Llcă („U“ Cluj), 
Argeș).
Dembrovschi (Sport Club

că în acest mec* U.T.A. a avut ro
lul de vioara a doua.

Și faptul că jucătorii textiliști au 
fost departe, pe ansamblul partidei, 
dar mai ales după pauză, de jocul 
lor constructiv, echilibrat, cu o ju
dicioasă acoperire a zonelor de ac
ces — care-ți lasă impresia unui 
efort drămuit inteligent și puțin 
vulnerabil la replica adversarului 
— ne face să credem că în finalul 
acestui sezon, foarte încărcat pen
tru ei, arădenii vor încerca să-și 
distribuie accentele în funcție de

HANDBALIȘT1I ROMÂNI AU RATAT VICTORIA 
IN FINALA „CUPEI MONDIALE"

Echipa Iugoslaviei, ciftigătoare cu 17—15 după 4 reprize de prelungiri 

a intrat in posesia trofeului

Trei dintre cei care au susținut dramatică finală : Penu, Licu și Kicsid

GOTEBORG 28 (pria telefon de 
la trimisul nostru special).

Finala primei „Cupei mondiale" 
a handbalului m&pulin a semănat 
din multe puncte de vedere cu jo
cul final al ultimului campionat mon
dial. A fost o întrecere excepțional 
de tare, cu patru reprize de pre
lungiri și multe, foarte multe mo
mente de suspense. Din păcate însă, 
de data aceasta, handbaliștii ro
mâni au părăsit terenul învinși — 
15—17 (5—9) — ratînd obținerea 
unui succes pe care l-ar fi meritat. 
Sportivii noștri au avut meciul în 
mină (numai 10 secunde i-au des
părțit de o splendidă victorie în 
fața naționalei iugoslave), dar șansa 
i-a ocolit pur și simplu in 
dramatică finală.

Handbaliștii români 
meciul 
pierdut 
atacuri, 
iar in

această

început
Ei au

au
slab.

numeroase 
la adversar,

neașteptat de 
copilărește 

au dat pase 
apărare s-au lăsat deseori

descoperiți, oferind largi culoare 
de trecere jucătorilor iugoslavi. 
Mai mult, Voinea în min. 9 și 
Cosma în min. 14, singuri pe con
traatac, au ratat goluri ca și fă
cute. în această situație, formația 
iugoslavă a profitat cu mare pre
cizie de toate inexactitățile și ga
fele adversarilor, păstrînd iniția
tiva în permanență : 4—1 (min. 
15) și 7—1 (min. 26). Finalul re
prizei a aparținut tot sportivilor 
iugoslavi, care au intrat la pauză 
în vestiare cu un avantaj dc 4 go
luri (9—5) pe tabela de . marcaj. 
Trebuie de asemenea subliniat că 
în prima repriză, atît Penu, cit și 
înlocuitorul său, Orban, au mani
festat multă nesiguranță, echipa

Cralo-

Dobrin

Radu

Cel mai bun gimnast român din concurs, Petre Mihaiuc

SURPRIZĂ LA SAARBRUCKEN

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
GIMNAȘTII ROMÂNI

După un meci de mare tensiune,

RAPID A CÎȘTIGAT DEBUTUL
DIVIZIEI FEMININE DE BASCHET

65-59 CU POLITEHNICA
La băieți, Universitatea Timișoara a învins Steaua

Dacă etapa a VlI-a a diviziei fe
minine de baschet a produs o im
portantă clarificare în clasament 
(Rapid conduce neînvinsă și sînt 
puține șanse să mai piardă „șefia" 
pînă la terminarea acestui prim 
tur), la băieți, înfrîngerea echipei 
Steaua în fața Universității Timi
șoara tace ca după etapa a V-a 
disputa pentru primul loo să fie și 
mai pasienantă decît pînă acum. 
Iată rezultatele:

FEMININ

RAPID — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 63—59 (33—37). Mult aștep
tatul derby s-a desfășurat într-o 
notă de maximă tensiune nervoa
să, care și-a pus amprenta 
acțiunilor ambelor formații, 
ceput, Rapid conduce cu 
(min. 8), dar apoi ratează 
atacuri care i-ar fi putut
un avans confortabil. Aceleași mo
mente de „criză" de coș le petrece 
și Politehnica, cu deosebirea, însă,

asupra 
La în- 
15—11 
ctteva 
aduce

că această echipă izbutește să iasă 
mai repede din impas. Două coșuri 
înscrise de Gabriela Ciocan adus 
egalarea șl, mai departe, studentele 
domină, dar nu suficient de insis
tent pentru a se detașa. Apărarea 
în zonă se dovedește bine pusă la 
punct și ebligă pe rapidiste să în
cerce coșul mal mult prin finaliza
rea acțiunilor poziționale cu pă
trunderi pînă In preajma panoului 
ceea ce le împiedică să înscrie prea 
multe puncte dar care va avea 
(prin faptul că le-a obligat pa ad
versare să comită faulturi) urmări 
decisive în finalul partidei. Așa
dar, Politehnica conduce cu 25—19 
(min. 13), 35—27 (min. 19) și 47—40 
(min. 27). Dar, consecințele pătrun
derilor efectuate de feroviare în 
prima repriză încep să se vadă, 
deoarece faulturile acumulate de 
campioane se adună îngrijorător 
pe foaia de arbitraj. în min. 25 este

(Continuare in pag. a 2-a)

AU ÎNVINS ECHIPA ELVEȚIEI!
SAARBRUCKEN 28. (prin telefon). 

— Sîmbătă după-amjază a început în 
sala de sport din localitate întîlnjrea 
de gimnastică dintre reprezentativele 
masQUline ale României, Elveției și 
R.F. a Germaniei. In fața a 2000 de 
speotatori, a președintelui Federației 
internaționale, a altor personalități 
maroante ale gimnasticii mondiale, 
echipa reprezentativă a țării noastre, 
întrecînd orice așteptări, s-a impus 
oa cea mai valoroasă în prima zi a 
conoursului, conducînd ou mai bine 
de patru punote după desfășurarea 
exercițiilor impuse. Deși elvețienii 
au aliniat cea mai bună garnitură de1 
care dispun, iar gazdele au luptat 
din răsputeri pentru a beneficia de 
avantajul terenului propriu, gimnaș- 
tii români și-au mobilizat toate ca
pacitățile de care dispun, au evoluat 
mult mai bine decît acum două săp- 
tămînl, la Dessau, au luat conducerea 
de la primele execuții șl nu au mai 
cedat întîietatea. Solul, inelele și să
riturile au fost punotele forte ale 
echipei noastre. Iată punctele obținu
te de «ele trei echipe, pe care le 
dăm în ordine : România, R.F.G. El
veția : «Ol ! 43,85, 41,50, 40.35 ; căi cu 
minere i 42,45, 41,20, 43,10 ; inele :
44,25, 41,45, 41,70t sărituri: 44,80, 
43,80, 43,75 i paralele : 43,60, 43.80, 
44,451 bară • 42.83, 42,85, 43,10. Dacă 
Mihaiuo n-ar fi ratat exercițiul la 
paralele, eu «iguranță că am fi con
du» și la individual compus, dar o 
notă de 8,35 i-a permis celui mai bun 
component al echipei elvețiene, Peter 
Rohner, să treacă In frunte (52,85), 
gimnastul nostru aflîndu-se pe locul 
secund cu 52,45.

In ziua a doua, echipa română a 
fost djn nou Ia 
bine, obținînd 
531,05 p, urmată 
Și R.F.G. (522,95

înălțime. a concurat 
victoria finală cu 
de Elveția (527,20 p) 
p). La individual

compus, Mihaiuo a ocupat locul al 
doilea, după Rohner. (Alte amănun. 
te in ziarul nostru de mîine).

iugoslavă înscriind 
ușor parabile.

După reluare am 
cuta surpriză de a 
o cu totul altă 
noastre. Mult mai deciși și atenți 
in intervenții, apărătorii nu s-au 
mai lăsat surprinși, ridicînd o 
adevărată barieră în calea exce- 
lenților atacanți iugoslavi. în ace
lași timp, „7“-le României și-a or
ganizat mai bine și acțiunile ofen
sive, prelungind unele acțiuni în 
scopul de a găsi punctele slabe 
ale defensivei adverse. Și handba
liștii noștri, porniți într-o pasio
nantă cursă de urmărire, și-au vă
zut recompensate eforturile în min. 
39, cînd pentru prima oară tabela 
de marcaj a indicat scor egal 1 
9—9. între timp — nu trebuie să 
omitem acest lucru ■— Penu și-a 
revenit totalmente, smulgînd ro
pote de aplauze miilor de specta
tori pentru cîteva intervenții exce
lente.

Și partida a continuat astfel în-

cîteva goluri

avut însă plă- 
vedeU în teren 

formație a țării

îndrăcit, de-a dreptul 
r_______  în min. 48, situația
era tot egală i 10—10. Apoi însă, 
handbaliștii Iugoslavi au sesizat 
cîteva momente de relaxare ale 
formației române, reușind din nou 
să se distanțeze i 12—10 (min. 50) 

' și 13—11 (min. 52). Satisfacția lor 
a fost însă de scurtă durată, de
oarece team-ul țării noastre, regă- 
sindu-și cadența, a restabilit echi
librul pe tabelă (13—13) în min. 55.

In final, ambele formații au 
manifestat multă prudență, nereu
șind să mai înscrie. Echipa noas
tră a trecut însă prin mari emo
ții, deoarece cu un minut și 50 de 
secunde înaintea fluierului final, 
Birtalan a fost eliminat din joc. 
Aflată în atac, echipa iugoslavă a 
pierdut ocazia de a marca, Lavr- 
nici șutind pe lîngS poartă, iar 
apoi handbaliștii români, cu un om 
în minus, nu au mai putut realiza 
nimic concret. Așadar prelungiri, 
două reprize de cîte 5 minute.

în prima prelungire lupta a fost 
aprigă și, în finalul ei (min. 64,56), 
Gruia a înscris, aducînd echipei 
sale pentru prima oară conduce
rea. Au urmat alte 5 minute dra
matice. Penu se remarcă de cîteva 
ori și întreaga echipă rezistă eroic, 
mai ales atunci cînd Voinea a 
fost eliminat pe timp de două mi
nute (min. 67,58). Mai mult, cu 
10 secunde înainte de sfîrșit, Gațn 
aflat singur pe semicerc a avut 
o ocazie ideală; el a șutat puter
nic însă, dar în traiectoria mingii 
s-a interpus brațul lui Jivkovici, 
iar mingea s-a îndreptat în bară 
și de acolo... exact în brațele lui 
Milkovici. Rapidul handbalist iu
goslav, aflat undeva pe la mij
locul terenului, a mai făcut cîțiva

tr-un ritm 
pasionant.

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

AU LUAT SFIRȘIT C. B. DE SCRIMĂ

CELE OPT TITLUBI BALCANICE 
UNICĂ: ROMÂNIA!AU 0 DESTINAȚIE

ATENA, 28 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Sport cu pregnant caracter in
dividual, scrima și-a găsit mult 
mai bine farmecul întrecerii pal
pitante — cu confruntări echilibra
te, deschise oricărui rezultat ce îl 
subjugă pe spectator și-l face să 
trăiască emoțiile de pe planșă — 
în întrecerile pe echipe ale actua
lei Balcaniade de la Atena. Anu
mite fluctuații de moment în for
ma, în capacitatea de mobilizare a 
resurselor trăgătorilor au avut im
plicații imediate asupra tensiunii 
spectacolului sportiv.

în primă zi a întrecerilor pe e- 
chipe — în care după cum se știe 
sportivii români au cucerit titlurile 
balcanice la floretă masculin 
sabie — am asistat la cîteva 
ciuri de acest fel. Scorul lăsa 
se întrevadă disputa dîrză dintre 
sportivii ce-și doreau un loc mai 
bun în clasament, eventual un loc 
pe podium, alături de scrimerii 
noștri. Vom aminti dintre acestea 
întîlnirile de floretă Bulgaria — 
Turcia și Turcia — Grecia, dar și 
pe cele de sabie Grecia — Turcia, 
Bulaaria — Iugoslavia și Turcia — 
Iugoslavia, toate încheiate 
torii la limită (5—4) ale 
echipe menționate.

Tn meciul de sabie cu 
Bulgariei, nici trăgătorii noștri 
au fost scutiți de emoții. Adversa
rii ceva mai dificili și arbitrajul 
mai puțin obiectiv i-au supus la un 
examen destul de sever pe sabrerii 
români. Conduși cu 1—0 (Stavrev 
— Vintilă 5—4), ei au egalat prin 
Irimiciuc (5—1 cu Mihailov) și au 
preluat conducerea prin Budahazi 
(5—2 cu Nikolov). Scrimerii bulgari 
au egalat apoi prin Stavrev (5—3 
cu Irimiciuc), dar echipa noastră 
și-a asigurat din nou avantajul prin 
Vintilă (5—2 cu Nikolov). Iarăși 
adversarii au egalat (Mihailov — 
Budahazi 5—3), dar Irimiciuc s-a 
dezlănțuit în asaltul următor între- 
cîndu-1 pe Nikolov cu 5—0. Sco
rul era din nou favorabil echipei 
noastre (4—3) și aici a intervenit 
momentul cheie al întîlnirii pe ca
re Vintilă avea să-1 treacă cu brio. 
Condus cu 3—0 de Mihailov, el a 
dat dovadă de multă stăpînire de 
sine. Punctînd cu o claritate ce nu 
mai lăsa loc interpretărilor, Vinti
lă a realizat 5 tușe Ia rînd cîști- 
gînd asaltul cu 5—3 și asigurînd 
astfel victoria echipei noastre.

Misiunea floretiștilar a fost mult 
mai ușoară, după cum o dovedeș
te bilanțul lor în întrecerea pe e- 
chipe t 31 de asalturi cîștigate, în 
timp ce la pasiv figurează doar 
cinci asalturi pierdute.

★
Duminică, în ultima zi a întrece

rilor a venit rîndul floretistelor 
noastre să treacă în prestigiosul lor 
palmares titlul balcanic pe echi
pe, realizind pînă Ia aceasta

cu vic- 
primelor

echipa
nu

Ana Pascu a avut și cu prilejul 
meciurilor pe echipe ale Campio
natelor balcanice o comportare me
ritorie, punctînd decisiv in toate in- 
tîlnirile.

serie de victorii nete. Echipa țării 
noastre a fost alcătuită din Drîm- 
bă, Pascu și Stahl (Ardeleanu a 
figurat ca rezervă în toate meciu-

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag. a 4-a)

BILANȚ SATISFĂCĂTOR AL COMISIILOR JUDEȚENE
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DE MASĂ

• „Cupa Cașinului" — competiție atractivă pentru tinerii din satele județului 
Bacău • 160 de mese de ping-pong „plantate" în cartierele municipiului 
rZrdnti ® Incînnrf c$rt*îimiî**   r* înîfin*îwn nctnfru «freiflarnn în nrnr.Galați • „Insigna stațiunii" — o reușită inițiativă pentru atragerea în prac
ticarea sportului a oamenilor muncii veniți la odihnă în județul Harghita.

Printr-o hotărîre a Plenarei din 
februarie 1970 a C.N.E.F.S. au luat 
ființă, pe lingă C.J.E.F.S., comisiile 
județene pentru educație fizică și 
sport de masă. Aceste organisme — 
investite cu atribuții precise — au 
contribuit, în cei aproape doi ani 
de cînd funcționează, la ridicarea 
pe o treaptă superioară a mișcării 
sportive de masă.

Cu cîtva timp în urmă, respon
sabilii comisiilor județene au par
ticipat, la Focșani, la un reușit 
schimb de experiență. Au fost pre- 
zenți cont. univ. Marin Bîrjega, vi
cepreședinte al C.N.E.F.S., Popa lo- 
viță, șeful secției organizare și con
trol C.N.E.F.S.

Ne-am adresat, cu acest prilej)' 
reprezentanților cîtorva județe cu 
întrebarea ■ „Ce ați întreprins pen
tru ca educația fizică și sportul de 
masă să se extindă pe măsura so-

licitărilor unul număr din ce în 
ce mai mare de oameni

Iată cîteva dintre răspunsurile 
primite i

D. DUMITRIU — vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Bacău i „Noi am pus 
accentul în ultima vreme pe a- 
tragerea în activitatea sportivă a 
tinerilor din întreprinderi și in
stituții, fără a neglija, se înțelege 
înglobarea In această acțiune șl a 
elevilor șl studenților din munici
piul Bacău. „Campionatul asociației 
sportive", competiție devenită tra
dițională, s-a organizat în acest an 
In 32 de întreprinderi șl instituții, 
în 57 de asociații din sate și co
mune, în 4 cooperative meșteșu
gărești, precum și în licee, școli 
profesionale și scoli generale. Con
comitent, au avut loc și alte mani
festări, dintre care unele adoptate 
anul acesta ,i „Cupa fetelor", cu

participarea tinerelor din între
prinderile textile, triatlonul estival 
de la sate și campionate locale de 
copii, juniori și seniori la diferite 
discipline. Vreau să subliniez în 
mod deosebit faptul că aceste com
petiții au prilejuit ample acțiuni de 
muncă patriotică pentru angajarea 
de baze sportive simple la Bacău, 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, Bu- 
hușl, Comănești, Slănio Moldova, 
Tg. Ocna și Moinești. Este de reți
nut șl faptul deosebit de îmbucu
rător că In peste 95 Ia sută din șco
lile de toate gradele din Județul 
nostru au fost amenajate terenuri 
complexe. Activitatea sportivă de 
masă în mediul săteso a stat anul 
acesta mai mult ca oricînd tn aten
ția noastră. „Cupa Cașinului" la 
schi, săniuțe, șah, tenis de ma'4, 
trîntă, aflată la prima ediție, a atras 
în întreceri reprezentanți ai tine
rilor din 14 comune. De mult suc-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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4—5 decembrie la Timișoara

SIMPOZION CU TEMA-,
„FOPXE ATRACTIVE

ALE EDUCAȚIEI FIZICE DE MASĂ 
ÎN RÎNDURILE FEMEILOR"

Centrul metodologic de studii 
și documentare de pe lîngă 
C.J.E.F.S. Timiș organizează, la 
începutul lunii decembrie, un 
simpozion cu tema: „Forme a- 
tractive ale educației fizice de 
masă, în rîndurile femeilor". Cu 
această ocazie vor prezenta co
municări cadre didactice de la 
Facultatea de educație fizică a 
Universității din Timișoara, de 
la I.E.F.S., cercetători științifici, 
medici ete.

