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BACAU, 1 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Am sperat, alături de 
spectatorii și tehnicienii care făceau 
o sumedenie de calcule, într-o vic
torie a tinerelor noastre atlete in 
întrecerea cu puternica formație a 
" " " ' ' Cit

De 
Și 

fel

R.S S. Ucrainene și la un scor 
mai strfns în disputa masculină, 
altfel, probele primei reuniuni 
rezultatele lor justificau lntr-un 
acest optimism.

Duminică după amiază aplauzele 
adresate reprezentanților țării noas
tre au fost însă destul de rare. Cei 
prezenți în tribunele stadionului 23 
August au salutat furtunos noul re
cord de 65,86 m la aruncarea cioca
nului, realizat de Tudor Stan, cea

DUPĂ O ETAPĂ AGITATĂ ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

oaspete

Și

află rachete caa 
Proisy, Georges

de la 11 metri în fa- 
oaspeților, în meciul 

— Jiul și în întilnirea 
București, dintre Rapid

PETROLUL PLOIEȘTI - NOUL LIDER (AL 4-LEA).

Luni 2 octombrie 1972

□e oo-

Dimitrie CALLIMACHI

PRIMELE MECIURI DE RUGBYMare

IN CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Dragoș RELS, corespondent
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3
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care se 
Patrick 
Franțois Jauffret. iTitaiii; 
ța — S L-A. va avea lac pe 
rile de la Roland Garres, 
două zii*.

In urma acestei al 
Dennis Ralston va a 
oficial, componența 
pentru finala „Capei Baa x* de ki 
13—15 octombrie, 
ricani sosesc la 
bil, miercuri.

Aseară a sosit 
vis-cupmanul < 
KCKAL. Acesta va fi 
tenerul tenismetnfor I 
cadrul programata, tar de

Rybnyk — Dres ia 8-J. Dre-sta 
Ujgorod 9-4, 
9-3.

Clasament :
2. Dresda 4

reprezentativa țării era te- 
mai ales prin jocul percu- 

senzațional, al înaintașilor. Ei 
duminică înaintașii noștri 
transformat în adevă~ați.„

Aspect din ul ÎXnarr.o — Tirnava Odorhei. Hoche: ătacnux.1
pus in serioasă dificultate pe portarul formației adverse, Cri

— C- K 
Ctaj — IfJGJG.

1. Satu Mare 6 p : 
; 3. Rybnyk 2 p.

Satu Mare — Rybnyk 
Mare — Ujgorod

dim: ceață, s-a inaugurat 
Municipiului București’’ la 
o întrecere binevenită, me- 
mentine in activitate forma

/ NAI NT EA FINALEI DE LA BUCUREȘTI

TENISMENII AMERICANI
SE ANTRENEAZĂ LA PARIS
Tenismenii reprezentativei S.U.A., 

care se pregătesc pentru apropiata 
finală a „Cupei Davis“, de la Bucu
rești, se află de la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute în capitala Franței. 
Echipa condusă de căpitanul ne
jucător DENNIS RALSTON — a- 
vind in componența ei pe STAN 
SMITH, TOM GORMAN, HAROLD 
SOLOMON, ERIK VAN DILLEN 
BRIAN GOTTFRIED 
DIBBS — urmează un 
cial de antrenament 
cu zgură, în vederea 
cu această suprafață 
care vor evolua și în meciul 
reprezentativa României.

Americanii au în program și o 
intiînire amicală cu tenismeni fran
cezi din lotul național, printre

EDDIEȘi 
program spe- 
pe terenuri 

adaptării 1 >r 
de joc, pe 

cu

Secvență de la una dintre 
cele mai spectaculoase parti
de ale triunghiularului din 
Capitală: Nicolae Gingă (Ra
pid) — Ion Marin (Metalul), 
in limitele categoriei muscă. 
Deși doar junior, dar posesor 
al titlului de campion conti
nental, giuleșteanul l-a sur
clasat pe experimentatul său 
adversar. In cele trei reprize 
ale acestui meci curajosul Ni
colae Gingă a finalizat 
roase procedee tehnice 
nete solicittndu-i chiar 
trie pentru a le reuși
în final a obținut un punctaj 
concludent; 8—3. Juniorul de 
la Rapid a părăsit salteaua de 
concurs in aplauze.

nume-
— u-

măies-
— iar

A iNCEPUT RETURUL DIVIZIEI A DE tl^TE GRECD-WUAM

Ieri au avut loc întrecerile pri
mei etape a returului diviziei A 
de lupte greco-romanc. In general, 
formațiile favorite au obținut vic
torii. Au fost înregistrate insă și 
cîteva rezultate surprinzătoare. Dar, 
iată unele amănunte de la această 
etapă.

STEAUA,
CU CINCI „OLIMPICI" IN FORMAȚIE, 

A CiȘTIGAT GREU

Triunghiularul bucureștean Steaua 
Metalul — Rapid s-a încheiat 
e adevărat — cu victoria echi- 
gazdă în ambele partide. Dar, 

e mai puțin adevărat, că forma- 
militară. deși a avut în compe-

ției
nu 
ția 
tiție nu mai puțin de cinci luptă
tori „olimpia" a întrecut pe Ra
pid și, îndeosebi, pe Metalul mult 
mai greu decît se aștepta.

