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Ultima etapă s-a jucat, dar fotbalul nu a intrat încă în vacanță

laUrcat în atac, fundașul rapidist POP își încearcă șansa 
ocoli ținta

z ’ A

poarta clujeanului MOLDOVAN, dar balonul va 
Foto: Theo MACARSCHI
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u ltima etapă a 
natului diviziei .. ___
să fie nefavorabilă lide
rului 1 După ce, în timp 

de 11 etape a privit surîzînd 
la eforturile echipelor care 
voiau s-o ajungă, 
țindu-și să le dea și 
o etapă avans, ieri, 
sfîrșit, pe linia de sosire 
turului, U.T.A. a trebuit 
părăsească locul de onoare 
care l-a deținut atîta vreme, 
favoarea fotbaliștilor de 
Sport Club Bacău. Este adevă
rat că arădenii mai pot fi 
campioni de toamnă, avînd în 
față șansele meciurilor res
tante, cu Petrolul și Politeh
nica Iași.

Oricum, cercetînd cu atenție 
clasamentul vom constata că 
distanțele dintre echipe s-an 
micșorat mult, că pînă și Rapid, 
deplins în urmă cu cvteva e- 
tape pentru situația ei penibilă

— aflată atunci
— are perspec- 
partida cu A.S.A.

programată la 
se înscrie din

campio- 
A avea

permi- 
*cite 

în 
a 

să 
pe 
in 
la

in clasament 
pe locul 121 
tiva (cîștigind 
Tîrgu Mures. 
București) să 
nou la cuvînt cînd va trebui 
să se decidă titlul de campioa
nă. O altă formație ne care 
o compătimeam. Politehnica 
Iași, a realizat, odată cu victo
ria de ieri, un capital de 13 
puncte care-i asigură o iarnă 
mai tihnită.

Dintre rezultatele de iert, 
notăm surpriza de la Ploiești : 
înfrîngerea Petrolului, pe te
ren propriu. Ploieștenii au res
tituit, astfel, punctul nesperat 
cucerit miercuri, la București. 
Wi jocul cu' DinamîV plătind 
și... debindă.

La periferia 
etapa de ieri 
suspine, Crișul 
in fața •, Stelei, 
pierzind unul din punctele pe 
care le socotește cu atîta tea
mă de atîta amar de vreme...

clasamantului 
n-a adus derît 
ceclind la scor 
iar C.F.R. CI ij

CAMPIONUL CAMPIONILOR LA TENIS 
MÎNDRIE A SPORTULUI ROMÂNESC 
ÎNVINGĂTORUL CELEBRULUI SMITH

IN PALPITANTA FINALA DE LA PARIS
PARIS, 12 (prin telefon)
Momentul cel mai frumos din a- 

ceastă săptămînă de super-tenis pa
rizian nu mi se pare resurecția lui 
Năstase în partida cu Cliff Richey, 
nici focul de artificii din meciul cu 
Graebner, nici pulverizarea backlian- 
dului de vis al lui Kodes, nici ex
ploziile din partida cu Franulovici, 
nici uluitoarele „lunguri de linie" 
din finalul... finalei cu Stan Smith, 
ci declarația campionului român la 
părăsirea sălii care-I ovaționa în pi
cioare. Iată ce mi-a spus llie Năs
tase : „N-am pierdut nici o clipă

TURNEUL 
CAMPIONILOR 

1971 
Clasament final

1. IUE NASTASe (România) 
victorii
Stan Smitth (S.U.A.) 4 v
Cliff Richey (S.U.A.) 3 v
Pierre Barthes (Franța) 3 v 
Jan Nodes (Cehoslovacia) 3 v

6. Zeliko
1 v

7. Claris

2.
3.
4.
5.

Franulovici (Iugoslavia)

Graebner (S.U.A.) 1 v

REZULTATELE
ULTIMEI ZILE

Kodes — Franulovici 6—4, 
7—5

Graebner — Richey 6—7, 6—4, 6—3 
Năstase — Smith 5—7, 7—6, 6—3.

Politehnica
A. S. Armata 
U.T.A.
Raoid

decembrie U.T.A. —
decembrie Ropid —

Petrolul — 
22 decembrie Steagul roșu —

15
19

Primul laureat al anului sportiv 1971

TROFEUL FAIR-PLAY
FOTBALISTULUI
IOSIF LERETER

Membrii Asociației presei spor
tive din cadrul Uniunii Ziariști
lor s-au întrunit sîmbătă pentru 
a desemna pe sportivul căruia 
să-i fie atribuit „TROFEUL FAIR- 
PLAY" pe anul 1971.

Dintre propunerile 
luate în discuție, cele 
sufragii le-a întrunit fotbalistul 
IOSIF LERETER, de la U.T.A. Tn 
balanța alegerii a atîrnat per
formanța sa cu totul ieșită din 
comun : anul acesta, Lereter a 
sărbătorit jubileul a 300 de me-

făcute și 
mai multe 
fotbalistul

ciuri disputate în campionat, fără 
să fi suferit vreo sancțiune I ! 
ÎNTREAGA CARIERĂ a ACESTUI 
JUCĂTOR REPREZINTĂ, IN UL
TIMA INSTANȚA, UN ACT DE 
SPORTIVITATE, fotbalistul ară
dean fiind totodată un model de 
modestie, de disciplină și dă
ruire. Premiul care 
acum încununează 
laborioasă, vine să 
marea lui fidelitate 
bal și față de ideea de sport.

i se atribuie 
o activitate 
răsplătească 
față de fot-

GOLGETERII
11 GOLURI : Rugiubei (Sport Club 

Bacău). Oblemenco (Univ, Craiova) 
— 5 din 11 m.

V /
RVGIVBE1

8 GOLURI : Neagu (Rapid), 
Kun II (U.T.A.). Dobrin (F.C. Argeș) 
1 din 11 m.

6 GOLURI : Jercan (F.C. 
Doru Popescu (Dinamo). D. Ene 
pid). Dembrovschi (Sport Club 
cău). Adam („U” Cluj) — 3 
11 m.

Argeș), 
(Rs- 
Ba- 
din

BACĂU, 12 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

Derbyul etapei desfășurat în fața 
unor tribune arhipline (cum din 
păcate se întîmplă cam rar aci) s-a 
dovedit cu adevărat demn de a- 
ceastă titulatură, oferindu-ne o 
dispută fotbalistică pasionantă, 
urmărită cu viu interes de la un 
capăt la altul al ei. Cele două com
batante, S.C. Bacău și U.T.A., frun
tașe ale clasamentului, au confir
mat și de această dată bunele im
presii lăsate în sezonul pe care îl 
încheiem. Ele și-au apărat, ieri, cu 
o deosebită ardoare, șansele, anga-

GEORGESCU 
(Jiul)

PANA 
(S. C. Bacău)

JOC EXCELENT AL GAZDELOR
ÎN REPRIZA SECUNDĂ
A

jîndu-se, de la început, cu 
resursele, într-o luptă 
greaua stare a terenului de 
făcut-o și mai epuizantă.

Avînd în față perspectiva 
deveni, fie și numai pentru 
zile, lideri ai clasamentului, 
și din dorința de a răzbuna severa 
înfrîngere suferită în primăvară, 
la Arad, băcăuanii au intrat pe 
teren hotărîți să tranșeze cit mai 
repede și cit mai net în favoarea 
lor socotelile cu

Pe,
toate 
care 

joc a

de a 
cîteva 

dar

echipa oaspe.

5 GOLURI : Anca și Lică1 („U“ 
Cluj). Radu (F.C. Argeș). Broșovschi 
(U.T.A.) — 1 din 11 m, Lucescu (Di
namo) — 4 din 11 m.

ECHIPA
ADAMACHE 

(Steagul 
GEORGEVICI 

(Jiul) 
NAGHI

(A. S. Armata) 
DEMBROVSCHI

(S. C. Bacău)

ETAPEI

roșu)
Stoicescu 
(Politehnica) 

HRITCU 
(S. C. Bacău) 
DOBRIN 

(F. C. Argeș)

COMANESCU
(S. C. Bacău)

SORIN AVRAM
(S. C. Bacău)

Dar jocul nu le-a ieșit așa cum 
au sperat ei, fiindcă au întîlnit un 
adversar hotărît să-și vîndă cit măi 
scump pielea. Cu o energie sur
prinzătoare — avînd în vedere o- 
boseala acumulată în ultima săptă- 
mînă prin lunga călătorie și jocul 
din Portugalia — U.T.A. a dat o 
replică puternică încă din primele 

, minute. Ea s-a apărat cu calm în 
cele cîteva situații în care băcăua
nii au încercat să forțeze poarta 
lui Vicîac, ieșind apoi din ce în ce 
mai curajos la atac, îndeosebi pe 
partea stingă, unde Both îl depă
șește destul de ușor pe Mioc. Și 
astfel, la sfîrșitul primului sfert 
de oră de joc, oaspeții reușesc sa 
deschidă scorul. In urma unui fault 
făcut de Catargiu, Both execută lo
vitura liberă, înalt, în careul gaz-

4 GOLURI : Cuperman (Politeh
nica), Domide (U.T.A.). Son (C.F.R. 
Cluj), Ghergheli (Steagul roșu). Ță- 
nase (Farul), 
cău), Hajnal 
ta). Năstase 
Frățilă (F.C.

3 GOLURI 
(U.T.A.). Moldovan (Petrolul). Cara- 
man (Farul), Pîrvu (Univ. Craiova), 
Sălceanu (Dinamo). Lupulescu (Poli
tehnica). Sorin Avram (Sport Club 
Bacău). Mureșan (A.S. Armata) 
1 din 11 m

Pană (Sport Club Ba- 
si Naghi 
(Steaua), 
Argeș).

(A. S. Arma- 
Stoian (Jiul),

Sima și Petescu

Este greu de descris în puține cuvinte satisfacția pe care llie 
Năstase a oferit-o aseară celor cîteva milioane de telespectatoridupă ce 

5—2, nici 
și nici 
nii-a in

ii in 
să 

pentru 
Costică 
pentru 
ajung

credința în victorfe. Nici 
am irosit primul set de la 
în tensiunea tie-break-ului 
măcar după ce Stan Smith 
tors la îoc break-ul de la 1—
ultimul set. Te rog insistent 
transmiți acasă că am jucat 
publicul 
Chivaru, 
toți cci 
aci"...

In clipa în care reporterii 
s-au convins că llie Năstase și-a ter
minat declarația pentru România, 
vestiarul a devenit un veritabil melăe 
de rugby. Toți s-au repezit cu mi
crofoanele peste el. Năstase era un
deva pe jos. pe dușumea, ca un 
fotbalist strivit de coechipieri, după 
marcarea golului victorios dintr-o 
finală de campionat mondial.

A fost un meci mare. înainte de 
joc, i'n holul sălii Coubertin, primul 
ministru al Franței, dl. Jacques 
Chaban-Delmas. s-a îndreptat spre 
Năstase. l-a strîns umerii si i-a 
spus : „Ani venit să te văd Năstaz, 
pentru că joci foarte bine...“

loan CHIRILA

românesc. Pentru 
pentru Ion Tiriac și 

ce m-au ajutat să
englezi

(Continuare în pag. a 4-a)

mulți dintre ei la primele contacte cu acest sport, tenisul, altă
dată jucat în anonimat.

De cîțiva ani încoace, si în special anul acesta, tenisul românes 
a prins aripi măiestre bucurindu-se de stjma întregii lumi sportive. întî 
s-a înscris pe orbita mondială a tenisului acest admirabil sportiv, lor 
Tiriac, care l-a hiat epoi după el pe un adevărat copil-minune, pe aces' 
superb llie Năstase, adevărat Făt-Frumos modern al poveștilo 
românești.

După neuitata finală a „Cupei Davis' 71", care a făcut sâ înghețe 
ambiția americană, a urmat cursa după invidiatul titlu de ciștigctor ai 
Premiului F.I.L.T. (al federației internaționale de tenis) în care llie 
Năstase a ocupat locul secund, după acest uriaș Stan Smith. Și-a urmat 
pentru llie al nostru, ziua revanșei. A marii revanșe. împotriva a tot 
ceea ce are mai valoros tenisul mondial. împotriva celebrului Stan 
Smith. Revahșa pentru Marele Premiu F.I.L.T., în acest Turneu al cam
pionilor jucat la Paris. Să mai spunem cuvinte despre aceasîă grandioa
să finală care, dacă a putut să-l emoționeze pînă într-atît pe Tiriac 
îneît să lăcrimeze, pe noi și pe alții ca noi, mult mai puțin avizați, ne-< 
făcut să palpităm la fiecare minge, să sărim în sus de bucurie, și st 
căutăm să înțelegem cît de mare este acest llie al nostru, campionvcăutăm să înțelegem 
campionilor, mîndrie a mișcării noastre sportive.

Să-l așteptăm cu brațele deschise, să-l strîngem la pieptul nost:" 
ca pe un copil sau frate draa, ca pe ce! mai mare sportiv român.

Să ne trăiești multi ani, llie !
„SPORTUL"

Punct final in turul diviziei A la popice

0 ETAPĂ VIO DISPUTATĂ A ÎNCHEIAT SEZONUL
O dată cu disputarea etapei a 

IX-a s-au încheiat întrecerile tu
rului campionatului diviziei A la 
popice femei 
înregistrate •

și bărbați. Rezultatele

FEMININ

BUCUREȘTI — VO-

V

LAROMET
INȚA BUCUREȘTI 2 414—2 251. Li
dera seriei Sud a suferit 
înfrîngere în deplasare. Se 
previziunile unor specialiști 
veresc, 
scump, 
arene 
create

o nouă 
pare că 
se ade- 
plătindjucătoarele Voinței

atunci cînd evoluează pe 
străine, pentru avantajele 
de pistele proprii, cotate

prea ușoare în obținerea rezulta
telor mari.

VOINȚA MEDIAȘ — VOINȚA 
CRAIOVA 2326—2163 Formația 
gszdă, avînd in Viorica Fodor (422 
pd) și Ioana Barna (421) cela mai 
precise jucătoare, a cîștigat cu ușu
rință. De la craiovence, cele mai 
multe puncte ie-a realizat Maria 
Floricel — 382.

Z. RÎȘNOVEANU. coresp.
GLORIA BUCUREȘTI — CON

STRUCTORUL BUCUREȘTI 
2290—2193. Fiecare formație, cu 
cite o începătoare pe pistă a făcut 
ca partida să se. încheie cu rezul
tate slabe. Singurele jucătoare căre 
s-au detașat au fost Margareta

Bordei (G) cu 413 pd și, respectiv, 
Vasilica Martin (C) cu 405 pd.

O. GUȚU, coresp.
HIDROMECANICA BRAȘOV — 

VOINȚA SIBIU 2648—2303. Com
ponentele formației gazdă au rea
lizat, fiecare, cifre mari, peste 400 
pd. Cele mai precise fiind Ma
riana Antuș — 461 și Elisabeta 
Schiel — 446 pd. De la sibience 
s-a remarcat doar Ana Felszegi — 
431 pd. C. GRUIA, coresp.

VOINȚA PLOIEȘTI — VOINȚA 
CONSTANTA 217C—2133.

VOINȚA CLUJ — VOINȚA O- 
RADEA 2375—2234

(Continuare in pag. a 2-a)

A.

După un meci
de baschet
spectaculos

i STEAUA A CiȘTIGAT (§3-77)
DERBYUL CU DINAMO

Mărturisim că de mult nu am 
asistat la o întrecere baschetbalis- 
tică atît de pasionantă cum a fost 
cea desfășurată ieri dimineață, în 
sala Floreasca, cu prilejul derby- 
ului etapei a Vil-a a diviziei A, 
Steaua — Dinamo. Dîrzenia cu 
care au luptat pentru victorie am
bele echipe și, mai cu seamă, evo
luția scorului au dus la un spec
tacol trepidant, deși greșelile de 
tehnică au abundat tot timpul in- 
tîlnirii. Victoria a revenit formației 
Steaua, intr-un final neașteptat de 
clar, cu scorul de 33—77 (39—41). 
Steaua trece, astfel, in fruntea cla
samentului.

începutul meciului a fost favo
rabil steliștilor (6—2 min. 3), dar 
dinamoviștii egalează repede și, 
datorită în 
Diaconescu. 
o cedează, 
repriză, de 
35—37 în min. 18). în continuare, 
tot ei au avantaj, la diferențe mici. 
Dar, din min 24 pînă in min. 28 
nu mai înscriu nici un punct (in

special lui Novac și 
iau conducerea pe care 

însă, în această primă 
două ori (33—35 și

plus Cernea și Diaconescu au ratat 
și cite două aruncări libere). Elevii 
prof. Vasile Popescu profită prompt 
de momentele de derută ale adver
sarilor (Novac a avut o contribu
ție nefastă în această direcție, ne- 
glijînd jocul pentru a contesta, în 
mod nejustificat, probitatea score- 
rului), marchează coș după coș și 
răstoarnă rezultatul de la 50—53 la' 
60—53. Baschetbaliștii de la Dina
mo nu se descurajează. Este rîndul 
lor să revină, să egaleze și să con
ducă cu 69—64 (min. 34). Ultimele 
minute marchează o superioritate 
clară a echipei Steaua care domină 
panourile, interceptează și contra
atacă, realizînd în final un succes 
pe deplin meritat in fața unui team 
care a „căzut", moral, tocmai în 
momentele decisive. De astă dată, 
reprezentanții clubului Steaua au 
jucat intr-adevăr ca o echipă și 
considerăm că tocmai acesta a fost 
elementul determinant al rezulta-.