Iată cîteya dintre temele ce 
vor fi dezbătute : „Aspecte pri
vind dezvoltarea personalității 
femeii prin sport" (lector Corne
lia Mure.șan), ,,Rolul și influența 
exercițiilor fizice asupra capa-

I

cității de muncă Ia femei" 
(Cornelia Mureșan, dr. V. Căti
nă), „Caracteristici morfo-func- 
ționale ale organismului Ia te
mei" (medic primar dr. V. Că
tină), „Unele aspecte privind 
timpul liber la femei" (prof. dr. 
C.I. Bucur), „Educația fizică, 
factor deconectant și de diver
tisment în rîndurile femeilor" 
(asist. Ana Morun), „Gimnastica 
modernă ca mijloc de atragere 
a tinerelor fete in practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice 
și sportului" (asist. Maria Rai- 
cu), „Noi aspecte ale antrena
mentului autogen în sportul fe
minin" (dr. I. Arcan, lector Ru- 
xandra Wittmann).

în pen’i.iîwa etapă a turului diviziei A

® Rapidistele învinse

Simbătă si duminică s-au consumat 
partidele penultimei etape a turului 
in campionatul masculin de volei și 
etapei a opta in cel feminin. La bă
ieți, Dinamo a trecut simbătă seara 
de un dificil obstacol (Rapid), rărnî- 
nînd neînvinsă, în timp ce la fete, 
Rapidul a înregistrat prima înfrin- 
gere. In fața Medicine! București, in 
cel mal bun meci al sezonului. Iată 
amănunte 
duminică.

de la partidelo programate

FEMININ

— MEDICINA (2—3). Două

Spos’iial Nr. 6891

DERBYUL CAMPIONATULUI FEMININ

UN SPECTACOL AUTENTIC

de Medicina ® Dinamo (m) Penicilina (f). lidere autoritare

1? 4® T b a i» nț

Ieri, in pe illima etapă a turului 
cainpionatv i. i <?', zici A s-au inre- 
gistraj uri. .. '<■ r 'zultatc :

FEWJNIN
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI

— METROM BRAȘOV 2454 — 2621. 
Intr-o discuție mai v.eche .cu antrano- 
rul Gheorghe Răstăinan (Melrom) 
acesta ne spunea că de-abia așteaptă 
să joace pe .trena Constructorul din 
Capitală pentru .; a speră să-ș.i rotun
jească punctaverajul, la care se adu
nă, conform regulamentului, numai 
popicele datorite în deplasare. Și 
aș'ejjtările tehnicianului brașovean 
au fost, confirmate sută la sută, e- 
cl’iiie sa reuș-ind să obțină o pre
țioasă victorie la un ,sc.oj- astronomic, 
aaiorat pe de p pante farmei remar
cabile a oașpetelor, iar pe de altă 
par.tr, .pistelor care favorizează re
zultatele mani. AdaptJndu-se rapid 
cu .particularitățile" sălii, învingă
toarele au jucat atît de bine, îneît 
parcă ele s-ar fi pregătit pe această 
arenă, cinci dintre brașovence i.nre- 
gistrînd performanțe de valoare... 
eurojjeană și chiar mondială : Ga. 
briela Blaga — 486, Margareta Nagy
— 449, Livia Răstănian — 450, Mar
gareta Rotter — 429 și Tereza
ter — 418. Singurul rezultat sub 400 
p.d. l-au reaJJzRt... do.uă sportive : 
Elena Băncilă (172), schimbată după 
50 de .bile cu Elisabeta Gali (217). 
De la gazde au corespuns Elena Bă- 
lătică (447), Vasilica Martin (433) 
și Smaranda Oprea (421), restul ra
tând nepermis de multe lovituri pen
tru jucătoare divizionare. (TR. I.)

VOINȚA CRAIOVA — VOINȚA 
TIMIȘOARA 2302—2323. Partida a 
fost .deosebit de echilibrată, victoria, 
în final, revenind timișorencelor, 
care au avut In Maria Bagoly — 419 
p d — cea mai precisă jucătoare. 
De la craiovence s-a remarcat Ma
ria Floricel cu 396 p d.

V. POPOV1C1 — coresp.
VOINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 

PLOIEȘTI 2567—2300. La ele acasă, 
jucătoarele de la Voința n-au avut... 
probleme, cîștigind la aproape 300 
de popice diferență. Toate componen
tele Voinței au fost la unison, adică 
fiecare cu peste 400 p d. pe cînd de 
la ploieștence doar două au trecut 
de această cifră — Florica Negoiță 
(405) și Polixenia Gavrilă (406). lată 
cifrele realizate 
Elena Băiașa 429, 
cea 436, Valeria 
Cornelia Grecescu 
fneanu 404

Biro — 383 p d. De la Gloria s-au 
remarcat, în mod deosebit, Mariana 
Drăx'hici — 404 și Florica Neguțoiu 
— 3S9 p d.

C. POPA — coresp. județean
C.S,M. REȘIȚA — VOINȚA TG. 

MUREȘ 2448—2538
DERMAGĂNT TG. MUREȘ — HI

DROMECANICA BRAȘOV 2218—2287 
VOINȚA ORADEA — VOINȚA ME
DIAȘ 2383—2174

MASCULIN
VOINȚA BUCUREȘTI — PETRO

LUL PLOIEȘTI 5127-5281. După 
locurile pe care ,ie ocupau cele două 
formații în clasament, înaintea eta
pei (Voința VI, Petrolul IV la ega
litate de puncte — 8) favoriți por
neau în acest meci bucureștenii 
După primele trei schimburi, au și 
condus cp 16 „bețe": Voința 2541, 
Petrolul 2525 p d, dar înțrînd pe 
piste .,tunurile grele" ale ploieșteni- 
lor, Gh. .Silvestru, proaspătul cam
pion la seniori și C. Vînătoru, unul 
dintre cei mai buni popicari ai ță
rii, situația s-a schimbat in favoarea 
oaspețjior. Șjjyestru l-a învins net 
pe A. Grecescu 949—867 ca și Vînă
toru pe Gh. Leculescu 943—807 și 
astfel petroliștii au c/șțigat la o di
ferență nesperată — 154 de popice. 
Nesperată spunem, întrucît juniorul 
de pe poziția a ll-a a Petrolului, I. 
Scheftz, a doborît doar 775 popi
ce față de 8.36 cit realizase adversa
rul său — .D. Coteanu.

și în această partidă, Gheorghe 
Silvestru și-a dovedit din nou mă
iestria în lansarea bilei, el fiind cel 
mai bun om al întîlnirii, înscriind 
949 p și un excelent punctaj la man
șele de „izolate" 337 p d și n-a pier
dut nici o lovitură.

Merită să fie remarcați șl Păgi- 
deanu, cel mai în formă jucător al 
Voinței, care a punctat 912 (587 la 
„pline" și 325 Ia „izolate"), ca și A. 
Grecgscu (tot de la Voința) singurul 
bucureștean care n-a irosit nici o 
bilă în gol.

RAPID
ore de mare spectacol a oferit der- 
byul etapei celor cîteva sute de 
spectatori care au. încăput în sala 
Giulești. Fără îndoială, această par
tidă a fost cea mai valoroasă, din 
toate punctele de vedere, pe care 
au furnizat-o două echipe feminine 
în acest sezon, fapt pentru care le 
adresăm felicitări, atît jucătoarelor 
cit și antrenorilor lor. Pe parcursul 
celor 5.seturi s-a luptat cu o înverșu
nare rar întiinită- la cota maximă, a 
posibilităților fizice și tehnico-tactice. 
Faze lungi, spectaculoase, răsturnări 
de situații, tensiune permanentă în 
teren, aplauze la scenă deschisă. 
Iată ce a caracterizat această par
tidă de mare respirație. întilnirea 
a fost marea majoritate a timpului 
echilibrată, cele două echipe impu- 
nîndu-se pe rind în finalurile de set. 
La 2—1 pentru Rapid, studentele, cu 
o apărare formidabilă și un atac la 
fel de percutant ca al adversarelor, 
s-au impus după o luptă dramatică în 
setul patru și ceva mai ușor în cel 
de al cincilea deși Rapidul nu a 
abandonat nici o clipă lupta. Sextetul 
său foarțe bun, nesprijinit însă la 
același nivel de rezerve, s-a re
simțit după eforturile depuse 
anterior si Medicina a ieșit în
vingătoare merituoasă. Au evoluat ur
mătoarele formații : MEDICINA :
Elena Fandrea, Loreta Sudacevsehi 
(Doina Ivănescu), Venera Zaharesea, 
Ev» Klein. Maria Matei (Stefania 
Oloianu). Gabriela Popa. RAPID : 
Maria Baga, Constanța Bălășoiu. Eu
genia Rebac (Cristina Băltărețu). Ma
rta Szekely. Leontina Mateș (Mioara 
Floreseu), Flori ea Ttidora. Au arbi
trat excelent V. Arhire (Brașov) și 
Gh. Ioneșțu (București).

Aurelian BREBEANU
CONSTRUCTORUL—FARUL (3—1). 

Meci de mare 
patru. în care 
merit tinerelor

M. Stădnlo șl A. Șchiopa. Au arbi
trat I. Niculescu și M, Zelinschl. 
Iulian COST1NU.

C.P.B — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA (3—2). Jocul a debutat sub 
semnul 
echipe 
pînă la . _ .
acest moment însă, voleibalistele de 
la C.P.B. (excelente tn linia a doua), 
se oonoentrează mai mult, distanțîn- 
du-se (8—5. 10—7) și cîștigind primul 
set la 7. Situația se repetă și în se
tul doi. dar din cel de al treilea vo
leibalistele de pe Bega se mobilizează 
și egalează situația. Setul decisiv 
avea să aducă insă un deznodă- 
mînt surprinzător ! Mai calme (expe
riența și maturitatea și-au spus cu- 
vîntul), bucureștencele joacă variat 
la fileu (o notă bună pentru du
blaje) și se descurcă admirabil Ia 
„proiectilele" trimise de Dobrogeanu 
Echipa timișoreană nu maj are ni
mic altceva de făcut derit să piece 
steagul, cu atît mai mult cu cît 
Marianne Wolf irosește 8 atacuri 
consecutive ! De la învingătoare 
s-au remarcat Ileana Covaci. Ră
dică Hălmăgeanu și Angela Ioneseu. 
Au arbitrat CI. Nistor și M. Oan- 
cea.

echilibrului de forțe, ambele 
dovedlndu-se sensibil egale 
jumătatea primului set. Din

Horia ALEXADRESCU
PENICILINA IAȘI — DINAMO 

BUCUREȘTI (3-r,Q). Joc extrem <ie 
disputai, presărat cu multe faze 
spectaculoase, dar și cu greșeli. Pe
nicilina — avind în Clririțescu și 
Brumă două jucătoare cu randament 
bun in linia a H-a -- a lăsat avan
taj dinamovistelor la fiecare 
ceput de set. revenind apoi cu 
gufantă și calm. S-nu 
Hatură. N. Brumă de 
lina, respectiv Mariana 
condus : Fi. Borz (Baia 
Stănescu (Ploiești). D. 
CU — coresp. județean.

in-, 
si- 

rcmarcat : C. 
ia I’eniri- 

Ponescu. Au 
Mare) si Șl.
DIACONES-

C.S.M. SIBIU — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ (3—0). Sibiencele au reușit 
cea de a patra victorie consecutivă, 
după un joc excelent prestat, in 
compania linei echipe avantajată din 
punct de vedere fizic, dar deficitară 
la blocaje și preluări. Cele mai bune 
jucătoare : M. Vasiu și C. Popa de 
la gazde. I. Pnfia și L. Moraru. de 
la oaspete. Arbitri • N. Reciu și 
V. Voicu (Buc.) I. lONESCU-coresp. 
județean.

luptă, exceptînd setul 
victoria a revenit pe 
jucătoare de la Con

REZULTATE

MASCULIN

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
PROGRESUL BUCUREȘTI (3-1).

TEHNICE
MASCULIN : Dinamo — Rapid 3—1 (8, 7. —12, 3), Viitorul Bacău — Uni

versitatea Cluj 3—1 (7, 2. —11. 11), Universitatea Craiova — Progresul Bucu
rești 3—1 (—11. 15, 12. 8), Politehnica Timișoara — Politehnica Galați 3—2 
(6, —6, —5, 10.’7), Unirea Tricolor Brăila — Steaua 0—3 (—6, —4, —9). Trac
torul Brașov — I.E.F.S. București 1—3 (—10. 9, -4. •

FEMrNIN : Rapid — Medicina București 2—3 (10, 
București — Universitatea Timișoara 3—2 (7. 11, 
București — Farul Constanta 3—1 (io, —11, 17, 4), 
București 3-0 (7, 11, 11), C.S.M. Sibiu — Ceahlăul 
Sănătatea Arad — I.E.F.S. București 0—3.

I.E.F.S.

CLASAMENTE

-13)
, —10, 6, —12. 4), C. P. 

—4, —9. 6). Constructorul 
Penicilina Iasi — Dinamo 
P. Neamț 3—0 (11, 8, 10),

de învingătoare i 
Constanța Marin- 
Dumitrescu 
425, Maria 

și Cornelia Petrușca 4,36. 
M. LUȚAȘU — coresp.
SIBIU — VOINȚA CLUJ 
Cu Ileana Gyarfas (42.3)

437, 
Ar-

VOINȚA 
2198—2376.
îtn mare formă, clujenceîe au cîști
gat sigur. De la gazde s-a remarcat 
Maria Sevestrean cu 391 p d.

I. IONESCU — coresp. județean
PETROLUL BAICOI - LAROMET 

BUCUREȘTI 2628—2570. Jucătoarele 
din Băicoi au avut o evoluție foarte 
bună — toate au doborit peste 410 
p d (!). Excelent au jucat Elena 
Furtună, de la gazde — 464 p d, și 
Elena Trandafir, de la 
461 p d.

I. BRANZEA
CETATEA GIURGIU 

BUCUREȘTI 2551—2603. 
frîngere acasă a giurgiuvencelor. 
Performera reuniunii a fost bucu- 
reșteanca Florica Lăpușan — 470
p d. De la gazde cea mai precisă a 
fost Ileana Oniciuc — 446 p d.

Al. PANA — coresp.
VOINȚA CONSTANȚA — GLO

RIA BUCUREȘTI 2172—2243. Con- 
stănțencele s-au prezentat extrem de 
slab la acest meci. Singura jucătoare 
care s-a apropiat de nivelul unei 
sportive de divizie a fost Florica

Laromet
— ' coresp.
— RAPID

Prima în-

T. RABSAN
RULMENTUL BRAȘOV — FLACA- 

RA CÎMPINA 5112—4941. Brașovenii 
au realizat cea de a doua victorie 
în acest campionat în fața valoroși
lor popicari cJmpineni. Cele mai 
multe „lemne" le-au doborît Radu 
(888) și Kiss (881) de la Rulmentul, 
respectiv, Purj.e (88G).

G. LORAC — cflresp.
GLORIA BUCUREȘTI — META

LUL PLOPENI 4954—4612. Bucureș. 
tenii au surclasat pe oaspeții din 
Plopeni care nu s-au putut acomo
da cu pistele arenei. Cei mai buni i 
Dumitrescu și Cîtineanu cu 857 și, 
respectiv, 845. De Ia Metalul primul 
jucător a fost Totică cu 796 p A,

O. GUȚU — coresp.
CONSTRUCTORUL GALAȚI — 

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 4925 
—4843. Partida era cît pe aci să fie 
cîștigată de bncureșteni, care au 
condus pînă la ultimul schimb cînd 
însă gâlățeanul I. Băiaș — ou 909 
p d a întors rezultatul în favoarea 
echipei sale. De ia oaspeți, cel mai 
bun jucător a fost D. Deneș — 849 
p d. O critică pentru organizatori — 
sala nu era încălzită !
T. SIRIOPOL — coresp. județean 
VOINȚA LUGOJ — OLIMPIA RE- 
ȘIȚA 4731-4756

C.S.M. REȘIȚA 
ȘOARA 4912—5193

I.C. ORADEA — ELECTRICA SI
BIU 4852—4964

C.F.R. TG. MUREȘ 
TG. MUREȘ 5029—5126

GAZ METAN MEDIAȘ — VOIN
ȚA CLUJ 4844—4964

RAFINĂRIA TELEAJEN PLO
IEȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
4819—4825.

C.F.R. TIMI-

VOINȚA

MASCULIN FEMININ

1. DINAMO 10 10 0 30: 4 20 1. PENICILINA 8 8 0 24î 2 16
2- Steaua 10 0 1 29: 5 19 2. Rapid 8 7 1 23: 6 15
3. Rapid 10 8 2 25:11 18 3. Medicina 8 7 1 22:12 15
4. I.E.F.S. 10 6 4 21:17 16 4. Dinamo 8 5 3 15:11 13
5. Viitorul 10 4 6 19:23 14 5. I.E.F.S. 7 5 2 18:10 12
6. „U“ Cluj 10 4 6 16:22 14 6. C.S.M. Sibiu 8 4 4 15:13 12
7. Progresul 10 4 6 16:22 14 7. Constructorul « 3 5 14:17 11
8. Univ. Craiova 10 4 6 15:23 14 8. Ceahlăul 8 3 5 11:19 11
9. Tractorul 9 4 5 13:18 13 9. Farul 8 2 6 12:21 10

10. Politehnica Tim. 10 3 7 12:24 13 10. C.P.B. 8 2 6 9:21 10
11. Politehnica Gl. 9 2 7 14:22 11 11. Universitatea 7 1 6 10:18 8
12. Unirea Tricolor 10 1 9 10:29 11 12. Sănătatea 8 C 8 1:24 8

ETAPA VIITOARE
Trac-Rapid

Politehnica Ga-
.1 decembrie) : Steaua — Dinamo, 

— Politehnica Timișoara, Progresul — Viitorul, 
— Universitatea Craiova, „U“ Cluj 

FEMININ (5 decembrie) : Dinamo -

MASCULIN (miercuri, 
torul, I.E.F.S.
laț! — Universitatea Craiova, „U“ Cluj — Unirea Tricolor.

