
DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 

A PLECAT LA VARȘOVIA
Duminică la amiază a părăsit 

capitala, plecînd la Varșovia, de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU^ secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, care va participa la lu
crările celui de-al Vl-lea Congres 
al Partidului Mundtoceeo Unit 
Polonez.

Din delegație Cao parte tovarășii 
Paul Niculescu-Mîzll, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R, și Mihai Marin, am

basadorul Republicii Socialista Ro
mânia la Varșovia.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Iile Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Emil Drăgănesciu, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, losil Banc, 
Miron Constantinescu, Ion loni- 
ță, Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu, Ion Pățan, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului,

★ ★ ★

conducători ai Instituțiilor centra
la și organizațiilor obștești.

Au fost da față Edward Rokicki, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

La plecare, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu a fost salutat cu multă 
căldură de un mare număr de 
cetățeni ei Capitalei veniți pe 
aeroport. Miile de bucureșteni au 
ovaționat îndelung pentru par
tid s „P.C.R.-P.C.R", „Ceaușescu- 
P.C.R". Secretarul general al par
tidului a răspuns prietenește ma
nifestărilor entuziaste ale oame
nilor muncii.
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ÎN ETAPA A Xlll-a, A DIVIZIEI NAȚIONALE A DE FOTBAL

C.F.R. CLUJ-ULTIMA CLASATĂ - 
A SALVAT ONOAREA OASPEȚILOR

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, care va 
participa la lucrările celui de-al 
Vl-lea Congres al P.M.U.P., a sosit 
la Varșovia, duminică după-amiază.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Edward 
Gierek, prlm-secretar al C.C. al

P.M.U.P., Stefan Olszowskl, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Jan Szydlak, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Henryk Jablonski, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul edu
cației și învățămîntului superior, 
Jozef Pinkowski, membru al C.C. al 
P.M.U.P., prim-vicepreședinte al

Comisiei de Stat al Planificării, 
Ryszard Frelek, șeful secției exter
ne a C.C. al P.M.U.P., Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul Poloniei 
în România. .

Erau de față Mihai Marin, amba
sadorul României în Polonia, și 
membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

SURPRIZĂ In sala floreasca

Selecționata masculină de handbal a României 
învinsă de reprezentativa Elveției: 16-19 !

Samunpf, angajat bine la semicerc, este faultat și echipa română va beneficia de o aruncare de la 7 m, care 
va fi ratată de Birtalan. Ața a început povestea ratărilor de ieri...

Etapa de ieri a diviziei 
A a fost dominată de 
meciul de la Bacău, 

unde se întîlneau echipele 
clasate pe locurile doi și trei: 
Sport Club și Dinamo. Parti
da s-a desfășurat sub privirile 
indiferente ale liderei, U.T.A., 
avantajată prin acest duel di
rect al principalelor ei adver
sare, în momentul de față, 
care, oricum, lăsa în urmă pe 
una dintre ele. Aceasta a 
fost Dinamo, care a prestat 
un joc „de serie", cu care nu 
putea în nici un caz să cîștige 
la Bacău, în fața echipei lui 
Dembrovschi, aflată în lar
gul ei pe teren propriu. Bă
căuanii trăiesc zile fericite, 
fotbaliștii lor aflîndu-se acum 
la un singur punct de vîrful 
piramidei. Este adevărat, însă, 
că U.T.A. n-a pierdut încă 
meciul de la Ploiești, cu Pe
trolul. în primul rină, , pen
tru că nu l-a jucat. Abia cînd 
se va disputa această partidă 
restanță, vom îști dacă Sport 
Club este atît de aproape de 
U.T.A. cum ne indică astăzi 
clasamentul.

Dacă jocul de la Bacău a 
constituit punctul de atracție 
al etapei, în schimb, partida 
de la București, dintre Steaua 
și C.F.R. Cluj, 'neglijată pro
babil de toată lumea, avea să 
ne furnizeze cea mai mare 
surpriză a campionatului, ul
tima clasată reușind să țină 
în șah pe internaționalii de la 
Steaua, chiar pe terenul aces
tora. De cinci etape, înaintașii 
Stelei nu reușesc să înscrie 
nici un gol, ieri scăpind de 
obsesia acelui „0“ din ultima 
vreme datorită... autogolului 
lui Penzeș! Pentru C.F.R.. 
punctul cucerit în fața Stelei, 
la București, înseamnă un li
căr de speranță, un balon de 
oxigen, intr-un moment cînd 
părea că se resemnase. Nimic 
încă nu este definitiv pierdut.

Este un campionat care își 
■păstrează toate tainele. Și. 
prin aceasta, poate fi socotit 
printre cele mai interesante 
(J. B.).

© Sport Club Bacău continuă marea ei aventură din această toamnă © Trei pe- 

nalty-uri pe stadionul din Cluj © Politehnica începe să zimbească © Coidum învins 

acolo unde era obișnuit să învingă > Cum pleacă de acasă. Jiul devine vulnerabila

REZULTATE TEHNICE

„U" Cluj — Farul 3—0 (1—0)
Politehnica — Steagul roșu 1—0 1-0)
Univ. Craiova — Crisul 2—0 0-0)
Sfeauo — C.F'.R. Cluj 1—1 1-1)
F. C. Argeș — Jiul 2-0 0-0)
Sport Club Bacău — Dinamo 3—1 1-0)
Rapid — A.S. Armata

(amînat pentru 19" decembrie)
Petrolul — U.T.A. (amînat pentru 19 de-

cembrie)
ETAPA VIITOARE (8 decembrie)

A. S. Armata — Sport Club Bacău
„U" Cluj — Steaua
Jiul — Univ. Craiova
Dinamo — Petrolul
Farul — C.F.R. Cluj
Crisul '— F. C. Argeș
U.T.A. — Politehnica (amînat pentru 15 de-

cembrie)
Steagul roșu — Rapid (amina! penlru 22 decern-

brie)

CLASAMENTUL

1. U.T.A. 12 7 4 1 25— 9 18
2. S. C. BACĂU 13 7 3 3 23—13 17
3. „U” CLUJ 13 7 2 4 23—14 16
4. DINAMO 13 6 3 4 20—15 15
5. STEAGUL ROȘU >13 5 4 4 14—10 14
6. F. C. ARGEȘ 13 7 0 6 22—20 14

7—8. A. S. ARMATA 12 4 6 2 12—10 14
7—8. STEAUA 13 4 6 3 14—12 14

9. RAPID 12 5 2 5 17—15 12
10. UNIV. CRAIOVA 13 4 4 5 16—17 12
11. POLITEHNICA 13 3 5 5 14—18 11
12. FARUL 13 4 3 6 13—18 11
13. JIUL 13 3 5 5 10—16 11
14. PETROLUL 12 5 1 6 7—18 11
15. CRIȘUL 13 2 4 7 5—17 8
16. C.F.R. CLUJ 13 1 4 8 11—24 6

Surpriză de mari proporții tn sala 
Floreasca : selecționata masculină
de handbal a țării noastre a părăsit 
Ieri seara podiumul acestei baze 
sportive, unde a înetnitat de atîtea 
ori spectatorii, învinsă. Oricit er pă
rea de neverosimil' dar, meciul Ro
mânia — Elveția s-a încheiat cu vic
toria oaspeților, la scorul de 19—16 
(9—9). Și mai mult, precizăm acest 
lucru chiar de la înoeput, hand- 
baliștii elvețieni au meritat pe de
plin acest rezultat onorant pentru ei, 
chiar dacă reprezentativa noastră 
(lipsită de aportul lui' Gruia, Lieu și 
utilizîndu-1 pe Penu doar în ultimele 
15 minute) a facilitat succesul ad
versarilor săi prin maniera (slabă) 
în care s-a comportat.

In acest fel, oea de a 7-a întîlnire 
dintre aceste două selecționate s-a 
terminat printr-o deloo scontată vic
torie a echipei Elveției, prima de 
pînă acum din palmaresul partidelor 
româno-elvețiene. Desigur, cititorii 
doresc amănunte despre modul în 
care a fost posibil un asfel de re
zultat. Mai întîi este necesar să pre
cizăm că oaspeții s-au prezentat ca 
o formație mult mal matură, cu o 
forță de finalizare deosebită (exce- 
lenți stîngacij Hohl și Knori), ceea 
ce a produs multă bătaie de cap 
apărării noastre — și cu un sistem 
defensiv destul de avansat, mobil și

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Cei 15 pentru meciul 
de rugby cu Franța 

DUMINICĂ, LOTUL DE SENIORI A EVOLUAT 
ÎN COMPANIA ,,CADEȚILOR“ (50-0)

Mutat din motive obiective pe te
renul din Parcul copilului, ultimul 
meci de verificare a lotului națio
nal de rugby a fost urmărit de nu
meroși spectatori, dornici să vadă 
la ce formulă de echipă vor recur
ge,. pînă la urmă, antrenorii Al. 
Teofilovici și Petre Cosmănescu.

De data aceasta, n-a-mai fost un 
meci-școală. Fazele s-au succedat 
de o parte și de alta, în timp ce 
antrenorii, pe margine, s-au limitat 
în a face notări. Doar la pauză au 
fost transmise unele observații, în 
ideea eliminării unor greșeli, mai 
ales de ordin tactic. în bună parte, 
recomandările antrenorilor au fost 
puse în aplicare.

Meciul a oferit spectatorilor și u- 
nele surprize i în echipa probabilă 
pentru Beziers au fost introduși Dc- 
inian, la închidere, Atanasîu și Pop 
Al., adică întreaga linie a IlI-a a 
echipei Grivița Roșie, înapoiată joi 
seara în' Capitală, după turneul în
treprins în Franța, precum și Pa- 
viovici, al doilea centru lîngă Nica. 
în rest, toți ceilalți selecționabili, 
inclusiv Iftimie, încercat în linia a 
IJ-a, dar mai puțin Rășcanu și Con
stantin, încă nerestabiliți după ac
cidentările din test-meciurile prece
dente.

De remarcat verva selecționabili- 
lor, care au înscris nu mai puțin de 
9 „essai“-uri prin Nica, Iftimie și 
Radu Ionescu cîte două, Baciu, Su- 
ciu și Șerban. (De notat, deci, mobi
litatea și incisivitatea atacanților, 
care au realizat mai mult de jumă
tate din numărul total al essai-uri- 
lor...). Celelalte puncte se datoresc 
lui Durbac — o transformare, un 
drop și două Iov. ped. și Marinescu
— un drop. Scor final: 50—0 (25—0) 
pentru Lotul de seniori.

. După meci, Biroul federal s-a în
trunit într-o ședință specială pen
tru a stabili echipa României, care 
va evolua la 11 decembrie la Be
ziers. Iat-o I Baciu, Iorgulescu, Dinu
— Șerban, Țuțuianu — Ciobănei, 
Iftimie, Atanasiu — Țața, Nico- 
lescu — Suciu, Irimcscu, Nica, Con
stantin — Durbac. Rezerve i Po- 
povici (taloner) I. Pop (ștîlp), 
AI. Pop și Rășcanu (linia a III-a), 
Marinescu (mijlocaș la deschidere), 
11. Ionescu (aripă) și Bucos (fundaș), 
în total un număr de 22 jucători, 
dintre care 3 — Țuțuianu, Ciobănel 
și Irimescu — se vor atașa lotului, 
începînd de miercuri 8 decembrie, 
la sosirea acestuia în Franța.

Tiberiu STAMA

Campionatul de șah

UNGUREANU, ÎN CONTINUARE LIDER
Runda a 13-a a campionatului 

național de șah, desfășurată aseară 
în Aula I.P.G.G., a confirmat forma 
bună a fruntașilor clasamentului, 
angajați într-o palpitantă cursă con- 
tra-cronometru.

Conform pronosticurilor, Ungurea- 
nu — aflat într-o deosebită vervă 
de joc, a cîștigat la Pușcasu. Prin
cipalul său contracandidat în bătă
lia pentru titlu, T. Ghițescu, a avut 
un adversar mult mai dificil în per
soana inginerului ploieștean Carol 
Partos, Ghițescu a învins în această 
partidă, mențițiîndu-se la distanță 
minimă în preajma li.deruIuJkSfor

«Alte rezultate i Suta — Stoica 
0—1, Adam — Ghizdavu 0—1, Miti- 
telu — Botez, Drimer — Griinberg 
•și Reicher — Pavlov remize.

Partidele Ghinda — Ciocâltea, 
Vaisman — Stanciu și Buza — 
Neamțu s-au întrerupt. Szabo a fost 
liber.

ÎN CLASAMENT : Ungureanu 9 
puncte (din 13 partide), Ghițescu 
8‘/a (13), 'h'.itelu 7t/2 (13), Partos și 
Botez 7 (12), Pavlov 7 (13), Victor 
Ciocâltea are 6Ț'2 punct; din 10 par
tide.

r, N7COA.BA

LA LUPTE GREGO-ROMANE
GHEORGHE BERCEANU A REINTRAT VICTORIOS

Echipa Dinamo campioană de lupte greco-romane pe anul 1971, de 
la stingă (rîndul de sus): D. Cuc (antrenor), V. Dolipschi, N. Marținescu, 
I. Enache, I. Țăranu, V. Fodorpataki, I. Cernea (antrenor); rîndul de jos : 
V. Rădulescu, C. Vîrtosu, I. Gibu, C. Ionescu, I. Păun.

Grea misiunea reporterului în 
această ultimă zi a disputelor din 
cadrul celei de a XXIII-a ediții ă 
campionatului republican de lupte 
greco-romane pe echipe ! Grea, 
pentru • că numărul mare de par
tide, programate în acest turneu 
final, la care au luat parte cele 
mai bune cinci formații din țară, 
i-a obligat pe organizatori să a- 
menajeze două saltele de concurs, 
pe care meciurile s-au disputat 
concomitent. Grea, . și pentru că 
ardoarea cu care concurenții au 
luptat pentru victorie, pentru punc
tele atît de necesare echipelor în 
acest ultim act al competiției, a 
făcut din foarte multe meciuri a- 
devărate spectacole, cu răsturnări 
surprinzătoare de situații, care se 
cereau urmărite și consemnate.

întrecerile programate ieri di
mineață, în sala Floreasca, au fost 
cu atît mai interesante cu cît a- 
ceastă ultimă reuniune a progra
mat și partida derby dintre vechi
le rivale, puternicele formații ale 
cluburilor bucureștene Dinamo și 
Steaua.

Este cunoscut faptul că, după 20 
de ani de victorii consecutive ale 
luptătorilor dinamoviști, în anul 
1969 sportivii militari le-au între
rupt seria succeselor în competiția 
pe echipe, cucerind primul titlu 
de formație campioană a țării. Is
toria s-a repetat și în anul urmă
tor, dinamoviștii mulțumindu-se 
cu locul secund. Ieri, după o în- 
treSS* în tojîp-

gătoarea n-a fost cunoscută pînă 
în momentul încheierii meciului 
de la categoria grea,, reprezentanta 
clubului din șos. Ștefan cel Mare 
și-a adjudecat cel de al 21-lea ti
tlu.

Sportivii de la Dinamo au pornit 
bine din start. La categoria cea 
mai ușoară (48 kg), dinamovistul 
Ion Gibu a pornit' vijelios, la ofen
sivă, în meciul cu Ion Marinescu, 
aoumulînd puncte prețioase încă 
din primul minut de luptă. în ur
ma. unor acțiuni de toată frumu
sețea, Gibu a încheiat repriza cu 
un avantaj substanțial de puncte : 
14—2. Luptind în continuare de 
aceeași manieră, dinamovistul a 
obținut o victorie categorică la 
puncte, realizînd și cel mai mare 
scor al turneului final. La sfîrși- 
tuj meciului, tabela de punctaj de 
la masa juriului indica scorul de 
32—4 !

Deși incomplet restabilit in ur
ma unui accident și introdus în 
formație la o categorie superioară 
(52 kg), Gheorghe Berceanu (Stea
ua) a cîștigat prin descalificare în 
fata lui Vasile Rădulescu, făcînd 
egal scorul întilnirii (4—4).