(Continuare ir) pag. a 3-a)

Constantin FIRANESCU

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Tarău și Albu își dispută un balon 
la înălțime

CAMPIONATUL DE SAH
în runda a 19-a a campionatului 

îațional masculin de șah s-au în
registrat următoarele rezultate 1 
Ghindă-Szabo 1—0, Șuta-Griinberg 
0—1, Adam-Pușcașu 0—1. S-au în
cheiat remiză partidele : Stoica — 
Ciocâltea, Pavlov-Stanciu, Ghizda- 
vu-Neamțu, Reicher-Partoș, Weiss- 
man-Botez și Buza-Mititelu. S-a

întrerupt partida 
țescu. întreruptele 
și. Partoș-Weissman s-au 
remiză. Clasament după runda a 
19-a : Ciocâltea 13 (din 18 partide), 
Ghițescu 11 V2 (1) din 18, Ungu. 
reanu 11 V2 (1) din 19.

Ungureanu-Ghi- 
Adam-Ciocâltea 

încheiat

T. NICOARA

/
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în penultima etapă a campionatului feminin

In pauza competițională interna?PENICILINA IAȘI A ÎNVINS Șl PE I.E.F.S.
Simbătă și duminică au fost programate partidele penultimei etape 

a turului în campionatul feminin al diviziei A, etapă in care s-au înre
gistrat rezultate scontate. De remarcat faptul că studentele de la I.E.F.S. 
au reușit să ciștige, la Iași, un set in fața campioanelor. Iată amănunte 
de la jocurile desfășurate ieri in țară.

CEAHLÂUL P. NEAMȚ — FA
RUL CONSTANȚA (3—0). Voleiba
listele echipei gazdă au făcut câl 
mai bun meci din actualul campio
nat. Jucătoarele constănțence s-au 
străduit să dea o replică cît mâi 
dîrză, însă cu toate acestea n-au 

■ cîștigat niei Un Set. Pietrencele 
s-au evidențiat în special în linia 
a doua avînd în Ana Gheorghe și 
Elisabeta Asavei cele mai bune I i- 
cățoare. De la oaspete am remar
cat pe Liliana Pașca și Viorica 
Lutsch. Au condus I. Covaci și V. 
Dumitru, ambii din București. (C. 
NEMȚEANU — coresp.)

SĂNĂTATEA ARAD — RAPID 
BUCUREȘTI (0—3). Meci fără isto
rie în care bucureștencele, net su
perioare. au cîștigat detașat, co
dind adversarelor numai 13 puncte 
în tot jocul. S-a remarcat întregul 
sektet bucureștean iar de la gazde 
mâi bine s-au comportat Elisabeta 
Goloșie și Rodica Drăucean. (Ște
fan IACOB — coresp. județean) 

7" I.E.F.S. 
Jocul a început 
mai bine de o 
proaste planili- 
seturi sîht do- 
formația gazdă,

imposibile din linia de fund. In 
cel de-al doilea set sibiencele echi
librează jocul apoi, deși au fost 
conduse cu 2—1 la seturi, ele s-au 
mobilizat, obtinînd în final o vic
torie meritată. într-o partidă dese
ori dramatică. Cele mai bune : Li- 
via Pavel, Margareta Vasiu. Cris
tina Popa, de la localnice, respec
tiv, Doina Coste, Maria Dobrogea- 
nu. Au arbitrat I. Anneanu și Em, 
Iliescu din București. (Hie IONES- 
CU — coresp. județean)

REZULTATE

_ coresp.
Penicilina iași 

BUCUREȘTI (3—1). ‘ 
cu o înlîrziere de 
oră datorată unei 
cări. Primele doiâă 
minate categoric de 
cafe se apără bine, avînd în Aure
lia Ichim șFNadia Brumă două ju
cătoare in zi bună, atît în linia a 
doua, cît și (împreună cu Floren
tina Itu) la fileu. Penicilina se re
laxează apoi, desfășoară Un joc ste
reotip, angajind-o prea des 
care nu mai are resurse 
Bucureștencele sesizează 
scădere a sextetului ieșean 
țează victoria în cel de-al 
set. pe care îl cîștigă într-un final 
disputat. Ultimul set este spectacu
los pînă la jumătatea lui cîhd sco
rul se menține strîns și se fac nu
meroase schimbări de serviciu. în 
partea a doua a setului comit 
însă numeroase greșeli copilărești, 
în special de către oaspete, și âst 
fel Penicilina se impune în patru 
seturi. Au arbitrat: V. Ranghel 
(Ploiești), și E. Ududec (Galati). 
(D. DIACONESCU — coresp. .iude- 
țean)

C.S.M. SIBIU — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA (3—2). 130 da 
minute de joc le-au fost necesare 
localnicelor pentru a învinge in
comoda echipă din Timișoara, care 
a prestat la Sibiu un joc excelent, 
arătînd o bunp organizare și multă 
mobilitate în teren. Gazdele au în
ceput timorate, greșind mult la blo
caj și atac, în schimb au scos mingi

C.P. București — Medicina Bucu
rești 0—3 (—2, —10, —7) : Con
structorul București — Dinamo 
București 0—3 (—8, —6, —9) — 
partide disputate simbătă; Penici
lina Iași — I.E.F.S. București 3—1 
(2, 6. —14, 6) ; Sănătatea Arad — 
Rapid București 0—3 (—7, —2, —4) ; 
C.S.M. Sibiu — Universitatea Ti
mișoara 3—2 (—5. 3, -—12, 11, 8); 
Ceahlăul P. Neamț — Farul Con
stanța 3—0 (11. 13. 12).

CLASAMENT

Avinlul și Tîrnava au furnizat! in deschiderea cuplajului de aseară 
gine, un nou atac al hocheiștilor din

o partidă foarte
Gheorghieni

vie și echilibrată. In ima-

pe îtu, 
fizice, 

această 
și for- 
treilea ETAPA VIITOARE

1. PENICILINA 10 10 0 30: 4 20
2. Rapid 10 9 1 29: 6 19
3. Dinamo 11 8 3 24:13 19
4. Medicina 10 8 2 26:15 18
5. I.E.F.S. 11 7 -4 25:17 18
6. C.S.M. Sibiu 11 5 6 19:21 16
7. Ceahlăul 10 3 5 17:20 15
8. Farul 11 4 7 18:24 15
9. Constructorul 10 3 7 16:23 13

10. C.P.B. 11 2 9 10:30 13
11. 'Universitatea 10 2 8 16:26 12
12. Sănătatea 11 0 11 2:33 11

1 — 1, 5—1) pentru A-
Lukacs (2), 

Lenard, SzaSz, 
Jakab (2).
C. Sgingă

Campionatul de hochei al secunzilor

I. P. G. G. CÎSTlGĂ RUNDA BUCUREȘTEANĂ ÎNVINGÎMD PE DUNĂREA GALAȚI

după-amiază, la patinoarul 
„23 August" din Capitală s-au des
fășurat partidele ultimei etape a 
turului 11, rezervat celor patru 
echipe din eșalonul secund al 
campionatului național. în partida 
de deschidere, Avîntul Gheor
ghieni și TîrnaVa Odorheiul Se
cuiesc au oferit un joc atractiv, 
rapid și echilibrat în primele două

reprize. în ultima treime, hocheiștii 
de la Avîntul, beneficiarii unei 
pregătiri fizice mal bune, au do
minat net și' au înscris cîteva go
luri spectaculoase. Scor final : 
7—2 (1—0, 1 î, _ 
vîntul, realizat de 
Csiki, L. Gyergey, P. 
Kemenesi, respectiv

Au arbitrat bine Și
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PENICILINA IAȘI

PLEACĂ AZI ÎN R.F.C.
în această dimineață, părăsește 

Capitala cu destinația Hanovră 
formația feminină Penicilina Iași, 
campioana țării, care urmează să 
întîlnească la 15 decembrie, în ca
drul optimilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni", pe V.C. 
Hannover (R. F. a Germaniei). Lo
tul ieșean Cuprinde următoarele 
jucătoare : Aurelia Ichim, Floren
tina Itu, Ana Chirițescu. Carolina 
llatură, Lucia Dobrescu, Nadia 
Brumă, Adriana Albiș, Marilena 
Cirțan-Dubinciuc și Dana Zaha- 
reanu. Echipa este însoțită de an
trenorul Nicolae Roibescu, medicul 
Sofronia Lazăr și D> Șorcaru, con
ducătorul delegației.

Capitala cu destinația

Universitatea Timișoara — Ceah
lăul P. Neamț, Medicina București 
— Constructorul București. Partida 
Rapid București 
Se va disputa 
stabili ulterior, 
s-au desfășurat 
nii trecute.

Penicilina Iași 
la o dată ce se va 
Celelalte 3 întilniri 

: în cursul săptămî-

REPREZENTATIVA DE HOCHEI A ȚĂRII 
ÎNTÎLNEȘTE MÎINE FORMAȚIA SECUNDĂ A SLOVACIEI

Este vorba despre
t

Continuîndu-și pregătirile în ve
derea Campionatului mondial, gru
pa B, care Va avea loc anul viitor 
Ia București, selecționata noastră 
de hochei va disputa în cursul a- 
cestei săptămîni alte două jocuri

internaționale.
o dublă întîlnirb CU selecționata 
Secundă a Slovaciei. Ambele par
tide vor avea loc pe patinoarul ar
tificial „23 August11 din Crpitală, 
în zilele de marți Și miercuri.

Gh. Mureșan, care au dictat 
minute de penalizare.

In partida vedetă a serii s-au întîlnit 
I.P.G.G. și Dunărea Galați. Meciul s-a 
desfășurat sub semnul tensiunii, care nu 
a afectat totuși calitatea jocului, deși 
pe foaia de arbitraj a fost înscrisă cifra 
record de 42 minute penalizări. Găl.țțe- 
nii au deschis scorul in ultima secundă 
a primei reprize printr-un șut de mare 
virtuozitâte executat de Paraschiv. Ur- 
mătoărele două treimi s-au desfășurat 
însă în favoarea studenților bucureșteni, 
care au egalat prin Marian și au obținut 
victoria (pe deplin meritată) prin Ma- 
lehin. Scor final : I.P.G.G. — Dunărea’ 
5—1 (0—1. 1—0. 1—0). Au arbitrat : O.
Barbuzși Fi. GuberhU.

Astfel, după consumarea a două tururi 
formația bucureșteană a redus handica
pul care o despărțea de gălățeni în cla
sament : 1, Dunărea 10 p. (27—12) : 2. 
I.P.G.G. 8 p. (22—16) ; 3. Avîntul Gheor
ghieni 4 p (20—28) ; 4. Tîrnava odorhei 
2 p. (22—35).

Au trecut mai bin6 de două luni de 
, cînd echipele feminine și masculine din 

divizia A și-au întrerupt disputa pentru 
titlurile republicane. După cum se știe, 
acest lucru s-a datorat faptului că re
prezentativele țării ișl începeau pregăti
rile pentru turneul final al C.M. (echipa 
feminină) și pentru J.O. (echipa mascu
lină).

In această situație, formațiile fruntașe 
au intrat într-o lungă pauză competițio
nală, lucru care ne-a determinat să e- 
fectuăm un raid-anchetă prin secțiilfe din 
Capitală, pentru a vedea cum folosesc 
echipele divizionare din București acest 
timp.

La STEAUA, în sala din Calea Plevnel, 
l-am întilnit pe antrenorul Cornel Oțelea 
împreună cu 5—6 băieți... Fostul interna
țional ne spunea că acești jucători (prin
tre care Cristian Dieter, Mihai Marinescu 
șl Sorin Drăgăniță) sînt singurii care au 
,.scăpat" de convocările la lot, ceilalți 
component! ai formației campioane făcind 
parte din reprezentativele A și B ale țării. 
Cu toate acestea, antrenorul Oțelea con
tinuă pregătirea cu haindbaliștii rămași 
„la vatră", printre care mulți tineri cu 
frumoase perspective.

Și la DINAMO lucrurile stau la fel, an
trenorul Oprea Vlase avînd însă la dispo
ziție mai mulți jucători • Coman, Papp, 
Dinea, Preotu, Smefea, Hornaru, Bc.je- 
naru, Dicu etc. Dinamoviștii lucrează in
tens, făcind cinci antrehamente pe săp- 
tămînă. El pregătesc probabil, o puter
nică revenire în campionat căci, din cît 
am văzut, tinerii jucători manifestă un 
real progres

La UNIVERSITATEA, antrenorul... 
temporar al echipei este internaționalul 
Virgil Tale, care are la dispoziție o gar
nitură ,.subțiată" prin chemarea în re
prezentativele țării a jucătorilor Voinea, 
Ștef, Cosma și Anton. Numărul compo- 
nenților lotului Universității fiind însă 
destul de mare, cele 3 antrenamente pro
gramate pe săptămînă se desfășoară în 
regimul obișnuita antrenorul profitând de 
această lungă pauză competițională pen
tru a lucra la capitolul individualizare.

Am vizitat și cîteva echipe feminine, 
găsind la toate aceeași atmosferă de lucru 
intens.

La RAPID consemnăm revenirea în 
rîndurile formației a cunoscutei jucătoare 
Ana Starck. Cu toate că antrenorul Si- 
mlon Pompiliu a fost absent (după cUm 
se știe este „secundul" naționalei femi
nine). feroviarele nu și-au întrerupt pre
gătirea, antrenifidu-se sub Conducerea 
prof. Francisc Spier (care-1 înlocuiește, 
în perioada absenței, pe antrenorul Si- 
mion), RapidiStele, aflate la întreruperea 
campionatului pe un îngrijorător loc 8 
în clasament, muncesc cu tragere de ini
mă și seriozitate, credem însă că numai 
3 antrenamente i>e săplămîhă înseamnă 
puțin,.,

Un număr mic de antrenamente are șl 
LE'.'F.S. dâr, din riiotive obiective 1 Ele
vele antrenorului ion Bota au fost pină 

20 noiembrie intr-un încărcat program 
facultate) lâr faptul că sala Progresul, 
care se antrenează, este extrem de

sollcltată,. a contribuit la scăderea nu
mărului de ore rezervate pregătirii. Cu 
toate acestea, studentele de la I.S.F.S. au 
completat antrenamentele cu jocuri de 
verificare (pină in prezent au susținut 8 
asemenea partide 1). împreună cu cele
lalte divizionare A din Capitală, studen
tele s-au aliniat la startul „Cupei Pro
gresul".

Despre antrenamentele efectuate în pe
rioada de rdlache competițlonal de că
tre campioana țării, UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI, ne-a vorbit antrenorul e- 
merlt C. Popescu : „lu afară de faptul că 
și noi așteptăm reluarea campionatului, 
ne-am pregătit în mod special pentru 
primul tur al C.C.E., care va avea loc 
în luna ianuarie. Faptul că participăm in 
această prestigioasă competiție Implică o 
mare răspundere și am căutat ca printr-o 
muncă extrem de complexă să atingem 
o formă cit mai bună în preajma primei 
partide. Fetele au lucrat cu seriozitate, 
atît la antrenamente cit și lă jocurile de 
verificare “

★
Iată deci că toate cele șase echipe bucu

reștene de divizia A pe care le-am vizi
tat,' caută să fructifice din plin perioada 
de întrerupere a campionatului republi
can și așteaptă reluarea celei mai impor
tante competiții Interne cu un optimism 
firesc. Spre satisfacția noastră am remar
cat interesul deosebit arătat de majori
tatea antrenorilor față de jucătorii tineri 
care, așa cum spuneam și mal sus, se 
prezintă în mare progres... Se pare deci 
că în acest,an vom asista nu numai la 
o substanțială promovare a unor ndl ju
cători în lotul național, ci șl în echipele 
de club !

CLASAMENTUL GOLGETERILOR 
ÎN CAMPIONATUL MASCULIN

întrucît actualul campionat masculin 
al diviziei A. se desfășoară numai sub 
forma turneelor de sală, 
litatea să alcătuim un 
golgeterilbr. Iată primii 
îiști la încheierea celor 
de Sală desfășurate pînă

1. ROLAND GUNESCH
Timișoara)

Nicolae Messmer (Dinamo

Gelu Constantinescu (S. C.

Gheorghe Gruia (Steaua)
Dan Marin (Dinamo București) — 69 
Simion Schobel (Universitatea “

2.

3.

4.
6.
6.

avem poslbl- 
clasament al 
zece handba- 
patru tururi 
acum :

(Politehnica 
10 

Brașov) 
— 6» 

Bacău)

— G1

la 
la 
In

0 etapă viu disputata

(Urmare din pag. li

METROM BRAȘOV — CETATEA 
GIURGIU 2526—2344

RAPID BUCUREȘTI — PETRO
LUL BĂICOI 2474—2415

VOINȚA TG. MUREȘ — DER-
MAGANT TG. MUREȘ 2289—2254

VOINȚA TIMIȘOARA — C.S.M. 
REȘIȚA 2153—2232.