FEMININ (5 decembrie) : Dinamo — C.P.B.. I.E.F.S. — Rapid, Medicina 
— Penicilina, Universitatea — Constructorul. CeahlSul — Sănătatea. Farul — 
C.S.M.

structorul. începutul jocului s-a ca
racterizat printr-o notă de echilibru, 
echipele adjudecîndu-și fiecare cite 
un set. în cel de al treilea, care a 
hotărît, de altfel, soarta jocului, e- 
chipa Farul debutează puternic con- 
ducînd detașat : 6—3, 12—5. 13—6. dar 
face imprudența de a se oonsidera 
prea devreme ciștigătoare. Astfel Con
structorul reface handicapul și ciș- 
tigă intr-un final dramatic. Remar- 
cări: M. Marica, V. Caranda și E. 
Pisică (Constructorul) și respectiv,

Joc foarte echilibrat. După ce au 
condus cu 7—0, studenții s-au de
conectat prematur. lucru de care 
au profitat bucureștenii, cîștigind 
primul set. Setul doi — momentul 
psihologic al partidei — consemnea
ză o situație exact inversă căci, 
după ce au fost conduși cu 9—3. 
craiovenil au știut să revină, să 
egaleze la 12 și să cîștige. Urmă
toarele două seturi sînt la discreția 
gazdelor care obțin o meritată, dar 
muncită, victorie. Remarcăm întreaga

în sala Dinamo din Capitală s-au 
desfășurat sîmbătă întrecerile din 
cadrul campionatului municipal la 
judo seniori, pe echipe. Doar două 
întîlniri s-au încheiat cu rezultate 
limită (S.S.E. 2 — Universita-

BILANȚ SATISFĂCĂTOR Al COMISIILOR JUDEȚENE
(Urmare din pag. J)

ces s-a bucurat și „Campionatul 
sătesc de fotbal", desfășurat pe opt 
grupe de comune, cu participarea 
a 78 de echipe.

Acestea au fost doar cîteva din
tre acțiunile întreprinse în județul 
Bacău pentru extinderea educației 
fizice și sportului de masă. Im
portant de subliniat este faptul că 
s-a statornicit o colaborare strînsă 
între consiliul nostru județean și 
celelalte organe și organizații că
rora le revin sarcini în propagarea 
sportului".

C. ANGHEL — instructor la 
C.J.E.F.S. Galați i „Voi relata des
pre unele realizări obținute în ex
tinderea sportului în noile cartiere 
ale municipiului Galați, conside
rând că acest aspect al educației 
fizice este deosebit de important, 
în spațiile dintre blocurile din 
cartierul Țiglina, au fost „planta
te" 160 de mese din beton, pentru 
tenis de masă. Este, după părerea 
mea, una dintre cele mai impor
tante realizări. Copiii, în multe ca
zuri și părinții acestora, petrec ore 
de adevărată relaxare, jucînd te
nis, de multe ori și după lăsarea 
întunericului. Cu sprijinul comite
telor de locatari au fost amenajate 
29 de terenuri bituminizate pe care 
se poate juca handbal, volei, bas
chet și . chiar fotbal. Cu sprijinul 
direct aj Comitetului municipal 
U.T.C. s-a organizat o cupă a car
tierelor la mipifotbal, la care au 
participat 94 de echipe de copii. De 
subliniat faptul că meciurile au 
fost arbitrate de elevi din clasele 
a Xl-a. Trebuie să remarc deosebi-

..............

ta lor pasiune și competență în 
această acțiune".

P. GHEORGHIU — vicepre
ședinte al C.J.E.F.S. Timiș i „în 
ampla acțiune de atragere a unui 
număr cît mai mare de oameni în 
practicarea sportului am pornit de 
la ideea că este necesară consoli
darea asociațiilor sportive. După 
ce, în urma unor sondaje, am aflat 
preferințele pentru anumite disci
pline, s-a trecut la amenajarea unor 
bazine de înot, terenuri de hand
bal, fotbal, volei. Aproape toate 
marile întreprinderi timișorene au 
asemenea baze simple, ele fiind fo
losite și de către salariații altor 
unități vecine, lipsite momentan 
de terenuri proprii. Respectînd re
glementările în vigoare, cîteva uzi
ne și întreprinderi și-au construit 
cabane și baze sportive la Timișeni 
și Albina, pe malul rîului Timiș. 
Se observă o tendință de generali
zare a gimnasticii de dimineață în 
căminele și internatele școlare și 
studențești. Pentru a veni în în
tâmpinarea dorinței tinerilor, au 
fost difuzate și afișate programe și 
coniplexe de exerciții pe lîngă ma
joritatea căminelor".

M. MOLDOVAN — vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Harghita i „Vreau să 
mă refer la măsurile întreprinse 
de noi pentru a da posibilitate cît 
mai multor oameni veniți în stațiu
nile de odihnă din județul nostru 
să practice exercițiile fizice. înce- 
pînd din acest an am instituit 
„Insigna stațiunii". Oricine a dorit 
să cucerească acest trofeu — și su
bliniez pă aceștia au fost foarte 
mulți — a participat la acțiuni tu
ristice (excursii la Grota urșilor, 
Peștera de gheață, Peștera bufnițe-

, lor — pentru cel venițl la Borsec, 
vizitarea lacului Sf. Ana, Piatra 
șoimilor, Izvorul roșu — pentru cei 
veniți la Tușnad etc.), tenis de 
masă și șah. Subliniez că există 
create toate condițiile materiale, 
iar din partea celor veniți la o- 
dihnă se manifestă dorința unani
mă de a lua parte la asemenea ac
țiuni de recreere și destindere prin 
mișcare".

M. IONESCU — responsabilul co
misiei educație fizică și sport de masă 
la C.J.E.F.S. Teleorman i „Dintre ac
țiunile cu participarea cea mai nu
meroasă pe care noi le-am inițiat, 
aș sublinia „Festivalul oinei te- 
leormănene" și campionatul Jude
țean sătesc de fotbal, la care s-au 
înscris 59 de echipe. Pentru gene
ralizarea sportului de masă în școli, 
sîntem pe cale de a definitiva ex
perimentul „Să devenim sănătoși 
și puternici".

★

în aproape toate județele țării 
s-au obținut rezultate notabile în 
activitatea sportivă de masă. Comi
siile județene și-au orientat pla
nurile de muncă în special către 
copii și tineret, pentru aceștia fiind 
organizate cele 
mai interesante 
nale. Membrii 
cerile consiliilor 
bui să se ocupe, în continuare, de 
găsirea unor modalități eficiente 
de atragere în practicarea exerci
țiilor fizice și a celor maturi, in
discutabil și ei amatori de sport. în 
același timp, trebuie întocmite pla
nuri concrete (și realizabile) de 
măsuri pentru practicarea sportu
rilor de iarnă. --

mai atractive și 
forme competițio- 
comisiilor, condu- 
județene vor tre-

SPORTUL STUDENȚESC
SI C.S.M. REȘIȚA 
LIDERI DE TOAMNA

pe Poroșnicu 
arbitrat : V. 

V. Chioreanu
echlpă craioveană 
do la oaspeți. 
Ranghel (Ploiești 
(Cluj). N. DRAGANOIU-coresp.

ți 
Au
Și

M

VIITORUL BACAU — UNIVER
SITATEA CLUJ (3—1). După un 
debut furtunos, gazdele își adjudecă 
primele două seturi, dar în cel de 
ai treilea clujenii se impun. Setul 
IV avea să fie însă și ultimul căci 
băcăuanii sînt mai atenți în jocul de 
atao și mai periculoși la fileu, 
obținînd victoria. A condus cuplul 
bucureștean C. Armășescu — Z. 
Pătru, I. IANCU-ooreap. județean.

UNIREA TRICOLOR BRĂILA — 
STEAUA (0—3). Doar setul al trei
lea a fost mal echilibrat căci in 
primele două gazdele au dat o re
plică palidă jucătorilor militari, 
care s-au aflat și ei într-o formă 
destul de scăzută. Mediocritatea 
partidei, nu ne dă posibilitatea să 
remarcăm vreun jucător ! ! Arbitri : 
V. Tilcă și I. Amărășteanu (Craiovat. 
N. COSTIN-coresp. județean.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
POLITEHNICA GALAȚI (3—2). 
Partidă modestă sub aspect tehnic 
și spectacular, dar interesantă ca 
evoluție a scorului. Gazdele ciștigă 
primul set și se părea că vor ob
ține o vjctorie facilă, dar în setu
rile 2 și 3 timișorenii pierd, 
la un pas de infrîngere. 
două seturi 
localitate, în 
Au condus Eni 
scatiu (Buc.) P 
dețean. 1

fiind 
Ultimele 

revin însă echipei din 
urma unei lupte dfrze. 

Costniu și N. Găle- 
ARCAN-coresp. ju-

BRAȘOV
s-au

I.E.F.S.TKACTORUL
(1- 3). Studenții s-au concentrat 
mai mult, au jucat cu ambiție și 
au știut să profite de toate greșe
lile adversarilor lor. Cei mai buni : 
Ba nea și Buncscu (Tractorul). Po
pescu. Pop și Păștepn (I.E.F.S.) E. 
BOGDAN-coresp.

SERIA 1

Portul Constanța — Progresul 
București 2—2 (1—1)1 F.C. Galați — 
C.F.R. Pașcani 2—0 (1—0); Dunărea 
Giurgiu — Metalul Plopeni 3—1 
(1—1); Metalul București — Știința 
Bacău 1—1 (1—0); Progresul Brăi
la — Poiana Cîmpina 0—1 (0—0); 
Metalul Tîrgoviște — Politehnica 
Galați 2—2 (1—1); Chimia Rm. Vîl- 
cea — Sportul studențesc 1—2 (0—1); 
S.N. Oltenița — Ceahlăul P. Neamț 
4—0 (2—0).

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

10.

S.N. Oltenița 
Progr. Buc. 
Poli. Galați 
Metalul Tîrg. 
F.C. Galați 
Știința Bacău 
Ceahlăul 
Met. Plopeni 
Metalul Buo.

11. Progr. Br. 
Dunărea 
Poiana
Chimia Rm. V. 15
C.F.R. Pașcani 15 
Portul C. " 15

SERIA a

Gaz 
Anina 
ța — 
C.F.R.

metan Mediaș — Minerul 
1—o (1—0); Gloria Bistri- 

C.S.M. Reșița 1—1 (0—0); 
Timișoara — Chimia Făgă

raș 1—0 (1—0); Corvinul Hune
doara — Olimpia Satu Mare 2—0 
(1—0); C.F.R. Arad — Metalur
gistul Cugir 1—1 (0—1); Electro- 
putere Craiova — Politehnica Ti
mișoara 0—1 (0—1); C.S.M. Sibiu — 
Vulturii Textila Lugoj 0—0; Olim
pia Oradea — Minerul Baia Mare 
1—1 (1—0).

28—16
21— 19
30—13
21—11
18—15
22— 20
14—15
20—26
18—20
16—15
13— 13
14— 22
15— 23
12-25
15— 19
16- 21

6 0
3
4
8
4
2
8
3
2
5
3
3
2
3
2
6

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
19
15
15

12.
13.
14.
15.
16.

9
8
7
8
7
7
5
6
6
4
5
5
5
4
4
2

4 
4
3
4
6
4
6
7
6
7
7
8
8
9
7

24
19
18
18
18
16
16
15
14
13
13
13
12
11
10
10

11-a

I. CSM REȘ. 15
2. Minerul B.M. 15
3. C.F.R. Timiș. 15
4. Politehnica 15
5. C.S.M. Sibiu 15
6. Vulturii text. 15
7. Corvinul 15
8. Metalurgistul 15
9. Chimia

10. Gloria
II. C.F.R. Arad
12. Min. Anina
13. Gaz metan
14. Olim. Oradea 15
15. Olimpia S.M. 15
16. Electrop. 15

15
15
15
19
15

10 3 2 24— 7 23
7 4 4 26—13 18
7 4 4 18—11 18
6 4 5 23—16 16
7 2 6 13—17 16
6 4 5 14—22 16
7 1 7 19—15 15
7 1 7 13—15 15
6 2 7 24—21 14
6 2 7 18—19 14
5 4 6 17—20 14
6 2 7 18—24 14
S 3 7 10—15 13
5 2 8 17—20 12

4 3 8 8—17 11
4 3 8 12—22 11

RAPID A ClȘTIGAT

DERBYUL DIVIZIEI FEMININE: 65-59 CU POLITEHNICĂ

(Urmare din pag. li

cea

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - 
A.S. ARMATA CLUJ 50—60 (20—
34). Timișorencele au făcut cea mai 
slabă partidă de cînd evoluează în 
divizia A, în special în prima re
priză cînd nu le-a reușit nimic, 
nici în atac și nici în apărare. Clu- 
jencele au fost mai decise, au avut 
în permanență inițiativa și au con
dus confortabil de-a lungul între
gului meci. Au înscris Bugar 6, 
Tăios 2, Trandafir 22, Sipos 12, Ec. 
Pajtek 10, Neța 8 pentru A.S.A., 
respectiv Diaconescu 12, Schnebli 
15, Grosskopf 12, Moldovan 11. Au 
arbitrat bine I. Krasznai și L. Kug- 
lis (ambii din Oradea). (C. CREȚU- 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI- 
' CRIȘUL ORADEA 33—50 (23—26). 

Orădencele au jucat la București... 
ca acasă atacînd decis din primele 
minute (5—0 în min. 2; 14—7 în 
min. 5). De-abia la mijlocul repri
zei, bucureștencele apelează la 
presing pentru a stăvili verva oas- 
petelor și încearcă să echilibreze 
partida și scorul. Vor reuși d*ar 
in finalul primei părți, care ia 
sfîrșit la o diferență de trei punc
te. Repriza a doua, însă, începe 
identic cu prima. Orădencele se 
distanțează din pou, recuperînd 
bine și dezvoltînd atacuri eficace 
(min. 29 i 37—29). în aceste minu
te s-a decis soarta partidei i bucu
reștencele nu mai au forță să re
vină Ia un joc organizat, fac 
din ce în ce mai multe greșeli, de 
care profită — nici nu le era prea 
greu ! — adversarele lor, în frun
te cu Bodor, Balogh și Csege. De 
remarcat că în această repriză 
Constructorul n-a marcat decît 5 
coșuri. Au înscris i Ivanovici 8, 
Poulieff 8, Gugu 4, Petreanu 3, 
Gheorghe 6, Guranda 2, Fl. Popes
cu 2 (Constructorul), respectiv Bo
dor 2. Csege 14, Horvath 4, Balogh 
10, Boca 16, Popa 4. Au arbitrat 
N. Iliescu și M. Vodă. (Radu TI- 
MOFTE).

I.E.F.S. BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA IAȘI 70—33 (27—
21). întreaga partidă a fost la dis
creția studentelor bucureștence și 
doar o singură dată scorul a fost 
egal i 21—21 în min. 18. Apoi, în 
cele două minute rămase din pri
ma repriză, ele au restabilit dife
rența (aproximativ 3 cașuri), la 
care conduseseră pînă atunci i 27— 
21. După pauză, Popov, Tita, Balai 
și Szabo își arată 
mult valoarea și 
ții, 44—27 (min,, 
35), pentru ca, în 
diferență (de loc _____ _
de puncte. Nici eforturile dispera
te ale ieșencei Apostol nu au nici 
un rezultat. Au arbitrat foarte bi
ne P. Pasere și V. Bordeianu. (r.t.) 

VOINȚA BRAȘOV — SANATA- 
TEA SATU MARE 65—55 (37—29). 
întrecere de mare luptă. Sătmăren- 
cele au opus o rezistență dîrză bra- 
șovencelor, acestea evidențiindu-se 
pentru ambiția cu care au muncit 
pentru victorie. Cele mai bune t 
Simon, Mareș de la Voința, respec
tiv Dobosi. (P. DUMITRESCU-co- 
resp.j.

*

eliminată Suzana Szabados, 
mai hună jucătoare a Politehnicii ; 
în min. 33 iese de pe teren și Mar
gareta Prtincu, recuperatoare de 
bază. Dominînd tot mai mult pa
nourile (acesta a fost un atu foarte 
puternic al elevelor antrenorului e- 
merit Sigismund Ferencz), baschet
balistele de la Rapid micșorează 
treptat handicapul și, în min. 34, 
preiau conducerea. Finalul a fost 
neașteptat de clar față de cum de
curseseră „ostilitățile" pînă atunci. 
Team-ul giuleștean a jucat evident 
mai clar, mai curat, mai incisiv, 
în vreme ce studentele au ratat u- 
nele ocazii clare și au comis gre
șeli de tehnică prin care au facili
tat sarcina adversarelor.

în general, meciul a fost atrac
tiv datorită dîrzeniei cu care și-au 
apărat șansele ambele formații, 
prin evoluția interesantă a scoru
lui și prin variația de mijloace tac
tice folosite de cei doi antrenori 
pentru atingerea țelului. A fost o 
întrecere specifică de campionat, 
în care am avut bucuria de a con
stata că jucătoarele vizate să ne 
reprezinte țara la Balcaniada de 
la Sarajevo sînt în formă bună, 
cu anumite excepții, evoluția Ga- 
brielei Ciocan ni s-a părut îngri
jorătoare.

Au înscris 1 SULIMAN 16, RO- 
STANU 15, BUGA 15, NICOLA 12, 
RACOVIȚĂ 5, Nicolae 2 (a mai ju
cat Basarabia) pentru Rapid, res
pectiv SZABADOS 13, Ciocap 12, 
(nici un punct în repriza secundă), 
Gugiu 10, Taflan 8, Pruncu 6, SA- 
VU 6, Demetrescu 2, Topor 2 (a 
mai jucat Schreiber). Prin compe
tența și autoritatea lor, arbitrii G. 
Chiraleu (București) și M. Aldea 
(Ploiești) au asigurat meciului o 
desfășurare normală. (D. STANCU- 
LESCU).