Victoria la puncte (3—1) a lui 
Ion Baciu (Steaua) asupra lui 
Ion Păun, în urma unui meci dis
putat într-o tensiune deosebită,

4 
Mihai TRANCA ’

(CpnȚtorg în m

Autogolul clujenilor. Penzeș, la citeva secunde după execuția aceea 
nefastă (el, care, în restul partidei, avea să evolueze destul de bine) pri
pește cu resemnare și tristețe. în dreapta, fundașul Szoke comite gestul 
clasic al disperării. Numai că pînă la urmă echipa clujeană avea să reali
zeze cel mai bun rezultat al ei din actualul campionat.

Foto i A. DRAGOȘ

ECHIPA ETAPEI
GAGEA

MIOC
(S. C. Bacău)

(C.F.R.
CATARG1U

(S. C. Bacău)
VATAFU

CST&ICESCU

(S. C. Bacăul
PANA DEMBROVSCHI
(S. C. Bacău) (S. C. Bacău)

(Politehnica)
NUNWEILLER VI

(Dinamo)
O. IONESCU

(C.F.R. Cluj)

CIMPEANU
(,U* Clu|)

ȚEGEAN
(C.F.R. Cluj)
___________

GOLGETER11
II GOLURI : Ruglubei (Sport

Club Bacău).
9 GOLURI: Oblemenco (Univ. 

Craiova) — 4 din 11 m.
8 GOLURI: Neagu (Rapid), Kun 

II (U.T.A.).
7 GOLURI s Dobrln (F. O. Ar

geș).
6 GOLURI: Adam („U." Cluj) - 3 

din 11 m.
5 GOLURI: Anca șl Lică (,,U*. 

Cluj), Jercan (F. C. Argeș), D. Ene 
(Rapid), Dembrovschi (Sport Club 
Bacău) Lucescu (Dinamo) — 4 din 
11 m.

4 GOLURI; Cuperman (Politeh
nica), Domide și Broșovschi — 1 din 
11 m. (U.T.A.), Radu (F. C. Argeș), 
Doru Popescu (Dinamo), Soo (C.F.R. 
Cluj), Ghergheli (Steagul roșu), Tă- 
nase (Farul), Pană (Sport Club Ba
cău).

AȘII POPICELOR ȘI-AU DEMONSTRAT MĂIESTRIA

BOMÂNIA Șl CUPLUL LINDNER-LUTHER (R.D.C.) 
ÎNMIII ÎN FINAIUL „CUPEI BUCUREȘTI**

După ce reprezentanții țării noas
tre au dominat copios probele in
dividuale ale marelui concurs in
ternațional, dotat cu trofeul „Cupa 
București*', ocupînd toate locurile 
fruntașe, șirul victoriilor românești 
a fost întrerupt în ultima zi a

concursului de către reputații spor
tivi din R. D. Germană, Siegrid 
Lindner și Eberhard Luther. Oaspe
ții au constituit, in proba de du
blu mixt, un cuplu omogen, im- 
punîndu-se în fața celorlalte 11 
perechi care au evoluat duminică

Au intrat in concurs ultimii jucători ji jucătoare. Aspect de țg,.. proba 
<ie. «lisȚ arsaramuj.. .£wsurwti<'.>

pe arena Voința din Capitală. A- 
comodîndu-se mult mai rapid decît 
în primele evoluții cu pistele de 
joc, foștii campioni mondiali, sti
liști, avînd predilecție pentru lo
viturile la o singură „uliță" din 
lăcașul popicelor, și-au dovedit su
perioritatea într-un duel pasionant 
cu Florica Neguțoiu și Iosif Tis- 
mănaru. Preluînd conducerea în 
clasament cu 1410 (FI. Neguțoiu — 
433 și I. Tismănaru — 977). tan
demul român părea sigur de suc
ces pînă aproape de sfîrșitul în
trecerilor, cînd E. Luther, acționînd 
cu o precizie matematică, reușește 
să înregistreze cea mai bună per
formanță a zilei : 996 și astfel, a- 
lături de partenera sa, marcată cu 
428, cucerește o nesperată, dar pe 
deplin meritată, victorie.

Cum s-au comportat ceilalți spbr- 
tivi români în disputa cu valoroșii 
lor adversari de peste hotare ? 
Cunoscuții popicari maghiari Zso- 
fia Hursan și Jozsef Rakos au fă
cut uz de întregul lor arsenal fizic 
și tehnic, deținînd, la un moment 
dat, poziția secundă în clasament, 
după Florica Neguțoiu—losif Tis
mănaru. Dar. cu un plus de voință 
și precizie în lansarea bilei, tripla 
campioană mondială. Cornelia Pe- 
trușcă (fără să strălucească însă) 
și ambițiosul ei coleg, Ilie Băiaș, 
au luptat și au reușit să urce pe

Traian IOANIȚESCU
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FINALĂ IN rfCUPA OLIMPIA" CAMPIONATUL NAȚIONAL SĂTESC DE TRÎNTĂ

SEXUL SLAB" REVENDICA
SCHIMBAREA...

TIMIȘOARA, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

După „Cupa Femina", după „Di
ana", orașul parcurilor și al fetelor 
frumoase (frumoase și pentru că 
fac sport) a fost, timp de două zile, 
gazda etapei finale a „Cupei Olim
pia". Așadar, „Femina" la Iași, „Di
ana" ia București, „Olimpia" la Ti
mișoara. Tot atîtea denumiri inspî- 
rațe, atribuite unor întreceri spor
tive rezervate femeilor.

Poate că aici, la Timișoara, unde 
numărul celor care fac sport, nu 
este tocmai mic. nu ar fi fost ne
cesara, vor spune unii, inițierea u- 
nei competiții pentru „sexul slab". 
Dar. chiar de la acest argument au 
pornit organizatorii (C.J.E.F.S., Con
siliul județean al sindicatelor și Co
mitetul municipal U.T.C.) cind au 
lansat, cu aproape trei luni în ur
mă. acțiunea „Olimpia" : „Nu foarte 
multe, ci toate femeile să facă 
sport".

Pentru început, experimentul s-a 
adresat muncitoarelor din patru 
mari întreprinderi textile : Industria 
linii, Fabrica 13 Decembrie, Fabrica 
de ciorapi și Fabrica de pălării. „în 
aceste unități — ne spunea P. 
Gheorghiu, vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Timiș — femeile re
prezintă peste 80 la sută din nu
mărul salariăților. De aceea, am 
considerat utilă o acțiune susținută 
de atragere a muncitoarelor in prac
ticare» sportului și a exercițîilor fi
zice."

Care sînt rezultatele, cînd „Cupa 
Olimpia" și-a consumat etapa pe 
municipiu. La Industria linii — 
unde așociația sportivă numără 780 
de lucrătoare — aproape 500 deți
nere s-au angajat în întrecerile care 
au avut loc între secții și ateliere. 
„Trebuie să recunosc — este de pă
rere Francisc Reiter, secretarul a- 
soeiațiel sportive — că nu ne aș-

METAFOREI
teptam la o participare atît de nu
meroasă a salariatelor întreprinderii 
noastre la fotbal, volei, handbal și 
tenis de masă. De unde ne făceam 
griji in alcătuire» măcar a unei 
singure Echipe a trebuit să accep
tăm. in cele din urmă, o competiție 
internă cu patru formații de fotbal, 
patru de handbal și trei de volei'.

La discuție este prezentă și Maria 
Paraschiva, o tînără de 18 ani, care 
a descoperit, cu prilejul întrecerilor 
pentru. „Cupa Olimpia" frumusețea 
și binefacerile sportului : „Cit timp 
am fost elevă — ne spune ea — 
jucam handbal cînd și ci nd, acum 
aproape că nu trece o zi, fără să 
fac sport". Aveam s-o revedem pe 
interlocutoarea noastră cîteva cea
suri mai tîrziu, în sala „Olimpia", 
în postură de fundaș central și că
pitan de echipă în meciul de „mi- 
nifotbal", pe care Industria linii și 
l-a disputat cu Fabrica „13 De
cembrie" .

Etapa pe municipiu a „Cupei O- 
limpia" a prilejuit C.J.E.F.S. Timiș 
(prin centrul metodologic de studii 
și documentare) organizarea unui 
reușit simpozion cu tema : „Forme 
atractive aig educației fizice în rin- 
durile femeilor". în amfiteatrul 
mare al Universității timișorene au 
fost expuse peste 20 de comunicări 
(autori fiind profesori de educație 
fizică, medici, cercetători) conți- 
nînd aspectele cele mai diferite pe 
care le comportă specificul sportului 
feminin. Concluzia ce-a reieșit din 
activitatea practică în întreprinderi
le amintite și din referatele prezen
tate — este una singură ; exercițiul 
fizic și sportul sînt agreate de 
femei.

Toate motivele, deci, ca „sexul 
slab" să revendice schimbarea me
taforei. La Timișoara ea s-a și pro
dus !

SÎNT CUNOSCUTI
CEI ȘASE CÎȘTIGĂTORI

(prin telefon). — 
cu disputarea în- 
care au desemnat

GALAȚI, 5 
Astăzi, o dată 
tîlnirilor finale
Pe cei șase campioni, a luat sfîrșit 
a doua ediție a campionatului na
țional sătesc de trîntă. Au învins 
— așa cum era normal — cei mai 
buni, cei a căror pregătire a fost 
efectuată cu maximum de seriozi
tate. Ei, împreună cu învinșii lor, 
vor aduce, totuși, pasiunea acestui 
sport pe meleagurile lor. Și o vor 
Insufla și altor tineri. Actualul 
campionat va Impulsiona cu sigu
ranță și mai mult activitatea spor
tivă din mediul rural. Succesul 
înregistrat va determina în prima 
instanță pe cei ce răspund de a- 
ceastă activitate să-și înzecească 
pe viitor eforturile.

In legătură cu acest eveniment 
tovarășul Alexandru Mureșan, ad
junctul șefului secției sport și tu
rism din C.C. al U.T.C., ne declară 
la sfîr.șitul întrecerilor :

— Față de ediția precedentă, se 
constată anul acesta că în spor
tul trîntei au apărut noi procedee 
tehnice. Progresul de participare, 
înregistrat la nivelul comunelor, 
se datorează sprijinului și preocu
părilor organelor locale, din ce în 
ce mai atente față de acest spoit. 
Totodată, de mare importanță a 
fost și ajutorul material acordat de 
C.C. al U.T.C. Trebuie, de aseme
nea, remarcată organizarea foarte 
bună și concursul dat de comi
tetul județean U.T.C. Galați și 
C.J.E.F.S. Galați.

Am considerat de aceea util să

dăm cuvîntul unuia dintre cîștigă- 
torî — H. Mitrenca (Constanța) '

— Ce să vă spun ? Sînt fericit 
de performanta pe care am reali
zat-o. De fapt, cunosc pentru a 
doua oară bucuria de a fi campion 
național sătesc. Prima dată a fost 
anul trecut, la categoria 76 kg. 
Sper ca anul viitor să reeditez a- 
ceste performanțe.

L-am revăzut apoi pe constăn- 
țean pe podium. Organizatorii au 
oferit învingătorilor frumoase pre
mii, cupe și diplome. Florile pio
nierilor și-au 
riția în Sala 
care au fost 
trecerile celei 
campionatului
trîntă. Iată acum, pe categorii de 
greutate, numele primilor trei cla
sați : cat. 55 kg. 1. Gh. Baciu (Co- 

(Neamț), 3. 
cat. 61 kg. 
2. V. Varga 
(Dîmbovița);

făcut din nou apa- 
Sporturilor, după 

declarate închise în
de a doua ediții a 
național sătesc de

vasna), 2. I. Buican 
Gh. Nebunu (Timiș) ;
1. A. Bogor (Covasna), 
(Mureș), 3. M. Preduț
cat. 68 kg. 1. M. lenea (Caraș-Severin),
2. P. Răban (Vîlcea), 3. I. Mus
tăcioară (Teleorman); cat. 76 kg.
1. C. Bucevschi (Suceava), 2. V. 
Merk (Satu Mare), 3. P. Palade 
(București); cat. 84 kg. 1. H. Mi
trenca (Constanța), 2. M. Petică 
(Galați), 
+84 kg.
I. Tomic 
(Galați),

3. Gh. Radu (Bihor), cat.
1. A. Benter
(Covasna), 3.

(Mureș), 2.
V. Chirilă

TIMOFTERadu
T. SIRIOPOLIon GAVRILESCU

SURPRIZE DE MARI PROPORȚII

© l.E.F.S. — Crișul 38—43, I.C.H F. — Politehnica Cluj 
53—69 și Politehnica Galați — Voința București 58—77 
® Rapid, pe primul loc, neînvinsă, la sfîrșitul primului tur 
în disputa feminină @ Eva Ferencz și Ileana Chiraleu și-au 

bun de la activitatea competiționalăluat rămas

In etapa de IERI A DIVIZIEI A!
au 

ieri 
de 

su- 
(b).

I

Nr. 6898

ÎN DERBYUL ETAPEI

CAMPIOANELE AU ÎNVINS PE MEDICINA LA BUCUREȘTI

Foto i V. BAGEAOMedicina București — Penicilina IașiDispută la fileu. Fază din meciul
Etapa a IX-a a campionatului fe

minin s-a consumat fără mari sur
prize. In derbyul etapei, studentele 
dc la Medicina n-au mai repetat 
performanța de duminica trecută, fi
ind întrecute, la București, de cam
pioanele țării, voleibalistele de la 
Penicilina Iași. Iată amănunte dc 
Ia partidele programate duminică.

asemănătoare primului. Penicilina 
se distanțează la opt puncte (9—1) 
mai ales datorită greșelilor săvîr- 
șite de studente. Cînd toată lumea 
credea că oaspetele se vor impune 
cu ușurință, antrenorul N. Humă 
trimite în teren pe Doina Ivăncscu, 
care redresează jocul echipei, și di
ferența se reduce treptat, ca apoi

(1—3)

Au arbitrat foarte bine C. Mușa4 
(Constanța) ți C. Armășescu (Bucu
rești)

Trei senzaționale surprize 
fost înregistrate in etapa de 
a campionatelor republicane 
baschet și anume : înfrîngerile 
ferite de I.E.F.S. (f) și 
Ia București în fața 
respectiv, Politehnicii 
Politehnica, la Galați 
inței București. In rest, nimic de
osebit, cu excepția caldei mani
festări de rămas bun din activita
tea competițională luat de maestra 
emerită a "sportului Ev3 Ferencz 
și maestra sportului Ileana Chira- 
leu. Conducerea federației dc spe
cialitate, clubului Rapid și un grup 
de eleve do la Liceul N. Kretzu- 
lcscu (unde este profesoară Eva 
Ferencz) au ținut să ureze 
lor două valoroase sportive 
țări pentru prodigioasa lor 
țațe.

I.C.H.F.
Crișulni și 
Cluj, și de 

în fața Vo-

ce- 
felici- 
activi-

CLUJ 
au în-

MASCULIN
I.C.H.F. - POLITEHNICA 

53—69 (24—30). Bucureștenii 
ceput jocul mult prea relaxați,
considerind că au de împlinit o 
simplă formalitate. Dar, tinăra for
mație din Cluj, o adevărată revela
ție prin calitățile demonstrate de 
componenții ei și prin pregătirea 
asigurată de antrenorul Elemer 
Sarossy, a impus un ritm trepi
dant, a interceptat deseori, a con
traatacat și a înscris precis, domi- 
nînd de la început pînă la sfîrșit, 
spre surprinderea publicului și a... 
adversarilor. Aceștia au încercat 
să echilibreze situația, dar nu au 
izbutit pentru că au ratat exaspe
rant (cele numai 53 de puncte în
scrise sînt concludente), iar în a- 
părare au fost depășiți de vitalita
tea clujenilor. Au înscris Roman 
20, Barna 14, Banu 10, Moisln 10, 
Vidican 3. Antal 10, Moga 2 pentru 
Politehnica, respectiv Tiidossy 6, 
Cîmpeanu 16, Barău 3, Dikay 2, 
Bulat 14, Antonescu 4, Chiciu 4, 
Fi. Niculescu 4. Arbitrii M. Rizea 
și A. Atanaseșcu s-au achitat foar
te bine de o misiune destul de di
ficilă.