MASCULIN

^CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 
5578—5591. Reuniunea dintre cele 
două formații bucureștene, disputa
tă pe arena Constructorul, a avut 
un final deosebit de pasionant, în- 
trucît formația învingătoare a fost 
decisă la ultimele bile. Partida a 
început în nota de dominare a 
Constructorului, care după schim
bul II conducea cu 1903—1820, In 
continuare, inițiativa a aparținut 
din nou formației gazdă și înainte 
de a intra pe cele patru piste ul
timele două perechi Constructorul 
avea un avantaj destul de consis
tent — 74 de „bețe“. Cu - toate că 
jucătorul nr. 6. 
Constructorul a 
mare punctaj al 
față de 974 cît

rul său, cel mai bun jucător al 
Voinței, I. Păgideanu, echipa gazdă 
a părăsit propria sa arenă învinsă. 
Eșecul se datorește, în primul rînd, 
concurentului M. Manole care a 
fost depășit cu aproape • 100 de po
pice de către jucătorul de pe pos
tul nr 5 ai Voinței, A. GrecescU 
(85.3—951 pd).

în celelalte meciuri s-au reali
zat următoarele rezultate : Deneș 
(C) — Marinescu (V) 938—887, A. 
Popescu (C) — Etigăilă (V)
965—933, Popa (C) — Lecuîescu
(V) 866—906 și Dumitru (C) — Voi- 
cu (V) 971—940.

Un sincer bravo pentru Constan
tin Rudău, care la cei 50 de ani 
continuă să fie cel mai bun ju
cător al echipei Constructorul. Ieri, 
Rudău a realizat o 
valoroasă — 985 pd, 
late", 648 la „pline" 
lovitură în gol.

cifră foarte 
,337 la „izo- 
cu o singură

R. TOMA
C.S.M. REȘI-

C. Rudău, de la 
realizat cel mai 
întîlnirii, 985 pd, 
obținuse adversa-

VOINȚA CLUJ —
ȚA 4948—4777. Avînd o echipă mai 
omogenă, clujenii au cîștigat cele 
două puncte cu destulă ușurință- 
Ei au avut în Biță (866 pd.) și 
Vass (851) cei mai în formă po
picari. De la reșițeni s-a remarcat 
Apro (855 pd).

E. FEHERVARI, coresp.

VOINȚA TG. MUREȘ — VOIN
ȚA LUGOJ 5062—4790. După pri
mele trei manșe conduceau oas
peții ! Mureșenii au revenit cîști- 
gîtid pină la urmă la un scor ca
tegoric prin Eordogh (893 pd) și 
Martina (873). De la lugojeni cel 
mâi sporhic jucător a fost Rabotin 
— 866 pd

I. PALȘ, coresp. județean
RAFID BUCUREȘTI — GLO

RIA BUCUREȘTI 5319—4906. Un 
galop de sănătate pentru feroviari. 
C. Radulescu a fost cel mai precis 
jucător ăl învingătorilor — 998 pd 
(cu 365 la „izolate"). De la oas
peți, cele mai multe popice le-a 
doborît Dumitrescu —■ 888.

M. LLIȚAȘU, coresp.
METALUL PLOPENt — RUL

MENTUL BRAȘOV (nu s-a dispu
tat întrucît jucătorii de la Metalul 
n-au avut vizita medicală

C.F.R. TIMIȘOARA — 
TG. MUREȘ 5047—4921

ELECTRICA SIBIU - 
METAN MEDIAȘ 4980«-4705.

PETROLUL PLOIEȘTI — RAFI
NĂRIA TELEaJEN 5337—5021.

FLACARA CÎMPINA — CON
STRUCTORUL GALAȚI 5162—5279.

OLIMPIA REȘIȚA — I. C. ORA
DEA 4883—4853.

la zi !)
C.F.R.

O frumoasă inițiativă
După cum se știe, 

sa (nr. 255 din 27 
C.N.E.F.S. a stabilit

prin hotărîrea 
mai 1971) 

ca arbitrilor 
de handbal care conduc jocuri din 
campionatele inferioare diviziilor 
A și B să nu li se mai plătească 
haremurile obișnuite pînă la sfîr
șitui anului în curs. Cu toate aces
tea, cavalerii fluierului din Capi
tală și-au continuat activitatea 
n-am auzit despre nici un caz 
care un arbitru să fi renunțat 
conducerea vreunui joc.

Recent am aflat însă încă 
lucru demn de toată lauda și 
care nu întîrziem să-l facem 
noscut.

IntrUcît pentru faza pe Capitală 
a campionatului republican al șco-

Și 
în 
la

un 
pe 

cu-

a arbitrilor bucureșteni
Iilor profesionale se ivise posibi
litatea plătirii haremurilor de ar
bitraj, 
cadrul acestei competiții 
să încaseze 
însă că în
Colegiul de 
unanimitate 
casarea acestor haremuri 1 Așadar, 
partidele din campionatul școlilor 
profesionale au fost conduse vo
luntar, făcîndu-se astfel economii 
de aproape 7000 lei !,!

Salutînd această inițiativă a ca
valerilor fluierului din București, 
dăm numele eîtorva dintre ei : Va- 
sile Popa, Victor Brăveanu, Bruno 
Cristofor, Gheorghe Iliu etc.

urma ca la meciurile din 
arbitrii 

sumele stabilite. Iată 
cadrul unei ședințe, 

arbitri a hotărît în 
să se renunțe la în-

ciul)
— 57
— 46 

BUcU-
, , — 42 *1

9. Iile Cirlan (Universitatea București)
— 37

10. Horst Schmidt (Independența Sibiu)
— 37

Meciuri internaționale
• Formația Vardar Skoplje și-a 

îheeput turneul în țara noastră 
jucînd 
echipa 
partide 
rul de 
nuărea 
goslavi

7. Gabriel Kicsld (Steaua)
^8. Radu Voinea (Universitatea 

rești)

țara
la Galați două meciuri cu 
locală Politehnica. Ambele 
au revenit
30—11 și 
turneului 
vor evolua
T. SIRIOPOL — cosesp.

Timișoara, timp de trei zile, 
loc cea de a IV-a ediție a 
Politehnica". Primul loc a 
formației divizionare B 
Baia Mare, care a întrecut

gazdelor cu sco- 
24—15. In conti- 
handbaliștii iu- 
la Brăila.

• La 
a avut 
„Cupei 
revenit 
Miiiaur 
pe Lokomotiv Mihalovce cu 23—15 
(9—2), pe Politehnica Timișoara cu 
11—9 (7—4) și pe Dinamo BtașOV 
cu 19—9 (8—3). Cu acest prilej a 
avut loc și o întrecere rezervată 
formațiilor de junioare și dotată 
cu „Cupa speranțelor Universității".

P. ARCAN —, coresp.
Rubrică redactată de 
Horia ALEXANDRESCU

(Urmare
din pag 1)

realizat in fața uneitului favorabil 
formații cu individualități remarca
bile, dar care nu au izbutit să ac
ționeze ca un colectiv. Ne-au plă
cut, în special, combativitatea în 
apărare a învingătorilor, modul in
teligent în care au folosit avan
tajul taliei, incisivitatea atacurilor 
și precizia aruncărilor de la semi- 
distanță. Dinamoviștii au fost vă
dit surprinși și incomodați de dir- 
zenia defensivei adverse și, ca ur
mare, nu și-au putut face jocul o- 
bișnuit, bazîndu-se mai mult pe ac
țiuni individuale, care s-au dove
dit, pînă la urmă, insuficiente.

Au înscris TARĂU 25, BACIU 4, 
Savu 8, V. GHEORGHE 19, DI
MANCEA 7, OCZELAK 12, Spinu 
8 (au mai jucat Dumitru și Molin) 
pentru- Steaua, respectiv Cernea 13, 
Haneș 1, Chivulescu 3, Săuca 4, 
Albu 9, DIACONESCU 13, NOVAC

18, Dragomirescu 16 (a mai jucat 
Zisu). Steaua a beneficiat de 16 a- 
runcări libere dintre care a fruc
tificat 11. Dinamo de 32 din care 
a înscris 21 de puncte. Au fost eli
minați pentru cinci greșeli perso
nale Savu (min. 23), Oczelak (34), 
Tarău (40) și Dimancea (40) de la 
Steaua, respectiv Novac (32), Dra
gomirescu (36) și Diaconescu (40).

Arbitrii C. Negulescu și M, Al- 
dea au avut o misiune extrem de 
dificilă, de care s-au achitat bine, 
cu atît mai mult cu cit s-au stră
duit, cu succes, să permită anga
jamentul fizic în limitele regula
mentului.

RAPID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA CLUJ 58—75 (34—30). în
trecerea a stat sub semnul echili
brului timp de 30 de minute, în 
care feroviarii, mai bine orientați 
tactic și cu Cristian Popescu în 
mînă bună, s-au impus în fața jo
cului plin de elan al studenților 
clujeni. De la mijlocul reprizei a

După un meci spectaculos,
STEAUA A CÎȘTIGAT (83-77) DERBYUL CU DINAMO 

doua insă, pe teren nu a mai 
tat practic decit o echipă și.

exis- 
___ _____ ____ _ _ . , spre 
surprinderea spectatorilor, aceasta 
a fost „U“ Cluj. Terțetul Zdren- 
ghea (excelent) — Ruhring — 
Ronai a zburdat pur și simplu în 
fața unui sistem defensiv vlăguit 
după eforturile depuse în prima 
parte a meciului și oaspeții, înscri
ind coș după coș cu o neașteptată 
facilitate, au echilibrat mai întîi 
situația pe tabela de marcaj și a- 
poi s-au distanțat irezistibil, obți- 
nînd o victorie meritată, surprinză
toare doar prin proporțiile ei. Au 
înscris : Morariu 14, Ruhring 19, 
Zdrenghea 25 Ronai 9, Moldovan 
4, Kun 2, Stăvariu 2 de la învin
gători și Tursugian 6, Predulea 8, 
Popescu 20, Popovici 8, Ivan 8, Vin- 
tilă 6. Stănescu 2 de la învinși, (a.v.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— POLITEHNICA GALAȚI 93—71 
(45—32). Gălățenii au dat o re
plică dîrză și au luptat cu multă 
ardoare, dar au fost depășiți net

RAPID A

A luat

CUCERIT

sfirșit etapa finală a campionatului de judo pe echipe

TITLUL PIERDUT ANUL TRECUT

in final, cînd timișorenii au înscris 
12 puncte în două minute, (P. AR
CAN, coresp. județean)

POLITEHNICA CLUJ — I.E.F.S. 
74—39 (35—25), Partidă atractivă
datorită ritmului alert. Clujenii au 
dominat categoric în prima repri
ză, dar în cea de a doua bucureș- 
tenii au avut o puternică revenire, 
aprapiindu-se pînă la trei puncte 
(43—49). în contlnudre, gazdele a- 
tacă decisiv șl înscriu deseori prin 
Antal și Roman. 
resp.)

POLITEHNICA 
MUREȘUL TG. 
(61—28). Studenții au avut o mi
siune ușoară în fața unei echipe 
care a evoluat surprinzător de slab. 
Au înscris Georgescu 27, Popa 23, 
Pîrșul9, Troacă 14, Tue6, Dudescu 
6, Cernat 4, Rotaru 9, Atanasiu 8, Bă- 
ceanu 4 pentru Politehnica, respec
tiv Magoș 24, Nagy 24, Czedula 10, 
Bagariu 8, Bidiga 4, Bencze 4. Au 
arbitrat bine I. Petruțiu și M. Ri- 
zea. (D. VIȘAN)i

VOINȚA — I.C.H.F. 68—74 
(36—30). Baschetbaliștii de la Vo
ința au dorit cu tot dinadinsul să 
facă un meci bun și să cîșlige â- 
ceaStă partidă. Ei au început jocul 
puternic (min. 4 : 8—3), iar in ul
timele cinci minute ale primei re
prize au marcat din orice poziție.

GAZ

SELECȚIONATA DE JUNIORI A BUCUREȘTIULUI

A. Z. W. VARȘOVIA 4-8 (4-4)

(M. RADU, co-

BUCUREȘTI —
MUREȘ 120—74

Selecționata de rugby juniori a 
Bucure$tlului a întîlnit ieri dimi
neață intr-un meci amical forma
ția poloneză A.Z.W. Varșovia, de 
care a fost întrecută cu 8—4 (4—4). 
Tinerii rtigbyști români au avut 
inițiativa în majoritatea timpului, 
dar au ratat ocazii dintre cele mai

clare. Prima repriză, după cum o 
arată și scorul, a fost mai echili
brată. Al. Dumitru reușește în min. 
18 un essai, iar la o greșeală a 
fundașilor bucureșteni, Ronikcr a- 
duce egalarea în min.30 (essai). 
Deși domină întreaga repriză se
cundă, juniorii noștri nu reușesc

să schimbe tabela de marcaj, 
lewski (min. 63), printr-un 
stabilește scorul final.

Joi, echipa poloneză a 
formația Grivița Roșie cu 
de 13—11 (!).

Chilii-
essai,

învins 
scorul

G. ROSNER —■ coresp

A LUAT SFIRȘIT CAMPIONATUL DIVIZIEI B
*

• Olimpia Satu Mare pe primul loc la sabie și spada 
a• Viitorul cîștigat comod întrecerea floretîstelor

Lupta strînsâ la floretâ-masculin

ORAȘUL GHEORGHE GHEORGHIU- 
DEJ, 12 (prin telefon, de la trimisul 
nostru).

Noua Sală a Sporturilor din oraș a 
fost pentru prima dată gardă a unor 
finale de campionat național, cele de 
judo pe echipe. In cele două zile au 
luptat pentru obținerea titlului 16 tor- 
rnații calificate la fazele anterioare ale 
competiției Totodată, cu acest prilej, 
au fost desemnate șl cele B echipe 

care, anul vilt >r vor activa in divizia 
A. Așadar, de astă dată, atit concu- 
renții cit șl antrenorii lor aveau toate 
motivele să abordeze partidele cu deo
sebită atenție șl, intr-adevăr, în galele 
de simbătă șl duminică, am avut pri
lejul să asistăm la numeroase partide 
— o spunem fără exagerare — de ntarO 
dramatism, multe încheiate cu surprize 
spectaculoase.

La finele acestei ediții a campiona
tului (a m-a). in afara unor formații 
care au mai participat la asemenea 
competiții, și-au înscris humele — 
spre meritul lor — șl Cificl echipe de
butante : Șoimii Buzău, școala spor
tivă nr 2 București, Dinamo Brașov, 
Montorul Și A.S.A. Pitești. Cu toate 
acestea, primele. patru au reușit să ob
țină dreptul de a activa în divizia A.

în prima zl, chiar în turul I. tinăra 
echipă din Buzău (aproape toți com
ponența ei sînt juniori) a declanșat

surprize. spulberîndseria marilor
speranțele pentru un loc fruntaș ale 
echipei Vagonul Arad, pe care a în
vins-o cu 3—0 (două partide s-au în
cheiat la egalitate și nu s-au punctat).
Apoi, echipa din localitate, Trotușul, 
a fost nevoită să se încline in fața Iul 
Dinamo Brașov și totodată să pără
sească concursul, fiind întrecută cu 
3—2. Această echipă brașoveană a fost 
pe punctul de a înregistra un nou suc
ces în confruntarea cu fosta campioană 
I.E.F.S. La categoria 63 kg, Al. Filip a 
finalizat o spectaculoasa uchi-mata 
(secerare interioară 
Iul său cu M. Stan 
nut victoria prin : 
perloritaie tehnică).
I.E.F.S. și-a impus

due- 
obți- 
(su- 

țnsă, 
clș- 

tigînd cu 3—1. Â urmat o altă partidă 
care avea să se încheie cu un rezultat 
surprinzător, cea dintre Șc. sportivă 2 
Buc. (toți judoka sînt juniori) și Să
nătatea Tg. Mureș. Juniorii bucureșteni 
Și-au surclasat adversarii, obțlnind 
Victoria Cu 4—0. Tot cu un scor cate
goric aceeași echipă de juniori a 
pășit pe Montorul s 5—0. Celelalte 
tide ale zilei, cu cîteva excepții, 
fost echilibrate șl s-au încheiat cu 
torii la limită. Singurele formații 
învinse în prima zi, au fost Șoimii 
Buzău și Rapid. Formația giuleșteană 
a învins în ordine pe Montorul cu 5—0,

a coapsei) în 
(I.E.F.S.) și a 

yusei-gaehl 
în continuare 
superioritatea,

de
păr

au 
vlc- 
ne-

Șc. sportivă 2 cu 4—1 șl pe I.E.F.S. cu 
3—1.