RAPID-CAMPIOANA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

tea 2—1 și Dinamo — Olimpia
3— 2), restul terminîndu-se la o di
ferență clară. Recordul în materie 
îl deține Rapid,-, care a pierdut o 
singură întîlnire individuală (în 

finala cu I.E.F.S). Elevii antreno
rului Gh. Donciu au învins cu a- 
celași scor, 5—0, pe Olimpia, Di
namo și I.O.R. în aceeași manieră 
ei au cîștigat prima semifinală cu 
S.S.E. 2, ajungînd astfel, fără emo
ții, în finală. Din cealaltă semifi
nală, învingînd pe Dinamo cu
4— 1, I.E.F.S. și-a asigurat și ea ca-

lificarea. Dar Rapid s-a dovedit și 
de astă dată imbatabilă și în urma 
unor întîlniri spectaculoase, a cîș- 
tigat cu 3—1. Reamintim că pri
mele patru clasate au obținut și 
dreptul de a participa la finalele 
campionatelor naționale de seniori 
care se vor desfășura în orașul Gh. 
Gheorghiu Dej, în luna decembrie. 
Clasament t 1. RAPID (campioană 
a Municipiului București), 2. I.E.F.S., 
3—4, S.S.E. 2, Dinamo.

Rd. T.

Dinamo Brașov, Autosport Sf. Gheorghe (libere),

Aluminiu Slatina șl A.S.A. Cluj (greco-romane) s-au calificat pentru divizia A
Timp de două zile, sala Armata “tlln 

Brașov a găzduit întrecerile finale ale 
campionatului de calificare pentru divi
zia A. In urma unor dispute interesante, 
au promovat in prima categorie a cam
pionatului echipele : Dinamo Brașov — 
și Autosport St. Gheorghe — la libere, 
Aluminiu Slatina și A.S. Armata Cluj — 
la greco-romane.

La libere, elevii antrenorului brașovean
1. Bătrin au fost net superiori adver
sarilor lor, astfel că Dinamo Brașov a 
cucerit trei victorii comode : 31—7 cu 
Autosport Sf. Gheorghe, 31—5 cu Mon- 
torul Pitești și 37—3 cu Jiul Petrila. 
Autosport cu Montorul 27—15, cu Jiul 
27,5—9,5, iar Montorul cu Jiul 21—15. 
Bine s-au prezentat la turneu concu- 
rențil Gh. Sabău (48 kg). A. Șuba (68 kg), 
Em. Cristian (74 kg), de la Dinamo și 
L. Kopot, de la Autosport.

CLASAMENT : 1. Dinamo Brașov 9 p,
2. Autosport Sf. Gheorghe 1 p, 3. Mon
torul Pitești 5 p, 4. Jiul Petrila 3 p.

La greco-rom.ane, confruntările au fost 
mult mai echilibrate, singura formație 
care a cîștigat, relativ ușor, fiind Alu
miniu Slatina. Cea de a doua echipă 
calificată a fost stabilită la punctaveraj. 
Rezultate : Aluminiu Slatina cu A.S.A. 
Cluj 17,5—10,5, cu Voința Constanța 
27—11, cu C.S. Ctmpulung Muscel 32—2, 
A.S.A. Cluj cu C.S. Cimpulung 22—10, cu 
Voința 16—22, C.S. Cimpulung cu Voința 
22,5—21,5.

Printre cel remarcați pentru folosirea 
multor procedee tehnice se află, In pri
mul rind elevii antrenorului slătlnean, 
D Bărbulescu, A. Crețu (48 kg), M. 
Rada (82 kg) Și FI. Cliițu (4-100 kg). 
S-au mai evidențiat F. Nagy (90 kg), D. 
Vitan (62 kg) de la A.S.A. Cluj șl C. 
Salop, de la Voința Constanța.

CLASAMENT : 1. Aluminiu Slatina 8 
p, 2. A.S.A. Cluj 5 p, 3. Voința Constan
ța 5 p, 4 C.S. Cimpulung Muscel 5 p.

C. GRUIA — coresp. județean

ASA ARATĂ O VARIANTĂ CU 13 REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 48, ETAPA DIN 28 NOIEMBRIE 1971

I. Dinamo București — Crișul
II. Petrolul — „U** Craiova

III. Politehnica — Steaua
IV. Steagul roșu — A.S.A. Tp. i 
V. S. C. Bacău — C.F.R. Cluj

VI, F.C. Argeș — Farul
VII. Cagliari — Bologna 

VIII. Catanzaro — Lanerossi
IX. Fiorentina — Torino
X. Internazionale — Milan

XI. Juventus — Napoli
XII. Roma — Mantova

XIII. Varese — Verona

Fond de premii lei 490.110.

din ce în ce mai 
scorul ia propor-
29), 58—31 (min. 
final, să arate o 
exagerată) de 37

MASCULIN j

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA s 
STEAUA 71—58 (40—25). Peste
1 000 de spectatori au asistat în 
sala Olimpia la derby-ul campio
natului masculin, în care gazdele 
au obținut o victorie pe deplin

/

3-1 1
1—1 X

2—0 1
3—1 1
4—1 1
3—0 1
2—1 1
1—1 X

1—1 X
2—3 2
2—2 X
3—1 1
0-0 X

meritată. Militarii au condus în 
primele 6 minute, dar studenții au 
egalat (12—12) și din acest me- 
ment ei nu au mai cedat iniția
tiva. întrecerea nu a fost specta
culoasă, deoarece ambele formații 
au jucat nervos, au folosit atacuri 
„lungi" și au căutat să înscrie nu
mai din poziții ideale. în aceste 
condiții, Universitatea s-a detașat 
obținînd în min. 11 un avans de 
10 puncte (28—18) și de 15 puncte 
la sfîrșitul primei reprize. Acțiu
nilor bine concepute de „elevii" 
noului antrenor Traian Constantl- 
nescu, nu li se găsește antidot, așa 
că oaspeții, deși redua puțin din 
handicap (min. 29 i 44—37), sînt 
întrecuți net în următoarele minu
te (58—43, 67—50). Baschetballștii 
de la Steaua au fost dominați cate
goria sub panouri, Mănăilă fiind 
un excelent recuperator. In gene
ral, învinșii au manifestat lacune 
în ceea ce privește combativitatea 
în apărare și precizia aruncărilor 
de la semidistanță. Au înscris Vi
ciu 25, Czmor 18, Cîmpeanu 8, Io- 
nescu 9, Mănăilă 2, Minius 5, Ca- 
loș 4 pentru Universitatea, respec
tiv, Tarău 7, Baciu 2, Savu 20, 
Gheorghe 11, Spînu 8, Dimancea 2, 
Dumitru 3. Oczelak 5. Au arbitrai 
bine G. Dutka (Oradea) și G. Be- 
rekmeri (Tg. Mureș). (P. ARCAN- 
coresp. județean).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
I.E.F.S. 93—73 (52—34) Jucătorii de 
la Politehnica au început întrecerea 
cu multă ambiție și s-au distanțat 
din primele minute, obținînd în 
final o victorie la un scor conclu
dent. Totuși, trebuie spus că I.E.F.S. 
a dat o replică dîrză, în special în 
repriza secundă în care, datorită 
apărării foarte agresive, au redus 
uneori din handicap.

UNIVERSITATEA CLUJ — MU
REȘUL TG. MUREȘ 79—58 (36— 
22). Studenții au dominat net, în 
majoritatea timpului la diferențe 
mari (10—0 în min. 3, 51—26 în 
min. 26). Cei mai buni 1 Demian, 
Zdrenghea, ROhring de la „U“, res
pectiv Sugar, Czedula. Au arbitrat 
bine M. Rizea și I. Dinescu (ambii 
din București). (P. RADVANI-co- 
resp.)

POLITEHNICA CLUJ — POLI
TEHNICA GALAȚI 75—68 (.34—35). 
Partidă deosebit de disputată, tn 
care învingătoarea a fost contura
tă de abia în ultimele minute. Gaz
dele, cu un plus de luciditate și 
cu un joo tactic mai exact, au reu
șit să cîștige. Cei mai buni i Banu, 

respectiv 
P. Marin 
(Tg. Mu-

Bama de la Politehnica, 
Moraru. Au arbitrat bine. 
(București) și V. Radar 
reș). (M.

1. Dinamo
2. Steaua
3. I.C.H.F.
4. Unlv. Timiș.
5. ,,U“ Cluj
6. Pollt. Buc.
7. Pollt. Galați
8. Mureșul
9. Rapid
.0. I.E.F.S.
ll. Pollt. du!
.2. voința

RADU-coresp.).
CLASAMENT 
MASCULIN

L
». I.E.F.S.
3. Politehnică
4.. Unlv. Iași
5. A.S.A.
6. Voința
7. Sănătatea
8. Crișul
8. Unlv. Timișoara

10. Constructorul

Rapid

6 4 1 399—319 9
5 4 1 332—298 9
5 4 1 311—284 9
5 3 2 385—349 8
5 3 2 341—320 8
5--------
5
5
5
5
I■

FEMININ

2
2
2
2
2 _
2 3 315—352 7
0 3 268—361 3

3
3
3
3
3

390-374 7 
390—404 7 
368—383 7 
323—339 7 
345—380 7

7 7 0 «7—348 1«
7 8 1 473—332 13
7 8 2 501—350 11
7 4 3 335—354 11
7 3 4 380—423 10
7 2 5 363—417 9
7 2 5 390—408 9
6 2 4 291—337 8
6 2 4 306—394 6
III 306—429 8

SEZONUL VA CONTINUA DUMINICĂ
Deși reuniunea de îerl a fost anun

țată oficial drept ultima din acest 
sezon, conducerea hipodromului a 
socotit că sezonul hipio poate fi pre
lungit, și, ca atare, duminica viitoare 
se va disputa o nouă reuniune, su
plimentară.

Din ansamblul rezultatelor de Ieri, 
menționăm în primul rînd victoriile 
repurtate de driverul Al. Nacu eu 
Soprana — facil handicapată în 
premiul respectiv — șl cu Măcieș, 
deși mînzul s-a comportat înainte 
foarte modest! Sîntem de acord că 
pista, ita contextul atmosferic de ieri, 
a produs un oarecare decalaj de 
timp dar greu de acceptat evolu
țiile acestor cai, referindu-ne la 
ceea ce au făcut anterior! O fru
moasă cursă a efectuat Telega, eu 
care Gigl Popescu, a făcut o inteli-

gentă cursă de așteptare, păstrîn- 
du-I rezerve pentru linia dreaptă, 
cînd a fost atacată de Huma și Flo
rid. '

Starea pistei a fost diferențiată 
de la o cursă Ia alta, astfel că sur
prizele n-au lipsit. Nu este, dec), da 
mirare că pariul austriac care s-a 
ridicat la 63 932 lei, s-a închis I

Rezultate tehnice i Zefirel (G. A- 
vram) 40, Venera, Antonel, 2. Didon 
(I. Toderaș) 37,1, Menta, Razachie, 3. 
Telega (Gh. Popescu) 35,9, Huma, 
Florid, 4. Basm (N. Ion) 36,2, Minu
nea, Eliza, 5. Soprana (Al. Naru) 
35,1, Struna, Mira, 6. Măcleș (Al. 
Nacu) 38,3, Topaz, Kilowat, 7. Nicu- 
șor (I. Bănică) 32, Rența, Olănița, 8. 
Vestibul (Tr. Dinu) 43,6, Rita, Hano- 
rao.

Middy DUMI1KESCU j
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DINAMO 3(1)

CRbllt 1(0)
FĂRĂ MULTE
PROBLEME...

La drept vorbind, Crișul nu pu
tea veni la București cu prea multe 
iluzii. Dar nu putea veni nici fără 
ambiții. Și tocmai de ambițiile noi 
promovate se temeau campionii. Se 
mai văzuseră doar atîtea minuni. 
Așa că Dinamo a căutat din start 
golul care să facă liniște în tabăra 
adversă. Și golul acesta a venit re
pede, în min. 6. Ajuns pe stingă, 
Lucescu trimite o pasă lungă, pa
ralelă cu poarta, pînă la Cheran, 
pe dreapta, fundașul campionilor 
il deschide pe Doru Popescu, acesta 
reușește singura pasă ca lumea din 
tot meciul, mingea ajunge la Dinu, 
un șut năpraznic de la aproape 18 
m pe unghiul lung, și balonul in
tră ca o rachetă în poartă, rămînind 

Stadion Dinamo : timp friguros : teren bun : spectatori circa 6 000. Au 
marcat : DINU (min. 6), SALCEANU (min. 50). DORU POPESCU (min. 53) 
și. respectiv, MOLDOVAN (min. 63). Raportul șuturilor la poartă : 20—16 
(pe spațiul porții 9—8). Raport de cornere : 9—4.

DINAMO : Constantlneseu 6 (min. 67 Andrei 7) — Cheran 7. Nunweiller 
III 8, Sandu Gabriel 8, Deleanu 10. Dinu 8. Radu Nunweiller 8. Lucescu 9, 
Sălceanu 6. Doru Popescu 5 (min. 80 Mustătea). Florian Dumitrescu 7.

CRIȘUL : Bologan 7 — Petre Nicolae 6. Sărac 7. Lucaci 6. Balogh 6. 
Moldovan 8. Neșu 7. Suciu 7. Tamaș 6 (min. 76 Șchiopul. Moț 7. Cefan 6.

A arbitrat N. CURSAHU *■*★*. ațutat la tușă de M. Marinciu (slab) 
șl M. Moraru (bine) — toți din Ploiești.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Dinamo — Crișul 1—2 (1—2).

O Ionescu 7, Vișan 7.
A arbitrat AUREL BENTU **** 

A. Munich (toți din București).
Trofeul Petschovschi : 9.
La tlneret-rezerve : S.C. Bacău —

înfipt între plasa și una din barele 
de metal ce arcuiesc plasa. Golul 
venise atît de repede încît mulți și 
începuseră să vorbească de scorul 
etapei. Campionii însă n-au un om 
de gol, Crișul n-are nici el oameni 
de gol, și. așa, se joacă domol, de 
pacă ar fi un amical. Și pînă în 
min. 36. nimic nou sub soarele în
ghețat de pe Dinamo. Din min. 36, 
însă, cînd Constantinescu reține in 
extremis balonul în fața lui Ta
maș. jocul trece în mîinile biho- 
renilor. Ei combină mai mult și 
mai bine, șutează mai mult la 
poartă (8—6 pentru Crișul a fost 
raportul șuturilor din prima repri
ză), dar, vai, joacă prea reținut, 
fără hotărîre, curaj și dăruire. Și 
așa. se duc pe apa... Crișului două 
mari ocazii de egalare (în min. 30 
Cefan, în loc să șuteze din unghi 
favorabil, pasează înapoi ; în min. 
43 Tamaș deschis de minune de 
Moț trimite cu capul peste poartă 
o minge pe care mai toți au vă
zut-o în gol). „Ghiuleaua" lui Ba-

PITEȘTI, 28 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Astăzi (n.r. ieri) la Pitești a fost 
o sărbătoare emoționantă, cu mul
te flori și aplauze (pentru Dobrin), 
care ne-au încălzit pe toți din tri
bune, făcîndu-ne să uităm de ger 
și de iarna care se apropie. Cople
șit de emoție, fiul Piteștiului s-a 
Străduit să dea un răspuns prompt 
admiratorilor săi și a reușit să-și 
etaleze din nou, cu brio, caratele 
nedezmințitului său talent. Adver
sarii au căutat prin toate mijloa
cele să-i bareze drumul spre poar
tă. dar eforturile lor s-au dovedit 
zadarnice. Dobrin a devenit stăpî- 
ntil autorilor al terenului, s-a jucat 
cu adversarii, s-a plasat cum a 
vrut și unde a vrut, iar pasele sale 
miraculoase au decis în cele din 
urmă victoria.

Constănțenii au marcat o eviden
tă oboseală după turneul din 
R.D.G. Echipa n-a avut vlagă și 
nici o orientare tactică. Golul gaz
delor a picat foarte repede. _ In 
min. 3. Dobrin a schimbat admira
bil direcția balonului spre Pigulea, 
aresta a centrat în fața porții, iar 
Frățilă, venit din urmă, a plonjat 
spectaculos, ca un cascador, re
lei nd cu capul în plasă. Impulsio
nat de fantezia debordantă a lui 
Dobrin, F.C. Argeș domină și oas
peții sînt nevoiți să se replieze tot 
mai des. Presiunea devine, însă;

LINGEA E
(Grmare din pag. 1)

performanța urmărită imediat i ca
lificarea în sferturile de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.".

Dar, cum derbyul etapei nu poa
te fi judecat numai prin această 
prismă, trebuie să subliniem că „U“ 
ni s-a părut astăzi într-o excelen
tă poftă de joc. Continua mișcare a 
studenților șl tirul neîncetat la 
poarta lui Vidac (cu dese interca
lări ale mijlocașilor Anca și Fanea 
Lazăr, acesta din urmă șutind foar
te periculos) au luat orice speran
ță adversarului Intr-o posibilă con
fruntare pozițională ce i-ar fi con
venit, desigur.

Cineva spunea In tribună să sco
rul final este... elegant. Caracte
rizarea ni se pare fericită. Față de 
arădeni, scorul este elegant, dacă 
ținem cont că din 22 de șuturi, 
doar unul a poposit în plasa por
ții lui Vidac, atunci cînd acel reu
șit „un—doi" dintre Anca și Lică, 
prin zona centrală, acolo unde Le- 
reter și Pojoni au evoluat fără si
guranța obișnuită, a fost finalizat 
de Lică (min. 59) printr-un șut lif- 
tat peste Vidac, ieșit la blocaj. Iar 
dacă ne referim la deschiderea sco
rului prin autogolul luî Lereter 
(în min. 28, Munteanu a executat 
un corner, la semiînălțime, în ca
reul mic și Lereter și-a amintit, 
din nefericire, că pe vremuri a fost 

Stadion Municipal, vreme însorită dar friguroasă, teren înghețat, spec
tatori cca. 10 000. Au înscris : LERETER (autogol — min. 28) șl LICA (min. 
59). Șuturi ta poartă : 22—4 (pe spațiul porții : 9—3). Raport de cornere •. 4—1.

„U'1 CLUJ : Ștefan 8 (min. 71 Moldovan) — Crețu 8. Pexa 8, Solomon 8, 
Cîmpeanu 8. Anca 9, Fanea Lazăr 9, Uifăleanu 7. Munteanu 8, Adam 6, 
Lică 9.

U.T.A. : Vidac 8 — Birău 7. Lereter 6, Pojoni 6. Popovicl 7, Domide 7. 
Peteccu 6. Broșovschi 6 (min. 75 Calinin), Sima 5 (min. 75 Axente). Kun TI 
6. Both 6.

A arbitrat M. ROTARU ajutat la linie de V. BuimJstruc și V.
Popa (toți din Iași).

Trofeul Petschovschi î 10.
L?. tlneret-rezerve : „Uw Cluj — U.T.A. 3—1 (1—1).