P. IOVAN

DINAMO — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 82—65 (42—29). Atîta 
vreme oît a avut în teren formația 
de bază (Albu, Diaconescu, Dragomi- 
rescu, Novac, Cernea), Dinamo 
a prestat un joc eficace, prin 
care și-a întrecut net ad
versara. Campionii au înscris 
cînd au vrut, ca urmare a unor 
acțiuni bine puse la punct, pre
cise. Avînd asigurat un avans con
sistent, antrenorul Dan Niculescu 
a rulat apoi întregul lot, care. însă, 
nu a dat satisfacție, astfel că ti
mișorenii s-au apropiat la un mo
ment dat pînă la cinci puncte 
(min. 33 : 63—68). Au fost necesare 
noi schimbări în farmațta dinamo- 
viștilor pentru ca aceștia să reali
zeze o diferență mai mare în fața 
unui team de la care așteptam 
mai mult. Au înscris Albu 14, Viz- 
ner 2, Diaconescu 5, Haneș 2, No
vac 9, Cernea 8, Săuca 8, Dragomi- 
rescu 24, Chivulescu 10 pentru Di
namo, respectiv Calo? 6, Viciu 16, 
lonescu 10, Mănăilă 9, Chirluță 2, 
Czmor 14, Weber 2, Cîmpeanu 6. 
Au arbitrat bine I. Petruțiu și I. 
Dinescu. (D. ST.)

POLITEHNICA GALAȚI — VO
INȚA BUCUREȘTI 58—77 (20—31). 
Studenții și-au subestimat la în
ceput adversarii și apoi nu au re
ușit să mai joace la valoarea lor, 
permițînd bucureștenilor să reali
zeze surpriza etapei. Voința, avînd 
în Kiss un excepțional marcator 
(45 de puncte!), a luptat pînă la 
epuizare și, în plus, a speculat in
teligent numeroasele greșeli de 
tehnică comise de gălățeni. Au ar
bitrat foarte bine G. Dutka și M. 
Aides (T. SIRIOPOL — coresp. 
județean).

UNIVERSITATEA CLUJ—POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 49—55 
(28—28). Derbyul studențesc a ofe
rit o partidă de luptă, tn care la
tura tehnică a fost trecută pe pla
nul secund. După un început e- 
chilîbrat, clujenii au luat inițiativa 
și au condus cu autoritate timp de 
27 de minuta, . p<t okL toi» fenp

de 5 
pilărește în atac. Totuși, 
34 ei
In final, baschetbaliștii de la 
au fost de o inef icaci tate exasperan
tă și nu au mai marcat nici un 
punct, fapt de care au profitat 
oaspeții. Au înscris Georgescu 12, 
Popa 15, Rotaru 9, Cernat 6, Pîrșu 
4, Rusu 4, Anastasiu 3, Dudescu 1, 
Troacă 1 pentru Politehnica, res
pectiv Demian 22, Zdrenghea 10, 
Riihring 11, Moraru 4, Stăvariu 3, 
Ranay 4. Total depășit de joc ar-

minute gazdele au greșit co
in min. 

mai conduceau cu 47—45.
„U“

o mare sur
pe I.E.F.S. la

Constructorul a oferit 
priză : Crișul a învins 
București! !! Așa se întîmplă cînd 
nu se joacă serios, cînd este des
considerată valoarea adversarului ! 
Partida a fost, în general, de un ni
vel tehnic foarte scăzut. Primele 
cinci minute au fost echilibrate 
(scor 6—6). Din acest moment, însă, 
studentele au o perioadă de 12 mi
nute în care nu reușesc să înscrie 
decît... un punct ! Faptul se datorea
ză ratărilor din situații foarte fa
vorabile (chiar și de sub coș) și a 
numeroaselor greșeli de tehnică.

atac și care a comis multe greșeli 
de tehnică. Totuși, partida a fost 
plăcută datorită jocului spectacu
los practicat de elevele prof. Gri- 
gore Costescu. Au înscris Ciocan 22, 
Savu 13, Szabados 12, Pruncu 11, 
Schreiber 9, Gugiu 6, Demetrescu 
6, Orban 2 pentru Politehnica, res
pectiv Anderco 17, Dobosi 7, Miha- 
lic 4, Kercso 2, Petrușca 
ciuc 1 și Horvath 1. Bun 
prestat de Em. Niculescu 
nea.

2, Todos- 
arb’trajul 
și 1). Ga-

A. S. A.

Aurelian BREBEANU
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
(3—2), Un meci maraton care a 
durat 130 de minute și în care vic- 

să se consemneze egalitate: 13— • toria a revenit formației timișo- 
13. Penicilina se impune totuși în 
acest final, însă cu largul concurs

rene datorită unui final mai bun. 
După ce au fost conduse cu 2—1,MEDICINA BUCUREȘTI—PENI

CILINA IAȘI (1—3). Derbyul a 
corespuns în bună măsură aștep
tărilor, cu toate că bucureștencele 
nu s-au ridicat la valoarea arătată 
în partida cu Rapid. Victoria cam
pioanelor este meritată și se da
torează îndeosebi avantajului unei 
mai mari siguranțe în defensivă și 
în dirijarea atacurilor. Deși egală 
formației ieșene în privința forței 
de atac, Medicina nu a mai avut 
eficacitatea arătată în, Giulești, pe 
de o parte datorită impreciziei în 
coordonarea jocului a ridicătoarei 
Loreta Sudacevschi și, pe de altă 
parte, blocajului oportun al adver
sarelor. în ciuda acestor scăderi, 
meciul a fost (cu excepția primu
lui set) echilibrat, plăcut ca desfă
șurare și spectaculos prin răstur
nările de situații, dar nu lipsit de 
greșeli. După setul inițial, cîștigat 
fără drept de apel de Penicilina, 
care a condus confortabil, nota e- 
chilibruluj și a alternărilor de re
ușite se instaurează definitiv. în 
setul II. Medicina preia inițiativa, 
acumulind cîteva puncte prin blo
caj (4—i), dar pierde terenul ca 
urmare a pripelii în atac și a pa
selor defectuoase adresate trăgătoa
relor (4—6). După stabilirea egali
tății la 7, studentele manifestă mai 
multă mobilitate în apărare, recu
perează cu regularitate atacurile ad
versarelor, ala cînd la rîndul lor 
decisiv, îndeosebi prin Klein și Za- 
harescu. Astfel, Medicina se deta
șează (13—7) și apoi cîștigă la 7, 
punînd semnul egalității pe tabela 
de marcaj. Cel de al treilea set 
are la începutul său o desfășurare

Dinamo — C. P. 
București 3—1 (10.
8, —13, 12), I.E.F.S.
— Rapid 0—3 (—3,
—11, —5) — partide 
disputate sîmbălă, 
Medicina București
— penicilina Iași 4-
1—3 (—7, 10, —13,
—14), Universitatea 
Timișoara — Con
structorul București
3—2 (12, —16, —8, 4, 
3), Ceahlăul P. 
Neamț — Sănătatea 
Arad 3—1 (—12, 2,
4, 5), Farul Con
stanța — C.S.M, Si
biu 3—0 (11, 2, 14).

ETAPA VIITOA
RE (12 decembrie)! 
C.P. București — 
Medicina, Cons tiuc-

CLASAMENT

1. Penicilina lași 9 9 0 27: 3 18
2. Rapid 9 8 1 26: 6 17
3. Medicina 9 7 2 23:15 16

-5. Dinamo 9 6 3 18:12 15
l.E.F.S. 9 6 3 21:14 15

6. C.S.M. Sibiu 9 4 5 15:16 13
7. Ceahlăul 9 4 5 14:20 13
8. Constructorul 9 3 6 16:20 12
9. Farul 9 3 6 15:21 12

10. Universitatea 9 2 7 14:23 11
11. C.P.B. 9 2 7 10:24 11
12. Sănătatea 9 0 9 2:27 9

torul — Dlnamo, Pe C.S.M. Sibiu — Uni-
nicilina — I.E.F.S., versitatea, Ceahlăul
Sănătatea — Rapid, — Farul.

al bucureștencelor, al căror atac 
gafează de cîteva ori. în partea,a 
patra a jocului. Medicina pornește 
decisă să restabilească egalitatea. 
Un echilibru inițial (3—3), apoi 
studentele se detașează (9—3, 13— 
6), și toată lumea vedea pe Me
dicina cîștigătoarea setului. Dar 
la "acest scor începe o spectaculoa
să cursă de urmărire a ieșencelor, 
a căror apărare nu mai „lasă" ni
mic. Deși amenințate de setball 
(14—H pentru Medicina!), cam
pioanele realizează punct după 
punct și pun capăt partidei.

și-au revenii și au pri
mai organizat datorat $i 

l în teren a ridicătoarei

studentele ( 
tat un joc 1 
introducerii
Doina Puicon. Alături de ea s-au 
mai remarcat de la gazde Maria 
Dobrogeanu, iar de la 
ula Cazangiu șl Ileana 
Arbitri : Șt. Stănescu 
M. Marian (Oradea).

P? ARCAN-coresp. județean
FARUL CONSTANȚA — C.S.M. 

SIBIU (3—0). Deși handicapate de 
lipsa jucătoarei Cernega, constăn- 
țencele s-au impus printr-un joc 
variat și spectaculos, cîștigînd ca
tegoric. Evidențiate: Doina Bljf. 
Adriana Ghincu (Farul), Margareta 
Vasiu (C.S.M.). Arbitri : M. Ze- 
linschi din București și C. Bucur 
din Craiova.

P. ENACHE-coresp.
CEAHLĂUL P. NEAMȚ—SANA- 

TATEA ARAD (3—1). Joc modest 
datorat în special evoluției slabe 
a oaspetelor. S-au remarcat Ana 
Ciobanu, Ana Viruzab și Luiza Za- 
haria (Ceahlăul), Maria Bodea (Să
nătatea). Au condus N. Daniel din 
Iași și M. Nlcolau din București.

C. NEMȚEANU-coresp.
★

Astăzi, în sala Dinamo, de la ora 
16,30 se dispută partida din ulti
ma etapă dintre formațiile Dinamo 
și C. S. M. Sibiu. Meciul a fost 
devansat. întrucît dinamovistele vor 
pleca într-un turneu în R.D.G.

oaspete Pan
Teodor eseu. 
(Ploiești) și

CONSTRUCTORUL
CLUJ 57—56 (31—22). Bucureșten- 
cele, cu o apărare mai atentă și 
mai sigure în acțiunile ofensive, au 
avut inițiativa în permanentă. Din 
momentul ieșirii din teren (5 gre
șeli personale) a Getei Ivanovici, 
formația clujeană s-a lansat într-o 
pasionantă cursă de urmărire, reu
șind cgalarea in min. 39 (51—54). 
La această situație, A.S.A. a avut 
chiar și o posibilitate ideală de a 
cîștiga ; Vanca a interceptat o min
ge, dar a ratat copilărește dc sub 
panou (!). Astfel că echipa Construc
torul a reușit, în cele din urmă, o 
meritată victorie.

RAPID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA IAȘI 77—53 (44—34). Ie- 
șencele au făcut o partidă curajoa
să, izbutind ca în prima repriză să 
mențină multă vreme scorul echili
brat. în continuare, însă, pregătirea 
superioară a campioanelor de toam
nă se face tot mai mult simțită, 
astfel că, în final, Rapid repurtează 
victoria la un scor concludent. Au 
înscris Racoviță 19, Nicolae 7, Nicola 
14, Roșianu 12-, Suliman 14, Basara
bia 8, Buga 3 pentru Rapid, respec
tiv Stoica 6, Anichiței 12, 
22, Apostol 5, Laszlo 8.

Gumeniuc

CUPA FEDERAȚIEI**

FEMININ
1. Rapid 9 9 0 587—463 18
2. l.E.F.S. 9 7 2 597—436 16
3. Politehnica 9 7 2 652—431 16
4. Unlv. Iași 9 4 5 435—501 13
5. Crișul 8 4 4 408—125 12
6. A.S.A. 9 3 6 497—543 12
7. Voința 9 3 6 484—547 12
8» Univ. Timiș. 8 3 5 413—504 11
9. Sănătatea 9 2 7 485—575 11

10. Constructorul 9 2 7 402—535 11

STAGIUNEA ’71
Cu șapte alergări, cuprinztnd partanți 

numeroși — din care n-au lipsit nici 
elementele de vîrf — reuniunea supli
mentară de ieri nu putea lăsa indife
renți Pe amatorii genului, cu atît mal 
mult cu cit volumul important al pariu
lui austriac constituia o miză de atrac
ție în plus. Așa s-a făcut deci, că, șl 
de data asta, s-a înregistrat o asistență 
numeroasă. Dar dacă suplimentul ce ni 
s-a oferit a satisfăcut conducerea hipo
dromului — din punct de vedere mate
rial — și a prilejuit publicului viziona
rea unor prob* spectaculoase, sub ra
portul tehnic el n-a prezentat o prea 
mare importanță. De altfel, se știa că 
perioada ameliorării recordurilor înce
tează o dată cu căderea frunzelor... Este 
adevărat că unii dintre mînjl au reali
zat performanțe remarcabile — mențio
năm lucă o dată meritul antrenorilor 
de a-1 păstra in condiție — dar în genere 
ceilalți concurenți, mal vîrstnicl, au 
efectuat probe de calificare lipsite de 
semnificație. Menționăm din ansamblul 
rezultatelor victoria iepel Sonda, stre
curată „pe ușa din dos“ de către Vasile 
Gheorghe. De la 1:39. duminica trecută. 
1,32 ieri ! Fonetic. In citirea cifrelor ar 
exista o rimă. Dar cursele nu sînt ri
mate. Evidențiem, că pariul austriac, ri
dicat la suma de 84 037 lei. s-a închis,

S-A ÎNCHEIAT
urmtnd a fi reluat la primăvară. Să se 
ducă vestea „ce șmecheri* slnt driveril 
de pe hipodromul ploieștean...

REZULTATE TEHNICE 7 1. Felina (S. 
Mihăilescu), 40,1, Dansator, Fruntea. 2. 
Papion (I. Toderaș), 35,9, Frezor, Fu
rioasa 3 Lăcaș (Tr. Marcu), 1:34,7, Sa
dea, Delfin, 4. Sonda (V. Gheorghe), 
32,8, Struna, Iuta. 5. Japonia (S. Onache), 
33,2, Haltera, Komișel, 6. Rosalln (FI. 
Pașcă), 31,9, Habar, Gînd, 7. Gabarit 
(V. Gheorghe), 34,8, Hectar, Fidela.

Niddy DUMITRESCU

MARI REDUCERI
DE PREȚURI

LA TELEVIZOARE
Șl APARATE

Schimb de generație in echipa feminină Rapid: maestra emerită a 
sportului Eva Ferencz predă junioarei Maria Roșianu tricoul cu nr. 5 și, 
odată cu el, ii urează succes in viitoarea ei activitate. Să sperăm că Maria 
Roșianu va călca pe urmele apreciatei ei predecesoare.