Cum era și firesc, meciurile decisive 
au avut loc în ultima reuniune, cea 
de duminică. Gala a început cu un 
meci „tare1* Șoimii — I.E.F.S. Această 
confruntare avea să se încheie cu cea 
mai mare surpriză a competiției. Cam
pioana I.E.F.S.
concurs înVihsă de o echipă, repetăm, 
debutantă. La capătul
de La cele cinci categorii, rezultatul era 
egal : 2—2. Pentru departajare, reedi
tarea partide» de la cat. 63 kg (termi
nată inițial la egalitate) a dat cîștig 
de cauză lui Lazăr Moldovan (Șoimii). 
Așadar, 3—2 în această partidă. La 
rîndu-4, Rapid a dispus cu 4—1 de Va
gonul și s-a calificat pentru finala cu 
Șoimii. Meciul final s-a încheiat cu 
victoria echipei Rapid (scor 3—1) care 
a cucerit astfel titlul. Celelalte meciuri î 
Dinamo Brașov — politehnica Timi
șoara 4—1. Constructorul M. CiUc — 
Montorul 4—1, „U” Cluj — S. S. 2 3—2, 
I.E.F.S. — Vagonul 5—0. CLASAMENT 
FINAL : 1. Rapid, 2. Șoimii Buzău,
3. I.E.F.S., 4. Vagonul, 5. Universitatea, 
6. Șc. Sp. 2 Buc., 1. Coilstr, M. Ciuc, 
8. Montorul Pitești, 9. Dinamo Brașov. 
Aceste echipe vor activa anul viitor în 
divizia A.

a părăsit, salteaua, de

confruntărilor

Costin CHIRIAC

CLASAMENT

1. Steaua 7 6 1 300—446 13
2. Dinanio 7 5 2 338—467 12
3. I.C.H.F. 7 5 2 438—421 12
4. Polit. Buc. 7 4 3 563—497 11
5. Univ. Timiș. 7 4 3 543—J02 11
6. Univ. Cluj 7 4 3 465—433 11
7. Polit Cluj 7 4 3 458—468 11
8. Rapid 7 3 4 438—475 10
0. Polit. Galați 7 2 5 519—574 9

10* I.E.F.S. 7 2 5 405—531 9
11. Mureșul 7 2 5 513—588 9
12. Voința Buc. 7 1 6 413—493 8

După pauză, însă, 
inițiativa, egalează, 
ducerea pe care 0 
sfîrșitui meciului. Au marcat Hu- 
zum 16, Teodoru 11, Strugaru 2, 
Duță 4. Giurgiu 20 și Kiss 15 pen
tru Voința, respectiv Antonescu 2, 
Dikay 2, Bulat 5. Fi. Niculescu 3, 
Mălușel 22, Tildossy 8, Barău 6, 
Chiciu 18, Cîmpeanu 8. Au arbi
trat bine P. Marin și E, Niculescu. 
(Rd. T.)

I.C.H.F. preia 
și apoi ia con- 
menține pină la

Ultima etapă a campionatului di
viziei B de scrimă pe echipe s-a 
desfășurat simbătă și duminică în 
sala' Floreasca II din Capitală, reu
nind cele 23 de formații ce luptau 
fie pentru promovarea în prima di
vizie, fie pentru a evita retrogra
darea. Am asistat la o serie de 
meciuri viu disputate, unele sta- 
bilindu-și învingătorii abia la tuȘ- 
averaj, cum au fost confruntările 
de spadă și sabie Victoria Carei- 
Politehnica Iași, cea de floretă- 
feminin Viitorul București-Olimpia 
Satu Mare și Școala sportivă Ora- 
dea-Medicina Tg. Mureș la flo
retă masculin. Una din partide, 
cea de floreta masculin dintre Pe
trolul Ploiești și Medicina Tg. Mu
reș, s-a încheiat la egalitate de
plină (victorii și tușe).

La floretă-feminin, primul loc 
a revenit fără' emoții buchetului 
de talentate trăgătoare de la Vi
itorul București pe care le-au se
cundat tinerele de la Școala spor
tivă Satu Mare. La floretâ-masculin, 
lupta pentru întîietate a fost foarte 
strînsă, avînd ca protagoniste echi
pele Politehnica Timișoara și Poli
tehnica Iași. Au terminat pe locul 
I studenții timișoreni. La sabie au 
fost angajate în lupta pentru pri-

mul loc Olimpia Satu Mare și Vi
itorul București. Sătmărenii au reu
șit să-și asigure locul din fruntea 
clasamentului prin numărul mai 
mare de asalturi cîștigate. In fine, 
la spadă găsim pe primul loc din 
clasamentul final tot pe sportivii 
sătmăreni, urmați de cvartetul In
stitutului de educație fizică și sport 
București.

CLASAMENTE FINALE. — Floretă 
feminin : 1. Viitorul 40 p ; 2. Șc. Sp. 
Satu Mare 22 p ; 3. Crlșul Oradea

22 p ; 
p ; 5. 
C.S.M.
1. Politehnica Timișoara 
Politehnica iași 32 p ;
17 p ; 4, Șc. Sp. Oradea 16 p ; 5
Medicina Tg. Mureș 15 p ; 6. C.S.M. 
Cluj 4 p. Sabie : 1. Olimpia Satu 
Mare 36 p ; 2. Viitorul 36 p ; 3 Pe
trolul 21 p. ; 4. Politehnica Timișoa
ra 17 p. ; 5. Victoria Cărei 6 p ; B. 
Șc. Sp. Ploiești 4 p. Spadă : 1. Olim
pia Satu Mare 40 p ; 2. I.E.F.S. 32 p; 
3. C.S.S. București 20 p ; 4. Politeh
nica Iași 16 p ; 5. Progresul 6 p j 6. 
Victoria 6 p.

4. Șc. Sp. , 
Medicina Ti 
Cluj 0 p. 1

nr. 1 București 18 
?g. Mureș 18 p ; 6. 
Floretă masculin i

36 p ; 2.
3. Petrolul

4. Șc. Sp. Oradea 16 p ;

AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT NR. 50, 

ETAPA DIN 12 DECEMBRIE 1971
I. S.C Bacău—U. T. Arad

II. F. C. Argeș— Dinamo București
III. C.F.R. Cluj—Steagul roșu
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

,,U" Craiova—Farul 
Politehnica—A.S.A. Tg. Mureș 
Petrolul—Jiu) 
Steaua—Crișul 
Bologna—'Milan 
Internazionale—Cagliari

X. M.antova—Sampdoria 
Napoli—Roma 
Torino—Catanzaro 
Van se—J uventus

Xt.
XII. 

XIII.

1
1

X
1
1
2
1
2

X
2
1
1
9

Plata premiilor va 
începe în Capitală de 
la 17 decembrie pînă 
la 26 ianuarie 1972, în 
țară de la 20 
brie pînă la 26 
J9Î2 Inclusiv.

Fond de

decem- 
ianuarie

premii i
472.562 ici
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2-1 (1-1).

poposeau 
jucătorilor

și Bro.șovschi reia mingea cu 
în plasă. Golul îi descumpă- 
pe băcăuani, care devin ner- 
oferind arbitrului prilejul să

stadion Petrolul, vreme excelentă, teren moale, spectatori — aproximativ 
9 090. A Înscris STOIAN (min. 47). Raportul șuturilor la portă : 13—9 (pe spațiul 
porții : 2—2). Raport de eornere t 8—2.

petrolul : M. Ioriescu 8 — Gruber 6, Bădin 7, Mieriul 6, Moeanu 7, 
tuhasz ti. Minăstire 7. Dincuță 4, Moldovan 4 (min. 73 Angelescu 6), Moraru 6, 
Orozea 4 (min. 46 Clupltil 5).

JIUL : Suelu 8 — Georgescu 8. GeorgeVici 9. Stocker 8. Tonca 7. Cotormanl 
8. Dodu 7, Făgaș 6 (min 88 Vrmeș), Stoian 8, Mulțescu 6 (miri. 46 M. Marian <), 
Naidln 8.

A arbitrat z.AHaria DRAGHICI ajutat Ia linie de Gheorghe
Manole și stavru Nicotau (toți din Constanța),

Trofeu) Petsehovsclil 1 10.
La tineret-rezerve : Petrolul — Jiul

PETROLUL 0(0) ROATĂ MORII SE-NVÎRTESTE JOC EXCELENT 
AL GAZDELOR

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

...Și Petrolul a pățit la. Ploiești 
cu Jiul, ce a păț;t Dinamo la Bucu
rești cu echipa ploieșteană. Ba chiar 
mai mult, căci Petrolul n-a lăsat 
oaspeților numai un punct ci pe a- 
mîndouă ! Surpriză ? Da, dacă apre
ciem partida după evoluția bună a 
Petrolului în meciul cu Dinamo de 
acum patru zile ; nu, dacă apreciem 
rezultatul prin prisma realității me
ciului de azi, în care echipa gazdă 
a jucat greșit alît în atac «ît și în 
apărare. Încercînd să depășească a- 
părarea Jiului (înaltă și masiva) cu 
pase pe sus, în pofida indicațiilor 
inițiale date de antrenorul Oană, 
jucătorii ploieșteni n-aveâu șanse 
de izbîndă După cum nici 
construcția atacurilor n-a beneficiat 
de un start fericit, întrilcît marea 
majoritate a baloahelor recuperate 
de apărătorii ploieșteni 
din nou în picioarele 
adverși.

Din această cauză, partida, care 
începuse într-un ritm alert, și-a

pierdut, treptat, din vivacitate, da
torită abundenței de pase greșite 
care trimiteau mingea mai mult la 
adversar dectt la coechipier. Și ni
velul de joc se apropnn de cota mi
nima, ideea spectacolului neintere- 
sînd pe nimeni. De fapt, dacă ape
lăm la cifrele din caseta tehnică a 
cronicii ne putem da seama că șu
turi pe poartă n-au fost declt 4 în 
90 de’minute, îmțlhrțite ..frățește" 
între ambele formații. Dintre aces
tea, singurul gol al partidei : abia 
reluate ostilitățile, după pauză, o

POLITEHNICA 2(1) IEȘENII
VOR IERNA LINIȘTIT!
IASI, 12 (prin telefon, de la tsl- 

misul nostru)
Remarcabil acest forcing al ieșe

nilor care după ce risipiseră cu 
duiumul punctele pînă acum, reșol? 
tează în ultimele patru partide o 
zestre de nu mal puțin 7 puncte. 
Ieri studenții din dealul Copoului 
i-au înfrîttt pe mureșeni fără drept 
de âpel. Iar Victoria Cîntărește și 
mai greu, deoarece a fost obținută 
în fața unui adversar redutabil. 
Păcat insă că în vârtejul întrecerii 
mureșenii și-au pierdut cumpătul in

Stadion 23 August 
moale, alunecos ; timp 
spectatori 5 00(1. șuturi 
tă t 25—10 (pe spațiul porții 11—5). 
Raport de eornere : - - - -
marcat : TOTH (min, 
gol) și LUPULESCU

POLITEHNICA :
(nesolicitat)
StoieesCu 9, HanCeriuc 7 Romilâ 
It 6 (miri. 46 Mardăreseu II B), 
Blmlonaș 9, Incze IV 8. Lupulescu 
7, Marica 7. Moldoveanu 6 (min. 
68 Dănilă 7)

A.S.A. : Nagel 7 — Solldsi 7,
Toții 7, Ispir 7. Czako 7 (min. 75 
Orza), Nagy 9, BaiOrii 8, Variodi 
6. MUreșan 3, Faâekaș S, Hai
na! 7.

A arbitrat N. PETRICEANU 
4***4, ajutat Ia tușă cu unele 
sdăpări de Fr. Coloși și s. Stăit- 
CiSrti (toți din București).

Trofeul I’etsehovsclli : 9.
La tineret-rezerve : Politehnica 

A.S.A. 3—1 (3—1).

; teren 
frumos ; 
la poar-
4—4. Aii
26 autri- 

(min. 82), 
Costaș 7 

Pali 7. lanul 9.

repriza secundă, Cînd, mai ales, după 
primirea celui de al doilea gol au 
transformat terenul într-o sală de 
procese, vociferînd, pledind pentru 
fiecare fază , și în ultimă instanță 
insultind arbitrul și adversarii. Me
ciul debutează furtunos cu atacuri 
alternative și oaspeții lasă o bună 
impresie prin jocul Ier ordonat și 
energic, 
terfihului 
ratează în 
eliberează de complexe și trec la 
ofensivă. Lupulescu irosește prima 
ocazie de gol î'n min. 12 și imediat 
Nagel blochează excepțional la o 
puternică bombă expediată de Mol- 
doveanu. A.S.A, aplică un marcaj

bine orientat la mijlociul 
de către Nagy. Fazekaș 

rnin 3, dar gazdele se

draconic, utilizează și' jocul la of
said și se descurcă deștul de bine in 
zotia defensivă, unde Biiidni mătură 
totul în fața apărătorilor cehtfali. 
Romilă II primește primul cartonaș 
galben pentru un fault împotriva lui 
Hajnal comis în min. 17, cînd ulti
mul trage puternic peste bară. Ur
mează min. 25.: o combinație 
rlca— Lupulescu ,și apoi șutul im
precis al lui Moldoveanu. Dar peste 
un minut scorul e totuși deschis. 
La o nouă șarjă a gazdelor. Lupu
lescu trage dihtr-o poziție laterală, 
mingea întîlhește un apărător mure
șean deviază în picioarele lui Toth 
și apoi intră in poartă : 1—0. Ieșe
nii prind și mai mult aripi și esca
ladează tot mai des fortificațiile din 
fața porții mureșene. Incze IV și 
Simlonaș se joacă însă cu ocaziile 
m min. 30 și 34, iar mureșenii pro
voacă un șoc pbrtartAui Costaș, da
torită unui puternic șbt al lui 
reșan care vijîie la 2—3 cm 
bara trahsversâlă.

După pauză oaspeții joacă 
retras, aruncă multe mingi în 
dar nu se sfiâsc să-și lanseze 
Surprindere virfurile de atac 
poarta lui Costaș. Lupulescu și 
se faultează reciproc în 
văd și ei „galben" 
Moldoveanu execută „ca la carte’ 
o lovitură liberă de la 20 m, dar 
Nag>el reține îfi uilltnâ instanță. Par
tida se indîrjește tot ttlai ttltilt, ner
vii cedează tot mai des și Bdlloni 
c și el «sancționat cn cartonașul gal
ben, în min. 64; . Simiohuș trage tn 
bară, iar peste alte cinci mliiUte 
Mărdărescu II ratează preluarea la 
o pasă „de aur" a lui Dănilă. E 
rin ciul lui Nagy să vocifereze și să 
fie avertizat. AU mai rămas 8 mi
nute de jbc și partida tot mai în
verșunată nu e încă decisă. MafiCa 
se hotărăște însă să pună el lucru
rile la punct. Pătrunde în terenul 
mureșenilor, evită atacul lui Ispir 
•și Toth, și pasează admirabil în 
diagonală la LUpuleșcU care complet 
liber marchează dezinvolt. Acum 
partida e jucată. Cu un minut îna
inte de sfîrșit, Mureșan este elimi
nat din teren pentru atitudine ire
verențioasă față de arbitru.

Ma-

M li
pește

mai 
aut 

prin 
spțe 
ispir 

min. 50 și 
in fața ochilor.

CJ) In n.nFf-o“

George MIHALACHE

F.C. ARGEȘ 3(2)

DINAMO 2(1)
PITESTI, 12 (prin telefon, de la 

trimisul nostru)
Veneau campionii în arenă din Trt- 

vate, Argeșul urcase rapid din valea 
neagră a clasamentului siib soare. 
Dobrin se odihnise în mod special 
pentru acest derby și lumea a um
plut pînă la refuz stadionul. Șl spec
tacolul n-a rămas o simplă himeră. 
Chiar dacă în acel trist minut 21, par
tidă părea definitiv compromisă.