■■■.. ...LL ■ >.„ LL'■1 1 "J.... ..

logh din min. 45 anunța parcă 
„revărsarea" Crișulul. Dar Crișul 
nu s-a revărsat nici după pauză...

Cum începe repriza secundă, 
campionii reușesc două goluri și 
piere tot moralul noii promovate. 
Golurile au pornit -de la Lucescu. 
In min. 50, centrează de pe stingă, 
Săjeeanu reia cu capul din careul 
mic, portarul atinge balonul cu 
mîinile, dar mingea se duce în bară 
și de aici în gol. Peste 3 minute, tot 
Lucescu „prelucrează" o pasă de 
la Kadu Nunweiller și-l deschide 
excelent pc Florian Dumitrescu, a- 
cesta centrează la Doru Popescu, 
care înscrie cu capul. Lumea înțe
lege că nu mai poate fi vorba de 
nici o surpriză din partea Crișului.

înțelege și Crișul dar nu vrea să 
îngenuncheze în mod penibil. Ia un 
scor nedrept față de joc. Și după 
cîteva minute de ambiții, fostul 
dinamoyist Moldovan ajunge prin 
dribling fin pînă în careu, șutează, 
nu prea tare, Constantinescu scapă 
mingea din mîini, și... inutile sînt 
eforturile lui Cheran. El degajase 
balonul după ce acesta depășise li
nia porții, așa încît arbitrul de cen
tru, aflat în preajmă, acordă de 
justețe gol. Faze mai apar. Mai 
multe pentru Dinamo. Tn min. 70, 
Fl. Dumitrescu este faultat în ca
reu, dar arbitrul nu acordă nimic. 
A avut și Crișul o mare ocazie în 
min. 75. dar atunci Deleanu, ieri 
excelent, s-a descurcat cu doi ad
versari la numai cîțiva metri de 
gol. Un gol care n-ar mai fi în
semnat nimic, pentru nimeni, în- 
tr-un meci calm, în care ambele 
echipe parcă se gîndeau mai mult 
Ia derby-urile de miercuri...

Mircea M. IONESCU

DOBRIN ȘI-A CONDUS 
ECHIPA LA SUCCES

tot mai energică, iar In min. 20 și 
21 numai barele vor salva doua 
goluri ca și făcute, la șuturile lui 
Radu și Dobrin. Jocul anunță să 
ia o turnură violentă, dar arbitrul

Stadion 1 Mai : timp foarte fri
guros: teren tare;' spectatori a- 
proximatlv 12 000. Au marcat : 
FRAȚILA (min. 3 Și 49) și JER- 
CAN (min. 77). Raportul șuturi
lor la poartă : 20—13 (Pe spațiul 
porții : 14—5). Raport de cornere: 
5—5.

F.C. ARGEȘ : Stan 7 — Pigulea 
7, Barbu 7, Vlad 7. Ivan 6, Ol- 
teanu 6 (mln. 80 Prepurgel). M. 
Popescu 7, Radu 7, Frățilă 8 
(min. 65 Roșu), Dobrin 10, Jer- 
ean 7.

farul : ștefănescu a — N. 
Constantinescu 4 (mln. 30 Ologu 
6), Bfilost) 6, Mares 6. Nlstor 5, 
Antonescu 7. I. Constantinescu 7, 
Tănase 6. Oprea 6 (min. 65 Ca- 
raman). Tufan 7, Kallo 6.

A arbitrat T. LECA (Brăila) 
★ ★★*, ajutat la linie de Gr. 
Birsan și V. Liga (ambii din Ga
lați).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rez.erve : F.C. Argeș 

— Farul 2—1 (2—1).

temperează spiritele făcînd uz de 
cartonașul galben în cazul lui I. 
Constantinescu și Olteanu. Notăm 
apoi alte două ocazii de gol ale pi-

ROTUNDĂ!
înaintaș... De altfel, In min. 51, 
Pojoni a fost cît pe-aci să înscrie 
și el în propria poartă, la o cen
trare a lui Uifăleanu). putem spune 
că și oaspeții au fost eleganți cu 
gazdele...

înseamnă, deci, că scorul este e- 
chitabil ? Credem că nu, pentru că 
dominarea echipei gazdă s-ar fi pu
tut concretiza Intr-un scor mai ca
tegoric, dacă Adam ar ti fost și 
astăzi jucătorul oportun pe care-1 
știm. El a irosit multe ocazii clare 
de gol (de pildă, în min. 2, 29, 39, 
43 — cînd din poziții excelente 
create de coechipieri a ratat aceste 
posibilități). Faptul că U.T.A. a șu
tat numai de trei ori pe spațiul por
ții lui Ștefan este destul de grăitor 
pentru inconsistența ofensivei echi
pei oaspete. Iar dacă adăugăm că, 
de fapt, singura minge care putea 
poposi în poarta lui Ștefan n-a 
fost decît cea expediată de Domide 
(min. 68) la rădăcina barei, din- 
tr-un șut din afara suprafeței de 
pedeapsă, rezultă că U.T.A. nu se 
poate plînge că și-a irosit ocaziile.

Meciul „U“ Cluj — U.T.A. nu s-a 
dezmințit pe plan spectacular, cei 
aproape 10 000 de spectatori (dintre 
care unii au venit pe parcursul jo
cului. atunci cînd soarele s-a făcut 
mai mult simțit) asistînd la o con
fruntare deschisă; purtată cu ar
mele fotbalului și în care rare al
tercații (Uifăleanu—Pojoni, Lică— 
Birău) n-au pus în umbră spiritul 
de sportivitate.
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Neagu a fost ieri un virf eficace. Iată-l aici deschizînd seria celor cinci goluri ale Rapidului.
Foto l Theo MACARSCHI

VICTORIE DULCE,
DAR JOC RAREORI INTERESANT

Tribune goale, foarte frig, cu pre
zența unui soare fără calorii, un ar
bitraj miop față de Intrările dure, 
Jiul — o echipă dispusă să lupte, 
dar fără să știe cum, și Rapid — 
o formație în stare, în egală măsu
ră, de fapte mari și de greșeli enor
me, lată pe scurt conturul partidei 
de ieri, soldată cu multe goluri, dar 
fără alte virtuți deosebite. Foamea 
de puncte a bucureștenilor a fost sa
tisfăcută. Deși conduși cu 1—0, în 
urma unei combinații perpendiculare 
și exacte, realizată de către Mulțescu 
și Stoian și facilitată de plasamentul 
impropriu al fundașilor lui Răducanu, 
giuleștenij au dominat de la început, 
dizolvînd și învăluind flancul stîng 
al apărării oaspeților, zonă unde Pe- 
treanu a făcut deseori ceea ce tre
buia să facă o extremă bună. Dacă, 
a existat în jocul Rapidului și o se
rie de combinații și de acțiuni bine 
reglate, am observat și o serie de 
inadvertențe, proprii echipelor care 

teștenilor, cea mai clară aparțl- 
nînd lui M. Popescu In min. 44.

Nu trec nici 4 minute din repri
za secundă și Dobrin aruncă In 
extaz tribunele. După ce îi înșiră, 
ca mărgelele pe o ață, pe I. Cons- 
tanfincscu, Antonescu și Nistor, el 
pasează paralel, de pe linia de 
fund. Iui Frățilă care, de Ia 7 m, 
n-are de îndeplinit decît o simplă 
formalitate și e 2—0. Farul ripos
tează cu două contraatacuri peri
culoase, dar șuturile lui I. Constan
tinescu (min. 53) și Tufan (min. 75) 
greșesc de puțin ținta. F.C. Argeș 
preia inițiativa și în min. 77 reali
zează un nou gol. La o acțiune ful
gerătoare pe aripa dreaptă, Radu 
pătrunde în careu cu doi apără
tori în spate, îl vede liber pe Jer- 
can, pasează lateral și acesta tri
mite un nou „proiectil" în plasa 
porții lui Ștefănescu: 3—0. Cara- 
man năvălește imediat în careul 
argeșean, dar Stan îi smulge ba
lonul din picioare în ultimă in
stanță. Urmează două cornere con
secutive la poarta lui Stan, dar 
imediat Dobrin „vînează" balonul 
și se infiltrează în careul constăn- 
țean unde, dintr-o poziție laterală, 
trage la poartă, mingea lovind mî- 
na lui Nistor. Arbitrul refuză pe- 
naltyul considerînd un henț invo
luntar. Argeșenii nu protestează, tn ,, 
fond și 3—0 reprezintă o victorie 
destul de netă, absolut meritată.

George MIHALACHE

POLITEHNICA 2(0»

AM VĂZUT IEȘENI... R1ZIND
IAȘI, 28 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Da, pe stadionul din Copou, am 

văzut, în sfîrșit, ieșeni rîzînd. E 
și normal. Echipa lor a obținut o 
victorie prețioasă și două puncte 
mari. Dar, înainte de toate, am 
vrea să spunem că am văzut la 
Iași un meci de o ținută sportivă 
ce merită evidențiată. „Gurile rele" 
au vorbit mult de acest meci. Se 
vorbea de... dușmănie, de polițe, 
de Iordache, de nu știm ce. Dar 
cei ce au încercat să toarne benzi
nă pe foc, să incite cele două for
mații la o dispută peste limitele 
regulamentului, s-au înșelat. întîl- 
nirea de la Iași a fost mai sportivă 
decît ar fi crezut mulți. Spre cin
stea lor, spectatorii ieșeni (ca șl ju
cătorii) nu au luat în seamă nimic, 
și-au ajutat echipa în momentele 
grele, i-au aplaudat eforturile și în 
final s-au bucurat de victoria ei. 
Apropo de sportivitate i s-au dat 
două avertismente în acest meci (lui 
Negrea și Romilă I), ca urmare a 
unor faulturi de joc, intrări mai 
tari și nicidecum acte grave.

Miza jocului și tensiunea presu
pusă că va fi pe stadion au cam 
influențat meciul, în prima parte a 
sa. Ieșenii doreau să înscrie cît 
mai repede și greșeau, de regulă, 
pasele decisive în preajma careu
lui. Steliștii erau cam reținuți și 
de aici — aproape 45 de minute — 
am asistat Ia un joo cu acțiuni 
confuze, debusolate. Gazdele l-au 
obligat pe Haidu în min. 4 să blo
cheze o minge periculoasă urmări
tă de Marica. După gceea, Incze a 
irosit o bună situație. Replica Ste
lei vine abia în min. 23, cînd Năs- 
tase șutează din întoarcere, de ia 
14 m, și gazdele ies... cu fața cu
rată grație admirabilului reflex al 

își caută stilul, avînd încă nesiniro
nizări, nesiguranță, atitudini riscante 
sau inutile. Fermitatea victoriei nu 
se datorește doar jocului învingători
lor, ci și adversarului, ușor vulnera
bil tn faza de apărare și parcă ceva 
mai dotat în acțiunile ofensive. Spu
nem aceste lucruri, pentru că Rapi
dul trebuie să joace și tn campionat 
mal bine decît a reușit pînă acum. 
Ea ne-a sugerat și ieri că știe mai 
mult decît reușește să exprime. Ea 
ne-a surprins și ieri, comițînd unele 
erori, incompatibile cu valoarea echi
pei și cu randamentul ei recent în 
meciurile internaționale. Am obser
vat dezordine în comportarea funda
șilor. Codrea își periclitează echipa 
prin plecările lui inoportune în fată. 
Lupesou avansează mult la mijlocul

Stadion Republicii; teren bun; 
timp rece : spectatori aproxima
tiv 3 000. AU înscris : STOIAN 
(min. 7) NEAGU (min. 20 șl 5S), 
CODREANU (min. S3), CODREA 
(min. 42), ENE (min. 76). Rapor
tul șuturilor Ia poartă : 16—11
(pe Bpațiul porții : 7—4). Raport 
de cornere ! 8—2.

RAPID : Răducanu I — Pop 0. 
Boc 8, Lupescu 8, Codrea 7, Dinu 
8, Dumitru 8 (min. 60 Angeleseu), 
Petreanu 9 (min. 67 Năsturescu), 
Ene Daniel 7, Neagu 8, Codreanu
7.

JIUL : sueiu 8 (min. 77 Marin- 
can) — Georgescu 8, Georgevlcl 
o, Stocker 8, Popescu 4 (min. 42 
Mihai Marian), Cotormani 6, 
Dodu 6. Urmeș 5, Stoian 7, Mul
țescu 5, Naldin 6.

A arbitrat I. CIMPEANU 
ajutat la linie de T. Gaboș și I. 
Constantinescu (toți din Cluj).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tlneret-rezerve : Rapid — 

Jiul 2—0 (0—0).

terenului. Iăslndu-1 singur pe Boc. 
Marcajul este deseori neglijent. Iar. 
în fazele de atao, începute bine, se 
greșește prea des, prin pase de mîn- 
tuială, trimise inutil coechipierului 
cel mat sever marcat. Rapidul este 
în prezent o echipă care aleargă 
enorm după un gol, pentru că în 
unele momente-cheie ale jocului cei 
implicați refuză să gîndească. Poten- 
țîndu-și efortul general prestat cu 
ceva mai multă judecată, ea ar ieși 
mai frecvent victorioasă și ar rea
liza și un fotbal mai substanțial și 
mai spectaculos. Giuleștenii au ega
lat prin Neagu, care a reluat i*n 
poartă centrarea lui Petreanu (min. 
20). Și s-a detașat treptat prin punc
tele înscrise de Codreanu (combina
ție Dumitru—Petreanu — centrare 
peste apărarea surprinsă și furată de 
joo a Jiului — (min. 35), Codrea (min. 
42), Neagu (șut excelent, puternic, 
surprirzător, de la marginea careului, 
ajutat și de greșeala lui Suciu — 
min. 59) și Ene Daniel (care a re
luat o minge respinsă de portarul ad
vers — min. 76).

Jiul ne-a făcut impresia unei echi
pe voluntare, dar lipsită de valori 
maj acătării. Acasă joacă probabil 
aspru, dar ieri a arătat mereu nesi

lui Costaș. Faza a mai dat curaj 
oaspeților, care ies mai mult la 
joc. Dar, și de o parte și de alta, 
totul șe oprește la marginea ca
reurilor de 16 m. Centrările lungi, 
înalte, și șuturile răzlețe nu au 
efect. Primul corner îl consemnăm 
în min. 38. Spune ceva, nu ? Pînă 
la pauză, Pantea și Năstase scapă 
o bună ocazie (min. 40), iar Incze 
îl imită (min. 44). A fost o repriză 
de nota 5.

Stadion 23 August, timp friguros (0°), teren necorespunzător pentru un 
Joc de divizia A, spectatori aproximativ 7 000. Au marcat MARICA (min. 57) 
șl INCZE IV (min. 87). Raportul șuturilor Ia poartă j 16—4 (pe spațiul porții: 
10—1). Raport de cornere : 4—3.

POLITEHNICA: Costaș 7 — Romilă I 7. lanul 9, Hancerluc 8, Pali 8, 
Mărdăreseu II 5 (min. 46 Romilă n 7), Simlonaș 7, Incze 8, Stolcescu n 8, 
Marica 8 (min. 83 Dănllă), Moldoveanu 7.

STEAUA : Haidu 7 — Sătmăreanu 7, Smarandache 8, Negrea 7, Crlstache 
7, Naom 5, Vigu 7, Pantea 6, ștefănescu 6 (min. 70 Aelenei 6), Năstase 6, 
Marcu 6 (min. 46 Iordănescu 6).

A arbitrat V. TOPAN ajutat la linie de A. Pop șl Gh. Vereș
(toți din Cluj).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tlneret-rezerve : Politehnica — Steaua 1—3 (1—0).

După pauză, Ia Steaua, în locul lui 
Marcu (a acuzat o întindere) a in
trat Iordănescu, care la începutul 
partidei nu a vrut să joace pentru 
că antrenorii i-au cerut să evolue
ze pe extrema stingă 1 La Politeh
nica, Romilă II l-a înlocuit pe Măr- 
dărescu II, lăsat la cabine de Măr- 
dărescu I, pentru că fiul jucase 
slab. Meciul a devenit mai animat 
Fazele se succed cu mai mare frec
vență la poartă, grație echipei gaz
dă, care, deși cam pestriță în al
cătuire, depune eforturi să cîștige. 
In min. 50, Moldoveanu șutează in 
bară, anunțînd pericolul ce avea 
să se abată la poarta lui Haidu. Și 
acest pericol avea să-1 creeze un 
fundaș „de meserie", Stoicescu, 
transformat în atacant în disperare 
de cauză. In min. 57, el trimite o
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guranță tn fața careului propriu. A- 
părătorii se acoperă unii pe alții 
puțin sau de loc, sînt greoi șl rămtn 
descumpăniți tn fața adversarului 
care circulă. Arbitrajul, după o opti
că stranie, a lăsat nesancționate o 
sumedenie de faulturi comise tn afa
ra sau în interiorul careurilor. îp fe
lul acesta a frustrat ambele echipe. 
Principala greșeală a lui I. dmpeanu 
avea să fie toleranța.

Romulus BALABAN

PETROLUL 1(1)

Univ. CRAIOVA 1 (1)

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

La cel de-al doilea meci conse
cutiv pe teren propriu, petroliștii 
n-au mai reușit să reediteze victo
ria din etapa precedentă șl — după 
cum mărturiseau spectatorii local
nici — nici să presteze un joc la 
nivelul celui din confruntarea cu 
studenții clujeni. De această dată, 
evoluția lor a fost — în general — 
modestă, jocul în atac lipsit de ori
zont, total ineficace. Astfel că, deși 
au deținut superioritatea teritoria
lă In cea mai mare parte a timpu
lui, în repriza secundă avînd chiar 
perioade de dominare masivă, ei 
s-au văzut nevoiți a se mulțumi 
doar cu un rezultat de egalitate. De 
altfel, putem aprecia ca just acest 
rezultat, deoarece și craiovenil au 
avut meritele lor în disputa de azi 
(n.r. ieri), reușind să se apere cu 
strășnicie și să contraatace, destul 
de rar, ce-i drept, doar foarte pe
riculos.

Partida a debutat Intr-un ritm 
lent, plicticos. Ploieștenii par ceva 
mai activi în zona de mijloc dar 
ei se dovedesc fragili și neinspirați 
în fața careului oaspeților.