Foto i DRAGOȘ NEAGU
urmare, Crișul, cu un joc atent în 
atac și în apărare, termină primele 
20 de minute în avantaj. La reluare, 
se părea că bucureștencele au luat 
jocul în serios țmin. 26: 27—26 pen
tru I.E.F.S.), dar, în continuare, ele 
au o nouă cădere (timp de nouă 
minute nu au marcat nici un 
punct!). In aceste condiții, orăden- 
cele se impun și, beneficiind de 
forma bună a lui Boca și eficacitatea 
lui Szekcly obțin o victorie meri
tată pentru că au luptat mai mult, 
au ajuns primele la minge, în vre
me ce studentele au evoluat lent, 
iar în apărare au făcut mai mult 
figurație. A. VASILESCU

VOINȚA BRAȘOV — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 71—56 (35— 
20). Gazdele au realizat cel mai bun 
joc din actualul campionat și au 
condus la diferențe apreciabile, ceea 
ce a permis antrenorului Gh. Roșu 
să utilizeze întregul Iot. Studentele 
s-au bazat pe numai trei jucătoare 
înalte (Diaconescu, Grosskopf și Ne- 
deicea), al căror aport s-a dovedit, 
însă, insuficient. (V. SECAREANU- 
coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
SANATATEA SATU MARE 81—34 
(37—18). Intilnirea a fost la discre
ția campioanelor care au avut în 
față ub adversar lipsjt de forță de

bitrajul prestat de V. Kadar și G. 
Berekmeri. (MlRCEA RADU — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ-STEAUA 
71—85 (36—40). Joc de mare inten
sitate. Oaspeții au dominat perma
nent, dar în repriza a doua gaz
dele au redus 
chiar au condus 
Peste un minut, 
liminat pentru 
arbitrilor. Din acest moment, mili
tarii preiau conducerea, iar în fi
nal se detașează. (C. ALBU — co
resp.).

din handicap și 
(min. 23 : 41—40). 
Czedula a fost e- 
proteste adresate

MASCULIN

1. Dlnamo
2. Steaua
3. I.C.H.F,
4. Polit. “
5. Unlv.
6. Unlv.
7. Rapid
8. POUt.
9. Mureșul

10. Polit. Galați
11. I.E.F.S.
12. Voința Buc.

Buc. 
Timiș. 
Cluj

Cluj

s
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1

1 
1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5

481—3S4 11 
417—369 11 
364—353 10 
445—423 9 
450—431 9 
390—375 9 
400—400 9 
384—409 9 
439—468 8 
448—181 8 
406—457 8 
345—419 7

FEMININ
I.E.F5. — CRIȘUL

3S— 43 (16—19). Prima 
țespjwi PXQBiasțată i» Ul«

ORADEA 
întîlnire a

RODICA SABAU Șl NICOLAE OPRESCU ÎNVINGĂTORI
SIBIU 5 (prin telefon de Ia co

respondentul nostru județean). — In 
orașul nostru a continuat sîmbătă și 
duminică tradiționala întrecere de 
gimnastică, dotată cu „Cupa Federa
ției". Un public numeros a fost a- 
tras de frumusețea exercițiilor pre
zentate de cei, peste o sută de par
ticipant!. Duminică dimineață, în
deosebi, sala Școlii sportive din lo- . 
calitate s-a dovedit neîncăpătoare 
pentru cei dornici de a-i vedea la 
lucru pe unii dintre cei mai buni 
maeștri ai gimnasticii din întreaga 
țară. Firește, cel mai mare interes 
au stîrnit exercițiile liber alese ale 
maestrelor și maeștrilor, programate 
în cursul după-amiezii de sîmbătă. 
întrecerea nu a furnizat nici o sur
priză, liderii de vineri obținlnd fi
nalmente victoria. Astfel, Rodiea Sa
bău (Vagonul Arad) și Nicolae O- 
prescu (Dinamo București) _ciștigă 
pentru prima 
ției", succese 
tat progresul 
Reamintim că 
ționale nu au 
la competiție.

Iată ultimele rezultate : FEMININ : 
cat. a ÎI-a : Smaranda Marinescu 
(CI. sp. șc. Buc.) 35,20 p., Doina Ia- 
cob (CI. sp. șc. Buc.) 34,90 p„ Florlca 
Ceaușel ($c. sp. 2 Buc.) 34,70 p; 
cat. I : Gabriela Trușcă 36,40 p., Ta
tiana Pruteanu 35,10 p., Silvia Cob-

oară „Cupa Federa- 
ce încununează meri- 
acestor tineri sportivi, 
membrii loturilor na- 
participat în acest an

zac 35,05 p (toate de la Sport Club 
Bacău) ; maestre : Rodiea Sabău (Va
gonul Arad) 72,10 p., Vanda Isprav- 
nicu (Șc. sp. Lugoj) 69,90 p., Maria 
Antinie (Șc. sp. Sibiu) 69,50 p., Da
niela Brezan (Petrolul) 68,15 p., Ma
ria Stoica (Flacăra Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) 67,95 p., luliana Simonfi 
(C.S.O. Baia Mare) 67,95 p ; MAS
CULIN : cat. a IV-a : Luoian Farișa 
(Șc. sp. Reșița) 54,70 p„ Iulian Olariu 
(Șc. sp. Lugoj) 54,50 p„ Victorian 
Ionașiu (Șc. sp. Lugoj) 54,30 p ; cat. a 
111-a : Cornel Vidican (Șc. sp. Lugoj) 
54,20 p., Octavian Oprescu (Șc. sp. 2 
Buc.) 52,90 p., Alin Verde? (C.F.R. 
Tim.) 52,25 p.; cat. a If-a : Ion Ceci- 

che? (Șc. sp. Reșița) 54,40 p., Toma 
Ponoran (Șc. sp. Lugoj) 53,80 p., Mir
cea Ciurdar (C.F.R. Tim.) 52,25 p. | 
cat. I : Pavel Szabo (Șc. sp. Gheor- 
ghieni) 51,05 p„ Ștefan Mierlușcă 
(C.S.M. Iași) 50,85 p., Carol Covaci 
(Lie. 4 Tim.) 49,90 p. ; candidați maeș
tri : Gh. Popescu (Lie. 35 Buc.) 50,95 
p„ Andrei Islai (l.E.F.S.) 49.45 p., Li- 
viu Murariu (Lie. 4 Tim.) 48,45 p. ; 
maeștri: Nicolae Oprescu (Dinamo 
Buc.) 101,70 p., Radu Branea (C.S.M. 
Cluj) 99,40 p., Gh. Iușan (C.S.M. Cluj) 
97,85 p.

Cupele challenge au fost cucerite 
de Sport Club Bacău la feminin și 
Liceul 4 Timișoara la masculin.

Hie IONESCU

TURIȘTI!
La Stadionul Republicii s-a deschis centrul de închiriat echipament 
sportiv pentru excursii la munte. Se închiriază schiuri, bocanci, vin- 

diacuri, căciuli, pulovere etc.
Programul de funcționare între orele 10—13; 16—20; Duminica închis 

Teleton 31 4880

RADIO

Pref vechi Preț nou

Cu începere de la 1 decembrie a.c, prețurile televizoarelor și apa
ratelor de radio din producție internă au fost reduse astfel:

APARATE DE RADIO

Mangalia 2 1240 965
Aida 820 690
Eforie 1720 1300
Traviata 2260 1900
Traviata combină 2820 2380

RADIO RECEPTOARE CU TRANZISTOR!

Cora 420 365
Zefir 750 500
Albatros 1200 800
Mamaia 1440 1000
Neptun 1498 1150

TELEVIZOARE

Venus E 47 3400 2870
Modern E 47 3560 3050
Miraj E 59 4335 3460
Clasic E 59 4525 3530
Opera E 59 4335 3500
Lux fără stativ E 65 4950 3960
Lux cu stativ E 65 • 5150 ♦ 4120

De la magazinele specializate ale cooperativelor de consum, sala- 
riații, pensionarii, membrii CAP și țăranii cu gospodării individuale pot 
cumpăra televizoare și aparate de radio ți cu plata în rate. Pentru 
membrii CAP și țăranii cu gospodării individuale, avansul minim este 
de 15 la sută, restul sumei datorate putîndu-se achita în 24 de 
rate lunare.

Cu un aconto de numai 460 lei, puteți cumpăra, de exemplu un 
televizor MODERN, spre bucuria întregii dumneavoastră familii.

Intrați chiar acum în magazinul cooperației de consum din comuna 
dumneavoastră, care este aprovizionat cu un sortiment bogat de tele 
vizoare ți aparate de radio.
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ECHIPA DE PE BISTRIȚA pentruS.C. BACĂU 3(1)

DINAMO 1(0)

Oaspeții au venit la Pitești
un șut

BACĂU, 5 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Derbyul etapei a debutat într-o 
atmosferă de exagerată ți nedorită 
tensiune — înainte chiar de înce
perea partidei! —, fondul sonor, 
emanînd de 1a tribuna a doua, 
fiind departe de ceea ce numim o 
manifestare sportivă a publicului...

Angajîndu-se în joc cu o vizibilă 
timorare — inadmisibilă 1a o echi
pă cu maturitatea ei — Dinamo va 
fi dominată cu o manifestă autori
tate în cea mai mare parte a re
prizei întîi. Atacînd aproape con
tinuu, fotbaliștii băcăuani vor do
mina teritorial copios, rarele con
traatacuri dlnamoviste fiind ani
hilate cu destulă ușurință de către 
gazde, care au forțat, este adevă
rat, uneori nota jocului forte (cazul 
lui Hrițcu, care-1 va scoate, 
altfel, în min. 22, din teren 
Dinu, în urma unei intrări foarte 
dure — lipsa internaționalului di- 
namovist marcînd decisiv randa
mentul defensiv ulterior al campio
nilor).

Deținînd autoritar inițiativa jo
cului, gazdele vor deschide scorul 
în min. 15: autor — Dembrovschi, 
șut la colțul porții, de la 18 m. 
coautor — Andrei, care a plonjat 
tardiv, neatent, balonul trecînd pe 
sub el în poartă. Restul primei re
prize are o desfășurare uniformă 
pină la monotonie ; S.C. Bacău ata
că furibund, Dinamo încearcă să 
se... adune, dar nu reușește, men- ’ 
ținînd cu prețul unor eforturi dis
perate minima diferență de un gol, 
care, după părerea noastră, nu re
flecta fidel raportul de forțe de

de 
pe

A AJUNS O PERSONALITATE
teren, superioritatea gazdelorpe

fiind pe alocuri zdrobitoare.
Dîndu-ne sentimentul că s-a stins

— sub raportul interesului 
primele 
doua,

secunde ale
Rugiubei

în 
reprizei a 
majorează

■

DEMBROVSCHI
scorul, profitînd de o deviere 
nefericită a lui Deleanu, 
cui se relansează pasionant, 
impulsul dinamoviștilor, care 
„trezesc” după acest al doilea

Jo- 
sub 

se 
gol 1

Stadion „23 August" : timp rece ; teren bun; spectatori — 8 000. Au marcat: 
DEMBROVSCHI (min. 15), RUGIUBEI (mln. 40), PANA (mln. 76), reSDectiv 
LUCESCU (min. 51). Raportul șuturilor la poartă : 18—10 (pe spațiul porții : 
9—5). Raport de cornere : 8—2.

SPORT CLUB BACAU : Ghiță 8 — Mloc 9, Catargiu 9. Vellcu 8, Kiss 7 
(mln. 46 Băiuță 8), Vătafii 8 (min. 80 Sinăuceanu), Hrițcu 5 (pentru durități), 
Pană 8, Dembrovschi 9-Ț, Rugiubei 8, Sorin Avram 8.

DINAMO : Andrei 6 (mln. 47 Constantlnescu 7) — Cheran 8, Nunweiller III 
8. Sătmăreanu II 7, Deleanu 8, Dinu (mln. 22 Mustățea 5), Nunweiller VI 9, 
Lucescu 7. Sălceanu 6. D. Popescu 7. Fl. Dumitrescu 5.

A arbitrat I. RUS (Tg. Mureș) ajutat la linie de N. Barna (Tirnă-
veni) șl S. Marian (Sighișoara).

Trofeul Petschovschl : 5.
La tineret-rezerve : Sport club Bacău — Dinamo 0—2 (0—0).

t

CLUJ 3(1)
ă----------------------

Sarul 0(0)
CLUJ, 5 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Principalul personaj al meciului 

a fost tînărul arbitru brașovean 
Traiam-Moarcăș, care a debutat azi 
la centru tn divizia A. Fostul jucă
tor ai echipei Dinamo Brașov a 
condus bine partida, curajos, de
gajat, sigur. De trei ori, în repriza 
secundă, a dictat sancțiunea ma
ximă împotriva unei echipe — lo
vitura de la 11 m — fiind la un 
pas de a egala recordul arbitrului 
loșif Ritter (4 penalty-uri într-o 
icpriză 1 Ii consemnăm debutul 
spectaculos, promițător, și îi aș
teptăm viitoarele apariții.

Despre meci nu sînt prea multe 
lucruri de spus. Terenul a fost

si două* cornere !
telefon, de la tri-

ale 
disloce 

băcăuanilor, 
Radu 

dinamovist 
sa), 

prin 
Lu-

Cîteva acțiuni mai curajoase 
bucureștenilor reușesc să 
grupata apărare a 
care cedează în min. 51 i 
Nunweiller (singurul 
care a jucat ieri la valoarea 
își încheie o subtilă acțiune 
șut în bară, mingea revine la 
cescu, care înscrie.

Urmează perioada de joc 
mai frumoasă — vreo 25 de 
nule. — cînd cele două formații 
luptă de la egal la egal, aruneînd 
în întrecere multă pasiune, ener
gie și o variată gamă de soluții 
tactice în construcția fazelor de 
atac. Fiecare echipă are strategul 
ei, băcăuanii pe Dembravschi, 
bucureștenii pe Radu Nunweiller, 
sub a căror baghetă se țese jocul.

Numeroase acțiuni ofensive ale 
celor două echipe — în care tră
iește adeseori golul — sînt ratate, 
însă, în faza finalizării, trădată de 
pripeala, neatenția sau imprecizia 
atacanților.

Căutînd exagerat rezolvări pozi
ționale, dinamoviștii vor ceda în 
cele din urmă în fața vitalității 
gazdelor, al căror angajament mai 
bărbătesc (în repriza a doua în 
limitele fair-play-ului) va reuși 
breșa decisivă în min. 76. Dem
brovschi, primul autor al victoriei 
băcăuane, face o cursă de vreo 30 
de metri, îl deschide pe 
Avram, a cărui centrare va fi re
luată din voie de Pană, semnatarul 
unui gol superb, care încheie o ac
țiune magistrală. Acest gol va 
tranșa definitiv soarta partidei, în- 
cununînd victoria gazdelor, care au 
luptat mai mult și au avut o forță 
colectivă superioară echipei dina- 
moviste,_ marcată, după opinia noa
stră, de’ risipa de energie din der
byul cu Steaua.

Cert este că și în acest joc Sport 
Club Bacău a dovedit că din cenu
șăreasa de acum un an a ajuns la 
ora actuală una dintre personali
tățile fotbalului românesc, ascen
siunea sa meritînd toată stima.

Marius POPESCU

cea 
mi-

Sorin

A DEBUTAT SPECTACULOS

ADAM

ziție de ofsaid, semnalizată cu tn- 
tîrziere de tușierul Gavrilă Pop. 
Seria loviturilor de la 11 metri a 
fost inaugurată în min. 75. Mun- 
teanu a șutat la poartă, mingea 
se ducea sigur spre gol (Ștefă- 
nescu era în imposibilitate de a 
interveni) și Bălosu a comis henț. 
Jucătorii Farului au contestat vio
lent decizia arbitrului, bruscîndu-1 
pe acesta. Adam a executat pe- 
nalty-ul, fentînd portarul, pe care 
l-a trimis în dreapta, iar el a tras 
în stânga : 2—0. Peste 7 minute al 
doilea 11 m. Tănase l-a faultat în 
careu pe Munteanu, scăpat spre

gol, în urma unui excelent „un-doi“ 
Cu Lteă. Adam a făcut o nouă 
fentă trimițîndu-1 pe Ștefănescu, 
de data asta, în stînga și el a tras 
în dreapta : 3—0 Cu două minute 
înainte de final, Pexa i-a pus, din. 
spate, o piedică lui Caraman și 
arbitrul Traian Moarcăș a indicat, 
fără ezitare, punctul de La 11 m. 
Caraman a șutat sus spre colțul 
din dreapta portarului, însă Mol
dovan a sesizat, a plecat spre min
ge și a respins-o.

Dumitru VIȘAN

Stadion Municipal : timp umed, răcoros: teren moale; spectatori — aproxi
mativ 2 500. Au marcat : MUNTEANU I (min. 4) șl ADAM (min. 75 șl 82). Ra
portul șuturilor la poartă : 13—5 (pe spațiul porții : 7—2). Raportul cornere- 
ior: 9—1.

»U“ CLUJ : Ștefan (din mln. 7 Moldovan 8) — Crețu 7, Pexa 8, Solomon 
Ctmpeanu 8. Anca 7, Fanea Lazăr 7, Ulfăleanu 7, Munteanu I 8 (din mln. 
Iordache), Adam 8, Llcă 7.

FARUL : Ștefănescu 8 — Ghlrca 7, Antonescu 6, Bălosu 5, Nlstor 6,
Constantlnescu 6, Tănase 7, Oprea 8, Tufan 5 (din mln. 61 Ologu 6), Caraman 
7, Kallo 6 (din mln. 75 Goleac).

A arbitrat TR. MO ARCAȘ ***★*, ajutat Ia linie de G. Pop șl M. Roman 
(toți din Brașov).

Trofeul Petschovschl : 10.
T.a tlneret-rezerve : „U“ Cluj — Farul Z—1 (1—0).

7,
82

I.

Unîv. CRAIOVA 2(0)

CRIȘUL 0(0)

PITEȘTI, 5 (prin 
misul nostru).