Dinamo va reuși prima să înscrie. 
In min. 10. datorită lui Ivan II, care 
în luptă cu Iloru Popcscil, nu sesi
zează că portarul Stan a ieșit să în
chidă unghiul și trimite mingea spre 
centrul pmții, în careul mic, de unde 
dinainovistul, singur. înscrie fără 
probleme. Argeșul însă nu-și pierde 
firea după acest gol. Vine însă acel 
minut 21, eînd o neatenție a arbitru
lui Emil Vlaiculescu incendiază arăna. 
Radu Nunwciller e Obstrucționat de 
Prepurgel la circa 35 m de poartă dar 
arbitrul nu acordă nimic, mingea a- 
junge la Dobrin ți „marele Vrăjitor", 
e trîntit în careu de Nelu Nunwpiller 
și Sandu Gabriel. A fost firește 11 
m, pe care arbitrul l-a acordat și 
Dobrin l-a transformat, egalînd. dar 
mai înainte echipa argeșcană comi
sese o infracțiune nesancționată. 
După ce s-a transformat penaltyul, 
î'ncepe momentul urît al unei partide 
frumoaso. Dinămoviștii îl înconjoară 
pe arbitru, ît cer socoteală pentru 
faza cu pricina, îl mai și îmbrîncesc,

vin și cîțiva jucători piteșteni, și vă 
dațt seama ce tablou 1... Em. Vlai
culescu îi arată cU degetul (și nu cu 
cartonașul roșu !), tușa terenului lui 
Sălceanu, dar pînă la Urmă... se 
alege Dumitrache cu un avertisment. 
Partida pare compromisă, dar vine 
golul iul Dobrin (min. 29) șl liniș
tește spiritele. Spun goluî iui Do
brin. chiar dacă Frățilă este autorul 
de drept. Dobrin ajunsese, cum știe 
el sR o facă, la colțul careului, |>e 
dreapta, spre linia de fund, și de 
acolo a trimis cu măiestrie peste fun
dașii adverși o minge pe care aproa
pe fără să Vfci o introduci îrt poartă. 
Dobrin, „incendiatorul", plimbă garda 
dinamovistă de pe o parte pe alia, 
n amețește cu driblingurile și pasele 
sale și numai Ca Vai reuiește să 
respingă, ca prin minune, cu piciorul, 
în cădere (min. 32), și cu pumnul, 
Bus la colț (min. 41), goluri ce pă
reau sigure. Gazdele așteaptă pauza 
și.., Lucescu va rata de puțin e- 
galnrea *

Cu schimbările făcute după pauză 
(e sees un apărător, e introdus un 
atacant), campionii au gmdurt mă-, 
rețe. Ce folos că antrenorul Nicușor 
a făcut mutarea tactică necesară, ce 
folos că dinămoviștii joacă bine, dacă 
Dumitrache trage o singură dată ca 
lumea, dar Pigulea scoate do pe li
nia porții (rtiin. 46). Lucescu (min. 35) 
ajunge sihgur la marginea careului, 
pe centru, și se grăbește, trimițînd

se

Stadionul 1 Mai ; timp frumos : teren bun, ușor moale ; spectatori circa 
17 0(51). Au marcat : DOBRIN (min. 21 — din 11 m). FRAȚILA (min. 29). RADU 
(min. 56), respectiv DORU POPESCU (min. 10 și 65). Raportul șuturilor 
la poartă : 23—14 (pe spațiul porții : 13—8). Raport de eornere : 10—2.

F. C. ARGEȘ : Stan 8 — Pigulea 7. Barbu 8. Vlad 6 (min. 51 Ciolan 7). Ivan 
II 5, Prepurgel 8, Marian Popescu 6, Radu 7 (min. 79 Dobrescu). Frâțllă 6, Do
brin 10. Jercan 3.

DINaMO : Caval 9 — Cheran 8, Nelu Nunwelller 9. Sandu Gabriel 6 (min. 
46 Dumitriu II 6), Sătmăreanu II 7. Deleanu 7 (min. 46 Dobrău 7), Radu Nun- 
weiller 9. Sălceanu 7, Lucescu 6. Dumitrache 5. Doru Popescu B.

A arbitrat EM. VLAICULESCU ***, ajutat Ja tușă de M. Moraru (bine) 
și V. Gligorescu (slab) — toți din Ploiești. C

Trofeul Petscliovschi : 8.
La tineret-rezerve : F. C. Argeș — Dinamo București 1—0 (0—0).

minge trimisă înainte de către C<>- 
tormani, spre singurul avanpost al 
minerilor (Stoian) ajunge Ia Mier- 
Iuț care nu găsește altă soluție decît 
să i-o paseze adversarului, lui Sto
ian nerămînîndu-i decît să șuteze în 
poartă, după ce l-a scos dintre 
buturi pe Mihai Ioneseit. în rest, 
ar trebui să înșiruim o grămadă de 
faze care s-an. consumat în „gol", 
nu însă în poarta lui Suciți, ci doar 
în suprafața Sa de pedeapsă. Pen
tru că așa cum am arătat la început, 
jucătorii ploieșteni n-au aVUt hi ci 
un moment de clarviziune în atac, 
asteptînd să Vadă ce o ieși. Si n-a 
ieșit nimic. Deși, ,în min. 23, Gro- 
zea avea ocazia să trimită mingea 
în poarta Jiului (Sticiu era ieșit), 
dar atacantul ploieștean a preferat 
să fugă de răspundere, pasîndu-i 
lui Moldovan și acesta din Urmă a 
scăpat de balon trimițindu-l cti 
mult peste poartă.

După deschiderea scorului, prac
tic Petrolul s-a instalat în jumă
tatea de teren adversă, dar 10 ju
cători avansați nu înseamnă domi
nare tactica, lată de ce Jiul, care 
s-a anărat sttDrahtimeric, n-a cedat 
de fel, avtnd chiar cea mai clară 
ocazie de a înscrie în această par
te a meciului (min. 72) cînd singu
rul jucător păstrat în față, același 
Stoian. nti s-a mai descurcat că la 
înscrierea golului și n-a fructificat 
un rapid contraatac, în careul ltti 
Suciu s-a „remarcat" Dincuță, care 
a lăsat tot timpul impresia că nu 
știe ce are de făcut.

Dezolantă comportarea Petrolu
lui pentru publicul ploieștean (care 
a aplaudat în mod sportiv evoluția 
oaspeților), neașteptată pentru cro
nicarul care l-a văzut evoluînd 
totul altfel, în deplasare, doar 
4 zile mai înainte. Ce va fi 
meciul cu liderul ?

Năslase încheie suita celor 4 goluri 
lui P. Nicolae și ttologan silit inutile.

Iată. acum. în ceasul al 12-lea, 
Steaua n-a mai fost dispusă să mai 
ofere o nouă surpriză neplăcută (de 
genul celei cu C.F.R. Cluj), și-a 
strîns rîndurlle și. în cele din urmă, 
a reușit să încheie sezonul Cu o vie-

/. Constantin a centrat și tinărul atacant a reluat in plasă. Intervențiile 
Este. 4-~0 ! Foto : V. BAGEAC

culmea,
._ . „ să

să deschidă echipei 
victorie 1 O victorie 
la acest scor, pen
ele ieri, prin ma-

pe banca rezervelor. Și 
tocmai acest Hălmăgeanu avea 
spargă gloata și 
sale drumul spre 
meritată, chiar și 
tfu că adversara

nici

din 
cont
ne- 

apă- 
în A- 

o bu-
friguros : teren bun :

SARAC (min.. 33
Stadionul Republicii ; timp foarte

Au marcat : HALMAGEANU (min. 28). _______ ______ ____=-„. •-=-
(min, 58, din 11 m), -NASTASE (min. 82). Raportul șuturilor la poartă 18—6 

(pe spațiul porții 9—1) ; raport de cornete : io—4.
STEAUA t Haidu 8 — Sătmăreanu 7, StnarandăChe 3. Negrea 7, Hă4mă- 

geanu 8, Naom 7. Vigu 8, Pariiea 8. Ae'enfii 7, Năstase 7, Dumitriu III 6 (niln. 
46 I. Constantin 7).

CblȘUL : bologan 7 — P. Nieoiae 6. Sărac 5. Lueaci 5. Balogh 5 (min. 76 
Catona Ii), Neșu 6. Dărăbart 5, Suelu 5, N. Alexandru 7, Târriaș 5, Șchiopu 5 
(min 46 Moț 5).

Ă arbitrat TH. MOARCAȘ
(toți din Brașov).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Steaua

spectatori 7—3 000. 
— autogol), Vigu

★ ajutat la linie de C. Ghiță șl G. Pop

— Crișul 2—0 (1—0).

atîtea

cu 
cu 
la

Paul SLAVESCU

llnivl CRAIOVA 2(1)

FARUL 0(0)4ȘÎ

CRAIOVA, 12 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Semne proaste au fost încă de la 
început. Am asistat la o repriză ștearsă, 
în care s-a muncit mult de am
bele părți, fără să se joace însă un 
fotbal de calitate. Excepție făcea. în 
acâastă primă parte a jocului, poate 
doar Țarălufigă. printr-o activitate 
mai laborioasă în teren, Se abuza de 
pase — în ambele tabere — iar șu
turile se expediau imprecis, mult 
în afara porții. Mai sigură . în joc 
părea Farul, însă Universitatea juca 
mai hotărît., dornică, bineînțeles, să 
valorifice avantajul terenului propriu. 
Numai că toată repriza (oină la lovi
tura de pedeapsă). Craiovenii n-au 
șutat niciodată pe spațiul porții. La 
fel de „dezinteresați” în această di
recții? au fost și coristăhțenii... In ul
timul minut al unei reprize de plic
tiseală. a căzut golul. In singura ac-
' —— ................ 4

exact acolo unde era Stan. Peste un 
singur minut. Dobrin îl deschide din 
careu, cu călciiiil pe Jercan, șiitiil 
acestuia lovește bara din dreapta por
tarului, mingea se duce în cealaltă 
bară verticală, revine în teren și 
Radu. pe fază, reia în gol. 
Argeșenii cred că ÎUpta-i încheiată și 
nu mai sîrit cei de pînă ăcum. Di
namo, însă, nu se împacă cu situația. 
Campionii joacă mai bine decît ad
versarul cîteva minute, dar ataeanții 
lor greșesc pflsa decisivă, sau n-o ur
măresc. Doru Popescu va reduce sco
rul (min. 65) cu un șut pe unghiul 
lung, cu boltă, tras de lingă Ivan, însă 
egalarfa nu se produce. Pentru că 
Radu Nunweiiler n-are șansă, și rn 
min. 72 respinge Stan, pentru că e- 
zită LucescU (rhih. 76), și în primul 
rînd pentru că Dobrin nu admite a- 
tîta risc și își trage echipa in atac.

Mircea M. IONESCU

C.F.R. CLUJ

ST. ROȘU 3
telefon, de Io tri-

torie clară, reconfortantă după 
sâptămîni amare.

De fapt, nici ieri, necazurile 
ocolit echipa bucureșteană. Iordănes- 
cu a trebuit să rămînă în afara te
renului datorită unei stări gripale ; 
CristaChe. manifestind o scădere a 
potențialului d*' joc, ă fost înlocuit 
cu Hălmăgeanu. aflat multă vreme

n-au
niera In care a abordat partida, nu 
putea face mai mult. Crișul e obse
dată de locul pe care-1 ocupă, re
structurările organizatorice de la club 
au ajuns (din nefericire) pînă la ni
velul conducerii tehnice a formației 
și. duminică, antrenorul CoidUm a 
stat de o parte (formația a condus-o

UN MECI URÎT SI DUR

„secundul” Vlad). iar Moldovan 
măcar nu a tdst rezerva.

Dar să reVenirrt lâ jot. încă 
start, Steaua a luat meciul pe 
propriu, pentru a evita orice 
plăcete. Din minutul 2.
turca oaspeților a intrat 
Iertă, Pantea i-a creat
nă situație lui Vigu, dar acesta a e- 
7.îtat să $uteze. în min. 3. Năslase 
s-a angajat într-o Vertiginoasă 
trunde-re. asa cum nu l-am 
zut de multă vreme, 
echilibrat si a șutat 
Bucuroștenii, „stăoîni“ 
și-au creat situații bune, însă șutu
rile nu-și ating ținta (Vigu — min. 

sînt 
bine

însă 
peste 
ai

pă- 
mai vă- 
s-a dez- 

poartă. 
jocului,

delor 
capul 
nește 
voși, 
dea un prim avertisment lui Mioc 
pentru fault intenționat asupra lui 
Both. Gazdele vot egala, totuși, 
în min. 27, cînd o excelenlă pasă a 
lui HrițCu este fructificată de Dem- 
brovsehl, printr-un șut pe jos, din 
vitez”, Care l-a surprins pe Vidac.

U,T.A. revine. însă, și, la numai 
un minut dună egaiare, este din 
nou pe punctul de a înscrie cînd 
Both, din poziție clară de ofsaid, 
nesemutilizată ic arbitrul de linie 
Vâduvc’scii, centrează în careu, dar 
spre norocul, gazdelor, 
luată de Sima, 
poartă. Eroarea 
țiului îl face pe 
Controlul asupra 
tăm la o scena 
care portarul băcăuan îl bruschea
ză pe tușier, Htrăgîndti-și un. aver
tisment meritat din partea arbi
trului de centru.

în min. 39, la o nouă lovitură 
indirectă, executată de Lereter din 
afara careului, Petescu s-a înălțat 
splendid peste adversarii săi și a 
reluat balonul cu capul in poarta 
lui Ghiță, care, la această fază a 
cam rămas spectator. Repriza se 
încheie astfel cu avantaj, meritat 
pentru U.T.A. care s-a arătat în 
aceste prime 45 de mihiite supe
rioară în ansamblu adversarei sale

După pauză, însă, cu gazdele se 
petrece un adevărat miracol. Băcă
uanii se dezlănțuie în atge și reu
șesc să egaleze chiar în min. 46, 
cînd a o acțiune pe partea dreaptă. 
Pană centrează, Vidac preferă să 
boxeze în Ioc să 
(care a făcut azi 
mai bune partide 
a reluat dintr-o 
sting al porții. După numai 7 mi
nute, băcăuanii vor lua pentru pri
ma oară conducerea. Rugiubei pr>-

mingea, re- 
trece puțin1 peste 
flagrantă . a arbi- 
Ghiță să-și piardă 
nervilor și asis- 
condartinabilă, în

retină și Hrițcu 
una dintre cele 
din cariera lui) 

bucată în colțul

țiurto mai periculoasă, inițiată 
cjfijoveni. Martlnovlci a demarat 
ternii pe extremă și a centrat , 
cis în careul de 16 m. acolo unde se 
găsea Țarăluhgă. Acesta a sărit „la 
cap". în același timp cU apărătorul 
constănțean Mareș. Cu corpul, con- 
stănțeanul l-a împins ușor. în aer, 
pe craiovean. atît insă Eît să-l devie
ze din traiectoria balonului. Arbitrul 
M. Bică a intervenit, prompt, acor- 
dînd. prea ușor după părerea noas-

de 
pu- 

pre-
ales, faza ce- 
o minge foar-

79 — Ștefă-

Stadion Central ; timp frumos, 
soare ; teren moaie : spectatori 
10 000. A marcat OBLEMENCO 
(min 45 — din 11 m și min. 70). 
Raportul șuturilor la poartă : 11—7 
(pe spațiul porții : 4—2). Raport 
de corncre : 5—6,

UNîVERSITATEA : PabUC 8 — 
NiculescU 6. DeselnicU 7. Sameș 
G, Tacoi 4 (min. 46 — Velea 7), 
Donose 7, Ivan 7, Martinovicț 7, 
Pîrvu 6, Oblemenco 8. Țară- 
lunaă 7 (min. 50 — Nîță).

FARUL : Ștefănescu 7 — Ma
reș fi, Bălosu 7, Stoică V, Ghirca
6. Antonescu 7, I. Constantlne-
scu 6 (mih. 75 1 ' * “ ““
7. Tăhase 6. 
66 — Oprea),

A arbitrat 
ajutat de A. _______ _
Martin (toți din București).

Trofeul Petschovschî « 6.
La tineret-rezervfe • Universi

tatea Craiova — Farul 1—0 (0^-0).

fața porții goale și, mai 
lui de-al doilea gol. La 
le periculoasă — min. 
nescu a ieșit să respingă cu mina în 
afara careului ■ de 16 m. comițînd 
henț. De la 20 m de poartă. în ur
ma acordării loviturii libere. Oble
menco a șutat excepțional, trimițînd 
balonul puternic, peste zid. direct la 
păianjen : 2—0. Craiovenii au presat 
în această repriză, deci merită vic
toria. dar jocul n-a fost... joc. Și de 
o -parte și de alta s-a intrat tafe, 
periculos, pe teren erau mereu jtiOă- 
tori întinși pe jos. Fotbal n-am prea 
văzut dar fapte de consemnat 
fost destule : Tar&lungă a ieșit 
pe teren accidentat (din vina 
publicul s-a iritat, arbitrul a arătat 
de trei ori cartonașul galben (Tăna- 
sc. NiCuîescu. Stoica) și o dată 
cel roșu, eliminîndu-l pe 
pentru jOc brutal. De fapt, 
fusese scăpat din mină.

au 
de 

lui).

. I.
— Goieâc), 
Caraman 6 
Turcu 6.

M. BICA
Mtinich șl

Ologu 
(miti.

Em.

tră, penalty, ne care Oblemenco l-a 
transformat cu siguranță.

Repriza a Il-a a fost un infern. 
Jocul ambelor echipe — probabil cu 
condiția fizțpă pe sfîrșltfe, și cu ne
cazul că nu le mai Ieșeau combina
țiile —• a devenit încîlcit. nervos, de
seori periculos. Gonstănțenii. nemul
țumiți de acordarea loviturii de Ia 
11 m. jucau foarte tare — deși nu 
asta era in nici un caz. calea spre 
egaiare — și nici craiovenii iiu se 
lăsau mai prelos. Faze bune de fot
bal a fost greu Să mai vedem în a- 
ceste condiții. Ar fi de semnalat o- 
cazia Iui Oblemenco (min. 65). tind 
la o centrare a lui Niță nu a reușit 
să ajungă balonul care trecea prin

DOMINARE

pe 
Sarnes 
meciul 

publicul 
fluiera mereu și huiduia (de multe 
ori fără rost), se Crease o stare de 
tensiune in care erau angrenați toți : 
jucători, arbitru și public. Cu un 
gust tare amar am plecat de la acest 
gen de corridă.