Dar, iată mtnutul 29, Tarălungă, 
venit pe dreapta, primește un ba
lon din apărare și, văzîndu-1 pe 
Oblemenco scăpat de sub suprave
gherea lui Bădin, ÎI deschide lung 
și precis pe partea opusă; înain
tașul craiovean interceptează min
gea și, cu toată opoziția tardivă a 
fundașului central ploieștean, șu
tează splendid, cu stîngul făcînd i- 
nutil plonjonul lui Mișu Ionescu.

Căzut pe neașteptate, golul are 
darul de a anima partida. Ploieș- 

pasă excelentă înainte, Marica 
sprintează, șutează pe lingă Haidu, 
ieșit în întîmpinare, și înscrie. Po
litehnica joacă dfn ce în ce mai 
bine. Va avea lungi perioade de 
dominare, pentru că mijlocașii săi 
sînt mai activi, pentru că înaintașii 
— Marica și Incze, mai ales ulti
mul — sînt în bună dispoziție 
Steaua face eforturi să echilibreze 
situația, dar nu reușește. Naom 
este mereu în contratimp cu ac

țiunile lui Vigu (nici el prea clar). 
Cît privește pe înaintași, aceștia 
au dispărut aproape total din joc 
(vedeți raportul șuturilor). O dată, 
în min. 67, Năstase a pătruns în 
careu, dar a întîrziat să șuteze, iar 
Hanceriuc a trimis în corner, prin 
alunecare, 'și buna ocazie a lui 
Năstase a fost irosită. După aceea, 
ieșenii și-au reluat ofensiva și în 
min. 87 înscriu din nou: Stoicescu 
a pătruns pe stingă, a intrat în ca
reu, a centra în fa(a porții și Incze 
a reluat cu capul în colțul opus și 
a marcat. Politehnica, mai bună 
după pauză decît adversara sa, și-a 
croit drum spre victorie. O merită.

Constantin ALEXE

S.C. BACĂU 4(2)

C.F.R. CLUJ 1(0)

AU PRIMIT TREI GOLURI PAR ABILE
BACĂU, 28 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Credeam că neputința șl resemna

rea s-au cuibărit definitiv In sufle
tul jucătorilor de la Cluj. Ferovia
rii au infirmat astăzi (n.r. — ieri), 
în meciul cu S.C. Bacău, această 
ipoteză. El au jucat curajos, deschis, 
s-au bătut pentru fiecare minge. E- 
chipa clujeană, deși lipsită de apor
tul a trei jucători de bază : Cojo- 
caru, Toțoianu șl Szoke .— care, așa 
cum ne-a declarat dr. C. Rădulescu, 
„s-au dat accidentați" — a lăsat o 
bună impresie spectatorilor băcăuani.

Stadion „23 August’, teren moale, timp răcoros, spectatori aproximativ 
5 000. Au marcat: RUGIUBEI (min. 5 șl 38), PANA (min. 58 șl 80), respectiv 
ȘOO (min. 50). Raportul șuturilor la poartă : 17—6 (pa spațiul porții : 8—3). 
Raport de cornere : 3—4.

SPORT CLUB BACAU : Ghlță 8 — Mloc 9, Catarglu 8, Vellcu 7, Kiss 6. 
Vătafu 7 (min. 75 sinăuceanu), Hrițcu 6, Pană 8, Dembrovschl 5 (min. 87 
Pruteanu 7), Rugiubei 9, Sorin Avram 7.

C.F.R. CLUJ : Pop 4 (min. 63 Gagea 4) — Țegean 7, Dragomir 6, Lupu 6, 
Roman 5, M. Bretan 6. S. Bretan 6, Șoo 8, Munteanu II 5 (min. « Donlcl 5),

Ea a combinat frumos în cJmp, ju
cătorii ei s-au găsit cu „mingi lungi", 
trimise în adîncime de Soo șl O. lo- 
nescu. Apărarea s-a lăsat însă ușor 
destrămată, iar portarul Pop, debu
tant în divizia A, s-a dovedit ne
sigur șl ezitant, făcîndu-se vinovat 
de primirea primelor goluri. înlocui
torul său, Gagea, a greșit șl el la 
golul 4, așa Încît trei din cele patru 
goluri primite de clujeni puteau fi 
parate.

Sport Club Bacău a fost Inegală în 
joc. A avut momente bune urmate 
de căderi. Se pare că gazdele nu 
s-au concentrat suficient asupra 
partidei pe care au socotit-o ușoară 
și dinainte cîștigată. Dembrovschl 

CU UN ATAC FRAGIL 
NU SE POATE CÎȘTIGA

tenii se precipită In atac, vine me
reu In față și fundașul Nae Io
nescu, dar apărătorii Băniei se 
descurcă bine, fiind'șl rîndui porta-

Stadlon Petrolul, timp frumos, 
teren moale, spectatori : aproxi
mativ 7 000. A:i marcat : OBLE
MENCO (min. 29) și CIUPITU 
(min. 44), Raportul șuturilor la 
poarta : 23—6 (pe spațiul porții: 
8—2) Raport de cornere : 15—1.

PETROLUL : M. Ionescu B — 
Gruber 8, Bădin 8. Mocanu 9, N. 
Ionescu 8, Dincuță 7, Decu 6, 
Moraru 6, Grozea 7 Clupitu 7, 
Harapii 5 (min. 66 Țaporea 6).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Oprea 9 — Niculescu 8, Mincă 9, 
Tacol 8, Velea 8, Strîmbeanu 7, 
Ivan 7, Pîrvu 5 (min. 46 Niță,
min. 80 Sameș), Oblemenco 7,
Donose 7 Țarălungă 7.

A arbitrat N. PETRICEANU
*★★*. ajutat la linie de G.
Dragomir șl M. Cîțu (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Petrolul — 

Universitatea Craiova 2—0 (0—0).

rului Oprea să intervină spectacu
los, In min. 30 și 36. Cu un minut 
înăinte de pauză însă, o pătrunde

ST. ROȘU 3(1)

AS. A. 1(1)

CHIAR ATÎT
BRAȘOV, 28 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Parcă de cînd lumea în divizia A 

și sfidînd legea „micii ciupeli", atît 
de dragă multora dintre formațiile 
vizitatoare. A.S.A. Tg. Mureș a luat 
azi (n.r. — ieri) un start mai tare 
decît rutinatul ei partener de în
trecere.

Precauți în situația de apărare, 
compartiment întărit prin retrage
rea lui Orza (tricoul cu nr. 11) 
în fața fundașilor centrali, elevii 
iui Tiberiu Bone ies la joc destul 
de periculos pe contraatac, prin
zând defensiva adversă pe picior 
greșit. La o asemenea acțiune ful
ger (în min. 5), cade și golul i 
găsit cu o minge, Mureșan dema
rează perpendicular pe aripa stin
gă și, cînd ajunge Ia marginea 
careului mare, șutează surprinză
tor încercîndu-i vigilența Iui Ada- 
mache ; portarul brașovenilor nu 
reușește decît să respingă în fața 
porții, de unde Fazekaș atent in
troduce balonul în plasă. Galeria 
gazdelor a amuțit, băieții Iui Proca 
șl Meszaroș par uluiți și în min. 
12 abia scapă de încă un gol i 
Mureșan pătrunde în voie, frontal, 
pe culoarul lăsat liber de Jenei și 
Olteanu, dar în loc să șuteze, pa
sează, lateral... răspunderea lui 
Fazekaș, care e contrat in extre
mis de Ivăncescu.

Treptat-treptat, brașovenii se re
găsesc. Mai „subțirei", ei se de
marcă și combină mai ușor pe te
renul greoi și pun stăpînire pe 
joc. în min. 17, Drăgoi saltă min
gea peste barș din poziție favora
bilă ; min. 24, la o lovitură liberă, 
aproape întreaga echipă brașovea- 
nă s-a mutat la poarta Iui Nagel:

Stadion Tineretului : timp însorit dar friguros ; teren greu ; spectatori 
aproximativ 5 000. Au marcat : FAZEKAȘ (min. 5), OLTEANU (min. 24), PES
CARU (min. 70), ZOTINCĂ (min. 78). Raportul șuturilor la poartă :* 21—10 
(pe spațiul porții : 9—4). Raport de cornere : 11—1.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Ivăncescu 8. Jenei 7, Olteanu 9, Rusu 
8. Pescaru 8, Caclar 6, Ghergheli 6, Zotincă 8, Drăgoi 6, Gyorfi 6

A.S.A. : Nagel 7 (min. 81 Solyom) — SzBldșl 7, Toth 6. Ispir 6. Czako 5. 
Nagy 6, Hajnal 8, Lucaci 5 (min. 80 Șleam). Mureșan 5, Fazekaș 71 Orza 7.

A arbitrat IOSIF RITTER *★*, ajutat la linie de G. Blau și A. Zbercea 
(toți din Timișoara).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — A.S.A. 3—0 (2—0).

CLUJENII

a jucat slab, cum nu l-am văzut 
niciodată, tn schimb, Rugiubtl a-a 
arătat a fl în mare formă. A mar
cat două goluri șl a creat alte cîte
va, fiind după opinia noastră, cel 
mai bun jucător de-pe teren. Publi
cul i-a aplaudat realizările și i-a 
scandat numele m semn de prețuire.

Iată stenograma golurilor ; tnin. 5 
— Rugiubei se învîrteșto cu mingea 
printre trei adversari și șutează cu 
dreptul, din marginea careului de 
16 m, surprinzîndu-1 nepregătit pe 
portarul Pop : 1—0, Min. 38 — Mioc, 
urcat în atac, centrează înalt în 
careu, portarul Pop iese neinspirat,

★, ajutat la linie de V. Murgășanu și

C.F.R. Cluj 0—1 (0—0).

ratează intercepția și Rugiubei, reia 
cu capul mingea în poartă : 2—0. 
Min. 56 — oaspeții reușesc să reducă 
scorul prin Soo, care speculează o 
greșeală colectivă a apărării băcăua
ne : 2—1. Min. 58 — Pruteanu, înlo
cuitorul lui Dembrovschi, schimbă 
jocul de pe dreapta pe stingă, la So
rin Avram, urmează o centrare a 
acestuia și Pană reia tn gol: 3—1. 
Min. 80 — ultimul goi al meciului 
este înscris tot de Pană, cu largul 
concurs al portarului Gagea, care 
s-a lăsat păcălit de o minge ușoară, 
trimisă de băcăuan în colțul scurt ; 
4—1.

Dumitru VIȘAN

re, urmată de centrare, a lui Ha- 
rapu produce o situație critică în 
careul oaspeților, apărarea acestora 
(chiar și Oprea) are cîteva momen
te de bîlbîială șl Ciupitu profită, 
expediind, din apropierea porții, ba
lonul In plasă.

După pauză, jocul are aproape un 
singur sens, spre poarta lui Oprea. 
Gazdele forțează din ce în ce mai 
mult victoria (uneori întreaga for
mație „urcă" în atac), obțin corner 
după corner, dar golul, care pare în 
repetate rînduri inevitabil, nu va 
cădea.

Supuși unei presiuni pe alocuri 
sufocante, oaspeții se apără cu o 
dîrzenie exemplară (Oprea avînd 
intervenții excelente) și reușesc să 
mențină pînă în final rezultatul fi
xat în prima repriză.

Arbitrul N. Petriceanu a condus 
foarte bine această întîlnire, dis
putată într-o notă de sportivitate, 
dar a greșit — după opinia noastră 

în ultimele minute, cînd nu a 
penalizat cu lovitură indirectă In 
careul craiovenilor o obstrucție co-s 
misă de portarul acestora.

Constantin FIRANESCU

N-A FOST
DE SIMPLU...

Ivăncescu execută înalt, în careu, 
mingea îl depășește pe Nagel 
(după părerea noastră faultat de 
un adversar în suprafața Iui de 
protecție) și este expediată cu 
capul în plasă de fundașul Oltea
nu, venit pe fază pentru orice e- 
ventualitate. Golul fiind validat, 
Steagul roșu depășește mai ușor 
punctul critic, menținîndu-se în 
ofensivă pînă la sfîrșitul reprizei 
și ratînd prin Gyorfi, în min. 35, 
o bună ocazie la poarta lui Nagel.

Cu excepția fazei din min. 47 
(șut periculos al lui Lucaci, res
pins cu dificultate de Adamache), 
fizionomia partidei se păstrează 
și după pauză, cînd brașovenii for
țează victoria. In min. 50 și 51, 
Gyorfi și Pescaru risipesc două 
bune ocazii, dar în min. 59 Gher- 
gheli, scăpat singur spre poartă, 
este faultat clar în care» de fun
dașul Ispir. Stupoare i arbitrul 
Iosif Ritter, atît de culant pînă 
astăzi cu penalty-nrile, nu acordă 
nimic.

Presată, continuu, apărarea oas
peților își pierde din luciditate și 
comite erori. In min. 70, Zotincă 
centrează pe partea opusă, din 
piciorul unui apărător mureșan 
mingea ajunge la Pescaru, care 
complet nemarcat, înscrie cu sete 
de Ia aproximativ 10 m.

Opt minute mai tîrziu, defensiva 
oaspeților _ gafează literalmente i 
Toth trimite ușor în careu lui... 
Pescaru, care nu stă pe gînduri 
și șutează în colțul lung; Czako 
vrea să respingă, dar Zotincă, a- 
flat lingă, ei îi „suflă" balonul 
și-l împinge în plasă.

G. NICOLAESCU
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In istoria sportului iugoslav 

Înscrise de MIROSLAV CERAR
între sportivii care, In ultimii 15 

ni, au înscris pagini ds glorie în 
storia sportului iugoslav, Miroslav 
lerar ocupă un loc d» frunte. Multi- 
iltl campion mondial, olimpie ți eu- 
•opean, component de bază — an! 
n șir — al echipei reprezentative, 
'imnastul Cerar a dobîndlt, în pa
ria sa (ca și peste hotare), o mare 
xjpularltate, fiind desemnat de mai 
nulte ori „cel mai bun sportiv al 
inului" în R.S.F". Iugoslavia.

Și pentru bucuria de a-1 revedea 
pe faimosul Cerar, așteptam cu mult 
interes, în iunie, la Belgrad, cea de 
a ITI-a ediție a Campionatelor Bal
canice de gimnastică. Dar, surpriză. 
Ceea ce la încegut părea doar un 
zvon, o știre nu îndeajuns verifi
cată, a devenit curind realitate : 
Cerar nu concurează ! Explicațiile ni 
le-a dat apoi chiar Miroslav Cerar, 
pe care l-am rntîlnit la Palatul spor
turilor din Noul Belgrad t „M-ani 
accidentat în turneul efectuat in 
timpul iernii, in Japonia. La începui, 
se părea că nu e atit de grav, dar, 
iată, au trecut atitea luni și cu nu 
pot lucra încă în forță, la nivelul 
cerut de o ntare competiție. Nu 
știu dacă voi mai putea să lupt vreo
dată pentru faima sportivă a patriei 
mele, nu știu dacă Ia calul cu 
minere, aparatul ce l-am îndrăgit 
atît de mult și cu care am obținut 
numeroase satisfacții, voț mai obține 
vreun succes. Mă tem că nu".

Și temerea lui Cerar s-a dovedit 
întemeiată. El a trebuit să renunțe, 
mult mai devreme decît âși închipuia 
.și decît ar fi dorit, la activitatea 
sportivă propriu-zisă.

A venit totuși la sală, făcînd un 
lung și obositor drum din alt oraș 
al Iugoslaviei, pentru a-i reîntîlni, 
fie și pentru cîteva ore, pe gimnaș- 
tii români și bulgari, prieteni și ad
versari în atitea concursuri, de-a 
lungul a multor ani. S-a întreținut 
cu campionul nostru Petre Mihaiuc, 
cu Gheorghe Păunescu, cu ceilalți 
gimnaști români, cu componenții e- 
i-hipei bulgare, apoi s-a scuzat : 
..Știți, in aceste zile se desfășoară 
intr-un alt oraș din țară un curs de 
perfecționare a antrenorilor și nu 
pot lipsi dc acolo, am multe de învă
țat !“

Sportivul de faimă internațională, 
multiplul campion mondial, olimpic 
și european, colecționarul a nu mai 
puțin de 30 de medalii de aur, argint 
și bronz i'n competițiile de mare anver
gură organizate de cel mai i'nalt for 
al gimnasticii, la 32 de ani, după o 
activitate sportivă de performanță de 
mai bine de 15 ani, consideră că nu 
poate aborda antrenoratul, decît cu 
o pregătire specială 1

FINALA „CUPEI MONDIALE" LA HANDBAL AU LUAT SFÎRSIT CB DE SCRIMA
(Urmare din pag. I)

pași ți apoi a înscris nestingherit, 
obținînd egalarea (14—14).

Au urmat alte două perioade 
de p minute. Bota ne aduce din 
nou avantaj (min. 71,40), iar ace
lași Milkovici a restabilit egalita
tea (min. 74,50) : 15—15. In ultima 
prleungire, Pribanici a marcat 
(16—15) în min. 76,50 și, în con
tinuare, am avut marea șansă de a 
avea superioritate numerită (Hor- 
vat a fost eliminat în min. 77,48). 
Gruia a tras însă într-un moment 
cu totul nejustificat, iar apoi Bota 
—- singur pe semicerc — a șutat 
în bară! Putea fi 16—16, scor care 
ar fi Reflectat mai bine situația 
din teren. Dar talentatul nostru 
pivot a greșit de puțin aruncarea 
sa, iar Milkovici, trezîndu-se din 
nou cu balonul (ricoșat din bară) 
în brațe nu a 'făcut decît oficiul 
dc a-1 trimite în poarta goală 
(17—15), deoarece Penu se afla în 
acel moment și el în atac...

Și astfel, la capătul unui turneu 
în care formația României a avut 
o comportare meritorie, nu am pu
tut ocupa decît locul secund, ona-

ROELANTS IN JAPONIA
Celebrul atlet belgian Caston Roe- 

lants și-a confirmat participarea la ma
ratonul care va avea loc la 5 decem
brie la Tukvoka în Japonia. El îl va 
avea de înfruntat pe favoritul nr. 1, 
americanul Frank Shorter.