F. C. Argeș a 
acasă. A cîștigat 
a luat două puncte prețioase, pe 
care le merită, dar în această du
minică jocul echipei locale a scîr- 
țiit, îndeosebi în prima repriză. 
Și, de aici, 63 de minute de e- 
forturi sterile, pînă a venit un gol 
care să materializeze, o dominare 
teritorială cum de mult n-am mai 
văzut. Acest meci se putea juca 
și într-o jumătate de teren. Prin 
așezarea" jucătorilor săi. Jiul nici 
.nu putea evita presiunea la care 
a fost supus. Cu gindul la 
un punct, oaspeții s-au 
parat în permanență cu 7—8 jucă
tori. lăsîndu-i în față, să. se des
curce cum or putea, doar pe Nai- 
din și Stoian. Jiul s-a apropiat de 
careul gazdelor doar de cîteva ori. 
a șutat o singură dată la poartă 
(în min. 28, 
și a obținut

clștigat din nou, 
ca și altă dată,

a-

Urmeș de la 30 m) 
două cornere. Cu nu-

«Ihik &
DOBRIN

mai atît la activul lor se întorc 
petroșenenii acasă.

In rest meciul s-a jucat în ju
mătatea de teren a oaspeților. Dar, 
în prima repriză, gazdele n-au 
fost prea periculoase. Timp de 45 
de minute, în careul Jiului “ 
plouat cu mingi înalte, centrări 
care Georgevici, ” 
les, Stocker, le

POT TI CEI DIMTH,

STEAUA 1 (1)

C.F.R. CLUJ 1(1)

a...
pe 
a- 

re-
Tonca Și. mai 

______ _ respingeau cu 
guteritate. Dar, unde te trimiteau, 
nu conta. Mai cu un fault, mai cu 
un șut-lumînare așa, ca să treacă 
timpul, s-a Ej.ins pînă la pauză, 
cînd scorul a rămas alb. Dobrin 
(urmărit ca o umbră de M. Mihai) 
nu prea a fost în apele sale, iar 
ceilalți, fără el, n-au fost ei înșiși. 
Ocazii de gol, piteștenii au avut, 
dar le-au ratat: Frățiiă (min. 9 
și 12). Vlad (min. 14), Radu (min. 
19), Dobrin (min. 35). în min. 22, 
la șutul cu șpițul al lui Dobrin, 
Suciu a apărat cu dificultate. In 
min.44, Vlad a marcat, dar golul 
a fost anulat. întrucît pîteșteanul 
își oprise mingea cu mîna. A re
cunoscut •— în mod sportiv — 
chiar el.

La trei minute după pauză, gaz
delor li s-a oprit răsuflarea. Sto
ian a scăpat singur, a intrat în 
careu, dar s-a pierdut ca un co
pil și nu a șutat, de parcă cineva 
l-ar fi ținut de picior, irosind o 
mare ocazie. Apoi, arbitrul a mai 
anulat un gol (min. 55), iar publi
cul s-a supărat pe nedrept, pen
tru că Radu s-a aflat în ofsaid 
ciar. A venit și golul adevărat: 
in min. 63 Georgescu a obstructio
ns! în careu, M. Popescu a exe
cutat scurt lovitura liberă indirectă 
la Frățiiă și acesta, printr-un șut 
excelent, a trimis cu boită, în col
țul lung, peste Suciu și peste 
Tonca marcînd un gol splendid. 
După ce Tonca a salvat un gol a- 
proape sigur (min. 80),
Dobrin s-a desprins de 
în stilul lui de mare 
preluat mingea pasată 
a trecut printe trei adversari și 
cu o lovitură de maestru a șutat 
pe lingă Suciu și a înscris, jos la 
colț.

în min. 85, 
M. Mihai, 
jucător, a 
de Jercan,

Constantin ALEXE

Stadion „1 Mal"; timp friguros; teren bun; spectatori — aproximativ 6 000. 
Au marcat : FKAȚILA (mln. 63) și DOBRIN (mln. 85). Raportul șuturilor la 

poartă : 15—1 (pe spațiul porții : 10—0). Raport de cornere : 12—2.
F. C. ARGEȘ : stan (rară notă, n-a fost solicitat de loc) — Pigulea 7, Barbu 

8, Vlad 7, Ivan 7, Prepurgel 6 (min. 65 Roșu 5), M. Popescu 7, Radu 5 (min. 
80 Dobrescu). Frățiiă 7, Dobrin 8, Jercan 7.

JIUL : Suciu 7 — Al. Georgescu 6, Georgevicl 7, Stocker 7 Tonca 8. Ma
rian Mihai 5, Dodu 6, Urmeș 5 (min. 66 Făgaș 5), Mulțescu 6. Stoian 3, Naldin 5.

A arbitrat M. BICA +♦***, ajutat la linie de Gh. Gheorghiu și C. Ma- 
nușaride (toți din București).

Trofeul Petschovschl : 7.
La tineret-rezerve : F.C. Argeș — Jiul 0—1 (0—1).

POLITEHNICA 1(1)

ST. ROȘU 0 (0)
IAȘI, 5 (prin telefon, de la trimi

sul nostru).
Poate că ați uitat: în campiona

tul trecut, studenții fuseseră în
vinși de stegari, chiar pe terenul 
din Dealul Copoului. Ieșenii n-au 
uitat acest lucru. De aceea, ei au 
abordat partida cu Steagul cu pu
țin trac, dar cu hotărîrea de a lup
ta din răsputeri pentru victorie și 
de a nu o aștepta, ca un dar al 
terenului propriu.

Gazdele au atacat cu hotărîre, 
din primele minute, luîndu-și, în 
același timp, toate măsurile de 
apărare pentru a face față contra
atacurilor brașovenilor. Un rol im
portant în desfășurarea închegată 
a jocului* Politehnicii l-a avut Si
mionaș, care a pus la dispoziția co
echipierilor săi pase deosebit de 
precise și în cele mai favorabile 
momente. Iar în fața careului de 
16 metri, lanul și Stoicescu con
stituiau două fortărețe în calea ori
cărui atac advers.

I

Stadionul Republicii ; timp friguros; teren bun; spectatori — aproximativ 
3 000. Au înscris PENZEȘ (autogol, min. 29) șl MUNTEANU II (mln. 43). Ra
port de șuturi : 15—15 (pe spațiul porții : 9—10). Raport de cornere» 8—7.

STEAUA : Haidu 8 — Sătmăreanu », Smarandache 7, Negrea 7, Cristache 
7 Vlgu 6, Naom 6, Pan tea 6 (min. 68 I. Constantin), Iordănescu 8, Năstas» 8 
(mln. 68 ștefănescu), Aelenei 7.

C.F.R. : Gagea 9 — Szbke 8, Dragomlr 8, Penzeș 5, Roman 7, M. Bretan 8. 
Vișan 8 (mln. 65 Cojocaru). S. Bretan 8, Munteanu n 8 (mln. «o Donld), O. 
Ionescu 9, Țegean 9.

A arbitrat v. LIGA ***, ajutat la linie da I. Țiprea șl T. Trofln (toți 
din Galați).

Trofeul Petschovschl : 5.
La tlneret-rezerve : Steaua — C.F.R. Cluj 7—8 (3—0).

Ne așteptam ca Steaua să joace 
mult mai bine decît adversara ei 
și s-o zdrobească sub povara go
lurilor, dar Steaua a comis gre
șeli mari și numeroase și fără au
togolul lui Penzeș ar fi fost pro
babil învinsă./Ne așteptam să plîn- 
gem de mila C.F.R.-ului și s-o ve
dem umilită de propria ei inferi
oritate, dar C.F.R.-ul a jucat am
bițios și bine, de ne întrebăm cum 
o fi ajuns oare în situația ei atît 
de grea, pe care toată lumea o cu
noaște. în afară de cazul că o fi 
o echipă blestemată. Nu credem, 
cum ar fi alții tentați să judece 
simplist, 
și-au 
Miercuri, 
au jucat 
ieri n-au -----
trei acțiuni ca lumea. Apărătorii 
au marcat defectuos, s-au plasat 
cum e mai rău, adică între ad
versari, nu lingă ei, mijlocașii au 
construit greșit, au pasat acolo 
unde nu trebuia, nesprijinind de
cît foarte vag pe oamenii din față, 
în timp ce jucătorii «avansați (Ior- 
dănescu, Năstase, Aelenei), toți niș
te îndrăgostiți de fentele și de 
driblingul lor, s-au aventurat cu 
mingea la picior intr-o rețea de
fensivă strașnic organizată și se
veră. Lipsa combinațiilor rapide 
pe spații largi, a infiltrărilor prin 
zonele laterale, excesul de indivi
dualism tactic, au privat Steaua 
de adevărate momente de gol. Nici 
unul dintre jucătorii ei n-a în
cercat la un moment dat să cla
rifice strategia generală, să pără
sească o manieră ușor de contraca
rat și lipsită de orice perspectivă. 
Cu un fel de atașament față de 
greșeli, ei aveau să le repete de 
la început pînă la sfîrșit.
Clujenii, în schimb, care proba

bil nu mai doresc și nu mai spe
ră mare lucru, au evoluat lucid 
și inteligent, arătînd că nu sînt 
de loc niște jucători mediocri. Fun
dașii au distrus tot ce se cerea dis-

trus, mijlocașii M. Bretan, Vișan 
și O. loncfcu au dirijat constructiv 
manevrele celor din față, Iar în

că fotbaliștii bucureșteni 
subestimat adversarii, 
în meciul cu Dinamo, ei 

bine măcar o repriză, dar 
realizat nici măcar două-

OCT. IONESCU

SACUL CU PUNCTE
S-A MAI UMPLUT...

Stadion „23 August", timp frumos — rece, teren alunecos, spectatori 4 000. 
A marcat SIMIONAȘ — min. 14. Raportul șuturilor pe poartă 11—4 (8—2). Cor
nere : 6—4.

POLITEHNICA : costaș 7 — Romllă I 6, lanul 7, Stoicescu 8, Pal 6 . 
60 Hangeriuc 6), Marica 7. Simionaș 8, Incze 8, Lupulescu 6. Cuperman 7 (mln. 
46 Romllă II 7), Moldoveanu 7.

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 — Ivăncescu 6, Jenei 6, Olteanu 8, Roșu 
5. Pescaru 7, Cadar 7, Zotincă 6 (mln. 65 Necula 6), Drăgoi 6 (min. 46 Florescu 
6), Cherghell 6. GySrfi 8.

A arbitrat C. PETKE A ajutat la tușă de G. Micloș șl M. Popescu
(toți din București).

TrSfeul Petschovschl : ..
La tlneret-rezerve : Politehnica Iași

(mln.

9.
— Steagul roșu 2—1 (1—0).

Și golul a venit, potrivit cursului 
jocului. O minge expediată în dia
gonală de Marica a ajuns la Incze, 
care s-a lansat pe extremă și a 
centrat, apoi, excelent. Venit ca un 
bolid din liniile dinapoi, Simionaș 
a sărit, trimițînd balonul la pă-

cu greu 
pornise 
linișteș
te mij- 
mult și

■

'.Ț

gseu, moale, și a solicitat eforturi 
suplimentare din partea jucătorilor. 
„U“ Cluj a cîștigat la scor, dar nu 
a impresionat. Replica Farului a 
fost firavă, deși jucătorii ei s-au 
agitat continuu. Echipa lui Cosmoc 
traversează o perioadă cenușie, 
cauzată, credem noi, de slăbiciuni- 
te sistemului defensiv, care nu 
prezintă prea mare siguranță, 

înaintarea constănțenilor nu con
stituie nici ea un compartiment solid, 
pentru că Tufan și Kallo sînt de
parte de forma lor bună. Singur 
Caraman face ceva, „se bate”, dar 
nefiind ajutat de coechipieri, nici 
el nu poate realiza nimic.

„U“ Cluj a deschis scorul mai 
repede decît se aștepta. în min. 4, 
fundașii Cîmpeanu și Crețu, avan
sați în terenul constănțenilor, au 
combinat frumos, ultimul l-a des- ■ 
chis pe Anca. tcare, de pe postul 
de extremă dreapta, a centrat în 
careu, de unde Munteanu a în
scris un goi asemănător cu cel în
scris de Lucescu în meciul cu Țara 
Galilor. Trei minute mai tîrziu, 
portarul clujenilor, Ștefan, se cioc
nește cu Oprea și, lovindu-se la 
umăr, părăsește terenul. Pînă la 
finalul reprizei, „U“ Cluj se men
ține în ofensivă, Farul se apără, 
apelând cu succes la tactica jocului 
la ofsaid. Munteanu ratează în 
min. 24 o mare ocazie (singur cu 
Ștefănescu a tras pe lingă poartă), 
iar în min. 30 Adam, căzut la pă- 
mînt, șutează în bară.

în repriza secundă s-au consu
mat patru faze care merită a îi 
consemnate. Prima din ele s-a pe
trecut în min. 65, cînd Caraman 
a marcat un gol, nevalidat — in 
mod just — de arbitrul Traian 
Moarcăș, pentru că. înaintașul con- 
ș.țăntesn

CRAIOVA, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

La Craiova am asistat mai mult 
1a un meci al ambițiilor și poate din 
această cauză nu am prea avut o- 
cazia să vedem și fotbal. Antreno
rul Ștefan Coidum, care cunoștea 
echipa craioveană ca pe propriile 
sale buzunare, a reușit aproape 
două treimi din timp să-și impună 
punctul de vedere. In această pe
rioadă, craiovenii, în zi slabă, nu 
s-au prea găsit în joc și orădenii, 
mai calmi și lucizi, au stâpînit te
renul, etalînd o bună orientare tac
tică. In ultimele 20 de minute însă 
craiovenii și-au adus aminte că joa
că pe teren propriu, au forțat rit
mul și ajutați și de șansă au reușit 
să-și apropie o victorie în care ni
meni nu mai spera.

Dar să deschidem și carnetul nos
tru de însemnări i în primele minute 
n-am avut de semnalat decît... car
tonașul galben arătat fundașului 
Petre Nicolae în min. 9 și o dublă 
ratare Țarălungă—Oblemenco, am
bii aflați singuri cu portarul Bolo- 
gan în min. 17.

Crișul joacă mai legat, înjghebea
ză acțiuni mai clare și în min. 27 
e gata să înscrie i Tamaș se trezește 
cu balonul în picioare, în careul lui 
Oprea, dar se pripește și șutează în 
portar, anulînd echipei sale șansa 
unui gol pe deplin meritat, după as
pectul jocului de pînă atunci. Cra
iovenii tac eforturi să echilibreze 
partida, orădenii răspund, perma
nent, cu un joc dur și arbitrul 
Ghiță este nevoit să dea un aver
tisment colectiv formației oaspete. 
Nu trece, însă, mult și fundașul Ni- 
culescu se descurcă excelent, sal- 
vînd in extremis o incisivă șarjă 
la care participă Tamaș și Cefan.

După pauză, Universitatea revine 
în teren mai hotărîtă și, cu prețul 
uijor evidente eforturi de voință, se

instalează în jumătatea de teren a 
orădenilor. Lucaci ratează o inter
cepție în min. 53 în propriul său ca
reu, Neagu „vînează” balonul, dar, 
aflat singur cu portarul în față, se 

7 minute,uluiește și ratează. Peste

OBLEMENCO

un alt șut al lui Neagu e blocat din 
nou de Bologan. Gazdele atacă tot 
mai energic și în min. 62 fundașul 
Niculescu avansează cu balonul, îl 
„aruncă” în careu, dsr Neagu și a- 
poi Oblemenco nu-1 pot învinge pe 
Bologan, care respinge în corner.

Avînd remiza în față, oaspeții se 
string tot mai îndârjiți în careul lor, 
apărîndu-se cu hotărîre. Ei nu vor 
reuși să fie înfrînți decît dintr-un 
șut inspirat al lui Oblemenco, în 
min. 77. Tunarul craiovean, pînă a- 
tunci complet anonim, își răscum
pără toate păcatele executînd cu 
brio o lovitură de la 20 de m. Balo
nul străpunge zidul orădean și se 
înfige în colțul drept al porții lui 
Bologan, ca propulsat de o forță 
miraculoasă. E 1—0 și Crișul se cla
tină. Craiovenii profită de ocazie și 
se aruncă cu toate forțele asupra 
adversarului. La faza imediat ur
mătoare, 1a o lovitură liberă latera
lă, Țarălungă trimite mingea în 
bară, ea revine în teren și ajunge 
în cele din urmă la Ivan care, cu un 
șut inspirat, o trimite, din nou, în 
plasa Crișului i 2—0.