Modesto FERRARINI

12. Aelenei — 19). Oaspeții 
destul de timizi. Ei sa închid 
în apărare (deocamdată), dar reușesc 
acest lucru, cu renunțarea totalii 
la ideea de atac. Abia în min. 23, 
Șchiopu are o bună ocazie, datorită 
unei bîlbîieli a apărării bucureștene, 
și șutează. din voie, peste poartă. A 
fost un moment critic peni ru Stefrua, 
dacă vreți, un duș rece. Dar a tre
cut și a venit minutul 28, cînd. după 
atîtea sute de minute de așteptare, 
Steaua avea să înscrie golul mult 
dorit. Autor ? Rezen'a de pînă ieri 
—Hălmăgeanu. La o fază creată de 
centrarea lui Naom, Dumitriu III a 
pasat lui Hălmăgeanu și acesta, din 
colțul careului, a șutat excelent, din 
vo>e și a înscris.

După cum se desfășurau ostilitățile 
în teren, era 'evident că diferența se 
Va mări. Și așa a fost. în min. 33, 
la centrarea Iui Panteți, au sărit Să
rac și Năstase. Orădeanul a lovit 
mingea și a trimis-o în bara nropriei 
porți. de unde ea a intrat în gol. 
După pauză, timp de încă o jumătate 
de oră aspectul general al meciului 
nu se schimbă : Steaua domină, Cri
șul se apără. Ofădenii înceafră deshil 
de rar să se apropie do poarta lui 
Hajfiu. După ..bomba” lui Aelenei 
(miri. 48). respinsă de Bologan. oas
peții au' două momente mai bune 
(min. 53 și 54). cînd Nesu si ’Moț 
reiau spectaculos centrările lui Ta
mas și Suciu, dar șuturile nu sînt 
dintre acelea care să-l învingă pe 
Haidu, Și, în min. 38, scorul devine 
3—4). Culmea, autorul golului n-ăVfia 
să fie nici acum un înaintaș. Sarcina 
de a transforma lovitura de Ia 11 m. 
în urma unui fault clar a lui Lueaci 
asupra lui Aelenei și-a asumat-o 
Vigu. care a transformat impecabil. 
Apoi meciul, pînă atunci satisfăcător, 
a devenit confuz, cu conduceri inu
tile de baloane, cu pase greșite. Cîle- 
va minute (70—75). Crișul a dominat. 
Apoi Steaua a revenit în atac și 
în min. 82 Năstse salvează Pnbarea... 
înaintașilor, înscriind din centrarea 
Iui Ion Constantin. Crișul era învin
să fără drept de apel.

Constantin ALEXE

Stadion ..23 August" : timp fru
mos, dar cu vînt : teren moale, 
alunecos : spectatori aproximativ 
143)00. Au marcat : DEMBROV
SCHI (min. 27). HRIȚCU (min. 
46). SORIN AVRAM (min. 53) și 
LERETER (min. 76 autogol), res
pectiv, .pRQ.ȘOV^CHl (min. L5) șt 
PETESCU (min. 39). Raportul șu
turilor la poartă : 27—7 (pe spa
țiul porții : 11—3). Raport de cer
nere : 9—2.

S. C. BACAU : Ghiță 6 — Mioc 
7, Catarglu 8, Vellcu 9. Comăne- 
scu 9. Vătafu 8 (mih. 80 Slriău- 
ceahit). ifrlțctt J0. Pană 8 (mih. 
8o Prtiteanu). Dembrovschi 9, Rn- 
glubei 7. Sorin AvThnt 10.

U.T.A. : Vlclari.fi. — Birfttt fi. Le
reter fi. Pojoni 7. Ponovici 8. Pe- 
teseu 7. Demicle 8. Sima. 5 (mirt. 
67 Axerfte), Kun (î, Broșdvschi 7. 
Both 7.

A arbitrat, C. BARBULESCU 
*★*★, ajutat la linie de Al. Vâ- 
duVesctt și Gh. Vaslleșeu I (toți 
ditț. București).

Trofeul Petscliovschi :
La tineret-rezerve :

— U.T.A, 0—2 (0--0)

7.
S. C. Bacău

Dembrovschi,mește o pasă tic la 
șutează în bară, mingea revine la 
Sorin Avram, care înscrie. Asistăm, 
în continuare, la o cavalcadă de 
atacuri ale gazdelor, cărora apă
rătorii arădeni le fac față culinare 
dificultate. Cit toate acestea, băcă
uanii vor mai înscrie numai o sin
gură dală, în min. 76, cînd o cen
trare a aceluiași Pană Va fi reluată 
de Lereter în propria poartă. Pînă 
la sfîrșit, jocul are același sens, spre 
buturile arădenilor, prilejuind gaz
delor un recital ofensiv.

Prin această evoluție excelentă 
din repriza secundă, care i-a făcut 
cu adevărat irezistibili, băcăuanii 
au încheiat strălucit nu numai a- 
ceastă partidă, ci și întreg sezonul 
de toamnă.

RAPID 1 (1)

„U“ CLUJ 0(0)
Partidă recomandată de O frumoa

să tradiție, ieri, in „deschiderea" cu
plajului de pe stadionul Republicii. 
S-au întîlnit două „stiliste” ale cam
pionatului nostru, care au furnizat, 
de-a lungul anilor, la București și 
la Cluj, meciuri do plăcută amintire. 
Ambiții vechi — de pe vremea cînd 
la Rapid jucau Marian, Filoti. Valen
tin Stăncscu. iar la „U“ dr. Luca, 
Tony Dascălii, Coracu etc. —, trans
mise din generație în generație, au 
păstrat dorința celor două părți, de-a 
învinge (în întrecerea lor directă)

STERILĂ

OIIILEȘTENII AIJ INVAȚAT (CCVfl) 
DE El TOTTENHAM • • •

,,en beau ti”, cum zic 
fotbal-spectacol. cum 
7—8 000 de spectatori 
ieri, în matineu, pe

prin 
noi.

CLUJ, 12 (prin 
misul nostru)

Dacă C.F.R. 
prima parte a 
locul 16 în clasament, 
explică, în mare 
lipSa de eficacitate a atacului. 
Echipa feroviară joacă bine în 
cîmp, combină frumos, jucătorii 
ei depun un travaliu însemnat, se 
susțin reciproc, pasează bine, dar 
cînd ajung în careul advers parcă 
li se înmoaie picioarele. Așa s-a 
întîmplat și ăzl (n.r. ieri) în par
tida cu Steagul roșu. Feroviarii 
au dominat marea majoritate a 
timpului; șî-atl supus adversarul 
unei presiuni, pe alocuri catego
rice, și-au creat cîteva situații de 
gol pe care, 
Echipa resimte 
Iul de gol.

Steagul roșu 
gîndul la remiză, 
elevii Iui Proca s-au aglomerat în 
apărare și, preocupați de evitarea 
golului, i-au lăsat în față, pe po
ziții avansate, doar pe Gyorfî și 
Zotincă. Dar chiar și așa, brașo
venii au beneficiat de mai multe 
situații de gol decît C.F.R. (ra
port : 3—1). Două dintre aceste 
ocazii au fost ratate de Pescaru : 
în min. 14, mijlocașul brașovean

Cluj a terminat 
campionatului pe 

aceasta se 
măsură, prin

însă, le-au irosit, 
acut absența omu-

a venit la Cluj cu 
în acest scop,

a reluat ușor, cu latul, de la fi m. 
mingea centrată de Ivăncescu și 
portarul OOdjea... s-a trezit cu 
mingea în brațe. Apoi. în m’n. 16, 
G.vdrfi a trecut ca vîntul prin 
apărarea localnicilor, a centrat 
înapoi, din viteză, dar Pescaru.s-a 
grăbit și a șutat peste bară. în 
minutele 2 și 17, Adamache a 
apărat excelent două șuturi ale 
lui M. Bretan și Țegean. în min. 
44, portarul brașovean a fost, însă.

salvat de... O. îonbscu, care,

Stadion Municipal ; timp iYi.^1- 
ros : teren înghețat ; spectatori 
aproximativ 1 000. Raportul șutu
rilor la poartă : 18—5 (pe spațiul 
porții : 3—2) Raport de eornere : 
10—1.

C.F.R. î GOd.lea 7 — SzSdke 8,
Dragormr 7, Penzeș 7. Roman 7, 
M. Bretafl G, Vlșan 7. S. Bretan 7. 
Munteanu II 5 (min. 75 P. 
Gheorghe). O. Ionescu 6, Țegean 
7 (min. 55 Colocatu 5).

STEAGUL ROȘU : Adamaeho 9
— Ivăncescu 7, Jenei 7, Olteânu 
8, RUsu 6. Pescarii 8 (min. 80 
Balint), Cadar 6. Zotincă 5, $er- 
bănoiu 5 (min. 46 Drăgoi 6), Gher
ghef 5. Gvdrfl 7

A arbitrat C. DÎNULESCU 
★ ajutat bine lâ linie de
Gh, Retezan și Ilie Puia (toți din 
București)

Trofeul Petschovschî : 9.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj

— Steagul roșu i—1 (i—0)

la 
2 m de poartă, a trimis cu capul, 
din plonjon, peste bară, mingea 
centrată de Țegean. A fost cea 
mai bună ocazie de gol, din acest 
meci, a clujenilor.

în repriza secundă, C.F.R. și-a 
continuat dominarea, a obținut 
cîteva eornere, a atacat uneori cu 
fundașii în terenul advers, însă 
prilej de a Înscrie iu avut oaspe
ții 1 în min. 65, Gyfirfi, scăpat 
singur pe contraatac, a călcat pe 
minge in careu și Godjea, ieșit 
să-1 micșoreze unghiul, a respins 
cu piciorul.

Antrenorii C.F.R.-ului, dr. C. Ra
dulescu și Laurențiu Munteanu. 
exasperați de ineficacitatea liniei 
ofensive, au recurs în repriza a - 
doua, în min. 35, la o soluție ine
dită. L-au trimis în atac, ca vîrf, 
Pe Cojocaru, fostul libero al echi
pei. Schimbare neinspirată din două 
motive : mai întil, pentru că cel în
locuit nu trebuia să fie, după pă
rerea noastră, Țegean. pînă atunci 
cel mai periculos atacant al gazde
lor, și apoi pentru că fundașul 
Cojocaru, o dată intrat, în joc, n-a 
făcut altceva decît să-și incomo
deze coechipierii și să le încurce 
intențiile ...

francezii, 
zicem

s-au prezentat 
„Republicii”, 

atrași de această promisiune din ofi
ciu...

Ei bine, credem că mulți dintre ei 
au rămas cam dezamăgiți de joc, 
care a atins rareori cotele obișnuite
lor partide Rapid — „U“.

Este adevărat că universitarii de 
pe Someș au cultivat și ieri „gestul 
frumos”, fotbalul elegant, asortat cu 
„dantelării” care plac ochiului... Din 
păcate însă, clujenii au UITAT poar
ta adversă, au uitat că fotbalul se 
joacă pentru a înscrie goluri, mișcă
rile lor frumoase — individuale și 
colective — avînd ceva gratuit și 
absolut nefolositor. (Cu totul altfel a 
evoluat „U“ împotriva lui Dinamo, 
de pildă, cînd fiecare atac, aproape, 
reprezenta o șarjă periculoasă, 
adresă).

La rîtidul lor, rapidiștii — 
drăgoStlți de-o, viață de frumosul 
cuini, ca și de „efecte" destinate 
leriilor. au evoluat ieri exact așa c__
nu ni-i închipuiam, adică excesiv de 
sobru, urmărind. cU o tenacitate care 
tindea să acopere lipsa de inspirație 
a unora dintre „soliști", exclusiv 
rezultatul. Asociind lecția pragmatică 
primită miercuri de la o reprezen
tantă a fotbalului britanic (pragmatic 
prin excelență) cu evoluția sa In 
compania clujenilor, am tras , conclu
zia că Rapid a avut, oricum, ceva 
de eiștigat din primă Sa COhfruntaro 
cu Tottenham. .

Șutind, de 18 ori spre poartă—exact 
de două ori mai mult decît adversa
rii lor — rare îh jocul de ’cîrnp '§-au 
arătat cel puțin egali shtleștenilor — 
rapidiștii și-au materializat gîndurlle 
realiste și alt avut, In cele din urmă, 
un logic rîșt.ig de cauză. Unicul gol 
al partidei i se datorează în propor
ție de 90 la sulă lui Neacn, care în 
minutul 43, după un „1—2“ Cu Dinu.

cu
■ în- 
l jo- 

ga- 
cuin

a pătruns decisiv pe aripa 
servindu-i lui Ene Daniel o 
gol, de deviat, ușor, în plasă, 
ce ex-băcăuanul a și făcut cu 
dezinvoltura.

Subliniind aportul decisiv al
Neagu la înscrierea golului (și Impli
cit la Obținereâ victoriei), trebuie să 
menționăm că pînâ lâ această fază 
Vîrful-lance rapidist s-a VăZut foarte 
puțin (și s-a văzut mai ales prin 
cunoscutele*i stîhgăcii la preluare), 
dar în momentul cînd s-a ARĂTAT 
realmente în joc, intervenția sa a 
fost de maximă eficacitate, Tot Nea- 
gu a fost cel care a avut 2—0 în...
bocanc (rriin. 56). dăr șutul său a 
nimerit stîlpul porții anarate de Mol
dovan, și tot el a ..întors” splendid 
o minge spre Ene Daniel (min. 81.). 
pe care acesta din urmă a fost la 
un pas de a o fructifica................

Abili si plăcuți la vedere în țesu
tul combinațiilor la mijlocul terenu
lui, clujenii au avut o'singură'ma* e 
situație de gol în . min. 56. cînd Uifă- 
leanu. pătruns impetuos în careu, a 
fost contrat in extremis — la minge 
— de Boc si Răducanu. deznodămîn- 
tul fazei fiind Un banal corner.

Regretabile in contextul partidei 
momentele de nesportivitate de care 
s-ău făcut vinovați Dumitru (în pri
ma repriză, cînd a fost avertizat), 
Munteanu (care l-a „secerat” în re
priza a doua , pe Dumitru. în semn 
de „poliță", probabil scoțîndu-1 din 
joc) și... antrenorii Marian și. Onisie 

. T- intrati .pe.teren, (cu ce drept?!), 
cit ocazia accidentării lui Dumitru, 
pentru a domoli spiritele, ei reușind, 
printr-un duel verbal pe care nu-l 
putem reproțliico înțr-o pagină de 
ziar, să le alîțe si mai mult.

Regretabile, ieșirile acestor (foi teh
nicieni 
lor, și

stingă, 
minge-

Ceoa 
toată

lui

apreeiați pentru fair-playul 
ca jucători și ca antrenori.

Marius POPESCU

spectatori aproximativ 7—8 000.Stadionul Republicii ; teren bun : timp rece : ...______  ..... ....... ...... . . .......
A marcat ENE DANIEL (min. 43). Raportul șuturilor la poartă : 18—9 (pe spațiul 
porții : 6—3). Raport de corncre : 6—2.

RAPID : Răducanu 8 — Pop 8, Boc 8, Lupescu 8, Codrea 7, Dinu 8. Dumi
tru 8 (min. 70 Angelescu), Năstufescu 6 (min. 46 Petfeănu 7), Erie Daniel 7, 
Neaga 8. Codreanu 6.

,,U“ CLUJ ( Moldovan R — Creții 7. Pexit 8, Solomon 8, Clmppanu 7, Ânca 8, 
Fanea Lnzilr 8. Ulfăleanu 0, Munteanu 7. Adam 5. Llcă 8. ...............

A arbitrat 1OAN RUS (Tg. Mureș) ajutat la Urile de V. Ptrvescu
(Buzău) și T. Leca (Brăila).

Trofeul Petseliovsclii : 9.
La tineret-rezerve : Rapid — ,,U“ Cluj 4—2 (2—2)

Dumitru VIȘAN

Vlclari.fi


ÎNVINGÎND SELECȚIONATA NORVEGIEI
FORMAȚIA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT
ÎN SEMIFINALELE C. M. DE HANDBAL
• Se cunosc
intilnesc echipa

și celelalte semifinaliste • Azi handbalistele românce 
Iugoslaviei ® Japonia, Olanda și Norvegia in turneul

pentru locurile 7-9

12 (prin telefon, deROTTERDAM, 12 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special)

Deși au mai rămas de disputat încă 
trei jocuri, cîte unul in fiecare gru
pă preliminară, se poate spune, totuși 
că azi (n.r. ieri) apele s-au limpezit 
în a IV-a ediție a Campionatului 
mondial feminin de handbal. Aceas
ta pentru că prin rezultatele înre
gistrate s-au clarificat lucrurile în 
aceste trei grupe preliminare, acum 
fiind cunoscute formațiile care s-au 
calificat în seriile semifinale ale 
competiției. Intrecînd selecționata 
Norvegiei (meci asupra căruia voi 
reveni) cu scorul de 8—6 (4—3), re
prezentativa țârii noastre se numă
ră și ea printre cele 8 semifinaliste, 
care sînt R.F.G.. Dklncmarca (grupa 
z\), Iugoslavia. România (grupa B), 
R.D.G., Ungaria (grupa C). Ceea ce 
nu se știe încă și urmează să stabi
lească rezultatele ce se vor înre
gistra m.'ine (n.r. azi), în partide 
unde se vor afla față în față toc
mai aceste formații, este alcătuirea 
celor două serii semifinale.