VOINȚA ARAD-fete SI POLITEHNICA BUCUREȘTI-băieți, 
CAMPIOANE ALE ROMÂNIEI LA TENIS DE MASĂ

ARAD, 28 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

în Sala sporturilor din localitate a 
luat sfirșit returul campionatului re
publican de tenis de masă pe' echipe 
o adevărată competiție maraton. La 
capătul celor 6 zile de întreceri, ti
tlurile naționale au fost cucerite de 
VOINȚA ARAD (Magdalena Lcșsai, 
Judith Krejec. Livia Căruceru, an
trenor Emil Procopeț) la fetn și PO
LITEHNICA BUCUREȘTI (Teodor 
Gheorghe, Siclian Nicolae. Adam 
Antal, Mihai Bobocică. Mihai Col- 
țescu. antrenor prof. Andi Ardelea
nul Ia băieți.

Deși învinse în ultima întîlnire dc 
fosta campioană a- țării, Progresul 
București, datorită zestrei de puncte 
acumulată pe parcursul întregului 
campionat (tur-retur). elevele antre
norului Emil Procopeț au terminat 
victorioase competiția, ele alcătuind 
o garnitură omogenă, cu o compor
tare constantă și bună. Principala rea
lizatoare a fost Magdalena Lessai. o 
apărătoare prin excelență, și o ju
cătoare extrem de tenace. Nu trebuie 
neglijată fără îndoială, nici contribu
ția celorlalte două coechipiere. Judițh 
Krejec și junioara Livia Câ- 
ruceru. Sintem convinși că suc
cesul repurtat acum va constitui un 
imbold puternic pentru îmbunătăți
rea procesului instructiv-educativ al 
jucătoarelor de tenis de masă din 
Arad, pentru intensificarea muncii de 
depistare a unor noi elemente tinere 
de perspectivă.

După cîștigarea cîtorva titluri na
ționale de juniori șl seniori (la pro
bele individuale), reprezentanții clu
bului bucureștean Politehnica înscriu

PLUTON COMPACT IN FRUNTEA 
CLASAMINIBLBI LA ȘAH

Și în rund* a 7-a, disputat» asea
ră, finallștil campionatului național 
da șah au preferat soluțiile pașnlee, 
pe tabla cu M de patnate. Remizele 
au abundat, din nou numai două 
partide fiind decise. Anume, Partos 
l-a învins pe Pușcașii, iar Ungurea- 
»u pe Ghîzdavu. Egalitatea a fost 
consemnată în întîlnlrile Botez- 
Neamțu, Szabo-Ciocâltea, Mititelu- 
Stanciu, Ghițescu-Pavlov, Drîmer. 
Stoica, Ghindă.Șuta. întreruptă par
tida Buza-Adam,» iar cea dintre 
Reicher ți Vaisman s-a amînat.

fată o elocvent! confirmare a ace
lor calități ale marelui sportiv iu
goslav, care l-au permis să-și înscrie 
în palmares strălucite succese, să do
mine autoritar ani în șir întreceri 
europene sau mondiale de mare pres
tigiu : seriozitate, pregătire temeini
că, viață sportivă exemplară, pasiu
ne fierbinte pentru sportul preferat.

Neîndoios, Miroslav Cerar a fost, 
în ultimii 15 ani, unul din cei mai 
mari și mal populari sportivi 
ai Iugoslaviei. A cucerit patru 
titluri de campion mondial, două 
de campion olimpic și zece de 
campion european, de 13 ori a fost 
campion absolut al țării, a figurat 
de 120 de ori în echipa națională, 
în meciurile inter-țări sau la marile 
competiții. S-a remarcat în arena 
internațională încă din 1958, la cam
pionatele mondiale de la Moscova > 
medalie de bronz la cal cu minere; 
în 1961, la Luxemburg, Cerar devine 
deja o stea a gimnasticii continen
tale ; campion european absolut, 
precum și medalii de aur la trei din 
cele șase aparate ; cal cu minere, 
paralele și inele. Tn anul următor, 
la Fraga, alte succese prestigioase : 
campion mondial la cal cu minere 
și paralele, iar în 1963, la C.E, de 
la Belgrad, un impresionant buchet 
de medalii : 4 de aur (individual 
compus, cal, inele, bară), o medalie 
de argint (sărituri) și una de bronz 
(sol).

■ Apoi, an de an, Ia fiecare apariție 
a sa în marile competiții, Cerar re- Constantin MACOVEI

Președintele R.S.F. Iugoslavia, losip Brpz Tito, îl felicita pe 'Miroslav 
Cerar după cîștigarea titlului de campion olimpic la cal la J. O. din 1968.

rant de altfel dacă vom tine cont 
că apt prezentat — spre deosebire 
de toți ceilalți puternici adversari 
— o formație mult întinerită, ca
pabilă de progres.

■ Cele 32 de goluri, ale partidei au 
fost realizate, de i Pribanici 3, 
Lavrnicr 4, Pokrajac 3, Milkovici 
4, Lazarevici, Horvat, Miljak din 
formația iugoslavă și Birtalan 4, 
Gruia' 4, Bota 3, Gațu, Liqu, Sa- 
mungi, Kiesid din cea română. Au 
condus suedezii Olson și Lundin.

Tn partida pentru locurile 3—4, 
echipa Uniunii Sovietice a între
cut selecționata Cehoslovaciei ■ cu 
15—12 (8—5). Au înscris i Klimov 
7, Kulev 4, Ilin, Rezanov, Mahorin, 
Maximov dc la învingători, res
pectiv, „ Kavan 4, Konecny 3, Sa- 
trapa 2, Benes, Bruna și portarul 
Skarvan (din 7 m) de la învinși. 
Celelalte rezultate i Suedia — RD. 
Germană 15—f2 (7—6) pentru 
locurile 5—6 și Norvegia — Spa
nia . 21—14 (10—5) pentru locurile 
7—8.

MECIURI INTERNATIONALE DE POLO LA CLUJ
în bazinul acoperit din Cluj a 

avut loc dubla întîlnire amicală 
dintre formațiile de polo Voința 
din localitate și A uf bau Magdeburg. 
In primul meci, jucătorii echipei 
gazdă s-au dovedit superiori, în

de data aceasta o performantă tn 
premieră : cea a adjudecării titlului 
in campionatul echipelor de seniori. 
Coloana vertebrală a team-ului care 
a terminat neînvins acest retur a 
lost formată din tandemul Teodor 
Gheorghe — Stefian Nicolae. spor
tivi componențî ai lotului republican. 
Desigur, laurii ciștigati demonstrează 
strădaniile făcute la antrenamente, 
dar aceasta nu înseamnă totul. Teni
sul nostru de masă, masculin în spe
cial. are nevoie de afirmare pe plan 
international. Și. din acest punct de 
vedere, secțiile fruntașe. în primul 
rind cea de la Politehnica București 
și antrenorul Audi Ardeleanu, pot 
să-și aducă o contribuție mai sub
stanțială. O dată cu terminarea cam
pionatului, sînt cunoscute și echipele 
retrogradate : Rovine Craiova, Poli
tehnica Timișoara (masculin). Loco
motiva Buc. — Reprezentare — și 
Școala sportivă Buzău (feminin). Ul
tima. cuprinzînd junioare talentate 
îndrumate de un tinăr și pasionat 
antrenor. Emil Băeioiu. părăsește 
scena primei categorii a campionatu
lui ca urmare a unui meciaveraj in
ferior minim, nu insă fără să-și ti 
apărat onorabil șansele.

în locul celor patru formații vor 
juca anul viitor primele clasate în 
campionatul de calificare, programat 
spre finele lui decembrie, la Iași 
Subliniem, totodată, că în 1972 cam
pionatul republican se va desfășura 
după o formulă nouă, sistem divizie.

★
Dintre rezultatele înregistrate sîm- 

bătă seara si duminică dimineața este 
de consemnat surpriza produsă de 
victoria echipei feminine Rapid Bra

Tot Ieri, în cursul dimineți!, s-au 
încheiat trei dintre partidele între
rupte. tată rezultatele i Pavlov-Bo- 
tea 0—1, Ghindă-Vaisman 0—1, Puș- 
cașu-GrUnberg 0—1.

Trei jucători se află la egalitate 
în fruntea clasamentului, eu alte 

puncte fiecare — Ghițeseu, Far. 
tos șl Ungureanu. Urmează Cioc»!, 
tea și Neamțu — 4 p (o partidă mai 
puțin), Mititelu 4 (1) p. Botez 4 p.

Azi, finala are zi liberă, iar mîi- 
ne după amiază — în sala I.P.G.G. 
— este programată runda a 8-a. 

I

jsurteazl noi victorii da răsunet i 
campion olimpic în 19M la cal eu 
minere, eamplon european la papa
lele în 1965, medalie de aur la eal 
în 1966, campion olimpic la cal fct 
1968, campion european în 1969 șl 
mondial fn 197# — la cal. Printre în
vinșii săi s-au numărat mari ași al 
gimnasticii, ea Mihai Voronin, Ta
kes! Kato, Boria Șahlin, Yukio Endo.

Așa cum se vede din impresionan
tul său palmares, Miroslav Cerar a 
fost un neîntrecut maestru al calu
lui cu minere. Mișcarea sa eleganta, 
precisă, de o extraordinară ampli
tudine, uimea întotdeauna nu numai 
pe spectatori, ci și pe specialiști. De 
remarcat că ultima sa apariție în- 
tr-un concurs oficial și ultima meda
lie de campion al lumii a fost ob
ținută în orașul său natal, Ljubljana, 
în 1970. Puternic legat de aceste 
locuri, dornic și hotărît să ridice, 
cu cunoștințele și experiența sa, alți 
maeștri ai gimnasticii din Slovenia, 
Cerar a anunțat zilele trecute retra
gerea și decizia de a activa ca an
trenor la clubul Olimpia Ljubljana, 
același la care, cu ani în urmă, ob
ținea primele succese.

Un mare sportiv părăsește arena, 
încununat de glorie. Un proaspăt an
trenor intră în focul* luptei sportive. 
Lumea gimnasticii este convinsă că 
numele lui Miroslav Cerar va ră- 
mîne în prim plan.

(Urmare din pag. 1)

rile, întrucît a acuzat o ușoară 
stare alergică). In primul meci ilo- 
retiștele noastre au întrecut forma
ția Turciei cu 9—0, scor pe care 
ave.au să-l repete și în întîlnirea 
cu floretistele iugoslave.

In ■. cursul după-amiezei, echi
pa de floretă fete a țării noas
tre . a întrecut. formația Bulgariei 
cu 7—2 (Pascu 3 v., Drîmbă. și 
Stahl, cite 2 v, respectiv Genovska 
2 v,), adjudeeîndu-și astfel titlul 
de campioană.

Alte rezultate : Bulgaria — Iugo
slavia 8—I. Bulgaria — Turcia 
6—3, Iugoslavia — Turcia 5—4.

întrecerile . pe echipe la spadă 
au fost abordate în .med relaxat de 
sportivii noștri, care au . obținut, 
în primul meci. <» victorie la li
mită în fața formației Greciei 
(5—4) 1 Bărăgan și Sepessi cîte 2 v. 
și Istrate 1 v. In același mod au 
început și întrecerea eu. spadasinii 
bulgari, care au profitat bineînțe
les de această situație, asigurîn- 

vingînd cu scorul de 6—4 (2—1, 
1—2, 1—1, 2—0). A doua partidă 
desfășurată între cele două echi
pe s-a încheiat cu un scor egal t 
7—7 (3—2, 1—2, 1—2, 2-1).

I. POCOL, coresp.

șov (antrenor Vasile Zamfir) în dauna 
Progresului București, deși Maria 
Alexandru nu a pierdut nici un meci. 
Colegele ei însă. Doina Zahacia și 
Mariana Baciu, n-au reușit să facă 
față acțiunilor vehemente ale brașo- 
vencelor. în schimb, tearaul bucureș
tean a marcat o revenire în partida 
cu Voința Arad pe care a și cîști- 
gat-o.

în ultima întîlnire masculină. Po
litehnica București a întrecut Voința 
Arad, dar Teodor Gheorghe a sufe
rit două eșecuri neașteptate : la Și- 
mandan si Rethi.

C. COMARNISCHI

REZULTATE : Echipe tete : Spartac 
Buc. — Voința Buc. 5—3, Rapid Brașov
— Progresul Buc. 5—4, (M. Korodi — 
Zaharia 2—1, Hariga — Baclu 2—1, H. 
Korodi — Alexandru 0—2, Hariga — 
Zaharia 1—2, M. Korodi — Alexandru 
0-2. H. Korodi — Baclu 2—1, Hariga — 
Alexandru 0—2, H. Korodi — Zaharia 
2—1, și M. Korodi.—. Baciu 2—0), C.S.M 
Cluj — Șc. sp. Buzău 3—1, Spartac 
Buc. — Șc. sp. Buzău 5—0, Rapid Bra
șov — Voința Buc. 5—2, Progresul Buc.
— Voința Arad 5—2, (Bablciuc — Căru
ceru 2—1, Zaharta — Lessai 0—2, 
Alexandru — Krejec 2—0. Babicluc — 
Lessai 1—2, Alexandru — Căruceru 2—0 
Zaharia — Krejec 2—1, Alexandru — 
Lessai 2—0).

Clasament, retur ; 1. Voința Arad H 
p (27—13), 2. Progresul Buc. il p (29— 
14), 3. Rapid Brașov 10 p (25—20), 4. 
Spartac Buc. 10 P (23—19), 5. C.S.M. 
Cluj 8 p, 6. ȘC. sp. Buzău 7 p, 7. 
Voțnța Buc. 8 p. Clasament general :
1. VOINȚA ARAD 23 p — campioană 
republicană. 2. Progresul Buc. 21 p 
(S3— 30). 3. Rapid Brașov 21 p (33—49),
4. Sparta® Buc. 1» p, 5. C.S.M Cluj 
17 p, 8. Voința Buc. 13 p (27—59), 7. 
Șo. sp. Buzău 13 p (25—59).

Echipe băieți : Locomotiva Buc. — 
Voința Buc. 9—5, Voința Brașov — Po
litehnica Tim. 9—1. Politehnica Buc. — 
Voința Arad •—8 (Gheorghe — Covaci 
2—0, Bobocie» — Rethi 0—2, Nicolae — 
Covaci 9—«, Bobode* — Trupei 1—2. 
Gheorghe — Șimandan 1—2, Gheorghe — 
Rethi 1—2). Clasament retur j i, poll- 
tehnlaa BueuresM 18 p, 9. progresul 
Bute, 17 p, I. Voința Arad II p. 4. 
C.S.M. Cluj îl p, 5. Looomottva Bue. 
14 p, I. Voința Brașov n p, («1—«),
7, Voința sue. 11 p (M—«7). t. Voința 
eiuj 12 p «8—71), l. Rovine Craiova 
16 p. îl. Folltehnlea Tim. 9 p. Clasa
ment genera! : J. POtTTTHNlCA BUCU
REȘTI Mp — eamploană repubUeană,
5. Progresul Sue. 34 p, 1. Voința Arad 
33 p, 4. C.SM. Cluj 30 p, I. Voința 
Cluj M p, I. Voința Brașov 24 p 
(103—132). 7. voința Bue. M p (103—138).
8. Locomotiva Bue. S3 p, 9. Rovine 
Craiova îl p, 10. Politehnica Timișoara 
20 P.

NÂSTASE ÎNVINS DE FRANUL0V1C1

de
românul 

Zeliko 
Năsta- 

-5, 6—3, 
recentul

BUENOS AIRES, 28 (Agerpres). 
— Finala probei de simplu bărbați 
din cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Americii 
Sud, s-a disputat între 
Ilie Năstase și iugoslavul 
Franulovici. în semifinale, 
se l-a eliminat cu 6—1, 7- 
pe danezul Jan Leschly, 
cîștigător al turneului de la Joha- 
nesburg. La rîndul său, Franulovici 
a obținut o bună performanță în- 
vingîndu-1 cu 2—6, 7—5, 6—1, 6—3 
pe americanul Stan Smith.

Deși în partea sa superioară, cla
samentul Marelui Premiu FILT es
te definitiv (Smith — locul 1. Năs
tase — locui 2), iar ultimul 
rezultat nu-1 mai poate in

Finalj Țiriac
CASABLANCA, 28 (Agcrpi ?s). -

Cea de-a 10-a ediție a campionatelor 
internaționale de tenis ale Marocului 
va cunoaște o finală scontată și lo
gică, notează corespondentul agenției 
France Presse. Românul Ion Țiriac 
(favoritul nr. 1 al concursului) îl va 
întîlni pe francezul Francois Jauffret 
(al doilea cap de serie).

REZULTAT EGAL (2-2) IN REVAKȘ4 MECIULUI
DE HOCHEI (juniori) ROMANIA-BULGARIA

SOFIA. 28 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). — Al doilea 
meci dintre hocheistii juniori ai 
României și Bulgariei s-a încheiat 

conducerea cu 2—0- Abia din 
moment spadasinii români 

concentrat asupra acțiunilor 
aveau de efectuat și au reu- 
egaleze (Istrate — Paniowski 

— Paniowski 5—3). 
au luat conducerea 
: 5—4 cu Paniowski. 
nou recul, deoarece 

va pierde în fața lui Di- 
cu, 5—4. în schimb, ultima 
aparține, total spadasinilor 

care luptă cu maximum de 
pentru a-și . apropia victo- 

6—3, realizat de

du-și 
acest 
s-au 
ce le 
ș:t să
5—3 și Duțu 
După aceea 
prin Sepessi : 
Urnțează un 
Istrate 
mitrov 
manșă 
noștri, 
atenție 
ria. Scor final : 
Duțu, Istrate și Sepessi toți cu cîte 
2 victorii.

In ultimul lor meci trăgătorii 
români au întîlnit echipa Iugosla
viei de care au dispus cu 6—3. Cel 
mai activ dintre reprezentanții 
țării nâastre a fost Duțu, neînvins 
(3 victorii). Sepessi a punctat de
cisiv. în două asalturi, iar Istrate 
în unul.

Alte rezultate în proba de spadă: 
Iugoslavia — Bulgaria 5—4, Turcia 
— Grecia 5—4, Turcia — Iugosla-

Bulgaria — Grecia 5—4, 
Iugoslavia 6—3. La ora

Iugoslavia

via 5—4, 
Grecia —
convorbirii telefonice nu se înche
iase încă meciul dintre Bulgaria 
și Turcia. Spadasinii bulgari con
duceau cu o—2 și oricum nu mai 
pot pierde partida.

Tn acest fel echipele de scrimă 
ale României au obținut — ca și 
la individual — un succes pe toată 
linia. Este ediția cea mai fruc
tuoasă pentru mușchetarii țării 
noastre în care ei și-au adjudecat 
absolut toate titlurile de campioni 
balcanici.