George MIHALACHE

Stadion Central ; timp răcoros ; teren bun; spectatori — aproximativ 
10 000. AU marcat : OBLEMENCO (min. 77) și IVAN (min. 78).

Raportul șuturilor Ia poartă : 19—11 (pe spațiul porții : 10—5). Raport de 
cornere : 1—4.

UNIVERSITATEA : Oprea 7 — Niculescu 6, Mincă 7, Tacoi 7. Velea 6, 
Strimbeanu 5 (min. 43 Donose 7). Ivan 7, Martino vi ci 6, Neagu 6 (min. 70 Niță), 
Oblemenco 7, Țarălungă 7.

CRIȘUL : Bologan 6 — Petre Nicolae 6, Sărac 7, Lucaci 7, Balogh 6, Neșu 
6, Dărăban 7, Șchiopu 8, Agud 5 (mln. 78 Moț), Tamaș 5. Moldovan 7.

A arbitrat CONSTANTIN GHIȚĂ **★**, ajutat bine la lăiie de O. Ca- 
lugherovici și N. Iliescu (toți din Brașov).

Trofeul Petschovschl : 10.
I«a tlneret-rezerve : Universitatea Craiova — Crișul Oradea 2—1 (1—1).
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SIMIONAȘ

ianjen, acolo unde rareori portarul 
mai poate interveni. Oricum, Ada- 
mache s-a lăsat înșelat de traiec
toria mingii și reacția sa a fost tar
divă, cînd mingea poposise în pla
să.

Este 1—0 și, după jocul practi-

cat pînă în acest moment de ie
șeni, se nasc speranțe pentru o 
victorie categorică. Dar, iată că 
brașovenii încep să-și facă simțită 
prezența în teren, alarmînd tribu
nele, mai ales în minutul 23, cînd 
Drăgoi nu-1 mai are în față decît 
pe Costaș. Dar șutul ocolește, ca 
prin miracol, poarta. Două minute 
mai tîrziu, Costaș parează 
un șut al lui Gyorffy, ce 
ca din tun. Apoi, jocul se 
te. Se acționează mai mult 
locul terenului, se pasează 
se trage puțin 1a poartă.

Iluzia că repriza a doua va fi 
mai interesantă n-a durat prea 
multă vreme. Minutele s-au scurs 
unul după altul, fără să ofere spec
tatorilor nici o fază dinamică, iar 
nouă prilej de a o consemna în 
carnetul de notițe. Abia, în fina
lul partidei, jocul a ieșit din amor
țeala de pînă atunci, Lupulescu a- 
vînd două mari ocazii de a ma
jora scorul, dar de fiecare dată 
(min. 73 și 78), s-a precipitat 1a fi
nalizare.

A fost un meci de un mediocru 
nivel tehnic, dare a trăit prin in
certitudinea rezultatului, acel 1—0 
de pe tabela de marcaj rămînînd 
valabil pînă la fluierul final, cînd 
ieșenii au răsuflat ușurați. Chiar 
dacă jocul echipei nu i-a mulțumit 
pe deplin, cele două puncte cuce
rite, atît de prețioase în conjunc
tura actuală, au făcut ca drumul 
de reîntoarcere spre case să li se 
pară mai scurt, mai ușor...

t 
prima linie, celălalt Bretan, Mun
teanu 
rapid . . .
pe din fiecare ocazie de atac mă
car sentimentul de primejdie pen
tru poarta lui Haidu și timp de 
repauzare pentru apărătorii lui Ga- 
gea.

Minutele decisive ale partidei au 
fost 14, 29 și 43. în primul dintre 
ele, Iordănescu a intrat în careu, 
trei fundași adverși s-au repezit 
ciocnindu-se între ei, căzînd toți 
trei și în timpul acestei busculade, 
cînd nici unul nu știa pe ce lume 
se află, cineva a atins mingea cu 
mîna. Arbitrul Liga a dictat lovi
tură de la 
fiindcă în 
fost lipsit 
tase avea 
portarului, iar mingea respinsă ti
vea să fie retrimisă în bară de Că
tre Aelenei. O sancțiune eronată, 
rămasă din fericire pentru morali
tatea partidei, fără urmări. în min. 
29, apărarea clujenilor este dez
echilibrată tocmai în momentul 
cînd Iordănescu e lansat în drep
tul liniei de 16 m.» Gagea se re
pede. Iordănescu trimite peste el, 
balonul se lovește de bara late
rală, iar nenorocosul de Penzeș, 
vrînd să-1 degajeze, îl trimite în. 
spațiul acela fatal; 1—0. Cu două 
minute înainte de pauză, M. Bretan 
combină cu O. Ionescu, urmează 
cîteva pase aproape de poarta lui 
Haidu, tot M. Bretan ajunge în si
tuația să centreze, O. Ionescu tri
mite prin foarfecă pe spate în 
bară, iar Munteanu II șutează în 
gol, punînd capăt unei faze pre
lungite : 1—1.

Și acum cîteva aspecte pe scurt: 
V. Liga a mai dat și alte decizii 
greșite, în special în defavoarea 
oaspeților. O parte din public s-a 
comportat lamentabil. A huiduit de 
cîte ori, cînd Steaua era pe drept 
sancționată pentru greșeli de joc 
evidente. A fluierat acțiunile ofen
sive ale oaspeților. Și s-a compor
tat ca la ușa cortului față de an
trenorul Valentin Stănescu. un teh
nician încărunțit pe stadioanele 
noastre, care nu merită un aseme
nea tratament. Antrenorii noș
tri trebuie apărați de duhul înve
ninat al perfidiei, care nu critică, 
cl Insultă.

II și Țegean au circulat 
și periculos, obținînd aproa-

11 m, greșind flagrant, 
situația aceea gestul a 
de premeditare. Năs- 

să execute în brațele

Romulus BALABAN

RAPID Șl U.T.A. PLEACĂ AZI

LA LONDRA Șl SETUBAL

Modesto FERRARINI

PRONOSPORT

în această dimineață vor pleca, 
pe calea aerului, 1a Londra, fotba
liștii echipei Rapid, tn vederea pri
mei paride cu Tottenham, din ca
drul „Cupei U.E.F.A.". Fac depla
sarea următorii jucătorii Răduca- 
nu, Rămureanu, Pop, Lupescu, Boc, 
Codrea, Mușat, Dinu, Dumitru, An. 
gelescu, Petreanu, Năsturescu, Nea
gu, Ene Daniel, Codreanu, însoțiți 
de antrenorii Bazil Marian, Gh. 
Nuțescu și de dr. P. Bendiu. Con
ducătorul 
Dobrescu, 
de fotbal.

Tot în
jucătorii echipei U.T.A. vor, pleca 
cu un avion special 1a Setubal în 
vederea susținerii revanșei din ca-

.“ Cu echipa 
arădenilor: Vi- 
Lerefer, Pojoni, 
Domide, Sima, 
Both, Axente,

delegației este tov. Emil 
vicepreședintele secției

Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr.

49, etapa din 5 decembrie 1971.

la 19 ianuarie 1972 ; în țară: de 
la 13 decembrie 1a 19 ianuarie 1972 
inclusiv.

dimineața zilei de azi,

I. S.C. Bacău — Dinamo
II. F.C. Argeș — Jiul 

Steaua — C.F.R. Cluj 
„U“ Craiova — Crișul 
Politehnica — Steagul roșu 
„U“ Cluj — Farul 
Atalanta — Varese 
Bologna — Internazionale 

Fiorentina
Lanerossi — Napoli 
Roma — Cagliari 
Sampdoria — Verona 
Juventus — Torino

1
1
x
1
1
1
1
2
2
1
x
1
1

lei. 
con-

PRONOEXPRES

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX. Catanzaro
X.

XI.
XII.

XIII.
FOND DE PREMII : 411.876
Plata premiilor pentru acest 

curs se va face astfel : în Capi
tală începînd de la 10 decențbrie

i 

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA DIN 5 

DECEMBRIE 1971 :
FOND GENERAL DE CISTIGURI 

PROVIZORIU : 1.936.400
Extragerea

33 19
Extragerea 

37 4 31
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25 9 5 22 
Extragerea

26 40 20
Extragerea a V-a : 4 1 20 2
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IV : 29 14 44
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drul „Cupei U.E.F.A? 
Vitoria. Iată lotul 
dac, Ziller, Birău, 
Popovicî, Petescu, 
Kun, Broșovschi,
Calinîn. De asemenea, din delega
ție mai fac parte cei doi antrenori, 
Nicolae Dumitrescu și Ion Ionescu, 
dr. I. Bălu, precum și președintele 
clubului, tov. Mihai Florea. După 
cum am fost anunțați vor mai face 
deplasarea și 23 de suporteri ai e- 
chipei U.T.A., salariați ai Uzinei 
tSĂÎllt Arad,



Coreipondentd telefonica din Paris, de la „Turneul campionilor^

NASTASE PRIMEȘTE APLAUZE
Șl IN ZIUA SA LIBERA...

6» de atieft sa tuM startul tn tradlțțSț 
naiul maraton da la Fukuoka (Japonia). 
Primul a trecut Unia da sosire ameri
canul Frank Shorter, cronometrat pa 
43,195 km cu 2 h 12:50,4. Pa locui dot a-a 
clasat Japonezul Aldo Usaml —• 1 lx 13 32,S. 
Iar pe locul trei Jack Foster (Nou* 
Zeelandă) *- 2 h 19:42,4.

MOSCOVA VA GĂZDUI
UNIVERSIADA - 1973

FARIS, 5 (Agerpresț. OooUtetuI 
executiv al Federației Internațio
nale a sportului universitar, a ho- 

“tărit ca următoarele focuri mondi
ale universitare de vară »ă se des
fășoare In anul 1973 (15—25 august) 
ia Moscova. Sporturile obligatorii 
pentru organizatorii universiadei 
sînt: atletism, natație, polo pe apă, 
baschet, volei, tenis, •crimă, gimna
stică. Un al nouălea sport poate fi 
inclus în program, dacă țara orga
nizatoare dorește acest lucru.

C. C. E. LA BASCHET
în cadrul „Cupei campionilor e- 

uropeni" la baschet s-au disputat 
mai multe meciuri din optimile de 
finală.

în competiția masculină, cel mal 
echilibrat joc s-a desfășurat la 
Amsterdam, unde echipa locală 
Flamingos a pierdut cu 92—94 In 
fața formației Akademik Sofia. E- 
chipele Iugoplastika Split și Real 
Madrid, au învins în deplasare pe 
„17 Nendori" Tirana (cu 90—77) și, 
respectiv. Tus-04 Leverkusen (cu 
84—77). Panathinaikos Atena a dis
pus, pe teren propriu, cu 81—73 de 
Maccabi Tel Ăviv.

Performera competiției feminine 
a fost Union Firestone Viena, care 
a învins pe teren propriu cu 
69—65 (34—33) echipa poloneză 
Wisla Cracovia. Alte rezultatei 
Cref Madrid—Egyetertes (Ungaria) 
39—54; Cif Lisabona—Sesto San 
Giovanni (Italia) 32—97.

SURPRIZĂ In boxul amator european

LA MUNCHEN: R.F.G
ROMÂNIA

să scrii relaxat, cînd cu- 
Coubertin răsună de veri- 
ghiulele de tun pe care

E greu 
pola sălii 
tabilele 
Smith și Richey și le trimit peste fi

MUNCHEN, 5 (prin telex). — 
Chiar și cei mai optimiști membri 
ai Federației de box din R.F.G. 
vorbeau despre o „minune" 1 în 
incinta circului local „Krone", 
în fața a 2 000 de spectatori, selec
ționata vest-germană a reușit să 
învingă cu 12—10 excepționala 
echipă a României.

Ultima șansă a formației române, 
la situația de 10—10, a anihilat-o 
vicecampionul european Peter 
Hussing, care l-a învins cu 2—1 
pe fostul campion european Ion 
Alexe. Decisiv a fost, de aseme
nea, rezultatul lui Giinther Har
ner, care a beneficiat de descali
ficarea campionului român Paul 
Dobrescu, pentru lovituri cu 
capul. Boxerul român Horst 
Stump, învingător asupra lui Otto 
Steigenberger, ne-a 
„Ne-am imaginat cu totul 
sfîrșitul acestui meci".

La baza surprinzătoarei 
a formației vest-germane 
ria pozitivă de la categoria semi- 
uțoară pînă ]a mijlocie mică. Si
tuația s-a schimbat brusc după ce 
tînărul cocoș de 18 ani, 
Schăfer, a împiedicat 
scorului ia 4—0 pentru 
învingîndu-1 cu 2—1 pe 
Ivan. Apoi, Peter Hess și-a 
revanșa asupră învingătorului său 
de Ia Madrid, Antoniu Vasile, Har
ner a profitat de descalificarea ad
versarului său, Ekkard Dagge l-a 
învins pe Ion Hodoșan, iar Dieter

declarat 1 
altfel

victorii 
stă se-

Werner 
ridicarea 
români, 

Vasile 
luat

Kottysch a dispus de Alexandru 
Popa, aducînd pentru prima oară 
echipa vest-germană la conduce
re. Astfel, s-a putut presupune 
din vreme că decizia finală o va 
aduce meciul de la categoria grea, 
întrucît categoriile mijlocie și se
migrea erau presupuse a fi do
menii românești.

în ciuda faptului că se afla după 
o recentă lună de miere, Peter 
Hussing a rezistat grelei probe 
și l-a învins din nou, ca și la 
Madrid, pe Ion Alexe, deși după 
un meci foarte strîns. doar cu 
2—1.

Surprinzătoarea victorie asupra 
echipei românești nu a produs eu
forie în rîndurile specialiștilor vest- 
germani. Antrenorul federal Die
ter Wemhoner ne-a declarat că, 
probabil, în România, echipa 
R.F.G. nu ar fi obținut mai mult 
de 3 victorii, întrucît' deciziile 
acordate lui Hess, Schăfer și Har
ner au fost, fără îndoială, o fa
voare pentru gazde.

REZULTATE TEHNICE: Aurel 
Mihai învinge prin neprezentare 
pe Kurt Pichl, Constantin Gruies- 
cu b.p. (3—0) Gerd Schubert, 
Werner Schăfer b.p. (2—1) Vasile 
Ivan, Gabriel Fometcu b.p. (2—1) 
Peter Prause, Peter Hess b.p. (2-1) 
Antoniu Vasile, Gunther Harner 
b. desc. 3 Paul Dobrescu, Ekkard 
Dagge b.p. (3—0) Ion Hodoșan, Die
ter Kottysch b.p. (3—0) Alexandru 
Popa, Ion Petrea b.p. (2—1) Alfred 
Hofmann, Horst Stump b.p. (2—I) 
Otto Steigenberger, Peter Hussing 
b.p. (2—1) Ion Alexa

REZULTATE DIN ZIUA A 
DOUA

Barthes—Franuîcvici 7—5,
4—6, 6—3

Kodes—Graebner 7—6, 6...4
Smith—Richey 4—6, 6—2,

,9—7.
Dupâ douâ zile, conduc

Barthes și Smith cu cîte 2 
victorii, urmați de Năstase țun 
meci mai puțin) și Kodes — 
1 v, Graebner, Richey și Frc- 
nulovici —r 0 v.

Turneul se reia miercuri, cu 
următorul program : Kodes— 
Richey, Smith—Barthes, Năs
tase — Graebner.

leu, în ceea ce este in a doua zi 
(n.r. ieri) derbiul serii.

Cliff Richey luptă cu o furie nes- 
tăpinită in acest al doilea meci al 
său, vrind parcă să se răzbune după 
înfrîngerea suferită în fața lui Năs-

HANDBALIȘTII ROMANI
DIN NOU ÎNVINGĂTORI

tase. Nu vorbește 'cu nimeni (nici 
cu Smith '), iar în cabină avea pri
virea fixă a unui om obsedat de o 
singură idee. Care ar fi aceasta ? 
Probabil dorința de o demonstra, aci 
la Paris, că încă este cel mai 
tenisman american, că el, 
rul primului Mare Premiu, de 
trecut, valorează mai 
laureatul din acest an. 
este de altă părere...