Acum, despre partida dintre se
lecționatele României și 
disputată

Norvegiei, 
la Energiehale din acest 

mare port olandez. A fost un meci 
de mare luptă, în care handbalistele 
norvegiene și-au jucat ultima carte, 
făcînd totul pentru a obține victo
ria. Ele au utilizat î'n acest scop 
binecunoscuta tactică a atacurilor 
lungj, încercînd să obosească forma
ția noastră încă din apărare și să 
prelungească momentele de posesie 
a mingii pînă la apariția fazei pro
pice pentru înscrierea unui gol. In
tuind acest lucru, antrenorii echipei 
române au folosit și ei un sistem de 
joc adecvat. în acest sens, cea mai 
bună realizatoare din formația adver
să, Fladset — o handbalistă înaltă, 
cu o remarcabilă forță de șut — a

fost ținută „om Ia om", tot timpul, 
partidei, de către Secheli-Popa, iar 
Arghir a fost utilizată exclusiv 
în fazele atunci

TEREZIA POPA
trecea

luat de
jpdul nu a fost

în apă- 
Oancea.

i,

ROMANIA
IN CEL

selecționata noastră 
rare, locul ei fiind

în aceste condiții, 
de un nivel spectacular prea ridicat, 
el rezumîndu-se la d ' 
dură, in care ambele 
căutat doar victoria, 
ce scor. Din această 
gol al meciului, înscris de 
a fost realizat abia după 5 
de la fluierul de începere, 
venit’ apoi o egalitate (1—1), după 
care handbalistele românce au pre
luat din nou conducerea. Dar — cum 
spuneam — echipa Norvegiei a a-

runcat în luptă tc.ate resursele sale, 
astfel că a egalat mereu : 2—2
(min. 13), 3—3 (min, 23). Totuși, se
lecționata noastră a terminat în 
avantaj prima repriză. După pauză, 
juclnd ceva mai atent în apărare 
si folosind mai bine contraatacurile, 
handbalistele românce s-au detașat 
mai clar : 6—3 (rhin, 41), 7—4 (min. 
43), 8—4 (min. 44). Din păcate, in 
acest moment de evidentă superio
ritate a echipei române a intervenit 
o relaxare a jucătoarelor noastre, 
care a permis handbalistelor nor
vegiene să î'nscrie în final încă două 
geluri.

Echipa României a jucat în ur
mătoarea formație : Climovschi — 
Popa, Schramko, Furcoi, Arghir 
(Oancea), Ilăicoianu, Sos. Au mai 
fost, folosite Mikloș, Ibadula și Mun- 
teanu. Punctele au fost înscrise de 
Arghir (3), Sos (3). Popa, Mikloș — 
Remania, B. Andresen (2), A. An
dresen, Gangs, Halvorsen, Storberg 
— Norvegia. Au condus excelent 
G. Houtbraken și T. Killhorn — O- 
landa.

Iată și alte rezultate : Iugoslavia— 
Norvegia (grupa B) 14—7 (5—3) — 
meci disputat sîmbătă seara ; 
nemarca—Japonia (grupa 
(4_4) ; R.D.G.—Olanda
15—8 (8—3). Astfel că
pentru locurile 7—9 vor 
le Olandei, Norvegiei
Mîine (n.r.* azi) au loc partidele : 
R. F. G.—Danemarca și Iugoslavia— 
România la Groningen. R D. G.— 
Ungaria la Utrecht.

Da
ll—7

C)
A) 

(grupa 
în turneul 

juca echipe- 
și Japoniei.

JUNIORII CEHOSLOVACI AȘII
VOLANULUICU ECHIPA

1971
CLUJ, 12

ÎNVINGĂTORI IN MECIUL

DE GIMNASTICA 
A ROMÂNIEI

La handbal masculin

luptă, uneori 
formații au 
indiferent la 
cauză, primul 

Arghir, 
minute 

A sur-

CEHOSLOVACIA 12-11,
DE AL DOILEA JOC

(prin telex). —BRATISLAVA, 12 ..
în localitate a avut loc a*i (n.r. ieri) 
partida revanșă dintre reprezentati
vele masculine de handbal ale 
României și Cehoslovaciei. întîlnirea 
s-a încheiat cu victoria meritată a 
jucătorilor români, care au învins cu 
scorul de 12—11 (6—5). In general, 
meciul a fost extrem de disputat, 
uneori chiar dur. și din acest motiv 
nu a plăcut celor 2 500 de spectatori 
prezenți in tribunele Palatului spor
turilor.

După o repriză echilibrată, in par-

tea a doua a meciului, handbaliștij 
români au luat un avantaj de două 
goluri (8—6, min. 37 ; 9—7, min. 43 ; 
10—8. min. 45) pe care. în finalul 
intîlnirii și l-au mărit : 12—9 (min. 
53). Prea siguri de victorie, ei au 
slăbit alura. permițînd formației 
giffidă să se apropie pînă la un gol.

Golurile au fost înscrise de : Gruia 
(8), Ștef. Birtalan. Gunesch (2) 
România. Konecny (4), Kavan 
Benes. Katusak Satrapa, Jarry 
thely și A. Mark! — Ungaria 
Cehoslovacia. Au condus : L. Kesz-

(3),

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
HOCHEISTII SUEDEZI 

s ÎNVINGĂTORI LA BRATISLAVA
Disputat la Bratislava, în fața a 

11 000 de spectatori, meciul interna
țional de hochei pe gheață dintre 
reprezentativele Suediei și Ce
hoslovaciei, s-a încheiat cu scorul 
de 3—1 (2—0, 1—1, 0—0) în favoa
rea jucătorilor ' suedezi. Au marcat 
pentru oaspeți : Ahlberg, Nillson și 
Wickberg. Golul echipei gazdă a 
fost înscris de Stastny.
LA VAL D’ISERE : PROELL PIERDE, 

SCHRANZ CIȘIIGA
Concursul internațional de schi 

de la Val d’Isere a continuat cu 
desfășurarea probei feminine de 
coborîre. Victoria a reVenit sporti
vei franceze Jacqueline Rouvier (22 
de ani), cronometrată cu timpul de 
1:26,89. Principala favorită a cursei, 
austriaca Annemarie Proell, s-a cla
sat pe locul doi, cu 1:27,26, fiind 
urmată de Franfoise Macchi (Fran
ța) — 1:28,17, Wiltrud Drexel (Aus
tria) — 1:28,25 și Marie Therese 
Nadig (Elveția) — 1:28,31.

în urma rezultatelor înregistrate 
în această probă, în clasamentul 
individual feminin al „Cupei Mon
diale” conduce Annemarie Proell 
cu 45 de puncte, secundată de Ja
cqueline 
Franțoise Macchi — 35 puncte, Isa
belle Mir (Franța) — 15 puncte etc.

Proba masculină de coborîre din 
cadrul concursului internațional de 
schi de la Val d’Isere a fost cîș- 

. tigată de cunoscutul campion aus
triac Karl Schranz. El a realizat 
timpul de 2:06,58, fiind urmat de 
compatriotul său Heini Messner —

2:06,87 și elvețianul Michel Daet- 
wyîler — 2:06,90.

în clasamentul masculin al „Cu
pei Mondiale” situația se prezintă 
astfel : 1. Messner 40 p ; 2. Schranz 
33 p ; 3. Russi 28 p ; 4. Daetwyller 
26 p ; 5. Hacker 25 p. Clasament pe 
națiuni : 1. Austria 184 p ; 2. Fran
ța 132 p ; 3. Elveția 109 p ; 4. Nor
vegia 31 p.

Rouvier 40 puncte,

In prima zi a turneului internațional de 
polo pe apă care se desfășoară în Berlinul 
occidental echipa orașului Barcelona a 
învins cu’10—3 (2—0. 5—0, 2-1. 1-2) for
mația iugoslavă Kotor. In alte două jocuri 
disputate s-au înregistrat următoarele re
zultate : Sel. Berlinului occidental — An
vers (Be’.lgia) 8-3, (2—1, 2-0. 2—1. 2—11 : 
Hamburg — Vletia 8—3 (0—1. 
3—0).
■
Boxerul argentinian Nicollno Locclte șl-a 
păstrat titlul de campion mondial la ca
tegoria semimijlocle (clasa juniori), Invln- 
gînd la puncte în 15 reprize pe colum- 
b;anul Antonio Cervantes. Meciul s-a des
fășurat la Buenos Aires și a fost urmărit 
de 22 000 de spectatori.

Hristar.he NAUM

CLUJ, 12 (prin telefon).
Sala sporturilor s-a desfășurat în
tîlnirea internațională dintre echi
pele masculine de juniori ale Ro
mâniei și Cehoslovaciei. Concursul, 
deosebit de disputat, a prilejuit e- 
voluții de bun nivel tehnic, majo
ritatea componenților celor două 
formații obținînd note peste 9. 
Succesul a revenit, atit lă indivi
dual cit și pe echipe, sportivilor 
oaspeți. Iată primii clasați la indi
vidual compus și pe aparate : in
dividual compus : Zdenek Ruzicka 
(Cehoslovacia) 55,55 p. Radu Bra- 
nea (România) 55,25. Gheorghe Iu- 
șan (România) 55,00 ; sol : Branea 
9,45 p. Liviu Mazilu (R) 9,35 p, 
Nicolae Oprescu (R) și G. Tanen-' 
berger (C) 9,30 ; cal : Gh. Iușan și 
Vilhelm Ruzicka 9,30 p, Josef Sko- 
palik (C) 9,20 p ; inele : Oprescu 
9,40 p, Z. Ruzicka 9,35 p, Stanislav 
May (C) 9,20 ; sărituri : G. Tanen- 
berger 9,35, Z. Ruzicka și Radu 
Branea 9,30 ; paralele : Branea și 
Z. Ruzicka 9,30, V. Ruzicka 9,20 ; 
bară : Branea, Oprescu, Adrian 
Stoica (R) și Z. Ruzicka 9,40 ; pe 
echipe : Cehoslovacia 273,70 p, Ro
mânia 272,95 p.

S-a concurat numai cu exerciții 
liber alese.

I. M. POCOL, coresp.

Epilog în întrecerea bolizilor pe 
roți. La Paris a avut loc, ieri di

mineață, la sediul federației inter
naționale de automobilism, decer
narea trofeelor acordate de acest 
for primilor trei clasați în compe- 
tiția-circuit de Mari Premii auto
mobilistice, contînd pentru cam
pionatul mondial al conducătorilor 
de formula 1. Iată-l, în centru, pe 
„scoțianul zburător” Jackie Ste
wart, sărbătorindu-și a doua victo
rie (prima — obținută în 1969), în
cadrat de următorii clasați, suede
zul Ronnie Peterson (stingă) și 
francezul Franțois Cevert. „Cei 
trei” pot fi fericiți și pentru mo
tivul că au scăpat nevătămați din 
aceste veritabile curse ale morții...

Telefoto i A.P.—AGERPRES

O SEARĂ MEMORABILĂ
V

(Urmare din pag. 1)

Apoi a început meciul, pe care 
l-ați privit pe micile ecrane, desigur, 
ca și noi cei din tribune, cu mina 
pe piept, în dreptul inimii, pentru 
a face față emoțiilor. După ce ulti
ma minge s-a pierdut în fundalul 
scenei, Convingerea tuturor a rămas 
desigur una singură : „Un mare
Năstase l-a învins pe cel mai bun 
Stan Smith".

Așa se încheie un an de tenis de-a 
dreptul fabulos, în care supercam- 
pionul nostru a început cu seria 
Gimeno — Pasarell — Ashe — New
combe de la Richmond, în februarie, 
pentru a-1 încheia la 12 decembrie, 
la Paris, în fața a 6 mari campioni, 
în frunte cu Stan Smith, învinși.

Acum, comentatorii din întreaga 
lume vor alcătui tradiționalele cla
samente anuale. Posibil ca Newcom
be sau Smith să rămînă totuși pe 
locul întîi. Mie, însă, dați-mi voie să 
vă reamintesc o poveste pe care am 
auzit-o cîndva... în secolul trecut, 
exista o dispută între criticii muzi
cali pentru a desemna pe cel mai 
bun pianist din lume. La un moment 
dat, unii ajunseseră la concluzia că 
faimosul Thalberg este cel mai bun. 
A urmat însă replica 
unui cronicar vienez :
că Thalberg este cel mai bun pia- 

singurul..
pun rivalitatea 
ecuația Thalberg

nist, dar Liszt este
Dați-mi voie să 

Smith — Năstase m 
— Liszt.

elocventă a
„E adevărat

★
Tot ce ne-am dorit, pentru această 

ultimă zi a întrecerii care trebuia să de
semneze pe „campionul campionilor" te
nisului, s-a împlinit întocmai. Ilie Năs
tase, marele nostru Ilie Năstase nu ne-a 
dezamăgit. El este cîștigătorul turneului 
care a reunit, timp de mai bine de o 
săptămină in capitala Franței, pe cei 
șapte ași mondiali ai rachetei.

De aci, de la Paris, vă simt parcă ini
mile bătînd mal cu putere, dragi cititori, 
pentru această’extraordinară Izbîndă ro-

mânească, pe care ne-a oferit-o, cu mag
nifică măiestrie, acest sportiv magnific 
care este Ilie Năstase.

Dar să Încercăm a rememora, în suc
cinte secvențe, această extraordinară fi
nală din sala Pierre de Coubertin, arhi
plină de data aceasta, în care america
nul Stan Smith — cîștigătorul Marelui 
Premiu—F.I.L.T. — a fost învins de se
cundul clasat, jnversîndu-se astfel rolurile 
între acești doi tenismeni care au domi
nat sezonul ’71 al sportului alb.

Superioritatea și dreptul la victorie al 
lui Năstase fe-a vădit încă din primele 
schimburi de mingi. El este cel care 
reușește primul break al finalei, ureind 
scorul lă 4—2 în favoarea sa, în primul set, 
anihilînd teribilele lovituri de măciucă 
ale uriașului Stanley serviciile căruia pă
reau imposibil de returnat. Scorul ur
că la 5—2. dar aci o primă surpriză se 
produce. Năstase nu reușește să-și valo
rifice serviciul, la 5—3. și apoi nici acela 
la 5—5. Setul se pierde prlntr-o formi
dabilă serie de cinci ghemuri cîștigate 
consecutiv de Stan Smith.

Tn al doilea set, Năstase conduce cu
2— 0, dar din nou Smith restabilește ega
litatea. Aceasta se menține pînă la u—6, 
după ce Ilie Năstase nu reușește să va
lorifice patru setbaluri 1 Intervine regala 
de tie-break. Iată succesiunea schimbu
rilor de mingi din acest ghem emoțio
nant, încheiat iu favoarea românului : 
1—0, 1—1. 1—2 2—2. 3—2, 3—3 (schimba
re de teren) 4—3. 5—3, 6—3, 6—4, 7—4.

Setul decisiv este o luptă splendidă. Ia
3— 3 servește Stan Smith și — cu un efort 
de-a dreptul incredibil — Năstase cîștigă 
trei mingi consecutive. O pierde pe a 
patra, dar o ciștigă pe cea următoare : 
break, break-ul victoriei 1 De aci încolo 
finala era jucată. Cu o superioritate in
contestabilă, Ilie Năstase se distanțează 
în învingător. Finala a durat 1 oră șl 
12 minute.

Tenlsmanul român termină cu avans 
categoric, derfouă victorii, in clasamen
tul „Turneului campionilor" al cărui cîș- 
tigăior detașat rămine

Declarații și citate din presa franceză după meciul Franța-România
BEZIERS. 12 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Oricît ar pă
rea de ciudat, după rezultatul meciu
lui Franța — România, sportivii 
noștri se află în continuare în aten
ția localnicilor. Sîmbătă seara, la fes
tivitatea organizată de Federația 
franceză de rugby și ^municipalitate, 
în Sala Congreselor, rugbyștii români 
au format obiectul unei simpatii 
foarte firești. Cetățeni de toate vîrs- 
tele au angajat spontan dialoguri cu 
sportivii noștri, s-au arătat dornici 
să-i revadă în orașul lor, apreciind 
contribuția pe care au avut-o la un 
joc de mare spectacol. Este, de fapt, 
o confirmare a opiniei exprimate 
după meci de dl. A. Ferrasse, pre
ședintele forului de specialitate fran
cez, care subliniază totodată că 
Beziers, echipe dintre cele mai 
putate au pierdut la scoruri 
mai severe. Cu ocazia acestei 
niuni am socotit necesar să 
părerea cîtorva reprezentanți 
rugbyului francez despre meci.

la 
re- 

mult 
reu- 

cerem 
ai 

__  _____ __ Iată 
ce ne-a spus, spre exemplu. Fernand 
Cazenave, antrenor secund al echipei 
franceze : „Avem o bază extrem de 
solidă pentru turneul celor cinci na
țiuni. Testul cu românii a fost mult 
mai concludent dccît cele cu austra
lienii. Evident, proporția scorului a 
fost determinată de evoluția strălu
cită a echipei franceze în repriza a 
doua. Dar ceea ce este important, 
românii au lăsat o excelentă impresie 
in această mică patrie a rugbyului”. 
Ce păreri au jucătorii francezi ?