C.S. OLIMPIA —
ETiR TÎRNOVO 16-20

LA IIALTERL
Duminică dimineața, numeroși 

spectatori prezenți în sala Școlii ge
nerale nr. 69 din Capitală au asis
tat la îr.tîlnirea amicală internațio
nală de haltere dintre echipele C.S. 
Olimpia București și 'Etîr Velicovo 
Tîrnovo (R.P. Bulgaria), încheiată 
cu scorul de 20—16 în favoarea oas
peților.

Trebuie menționat că ambele echi
pe au prezentat formații incomplete ; 
de la Olimpia au lipsit coneurenți 
la trei categorii (52 kg, 82,5 kg și 
-|- 110 kg), de la Etir la două cate
gorii (52 kg și 90 kg). Olimpia a 
pierdut această întîlnire datorită 
descalificării halterofililor Georgică 
Enciu (cat. 67,5) și Viorel Dinu (cat. 
90 kg).

Iată cî.știgătorii : cat. 56 kg : Stan 
Dinică (Olimpia) — 280 kg, cat. 60
kg : Virgil lenciu (Olimpia) — 302,5 
kg, cat. 67,5 kg: St. Nicolov (Etîr) 
350 kg, cat. 75 kg : C. Dumitru (O- 
limpia) 340 kg, cat. 82,5 kg : ,1. Kîn- 
cev (Etîr) 365 kg, cat. 110 kg : Gh. 
Belcev (Etir) 395 kg, cat. 4-110 kg : 
G. Borisov (Etîr) 390 kg.

Punctajul a fost calculat astfel : 
pentru locul mtîi — 3 puncte, locul 
doi — 2 puncte, locul trei — 1 
punct, descalificat — 0 puncte.

George ROSNER — coresp.

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Proba individuală masculină din cadrul 
concursului internațional do patinaj ar- 
ttstlo „Patinate Moscovei" a revenit spor
tivului sovletia Serghel Cetveruhln cu 
1 288,7 punct», urmat de Kovaliov 
(URSS), Volkov (URSS), Boborin 
(BBSS), Higochi (Japonia), Wunderlich 
(RDG), Zidek (Cehoslovacia).■

Continulndu-jl turneul tn Italia, o se
lecționat» masculin» de tenis de mas» 
a R.P. Chineza a evoluat la „Palalido" 
din Milano tn compania reprezentativei 
Italiei Victoria a revenit gazdelor cu 
8—9. Aceasta a fost cea de-a patra 
întîlnire dintre cele dou» echipe. In 
primele trei, reprezentanții R.P. Chineze 
au cîștigat cu 4—1 (la Roma), cu 3—2 
(la Cagliari) șl cu 4—1 (la Torino). 

fluenta, specialiștii și amatorii de 
sport din capitala argentiniană aș
teptau cu viu interes confruntarea 
dintre Năstase și Franulovici care 
în acest turneu s-au dovedit de 
departe cei mai puternici protago
niști. Disputa celor do- ași ai te
nisului s-a ridicat Ia un înalt nivel 
tehnic și spectacular, mai ales în 
primele două' seturi, acerb dispu
tate. Pînă la urmă, victoria a re
venit lui Zeliko Franulovici care 
ciștigă în fața lui 
6—3, 7—6, 6—1.

Adversari la 
doi jucători vor fi 
finala probei de dublu, în cadrul 
căreia vor întîlni perechea Fillol 
— Cornejo. Jucătorii chilieni

Ilie Năstase

Jauffret la Casablanca
In .i 

în 4 i 
Nicola 
timp ce Jauffret a dispus cu 6- 
4—6, 6—3. 7—5 de compatriotul său 
J.C. Barclay.

Finala de simplu femei va opu
ne pe belgianca Gurdal, australiencei 
Gilchrist.

semifinale. Țiriac l-a eliminat 
seturi 6—1. f—3. 1—6, 7—5 pe 

i Kalogheropoulos (Grecia). în . .... . ■

rtedecis : 2—2 (0—1, 0—0, 2—1), am
bele echipe avînd perioade aproxi
mativ egale de dominare. Din cauza 
numeroaselor penalizări ale jucăto
rilor români (in total 20 minute), 
hocheiștii bulgari au avut mai multe 
ocazii de a marca, dar portarul Ne- 
tedu a dovedit siguranță în inter
venții. salvmd cîteva ocazii cînd se 
afla față în față numai cu atacan- 
ții bulgari.

In prima repriză, cînd echipa ro
mână a fost în inferioritate numeri
că, Bogdanov a înscris în miiț. 16. 
Repriza secundă s-a desfășurat cu 
mai multe acțiuni la poarta oaspe
ților, fără să intervină însă vreo 
modificare a scorului.

Ultima parte a jocului a fost cea 
mai spectaculoasă. In min. 41, Mo- 
roșan interceptează pucul în pro
pria treime și, scăpat de unul singur, 
înscrie. In același minut, tot el mar
chează, de la 10 m, în urma unei 
acțiuni personale. în min. 45, cînd 
echipa bulgară era în patru oameni, 
la poarta formației românești se 
produce învălmășeală și Nenov ega
lează.

Pînă la sfârșitul meciului, jucătorii 
ambelor formații depun multe efor
turi pentru golul victoriei, dar 
fără succes. Sfîrșitu] partidei găseș
te din nou echipa României în in
ferioritate numerică, dar scorul nu 
se m&i modifică.

TOMA HRISTOV '

C AMPION AT E...
ANGLIA: TOTTENHAM ÎNVINSĂ
în etapa a 19-a a campionatului en

glez, echipa Tottenham Hotspur, viitoa
rea adversară a formației Rapid Bucu
rești în „Cupa U.E.F.A.'*, a jucat în de
plasare cu echipa Chelsea în fața că
reia a pierdut la limită cu 0—1. Golul a 
fost marcat de Charlie Cooke, printr-un 
șut-surpriză de la 25 m.

Alte rezultate : Arsenal — Crystal Pa
lace 2—1 ; Huddersfield — Derby County 
2—1 : Leicester City — Everton 0—0; Li
verpool — West Ham United 1—0; Man
chester City — Coventry 4—0; Nottin
gham Forest — Leeds United 0—2; Shef
field United — Ipswich Town 7—0, Sout
hampton — Manchester United. 2—5; 
West Bromwich Albion — Wolverhamp-
ton Wanderers 2—3; Stoke Newcas lie
3—3.
1. Manchester United 19 13 4 2 43—22 30
2. Manchester City 19 11 5 3 36—17 27
3. Derby County 19 9 7 3 32—15 25

• 4. Sheffield United 19 11 3 5 35—21 25
5. Leeds United 19 11 3 5 27—17 25
6. F.C, Liverpool 19 10 4 5 27—20 24
7. Tottenham Hotspur 19 8 6 5 38—23 22

EDWARD BAILY DE LA TOTTENHAM A VĂZUT IERI RAPIDUL

Domnul Edward Daily, care se recomandă „asistent manager-coach" 
al clubului Tottenham, a sosit sîmbătă la București ca să studieze'jocul 
Rapidului. Observatorul englez ne-a declarat: -„Cred că echipa Rapid e 
capabilă să joace mult mai bine decît am văzut-o azi (nn. ieri) Jucătorii 
mi se par totuși cam firavi. Dumitru (pe care îl urmăresc acum pentru 
a cincea oară) și Dinu au muncit mult, așa precum fac și mijlocașii noștri. 
Nu sînt suficient de edificat asupra tacticii echipei române. De aceea, 
miercuri voi merge Ia Constanța să văd partida cu . Farul. Va fi mai con
cludent pentru mine, observînd cum se comportă Rafjid intr-o partidă pe 
teren străin- In orice caz, echipa din București pare a fi cel mai puternic 
adversar din cîți am întîlnit în actuala ediție a Cupei U.E.F.A. M-a de
primat stadionul aproape gol". i

In ziua a doua a concursului internațio
nal de atletism de Ia Capetown, sportiva 
austriac» Eva Janko a cîștigat proba de 
aruncarea suliței ou 83,25 m. In proba 
masculin» de BOT m, pa primul loc s-a 
clasat englezul A, Carter, cronometrat 
tn l:S0,8, Compatriotul s»u H. Payne a 
terminat învingător tn proba de arun
carea ciocanului cu rezultatul de 83,72 
m, iar atleta sud-african» C. van Zyl 
a ocupat primul loc tn cursa de 1 boo 
m ou timpul de 4:35,4. Proba de trlplu- 
salț s-a încheiat cu victoria lui A. Kat- 
hinlotls (Greda). care a realizat o să
ritura de 15,90 m.

Cu prilejul unul conours de patinaj vi
teză desfășurat la Inzell, cunoscutul 
campion vest-german Erhard Keller a 

eliminat în semifinale cu 2—6, 
7—5, 6—4. cuplul Smith —• Fro- 
ehling (S.U.A.)

în finala probei de dublu femei, 
Hclga Niessen și Heide Orth 
(R.F.G.) au întrecut cu 6—0, 6—2, 
perechea. Maria Giscafre 
Plnto Bravo.

simplu, 
alături însă

...De astă dată, la tușă, au cîștigat jucătorii bulgari
Foto ; M. FELIX

VICTORIE INTERNAȚIONALA
A RUGBYȘTILOR DE LA C.S. ȘCOLAR

Ieri, rugbyștii Juniori al Clubului spor
tiv școlar au obținut o frumoasă victo
rie internațională, întrecînd formația 
bulgară „Asan Itov“ din orașul Kostin-

A FOST FORMAT

XV-le FRANȚEI
Federația franceză de rugby a desem

nat echipa care va întîlni la 11 de
cembrie la Beziers reprezentativa 
României. Iată 15-le francez : Villc- 
preux — Dubertrand. Dourthe, Maso, 
Cantoni — Marot, Astre — Boffeli, 
Bounonio, Saisset — Dauga, Spanghe- 
ro — Martin. Benesis, Aquerin. Re. 
zerve : Burgel, Rossignol, Aguirre, 
Derot și Hortoland.

MIERCURI 1 DECEMBRIE
Preliminarii C.E. (gr. a lll-a) : Grecia — Anglia.

Mdnchcngladbach — Internazionale Milano (în BerlinulC.C.E. : Borussia 
Occidental).

PROGRAMUL SĂPTÂM1NII

SIMBATA 4 DECEMBRIE
(gr. a II-a) ; Bulgaria — Franța.

DUMINICA 5 DECEMBRIE
(gr. a VlII-a) : Turcia — Polonia.

Preliminarii C.E.

Preliminarii C.E.

R.F.G. : BAYERN — 11 GOLURI!
Campionatul vest-german a continuat 

cu disputarea partidelor din etapa a 
16-a. Cu un scor puțin obișnuit, s-a 
încheiat meciul de la .MUnchen, unde 
formația ipcalft Bayern a surclasat cu 
it—1 (4—d) echipa Borussia Dortmund. 
Cunoscutul internațional Gerd Mliller 
a înscris 4 goluri 1 De menționat că 
derbyul Schalke 04 — Bayern MUnchen 
este programat, la 11 decembrie.’

In celelalte meciuri : F.C. Kaiserslau
tern — Eintracht Braunschweig 2—2 ; 
Hannover HG — Eintracht Frankfurt 3—1; 
Arminia Bielefeld — Hertha »C 1—1; 
V.f.L. Bochum — Fortune Dusseldorf 
3—1; V.f.B. Stuttgart — Schalke 04 0—1 

stabilit cea mal bun» performanță mon
dială a anului tn proba de 500 m cu tim
pul de 38,8.

Turneul Internațional de golf desfă
șurat la Wilmongton (Carolina de Nord) 
a fost cîștigat d» concurentul american 
George Johnson, care l-a Învins în ba
raj pe compatriotul sftu Ralph Johnson. 
Ambii sportivi au totalizat 27» puncte.

La Madrid s-a disputat, primul meci 
dintre echipa locală Atletico și formația 
Hapoel Tel Avlv, contînd pentru pri
mul tur al „Cupei campionilor euro
peni" la volei macsulln. Victoria a re
venit oaspeților cu scorul de 3—1 (10—15, 
15—7, 15—8, 15—13).

SPORTIVI CHINSZ1 
EVOLUEAZĂ IN ALBANIA

TIRANA, 28 (Agerpres), —. Se
lecționatele de baschet și volei ale 
R. P. Chineze au sosit la Tirana 
pentru a susține o serie de întîl- 
niri prietenești cu formațiile din 
Albania. Delegația sportivă chine
ză este condusă de vicesecretarul 
general al Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport din R. P. Chi
neză. Su Cen-u.

LUPTĂTORII NOȘTRI

AU DEBUTAT BINE

LA ZAGREB
(Agerpres). — Sportl- 
debutat bine în com-

ZAGKEB, 28
vii români au 
petiția de lupte greco-romane „Tro
feul campionilor" , care a început la 
Zagreb cu participarea a 30 de con- 
curenți din 5 țări. La cat. 100 kg, 
Nicolae Martinescu l-a învins prin 
abandon pe iugoslavul Sumaner, 
Gheorghe Stoiciu l-a întrecut ’a 
puncte pe iugoslavul Pekac, iar Ion 
Baclu a cîștigat prin tuș în fața lui 
Mataruga.

brod (clasată pe locul 2 în campionatul 
divizionar A, al țării vecine). La al doi
lea meci în țara noastră (Joi elevii an
trenorului Sava Savov au învins echipa 
de juniori a clubului Olimpia. întărită 
cu trei divizionari B), Jucători) bulgari 
au întîlnll un adversar mult mai valo- 

#ros, bine pregătit tehnic, tactic și fizic.
De la începutul partidei, bucureștenii 

au atacat cu mult aplomb, s-au apropiat 
des de buturile adversarilor șt domina
rea lor a fost materializată de către 
Milca (încerc.) și Oct. Corneliu (încerc, 
trans, de Martin). în repriza a doua, 
aspectul jocului nu se schimbă și, rind 
pe rînd, Otetaru, Zafiescit, Stănciulescu 
și din nou Zafiescu (încercări) și Martin 
(o transf.) au stabilit scorul final : 28—0 
(10—0) In favoarea echipe! gazdă. Rug
byștii oaspeți, avînd o tehnică modestă, 
s-au remarcat doar prin ambiția cu care 
și-au apărat șansele.

Dumitru NEGREA

(singurul gol a fost marcat de Fischer 
în min. 75). Hamburg S.V. — Werder 
Bremen 2—1 ; Borussia MSnchenglad- 
bach — Rotweiss Oberhausen 5—2. (Ou 
acest prilej șt-a făcut reintrarea Net- 
zer, care va juca miercuri, în partida 
cu Inter.), M.S.V. Duisburg — F. C. 
Kdln 1—1.
1. Schalke 04 16 12 2 2 56—14 26
2. Bayern MUnchen 16 10 5 1 47—17 25
3. Borussia MUnchengladbach

16 10 2 4 45—17 22
In clasamentul golgeterilor conduce 

Gerd MUller (Bayern MUnchen) cu 17 
goluri, urmat de Fischer (Schalke 04) și 
Heynckes (MOnchengladbach) cu cîte 11 
goluri.

ITALIA : DERBY PE SAN SIRO
Etapa de ieri a campionatului italian 

a fost dominată de derby-ul echipelor 
milaneze. întrecerea celor două fruntașe 
ale fotbalului peninsular a atras în tri
bunele stadionului San Siro peste 80 000 
de spectatori cărora le-a fost oferită o 
partidă de un bun nivel tehnic, plină de 
dinamism, pe alocuri dramatică. Vic
toria a revenit la limită tul A. C. Milan 
cu 3—2 Au marcat pentru învingători 
Bigon (2) și Rivera, iar pentru Inter, 
Ghio și Boninsegna. Celelalte rezultate: 
Cagliari — Bologna 2—1 (Riva 2, res
pectiv Rizzo). Catanzaro — Lanerossi 
Vicenza 1—1 (Spelta, respectiv Damiant), 
Fiorentina — Torino 1—1 (Chiarugi. res
pectiv FOSSati), Juventus — Napoli 2—2 
(Capello și Bettega, respectiv Altalini 
și improta), Roma — Mantova 3—1 (San- 
tarlni, Petrelll și Zigoni respectiv Ca
relli), Sampdoria -r Atalânta 1—0 (Sua
rez), Varese — Verona 0—0.
1. Juventus
2. Milan
3. Roma
4. Torino
5. Internazionale

7 5 11 15—S 11
7 5 11 11—6 11
7 5 0 2 12—7 10
7 4 2 1 10—7 10
7 4 12 13—7 9

In clasamentul golgeterilor conduce 
Bettega (Juventus) cu 6 goluri, urmat 
de Boninsegna (Inter.). Bigon (Milan) 
și Riva (Cagliari) cu cite 5 goluri. 
PORTUGALIA : O NOUA VICTORIE 

PENTRU SETUBAL
tn etapa a 9-a a campionatului Vitoria 

Setubal a dispus cu 1—0 de Academica 
Coimbra, Benfica a Învins pe Barreiren- 
se cu 5—1, iar F.C. Porto ș! Sporting au 
terminat la egalitate : o—0. In clasament 
conduce Benfica cu 16 p. urmată de 
Sporting Lisabona și Vitoria Setubal cu 
cîte 15 p.

ȘTIRI 9 REZULTATE
® Selecționata de tineret a U.R.S.S. a 

Învins cu scorul de 2—0 (0—0) o combi
nată a cluburilor din Malta. Medul s-a 
disputat In orașul La Valetta.

9 Echipa sovietică Pahtakor Tașkent, 
aflata tn turneu în Kenya, a Întrecut 
ou l—o (1—0) selecționata orașului Mom- 
bassa.

0 Karei Dobias, fundașul echipei 
Spartak Trnava și al naționalei ceho
slovace. a fost desemnat cel mal bun 
fotbalist cehoslovac al anului 1971. Acest 
titlu l-a fost atribuit luj Dobias tn urma 
unei anchete organizate de revista pra- 
gheză „Stadion" tn rtndu) antrenorilor 
șl ziariștilor de specialitate. Titlul a re
venit șt in 1970 lui Dobias.

0 Federația feminină de fotbal din 
Italia a trecut la sancțiuni severe îm
potriva jucătoarelor. Anna Mldel, compo. 
nentă a formației „Cisterna", a fost sus
pendată pe trei etape pentru faptul de 
a fi lovit o adversară.