„Cei 7 magnifici" pot fi tmpărțiți 
în trei categorii aparte : uriașii — 
Smith si Graebner, campioni rezis
tenței fizice — Richey și Kodes, ul
timii romantici — Năstase și Franu- 
lovici. Iar toți aceștia sînt... arbi
trați de Pierre Barthes, care și-a 
regăsit puternica armă a tinereții — 
serviciul — cu care-și domină adver
sarii din altă generație. Victoria sa 
asupra „metronomului" Kodes rămî- 
ne tecă subiectul preferat al parizi
enilor.

■Mai există o clasificare tentantă 
care face ocolul cronicilor presei. 
To(i vorbesc de o confruntare între 
tenisul american și cel al „noului 
val" european, acesta din urmă re
prezentat, firește, de formidabila tri
pletă Năstase-Franulovici-Kodes. Un 
meci care pasionează.

Ilie Năstase continuă să se bucure 
de simpatia spectatorilor de la Cou
bertin. Aceștia l-au putut vedea și 
în ziua sa liberă, la încălzire, jucînd 
o originală partidă „americană" con
tra celor doi băieți ai lui Jack Kra
mer, celebrul campion de altădată. 
Ron și Mike sînt tenismeni modești, 
dar îl serveau cu aplicație pe Ilie 
pentru smeci, dînd mingi înalte. Iar

bun 
cîștigăto- 

. ‘ anul 
mult decît 
Stan Smith

el distra tribunele, smerind tn un
ghiuri imposibile și primind aplauze 
de fiecare dată. Săptămînaiul „Paris- 
Dimanche" scria în această diminea
ță : „Năstase își continuă viața tu
multuoasă de tenisman de clasă, în- 
vingîndu-1 pe Richey după secvențe 
dramatice".

Un prim mare obstacol a fost tre
cut. Celelalte nu vor fi mai ușoare 
Ne gindim că însuși următorul ad
versar de miercuri, după zilele de 
pauză ale turneului, va fi redutabil. 
Este tradiționalul adversar Incomod 
al lui Năstase, acest Graebner, mo
bilizat și de insuccesul său In fața

Cu prilejul unul eoneun latematloaal 
de patinj viteza, desfășurat la Inzrfb 
sportiva eanadianA Silia Burka » sta
bilit «ou» n« recorduri ale platei in 
probele de 1IX» m cu 1:33,0 șl IK» m 
eu 2:25,7. Ruth SchlelermaCher (R. X>. 
GermanS) a ctștlgat cursa feminina d« 
500 m cu timpul de 44,4. In concursul 
masculin, cale mal bune rezultate au 
fost obținute de canadienii Slrols — 
2:13,6 la 1500 tn fi Barron 7:52,1 1*
S 000 m.

I.a Vlen» »-• disputat întUnlro» unlc&lt 
de handbal dlntra eetecțlanatele mas
culine ala Austriei țl S.U.A. Bandba- 
liștil austrieci »u termina» învingători 
cu •corul de 90—14 (»—*).

In mici amical feminin la popice Dieter KUHNLE
S.I.D. — Dusseldorf

LA TBILISI
MOSCOVA, 5 (Agerpres). Selec

ționata secundă de handbal a Româ
niei a obținut o nouă victorie în 
turneul internațional masculin de Ia 
Tbilisi. Tinerii handbaliști români 
au Învins de data aceasta cu 22— 
12 (13-5) 
în prima 
zentativă

Echipa 
scorul de 
lecționata 
Germane 
20—19 (7—14) reprezentativa de. tine
ret a U.R.S.S. în ultimul meci al 
serii, echipa R.S.S. Gruzine a dis
pus cu 19—15 (11—11) de selecțio
nata R.S.S. Ucrainene.

formația Olandei, după ce 
zi întrecuseră prima repre- 
a R. D. Germane.
Iugoslaviei a cîștigat cu 
13—9 (5—6) meciul cu se- 
Bulgariei, iar echipa R. D. 
a întrecut, la limită, cu

STEIN

RAPID BUCUREȘTI - SELECȚIONATA
FEROVIARĂ A R.D GERMANE 2465-2418 I

Selecționata de handbal a României învinsă
(Urmare din pag. 1)

AZI, PE MICUL ECRAN
Ora 17 — secvențe Înregistrata 

de Ia meciul Smith — Richey.
(O precizare pentru cel ce ur

măresc transmisiile de la Paris: 
sistemul setului scurt „tie-break" 
intervine la scorul de 6—6, tn 
primele două seturi; in cel deci
siv se aplică sistemul de depar
tajare normal, de două ghemuri 
ciștigato consecutiv).

Ia concursul de haltera desfășurat ta 
Erevan, sportivul sovietic Adam Gnatov 
a corectat două recorduri mondiale, la 
categoria muscă. El a realisM la atuul 
Împins 117,500 kg, și la stilul aruncat 
131 kg. La cele trei «ttlurt Gnatov a to
talizat S33 kg.

Cu ocazia sărbătoririi centenarului Fe
derației scoțiene de rugby (Scottish 
Rugby Union) sa preconizează organiza
rea unui mare turneu internațional. Ia 
acest turneu, urmează să evolueze, cu 
începere de Ia 14 octombrie 1972, echi
pele Angliei, Scoției, Țării Galilor și 
Irlandei. Cîteva zile mal tfrziu »• va 
disputa' meciul Internațional dintre e- 
chlpele scoției Șl Noii Zaelande.

Iui Kodes. Americanul este un jucă
tor ieșit din comun. Lovește mingea 
cu o forță extremă de parcă ar vrea 
să-și rupă racheta sau brațul 
versa rului.

Nu i-a reușit cu eanțpi 
Roland Garros, dar miei 
doilea clasat ce

>ionul de
__ iercuri cu
va fi 7

ad-

la 
al

loan CHIRILĂ

LIDER IN „MEMORIALUL ALEHIN li

Prima înf rîngere a campioanei mondiale, la Vrnjacka Banja

Fostul ounplon mondial da box !a cat. 
semlmijlocle. americanul do culoare 
Curds Qokes, șl-a făcut reintrarea, după 
o îndelungată absență ccmpetlțlonalS, In- 
ttlnlndu-1, la Sacrament®, pe Carlos 
Salinas. Juriul l-a acordat decizia cu 
2—1 lui Salinas (Mexic).

In campionatul de hochei pe gheața al 
Cehoslovaciei s-au disputat Jocurile celei 
de-a 24-a etape. Iată principalele re
zultate : Dukla Jihlava — V.S J, Kosice 
6—1; Tesla Pardubice — Motor Budejo- 
vice 2—1; „T. E.” Gotwaldov — Sonp 
Kladno2—3; H. Z. Litvinov — Sparta Pra- 
ga 6—2; Sloven Bratislava — Z.K.L. Brno 
1—2 în clasament conduce Dukla cu 
32 p., urmată de Slovan Bratislava cu 
sa p. fi Sonp Kladno cu 29 p.

Ieri, înainte de masă, pe arena 
Ciulești din Capitală, a evoluat 
Selecționata feminină feroviară de 
popice a R. D. Germane. Partida 
cu formația Rapid a fost deosebit 
de interesantă. Rapidistele au
avut tot timpul Inițiativa, condu
cted cu diferențe de 50—60 de
bețe, după fiecare schimb. În fi
nal însă, Florica Lăpușan a fost 
întrecută la scor de Heidrum Rie
mer (400—451 p d) Și astfel dife
rența de punctaj dintre cele două 
competitoare s-a micșorat simți
tor : 2 465—2 418 pentru Rapid.

Cele mai bune jucătoare de la 
bucureștence au fost Alexandrina 
Navon — 433 p d, Elena Buzea — 
411 p d și Vasilica Pințea— 346 pd. 
De la oaspete, foarte bine a jucat 
Heidrun Riemer, care, cu 451 p d, 
a fost performera reuniunii.

Sîmbătă seara, formația fero
viară a R.D.G. a jucat la Băicoi 
cu divizionara A, Petrolul de care, 
a fost întrecută cu 2 532—2 485* 
p d. Azi, de la oră 16, jucătoarele 
din R.D.G. vor întîlni echipa Con
structorul.

T. R.

ROMANIA Șl CUPLUL LINDNER-LUTHER (R.D.G.)
ÎNVINGĂTORI IN FINALA „CUPEI BUCUREȘTI itT»

(Urmare din pag. 1)

podiumul medaliaților. în schimb, 
nu au satisfăcut așteptările perfor
merii „individualelor", Elena Tran
dafir și, mai ales. Ion Micoroiu. 
Ei n-au mai arătat siguranța care 
i-a dus în confruntările din ajun 
la unele din cele mai bune rezul
tate mondiale ale anului, duminică 
lăsîndu-ne impresia Că au carențe 
la „izolate", unde le-au rămas, 
din cauza impreciziei în deschideri, 
figuri greu de rezolvat. în final 
ei au ocupat locul VI, în urma re
prezentanților Cehoslovaciei.

Se cuvine să spunem cîteva cu
vinte și despre comportarea maes- 
trei emerite a sportului. Elena 
Cernat, care, făcând pereche cu 
popicarul francez Jean Claude 
Rousselet, a fost acreditată cu 425, 
cifră superioară celei din reuniunea 
anterioară. De asemenea, în formă 
ascendentă s-au prezentat Ana Pe
trescu, Constantin Rădulescu, Mar
gareta Bordei și, în mai mică mă
sură, Dumitru C. Dumitru, ceea ce 
denotă că în ultima vreme ei res
pectă programul de pregătire indi
cat de specialiștii federației.

. în concluzie, se poate afirma,

■»
fără teama de a greși, că actuala 
ediție a „Cupei București" a reunit 
sportivi din elita mondială, cărora 
reprezentanții țării noastre le-au 
fost adversari redutabili, și unii 
și alții demonstrîndu-și măiestria 
în lansarea bilei.

CLASAMENTUL 
DUBLU MIXT : 1. 
Eberhard Luther 
(428+996), 2. Florica Neguțoiu—Io
sif Tismănaru 1410 (433+977). 3. 
Cornelia Petrușcă—Die Băiaș 1398 
(424+974), 4. Zsofia Hurșan—Jozsef 
Rakos (Ungaria) 1371 (414+957), 5. 
Bronislava Scidlova — Jaroslav 
Antonin (Cehoslovacia) 1367 (425+ 
942), 6, Elena Trandafir—Ion Mi
coroiu 1347 (415+932), 7. Ana Pe
trescu—Constantin Rădulescu 1322 
(418+904), 8. Renate Giinzel—Ri
chard Pelikân (R.F.G.) 1314 (394+ 
920), 9. Margareta Bordei—Dumitru 
C. Dumitru 1295 (415+880), 10. E- 
lena Cernat—J. C. Rousselet (Ro
mânia—Franța) 1264 (425+839)

S-a alcătuit și un clasament pe 
națiuni, primul loc revenind repre
zentanților României cu 25 de 
puncte. Urmează, în ordine. Unga
ria 20 P. R.D.G. 19 p. Cehoslovacia 
16 p, R.F.G. 12 p. Franța 6 p, Po
lonia 5 p și Bulgaria 4 p.

PROBEI DE
Siegrid Lindner- 

(RD.G.) 1421

extrem de agresiv către sfîrșitul me
ciului. Am remarcat, de asemenea, 
forma foarte bună a celor doi por
tari oaspeți, dar în special pe cea 
a tînărului Zeier, care în repriza se
cundă a apărat — printre altele... 
— trei aruncări de la 7 m ! Cum a 
ripostat selecționata română la a- 
ceastă surprinzătoare replică ? Foarte 
palid, cu un atao doar de puține 
ori rapid și foarte ineficient, cu mul
te, supărător de multe greșeli de 
tehnică și, ceea ce este mai jmpor-^ta 
tant, cu o defensivă lentă, cu un por-^F
tar (Orban) în zi slabă, pe care cei 
doi antrenori s-au hotărît să-1 schim
be foarte tîrziu. aproape atunci cînd 
nu mai era nimio.de făcut. în ceea 
ce privește ineficacitatea echipei ro- 

suficient să spunem că 
secundă am ratat 4—5 
de pe semicerc și 3 a- 

la 7 m una după alta 1

mâne este 
în repriza 
mari ocazii 
runcări de_ . _______-~r-_____
Dealtfel, din cele 8 aruncări de la 
7 m de care a beneficiat formația 
română. 4 au fost ratate, ceea ce 
reprezintă un alarmant procentaj de 
50 la sută...
• Meciul a fost extrem de echilibrat 
scorul menținîndu-se mereu apropiat. 
Oaspeții au condus la sfîrșitul pri
mei reprize eu 8—6 și 9—7, handba. 
liștii români egalînd abia în min. 30. 
După pauză, ei s-au distanțat «11—9, 
12—10) lăsînd impresia că vor reali
za „ruperea" de adversar, dar rată
rile noastre și dîrzenia jucătorilor 
elvețieni au determinat ca pînă la 
sfîrșitul meciului, avantajul să fie 
do partea oaspeților, care prin a- 
ceastă victorie au realizat, probabil, 
cea mai mare surpriză înregistrată 
în ultimii ani în handbalul mondial.

Arbitrii P. Pupici și M. Stanoe- 
vici. ambii Iugoslavia, au condus for
mațiile :

ROMANIA : Orban (Pcnu) — Bir- 
talan (5). Dan Marin (2), Voinea, Gu- 
nesch (2), Saniungi, Gațu (2), Stef, 
Cosnia, Bota.

ELVEȚIA : Wetzel (1) (Zeier) — 
Gygax (3), Grundmann (1), Hohl 
Isler, Knori (2), HâSsIer, Meier 
Schild (2), Stahlberger (1), Ziillig

Mărfi cele două echipe dispută 
partida revanșă

Echipa de handbal a României, care 
joi dimineață va pleca în Olanda pen
tru a participa la turneul final 
al campionatului mondial femi
nin, a susținut ieri după-amiază 
(în deschidere la meatul 
culin România—Elveția), în

(5). 
(I). 
(3).

mas- 
sala 

Floreasca, o partidă de antrenament 
cu formația I.E.F.S. După o evolu
ție net superioară celeia din întîl-

DINAMO - CAMPIOANA IA LUPTE GRECO-ROMANE
«

colegii lor mai mari, de la primul 
pînă la ultimul sunet de gong), 
învingîndu-1 la puncte într-un 
meci spectaculos, pe Stelian Șer- 
ban. Scorul : 12—8 pentru Steaua. 

Meciurile dintre Ion Țăranu (Di
namo) — Ion Gabor și Vasile Fo- 
dorpataki (Dinamo) — Nicolae Ne- 
guț s-au terminat cu decizii de 
duble descalificări, punctajul rămî- 
nînd același.

Nicolae Martinescu (Dinamo) a 
realizat o victorie rapidă (tuș min. 
2) în disputa cu Marin Boșneag, 
nu fără a da emoții antrenorilor 
săi (Dumitru Cuc și Ion Cernea), 
tn primele secunde. Și astfel, înain
tea ultimului meci, rezultatul în
tîlnirii ce urma să desemneze e- 
chipa campioană era egal: 12—12. 
Toate speranțele coechipierilor erau 
puse în Victor Dolipschi (Dinamo) 
și Nicolae Pavei (Steaua).
mare a 
sportivi 
ficientă 
țiile de 
lui de la Steaua, juriul i-a dat un 
avertisment în plus față de adver
sarul Său, sancțiune care a încli
nat balanța victoriei de partea lui 
Dolipschi și a stabilit scorul final 
al întîlnirii (16—14) în favoarea 
di namoviștilor.

Concomitent cu partida Steaua- 
Dinamo, pe cealaltă saltea, s-a 
disputat meciul dintre Rapid și

(Urmare din pag. 1)

a adus avantaj echipei Steaua 
(7—5).

întrecerea din cadrul categoriei 
62 kg. dintre Mihai Baciu (Steaua) 
și Cornel lonescu s-a terminat cu 
descalificarea ambilor 
pentru luptă pasivă.