Aslre, mijlocaș la grămadă : „Am 
învins fiindcă am prezentat o echipă 
mare, mult mai puternică decît cea 
opusă australienilor Ia Colombe, unde 
n-am obținut decît 18 puncte. Româ
nii mi-au lăsat o foarte bună

presie. dar lipsa lor de experiență 
internațională și-a spus cuvintul”.

Villepreux, fundaș : „Vintul a ju
cat un rol important in 
scorului final. în prima 
vintul în față, am ratat 
Românii au fost pur și 
xiați în repriza a doua 
de vînt. Apreciez jocul 
Irimescu și Nicoleseu".

Și acum, cîteva spicuiri din presa 
franceză apărută azi dimineață :

„LA DEPECHE DE MIDI” notează, 
sub semnătura confratelui Raymond 
Sautet : „Românii sînt în evident 
progres și în acest sens scorul cu 
care au pierdut ar putea fi descu- 
rajant pentru ei. Există însă, o ex
plicație a acestui paradox. Faptul 
că pachetul francez a fost sîmbătă 
mai strălucitor ca orieînd. Se poate 
acorda o notă de „foarte bine“ rug- 
byștilor din Carpați. Rășcanu. Tuțu- 
ianu și Ciobănel au format o linie a 
treia care a dat mult de furcă apă
rării franceze în prima repriză. Dinu 
a fost un stîlp foarte decis, percu
tant. Marea revelație a meciului a 
fost insă tinărul Atanasiu, excelent 
jucător de linia a doua. Apreciez, de 
asemenea, jocul lui Irimescu și Ni- 
colescu. Românii trebuie să aibă 
mai multă inițiativă în domeniul 
contactelor internaționale. Pe scurt, 
a fost un meci de nivel bun, de ca
litate superioară celui cu australie
nii”.

„LA MARSEILLAISE DIM.ANCHE”, 
sub semnătura lui Felix Pujol și 
Jean Gaudichau, face următoarea a- 
preciere : „Intr-adevăr, la Beziers 
a evoluat un alt XV francez, mai 
suplu, mai valoros și mai unit ca 
niciodată, un XV care nu putea fi 
învins”. în continuare, se apreciază 
eforturile românilor de a face un joc

stabilirea 
parte, cu 

foarte mult. 
simplu asfi- 
de rafalele 
bun al lui

cit mai bun în compania echipei 
gazdă, lucru care le-a reușit mai ales 
în prima repriză.

în „FRANCE SOIR DIMANCHE” 
Jclm Petriacq remarcă jocul bun at 
înaintașilor români și. în special, al 
lui Șerban. De asemenea evoluția 
clarvăzătoare a lui Irimescu, pe care 
îl socotește cel mai bun jucător ro
mân care evoluează în echipe de 
club franceze.

Desigur toate aceste opinii, mai 
mult sau mai puțin binevoitoare, 
nu modifică o situație de fapt : di
ferența de forță în joc. luciditate șl 
de experiență dintre rugbyul francez 
și cel românesc. Meciul de la Beziers 
a fost practic pierdut în repriza a 
doua, clnd nu numai forța vîntulul 
(după cum ați văzut deloc neglija
bilă), ne-a fost potrivnică, ci și ma
rea clasă a rugbyștilor francezi, de
monstrată pînă la evidentă. France
zilor le-a mers din plin jocul în a- 
ceastă a doua parte a •
Dauga a condus magistral pachetul 
de înaintași, linia a treia s-a 
vedit extrem de mobilă și penetran
tă.. mijlocașii, aripile precum și cei 
doi centri au etalat o gamă întreagă 
de posibilități de atac, obligînd echi
pa noastră să se apere și treptat să 
cedeze. Sigur, ne-am bucurat prea 
repede, considerînd după prima par
te, a jocului că am putea repeta re
zultatul de la Bayionne și Toulouse.

Luni la prînz, rugbyștii români 
vor părăsi Beziers-ul, plecînd spre 
Mauleon. localitate situată la 40 de 
km de granița cu Spania și unde vor 
evolua joi. în compania selecționatei 
Bearn, alcătuită din jucăiori aparți- 
nînd unor echipe din prima ligă 
campionatului francez.

înlîlnirii.
da-

Tiberiu STAMA

BRAZILIA
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IN TURNEUL
învingînd selecționata Peru 

scorul de 1—0 (0—0) în prelimina
riile olimpice — zona sud-america- 
nă — echipa Braziliei s-a calificat 
pentru turneul final de fotbalCAMPIONATE

FINAL AL J.O
cu

al

• • •
la o noua

campionatu-
Tottenham

ELISABETA POLIHRONIADE
La Vrnjacka Banja, „Cupa cam

pioanelor europene" la șah a 
nuat cu partidele din runda 
Maestra româncă Elisabeta 
hroniade (cu piesele albe) a 
s-o pe olandeza Timmer. Alte re
zultate : Konarkowska Sokolov-

conti- 
a 8-a.
Poli- 

învin-

ACUMULEAZĂ PUNCTE
Veroczi 1—0, Gaprindașvili-Eren- 
ska 1—0, Gordana lovanovici-Eigen- 
man 1—0, Wasnesky—Gheorghi- 
eva 1/2—1/2. în ‘ ”
roezi (Ungaria) 5 1/2 p ; 2. . Ivanka 
(Ungaria) 5 (2) 
(România) 5 (1)

clasament i L. Ve-

3. Polihroniade

ANGUA : Tottenham 
victorie

In etapa a 21-a a 
lui englez, echipa
Hotspur (adversara formației Rapid
București în „Cupa 1J.E.F.A.”), a 
jucat în deplasare cu echipa Lei
cester, pe care a învins-o cu 1—0 
(0—0). Golul victoriei a fost mar
cat în minutul 53 de Martin Pe
ters. Alte rezultate : 
ventry 
United 
Crystal 
Derby
City — Ipswich 4—0 ; Nottingham 
Forest — Everton 1—0 ; Sheffield 
United — Wolverhampton 2—2 ; 
Southampton — West Ham United

Stoke City Manchester

Arsenal—Co- 
2—0 ; Chelsea — Leeds 
0—0 ; Huddersfield — 
Palace 0—1 ; Liverpool — 

County 3—2 ; Manchester

Cupei

înyins 
(3-0).

Intr-un concurs de Înot desfășurat la 
Sydney, tînăra Shane Gould (15 ani) a re
alizat o performantă excepțională pe dis
tanța de 1 500 m liber. Australianea a 
parcurs cele 30 de lungimi de bazin în 
1,7:00.6 corectind cu 18,6 sec. vechiul record 
mondial deținut de americanca Cathy 
Calhoun.

Finala competiției europene de tenis pe 
echipe se va desfășura intre selecționatele 
Italiei și Spaniei, in semifinale, disputate 
în localitatea italiană Ancona, echipa Ha
ltei a întrecut formați? Cehoslovaciei 
(2—1) iar selecționata Spaniei a 
reprezentativa R. F. a Germaniei

In meci retur pentru „optimile," 
Campionilor europeni" la baschet mascu
lin, echipa Akademik Sofia a întrecut cu 
sc'orul 8'? 105—02' (42—48)'îormâția Flamin
gos Harlem (Olanda). Învingători in pri
mul joc cu 94—92. baschetballștii bulgari 
se califică pentru sferturtltf-rhi finală.

TELEX

Inter a trecut ieri prin emoții în meciul cu Cagliari. In imagine, o fază la poarta milanezilor (in prim plan, 
Facchetti, portarul Bord'on și Oriali de la Inter). Rezultatul a rămas, insă, alb (0—0)

Telefoto : A.P.-AGERPRES

■ B fel ' : i

la Miinchen. 
astfel pentru 
finală a tur-

Jocurilor Olimpice de 
Brazilia va lua parte 
a cincea oară la faza 
neului, după ce a fost reprezentată 
la Helsinki, Roma, Tokio și Ciudad 
de Mexico.CAMPIONATE...
United 1—1 ; West Bromwich
Newcastle 0—3. Primele clasate.

2
4
5
4
5
5
6

Werder, Borussia Monchengladbach 
a terminat la egalitate (2—2), după 
ce a fost condusă cu 2—0, cu toate 
că „așii” Netzer, Miiller, Ileynckes 
și Bleidick nu au jucat în această 
partidă. Alte rezultate I Herta — 
V.f.L. Bochum l—2,’F. C. Kdln — 
Hamburger S.V. 3—0, 
Dortmund — Hannover
Fortuna Dusseldorf — V.f.B. Sttut- 
gart 4—0, Eintracht Braunschweig 
— Akminia Bielefeld 3—2, Eintracht 
Frankfurt — M.S.V.

Primele clasate i
1 Schalke 04
2. Bayern Miinchen
3. Borussia Monchenglad

Borussia
96 1 — 1,

Duisburg 2—1.

17 13 2 2 57—11 28
17 10 5 2 47-18 25
17 10 3 4 47-19 23

1. Manchester United
2. Manchester City
3. Leeds United
4. Derby County
5. Liverpool
6. Tottenham
7. Sheficld United

21
21
21
21
21
21
21

14 
12 
12
10
11
10
11

5
5
4
7
5
6
4

47—25
41—20
30—17
37— 19
30—22
40—23
38— 28

ITALIA : Etapa
Nu mai puțin de patru partide 

s-au încheiat cu surprize : Bolog
na, Mantova, Varese și Verona au 
pierdut pe teren propriu. Nici In- 
ternazionale nu a fost scutită de 
pierderea unui punct pe teren 
propriu : 0—0 cu Cagliari I Rezul
tatele efapei a IX-a și autorii go
lurilor : Bologna — Milan 0—2 
(Prati 2), Fiorentina — Lanerossi 
Vicenza 2—1 (Merio și Chiarugi 
din 11 m, respectiv Maraschi din 
11 m), Mantova — Sampdcria 1—2 
(Sala, respectiv, Carelli și Cris- 
tin), Napoli — Roma 4—0 (Espo
sito 2, Altafini, Pogliana), Torino 
— Catanzaro 1—0 (Agroppi), Va
rese — Juventus 0—1 (Causio), 
Verona — Atalanta 1—2 (Vavasori 
autogol, respectiv Leonard]

Primele clasate :
1. Juventus 9 7 1
2. Milan 9 6 1
3. Inter 9 5 2

surprizelor

2).

1
2
2

18—9 
13—7 
16-7

15
13
12

1. Bo-
Bettega

Clasamentul golgeterilor : 
ninsegna (Inter) 7 g, 2. 
(Juventus) și Riva (Cagliari) 6 g, 
Cappello (Juventus), Bigon și Prati 
(ambii de la Milan) cîte 5 g.

Cesare TRENTINI

R. F. a GERMANIEI : Ultima etapă 
a turului

Ultima etapă a turului campio
natului vest-german a programat 
derbyul dintre fruntașele 
mentului, Schalke 04 și 
Miinchen. Meciul a fost 
de echilibrat și s-a încheiat cu 
victoria la limită (1—0) în favoarea 
formației din Gelsenkirchen. Sin
gurul gol a fost înscris de olan
dezul Van Haaren. printr-un șut 
de la 25 m. Excelent 
portarul Nigbur și 
trai Riissmann — 
Schalke — ultimul 
Gerd Miiller. Jtfcînd la Bremen cu

clasa-
Bayern 
extrem

s-au comportat 
fundașul cen- 
ambii. de la 

anihilîndu-1 pe

Redacția și adtninișțrsl'a 1 Uucurjști, str. VasUe Conta nr, 16; telefoane; centrală 1140.05, secția corespondenți ,11.51.09, interurban 72 și 286 ; telex

în clasamentul golgeterilor con
duce Gerd Miiller (Bayern Miin- 
chen) cu 17 g, urmat de Rupp 
(F. C. Koln) 13 g, Heynckes (Bo- 
iusia Monchengladbach) și Fischer 
(Schalke 04) cu cîte 11 g.

J. NEUSSER
IUGOSLAVIA : Zeleznicear Sarajevo 

pe primul loc
Ieri a avut loc ultima etapă din 

turul campionatului Iugoslaviei 
Iată rezultatele i Steaua roșie Bel
grad— Sarajevo 1—0, Zeleznicear 
Sarajevo — Partizan Belgrad 2—0,

Dinamo Zagreb — Borac 0—0, Var- 
dar Skoplje — Hajduk Split 1—1, 
Velej — Sloboda 0—0, Sutjeska —

k ... 7 j
GEArCI

(Steaua roșie Bălgrad)
Radnicki Niș 2—1, Olimpia Ljubl
jana — Maribor 3—0, Vojvodina 
Novi Sad — ■
5—1. Primele
1. Zeleznicear
2. Steaua roșie
3. Vojvodina

4. O.F.K. Beograd

Fișier ANUL INTERNAȚIONAL
MAI • . C

i

1
2
5

Dresda : R.D. Germană — Italia A 
Guatemala City : Guatemala — Panama 
Lausanne : Elveția — Polonia A 
Sofia : Bulgaria — Anglia 
Copenhaga : Danemarca — Elveția 
Salamanca : Spania — Turcia 
Grieskirchen : Austria — Luxemburg 
Leipzig : R. D. Germană — Luxemburg A 
Nicosia : Cipru — 
Tananarive : Madagascar 
Dublin : * ‘ ’
Zurich : 
Londra : 
Lisabona 
Tirana :
Reykjavik : Islanda
Cardiff “
Belfast : Irlanda de Nord — Anglia A 
Bratislava : Cehoslovacia — România A 
Addis Abeba : Etiopia — Zambia

19 Sofia : Bulgaria — Ungaria A 
Londra : Anglia — Tara Galilor A 
Glasgow : Scoția — Irlanda de Nord . 
Istanbul : Turcia — Spania

20 Terni : italia — R. D. Germană 
Boras : Suedia — Finlanda ' A 
Luxemburg : Luxemburg — Belgia .

22 Londra : Anglia — Scoția A
Belfast : Irlanda de Nord — Tara Galilor' . 
Moscova : U.R.S.S. — Algeria A 
Hamilton : Bermude — Mexic 
Helsinki : Finlanda — Tara Galilor A 
Copenhaga : Danemarca — Belgia A 
Stockholm : Suedia — Austria A 
Tirana : Albania — România 
Poznan : Polonia — Grecia
Bergen : Norvegia — Islanda A 
Pyongyong : R.p.D. Coreeană — Siria 
Kingston : Jamaica — Antilele Olandeze 
Marburg : Austria — Luxemburg 
Dublin : Irlanda — Austria A 
Moscova : U.R.S.S. — Spania A 
Lusaka : Zambia — Etiopia 
Libreville : Gabon — Camerun 
Hamilton : Bermude — Canada

10
12

15

16

23

26
26

28
29

30

Radnicki 
clasate 2

17
17
17

17

Kragujevaț

1971 (III)

Spania A 
.......... Malawi. 

Irlanda — Italia A 
Elveția — Grecia A 
Anglia — Malta A

: Portugalia — Danemarca A 
Albania — Polonia A

Franța
Tara Galilor — scoția A 
Irlanda de Nord' 

Cehoslovacia ■

A

A

A

4— 0
3- 1
2- 4
5— 0
4- 0
3- 0
3- 2 
1-2 
0-2
4- 2 
1—2 
1—0
5- 0
5— 0 
1—1 
0—3 
0—0 
0-1 
1-0
6— 3
3- 0 
0—0 
0-1 
0—1 
0-1
4- 1 
0-4 
3—1 
1—0
7— 0 
0-2 
0—1 
1—2 
1—0 
1-2 
7-0 
3—1 
0-0 
2—1 
2—0
1- 4
2— 1 
0—1 
2—3 
0—3

(3-0) 
(3-D 
(1-1) 
(2-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(2-1) 
(0-2) 
(0-1) 
(2-2) 
(1-1) 
(0-0) 
(2-0) 
(2-0) 
(1-1)

(1—0)

(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
10-1) 
(0—2) 
(3—1) 
(1—0) 
(4-0) 
(0-1) 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(3-0) 
(2-1)

(2-0)

(0-1) 
(2-n 
(0-1)

prelimlna-
C.S. : Cupa

T.O. 
T.O.

to.
T.O. 
T.O. 
T.O. 
C.E. 
C.E. 
T.O. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
C.E.
C.E.
T.O.
C.I.B 
C.I.B. 
C E. 
T.O. 
C.E. 
C.I.B. 
C.I.B. 
T.O. 
T.O. 
C.S.

C.I.B.
C.I.B.

T.O. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
T.O. 
T.O.

T.O. 
TO. 
T.O. 
C.E. 
C.E. 
T.O. 
T.O. 
T O.

LEGENDA. — T.O. t preliminariile turneului olimpie ; C.E. : 
riile campionatului Europei: C.I.B.: campionatul lnterbritanic ; 
Scandinaviel ; celelalte jocuri au fost aml cale (reprezentative A).

; sporlrom buc, 180, Tipgrul „I. P. Informația", București 40368