Meciul dintre /fastul 
european Simion Popescu (Steaua) 
și Cornel Vîrtosu a debutat sen
zațional. în urma unei „ruperi" 
reușite, executată prin surprindere, 
Vîrtosu l-a fixat „în pod" pe va
lorosul aău adversar, aducîndu-1 
la un pas de o înfrîngere prin tuș. 
Scăpat din situația dificilă, Po
pescu n-a reușit nici o acțiune 
pînă Ia sfîrșitul reprizei, fiind con
dus la o diferență de trei puncte ! 
La reluare. Popescu își prinde ad
versarul într-o poziție din care 
toți cei prezenți (chiar și Vîrtosu) 
credeau că va pleca într-un salt, 
dar experimentatul luptător de la 
Steaua execută o „rupere" în față, 
dueîndu-și adversarul (surprins ne
pregătit) cu umerii pe saltea. Se 
disputaseră cinci meciuri și echipa 
antrenată de Gheorghe Șuteu con
ducea cu 11—5.

Dinamovistul Ion Enache (cat. 
74 kg) a adus din nou speranțe în 
inimile colegilor săi de echipă și 
ale înflăcăraților suporteri (juniorii 
clubului Dinamo i-au susținut pe

sportivi

campion

Miza 
meciului a făcut ca ambii 
să lupte crispați, fără su- 
luciditate. Sesizînd inten- 
luptă pasivă ale sportivu-

Progresul, întrecere importantă 
pentru configurația clasamentului 
final și deosebit de interesantă prin 
evoluția scorului. înaintea ultimu
lui meci, rapidiștii conduceau cu 
11—9. Victoria lui Marian Iordache 
(tuș min. 7) asupra lui Gheorghe 
Dolipschi a adus cîștig de cauză 
luptătorilor de la Progresul. Scor 
final I 13—11. Absența unor re
prezentanți la primele două ca
tegorii de greutate i-a privat pe 
luptătorii de la Rapid de un loc 
mai bun în clasament.

Metalul București, cu o echipă 
completă și mai omogenă a dispus 
la un sbor categoric (19,5—4,5) de 
principala concurentă la locul III 
Progresul. CU acest prilej, echipa 
antrenată de Mie Gheorghe se cla
sează pentru a cincea oară con
secutiv pe poziția a treia în rfndul 
celor mai bune formații din țară. 
Nicole Pîrvan, Eugen Hupcă, Ionel 
Fiscuteanu și Mircea Lupașcu au 
fost principalii realizatori ai a- 
cestei victorii. Nu putem încheia 
comentariul partidei Metalul-Pro- 
gresul fără a evidenția comporta
rea deosebită a tînărului Arcadie 
Pantelimon (Progresul).

Ultimul meci al reuniunii, cel 
dintre Steaua și Rapid, a constituit 
un simplu act de formalitate. Sco
rul final al întîlnirii (27—1), fa
vorabil echipei militare, ne scu
tește de comentarii.

nirile cu reprezentativa Cehoslova
ciei, dar fără a se ridica . încă la 
nivelul exigențelor, team-ul repre
zentativ a cîștigat cu 9—6 (4—4), 
prin golurile înscrise de Sos (2), Ar- 
ghir (2), Băicoianu (1), Mikloș, Oan- 
cea, Furcoi și Munteanu. Au mai 
jucat : ClimOvschi, Popa-Szckely, 
Schramko, Ibadula și Ilie-Dumitm. 
Așadar, medicii au reușit să le re
pună pe picioare pe două dintre ac
cidentate Schramko și Ilie-Dumitru) 
și acesta este, desigur, un lucru îm
bucurător.

• După consumarea a 8 runde 
turneul de șah „Memorialul Ale
hin" de la Moscova, pe primul loo 
în clasament a trecut marele ma
estru sovietic Leonid Stein cu 5’/s 
p. în runda a 8-a Stein l-a învins 
în 18 mutări pe maghiarul Lengyel. 
Fostul campion mondial V. Smîs- 
lov a cîștigat la Olaffsson, iar Tuk- 
makov l-a învins pe Balașov. A 
fost consemnată remiză în parti
dele Karpov-Spasski, Hort—Uhl- 
mann, Petrosian—Tal, Savon—Par
ma. Bronstein—Byrne. în singura 
partidă întreruptă a rundei, ma
rele maestru sovietic V. Korcinoi 
are' șanse de cîștig , la Florin 
Gheorghiu.

• A patra zi a Cupei campioa
nelor europene, la șah, de la Vrn
jacka Banja (Iugoslavia), a fost re
zervată continuării partidelor în
trerupte. Campioana mondială No
na Gaprindașvili care întrerupsese 
trei partide a realizat un singur 
punct: remize cu Vokralova și Ko- 
narkovska, înfrîngere în 42 de mu
tări la maghiara Ivanka. în clasa-

ULTIMELE MECIURI DIN PRELIMINARIILE C E
Sîmbătă și duminică s-au desfă

șurat două din ultimele trei meciuri 
din grupele preliminarii ale campio
natului european de fotbal. Partida 
dintre Irlanda de Nord și Spania 
care nu poate afecta poziția primei 
clasate în grupa a IV-a (în care s-a 
calificat echipa U.R.S.S.) s-ar putea, 
de fapt, să nu se mai desfășoare, 
din cauza evenimentelor din Irlan
da de Nord.

Acum lista celor opt echipe cali
ficate în sferturild de finală este 
completai ROMÂNIA, UNGARIA, 
ANGLIA, U R.S.S., BELGIA, ITA
LIA, IUGOSLAVIA și R. F. A GER
MANIEI. Reamintim că tragerea la 
sorți a meciurilor din sferturile de 
finale ale C.. E. va avea loc la 12 
ianuarie, la Zurich. Iată cîteva rela
tări asupra ultimelor meciuri.

TURCIA—POLONIA 1—0 (0—0)

Echipa Turciei a dispus 
(0—0) de reprezentativa 
dar ordinea primelor clasate în gru
pa a 8-a a rămas neschimbată.

cu 1—0 
Poloniei,

BULGARIA—FRANȚA 2—1 (0—0)

Pe stadionul Vasil Levski din So
fia, în fața a 15 000 de spectatori, 
echipa Bulgariei a dispus sîmbătă 
după-amiază de formația Franței cu 
2—1 (0—0) în grupa a doua din ca
drul preliminariilor campionatului 
european. Arbitrului Tschensclier 
(R.F.G.) i s-au aliniat următoarele 
formații l BULGARIA : Goranov 
(Filipov — min. 65), Gaidarski, Pe- 
nev, Jecev, Velicikov (Ionov), Kolev, 
M. Vasiliev, Bonev, Jckov, Mihailov, 
Dermendjiev. FRANȚA ; Carnus — 
Djorkaeff, Tresor, Novi, Bosquier, 
Mezy, Michel, Blanchet, Revelli 
(Floch), Lech, Loubet (Bereta). Au 
marcat Jekov (min. 47) din lovitură 
liberă, Mihailov (min. 82) și, res
pectiv, Blanchet

Clasamentul 
doua i
1. Ungaria
2. bulgaria
3. Franța
4. Norvegia

(min. 84). 
final al grupei a

6 «
6 3
6 3
6 0

1 1 12— 5 9
1 2 10— 5 7
1 2 10— 8 7
1 5 4—18 1

Toma HRISTOV

ment, după trei runde, conduce 
Maria Ivanka (Ungaria) cu 3 p.,
urmată de Erenska (Pelonia) 2p 
(1), Veroczi (Ungaria), Vokralova 
(Cehoslovacia) 2p., Polihroniade 
(România), Gheerghieva (Bulgaria), 
Konarkovska — Sokolov (Iugosla
via) lJ/j, G. Iovanovici (Iugoslavia) 
1 (1), Gaprindașvili (U.R.S.S.) 1 p 
etc.

B. RUSSI-PE LOCUL I
LA ST. MORITZ

Proba de cobarîre din cadrul 
concursului internațional de schi 
de la Saint Moritz a revenit cam
pionului mondial, elvețianul Bern- 
hard Russi, care a realizat timpul 
de 1:53,93. Pe locurile următoare 
s-au clasat lieini Messner (Austria) 
— 1 :53,98 și Waiter Trensch (El
veția ) — 1 :54,63.

ANGLIA ; Tottenham 
victorie

o nouă

Sîmbătă, în campionatul englez, 
echipa Tottenham a învins pe te
ren propriu, cu 1—0, echipa Sout
hampton. Alte rezultatei Coventry
— Leicester 1—1; Crystal Palace
— Sheffield United Derby

-•?

Duel între McCormick (Crystal Palace) în stingă și Currie (Sheffield
United). Fază din meciul Crystal Palace — Sheffield 5—1 (!) din campio- 

’ ’ ‘ Telefotoi A. P. AGERPRESnatul Angliei.

Meciul a avut loc la Izmir, în fața 
a 70 000 de spectatori. Singurul gol 
a fost înscris de Cernii Turhan (min. 
56).

Iată clasamentul final al grupei:
1. R. F. a Germaniei 6 4 2 0 10— 2
2. Polonia 6 2 2 2 9—6
S. Turcia 6 2 13 5—12
t. Albania G 1 1 4 5— 9

CAMPIONATE.• a » CUPE
PORTUGALIA ; Setubal pierde un 

punct acasă

în etapa a X-a a campionatului 
portughez, Vitoria Setubal a ter
minat la egalitate (1—1) pe teren 
propriu cu Guimaraes. Benfica a 
cîștigat, în deplasare, cu 5—1 par
tida cu Atletico, iar Sporting a dis
pus cu 3—0 de C.U.F.. Primele cla
satei
1. Benfica
2. Sporting
3. Setubal

tertes—Diosgydr
sate:
1. Ujpesti Dozsa
2» Ferencvâros
3, Salgotarjau
4. Honved

R. F. A

POLITEHNICA BUCUREȘTI
HIMIim BIN „8. CA

IA HUȘ Dl MASĂ
Olimpia Ljubljana a cîștigat cu 5*1

LJUBLJANA, 5 (prin telefon), 
înfîlnirea internațională mascu
lină de tenis de masă dintre 
Olimpia Ljubljana șl Politehnica 
București, partidă contînd pentriș 
optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni", s-a înche
iat cu scorni de 
gazdelor.

Iată rezultatele
— Gheorghe 2—0
Antal 2—0 (14, 20), Rak — Nicolae 
1—2 (22, —8, —15), Korpa —
Gheorghe 2—1 (9, —13, 12), Vecko
— Nicolae 2—0 (14, 11), Rak — 
Antal 2—1 (16, —17, 19). în ultimul 
set Antal a condus cu 19—15 !

5—1 In favoarea

tehnlce i Vecko 
(19, 16), Korpa —

ITALIA t Milan întrecută de 
Mantova pe „San Siro"

Etapa a opta a campionatului i- 
talian a fost foarte agitată. Sur
priza cea mare a etapei — și, pî- 
nă acum, a campionatului — s » 
înregistrat pe „San Siro“, unde Mi
lan, cîștigătoarea derby-ului cu In
ter de acum o săptămînă, a fost 
învinsă de Mantova printr-un gol 
marcat cu două minute înainte de 
sfîrșitul meciului. Remarcabile vic
toriile obținute în deplasare de In
ter -și Fiorentina, precum și scorul 
reușit de Lanerossi în dauna lui 
Napoli. Iată rezultatele și autorii

Programul săptăminii
MIERCURI 8

Meciul tur
U.E.F.A." (optimi de finală): 
Tottenham Hotspur — Ra
pid București

Preliminariile turneului 
olimpic: Franța — Austria.

DECEMBRIE 
din „Cupa

2 0 25—3 1«
1 1 20—6 17
2 1 23—7 16

io 8
io s
10 7

UNGARIA : Ultima etapă o turului

în etapa a XV-a (ultima 
fruntașele clasamentului, 
Dozsa și Ferencvâros, au 
victorii categorice. Prima 
cu 5—1 de Eger, iar Ferencvâros a 
învins cu 5—0 pe Komlo. Alte re
zultate: Pecs—M.T.K. 0—0, Honved 
— Videoton 0—1 (I), Tatabanya— 
Vasas 1—3, Szombathely—Gyor 3— 
3, Salgotarjan—Csepel 3—2, Egye-

din tur), 
Uj pești 
obținut 

a dispus

10
s
5
3

1—0. Primele cla-
•

15 10 4 1 44—11 24
15 8 4 3 33—16 20
15 7 6 2 26—16 20
15 7 5 3 21-12 19

County—Manchester City 3—1; E- 
verton—Stake City 0—0; Ipswich— 
Liverpool 0—0; Leeds—West 
Bromwich Albion 3—0; Manches
ter United—Nottingham Forest 
3—2; Newcastle—Chelsea 0—0; 
West Ham United—Arsenal 0—0; 
Wolverhampton — Huddersfield 
2—2. Primele clasate:
1. Manchester United
2. Derby County
3. Manchester City
4. Leeds United
5. Sheffield United

F.C, Liverpool
7. Tottenham

golurilor: Atalanta—Varese 1—0 
(Moro); Bologna—Internazionale 
0—3 (Facchctti și Bouinsegna 2); 
Catanzaro—Fiorentina 0—2 (Chia- 
rugi și Clerici); Juventus — Torino 
2—1 (Anastasi și Capello, respectiv 
Ferrini); Lanerossi Vicenza — Na
poli 6—2 (Damiani 2, Maraschi,
Turchetto 2, Fontana, respectiv Al- 
tafini și Manservisi); Milan—Man
tova 0—1 (Panizza); Roma—Caglia
ri 2—2 (Salvori și Petrelli, respec
tiv Brugnera și 
— Verona 1—0 
mentuli
1. Juventus
2. Intemazionale
3. Roma
4. Milan

Kiva); Sampdoria 
(Cristin). Clasa-

„CUPA

8
8
8
8

1
1

6
5
5 1
5 I

1 17-9
2 16-7
2 14—7
2 11—7

13
11
11
11

20 14 4 
10 7

5
3
3
5
6

29
20
20
20
20
20

11
12
11
10 

o

2 46—24 32
3 35—16 27
4 37—20 27
5 30—17 27
6 36—26 25
5 27—20 25
5 39—23 24

în clasamentul 
duce Boninsegna 
luri, urmat de Bettega (Juventus) 
și Riea

LONDREI" A

golgeterilor con- 
(Inter) cu 7 go-

(Cagliari) cu cite 6 goluri.

Cesare TRENTINI

REVENIT

GERMANIEI :
Bayern Miinchen învinsă în Cupă

în acest an, o dată cu întrecerea 
echipelor din prima ligă în compe. 
tiție, Cupa R. F. a Germaniei se 
desfășoară după o nouă formulă. 
Întîlnirile se dispută tur-retur, așa 
incit echipele din liga inferioară au 
mai puține șanse de calificare pen
tru etapele următoare. Sîmbăță, în 
32-imile cupei (meciuri din tur) 
s-au înregistrat două surprize: Ba
yern Miinchen (cu formația com
pletă) a fost învinsă cu 2—1 de 
Fortuna Kbln, care activează în li
ga a doua, iar Hannover 96 a fost 
întrecută cu 5—4 de Holstein Kiel, 
tot din liga secundă. Tn retur, însă, 
formațiile învinse pot obține ca
lificarea.

MARINARILOR DE PE MOTONAVA
ROMANEASCA „TÎRGU MURES"

LONDRA, — Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite: „Cupa Londrei" pe anul 1971 
a fost cucerită de echipa de fotbal 
a echipajului motonavei „Tîrgu 
Mureș". în cadrul unei festivități 
care a avut loc la Clubul din Lon
dra al marinarilor norvegieni, cu
pa a fost înmînată căpitanului e- 
chipei române, Iancu Doroș.

„Cupa Londrei" este o competiție 
deschisă echipelor de fotbal ale e- 
chipajelor navelor comerciale care 
aheorează, în decursul unui an, în 
portul Londra. La această cupă au 
participat 141 de echipe marină
rești, aparținînd unor nave din 28 
de țări, sistemul de punctaj ținînd

seama de numărul victoriilor și 
al golaverajului Formația marina
rilor de pe motonava „Tîrgu Mu
reș", antrenată chiar de căpitanul 
navei, Mirea Nicolae, a susținut 8 
meciuri și a obținut tot atîtea vic
torii, avînd un golaveraj de 69—3.

Asistînd la această festivitate, 
am avut prilejul să aflu că mari
narii fotbaliști de pe motonava 
..Tîrgu Mureș" sînt nu numai buni 
sportivi dar șl fruntași* în muncă.

Pe locurile următoare în clasa
mentul „Cupei Londrei" se află e- 
chipajeie navelor „Ceramic" (An
glia), „Saga" (Suedia) și „Weser- 
land" (R.F.G.).
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