în partida cu Metalul, rezultatul 
final a stat sub semnul întrebării 
pină la ultima categorie, cînd sco
rul era egal : 8—8. Metalurgiștii au

luptat cu deosebită 
norat valoarea u 
multora dintre ad 
să conducă chiar 
meciului de la ca!
Ion Gabor, insă, l-a fa 
culos, prin tsț. in pr 
pe Constantin Pemriu ș. < 
punctajul (8—€). După ru~ 
ționam mai sus. reznjîaml 
fost decis de paruca o 
„grea*. Cu toate că a i 
ca două catogorii oe gr 
coiae Negoț l-a fixat p* 
Hatul Ion Farcău cu pe a_-
tea ia mai puțfa de eoni - nr— 
și astfel Steaua a ctjCCK ca XI R.

Cea de a doua part, dl a sxâejoe. 
cea cu Rapid, a fose, de mr-< 
aprig disputată. ma. alea ta ette- 
goriile miei, Lcptâtori- 
impus abia ta ultimele 
rlî cfnd au obținut vi 
de limită. Partida s-a 
rezultatul de "—13 
echipe: Steaua.

Extrem de disputa a tai 
dintre Metalul țs

IN „CUPA MILENIULUI

Desfășuraă în cadrul acțiunilor de 
sărbătorire a municipiului Satu 
Mare, „Cupa mileniului" a reunit 
echipe din Uniunea Sovietică (Uj
gorod), Polonia (Rybnyk), R.D. Ger
mană (Dresda) și din România (se
lecționata orașului sărbătorit). Com
petiția — la un bun nivel teh
nic — a consemnat succesul net 
al scrimerilor din Satu Mare, cîș- 
tigători în trei probe : florete 
spadă. în schimb, la sabie, locul I 
a revenit trăgătorilor polonezi.

REZULTATE TEHNICE. Floretă 
femei : Satu Mare — Rybnyk 9-5, 
Satu Mare — Dresda 9-4. Dresda 
— Ujgorod 9-2, Dresda — Rybnyk 
9-3. Rybnyk — Ujgorod 9-1, Satu 
Mare — Ujgorod 9-2.

Clasament: 1. Satu Mare 6 
2. Dresda 4 p. ; 3. Rybnyk 2

Rybcyk

P-, 
P-

„ Floretă bărbați : Satu Mare — 
Rybnyk 9-6, Satu Mare — Dresda 
9-5, Satu Maro — Ujgorod 9-0,

Spadă : Satu
8-6, Satu Mare — Dresda
tu Mare — Ujgorod 9-1, Ujgorod — 
Dresda 8-8. Rybnyk — Ujgorod 4-ti. 
Dresda — Rybnyk 9-5.

Clasament:
2. Dresda 4 p.

Sabie:
2-9, Satu 
Rybnyk — Ujgorod 9-5.

Clasament :1. Rybnyk 4 p.:
Satu Mare 2 p.; 3. Ujgorod 0 p. 

De remarcat ca individualități, 
floretistul A. Kuki din Satu Mare, 
trăgătorul de bază al echipei ’.oca e.

U.T.A. SI RAPID BUCUREȘTI PE ULTIMELE LOCURI!3
• 5- i-i IC 6 gazde • Trei victorii in deplasare: Jiul, C.F.R. Cluj și Universitatea Craiova!

• Dmj (cia deci} lovituri de la 11 m acordate echipelor

C A -yet 
Sa»e Cao 
taramcâ)

(2—2) 
(2-U 
(0—0, 
(0—1)
(>-0) 
(1—2) 
(0—1)
(1—1)

5.
6.
7.
«.
9.

10.
11. 
tt.
11
14.
11 
16.

Steagul roșu 
Sport Club Bacău 
C.F.R. Cluj
Jiul
Steaua 
Univ. Craiova 
„U“ Cluj 
F. C. Argeș 
A. S. Armata 
C.S.M. Reșița 
Sportul studențesc 
U. T. A.
Rapid

10—12 
6—12 
9— 7

12—12
5— 8
7—11
4— 9
2— 5

OTBAL STORY...
Ce se poate spune des

pre o etapă în care : 
1. Am consemnat o nouă 

schimbare în fruntea clasamen
tului, Petrolul preluînd baghe
ta din mîinile fotbaliștilor de 
la Steagul roșu, după o luptă 
aspră și epuizantă ?

2. Patru echipe, în deplasare, 
au avut multă vreme avantaj 
pe tabela de marcaj, tre’ 
dintre ele, Jiul, C.F.R. Cluj și 
Universitatea Craiova reușind 
chiar să ducă surpriza pînă la 
capăt, cbținînd victorii nescon
tate ?

3. Arbitrii, lăsînd teama la 
vestiare, au acordat două lo
vituri 
voarea 
U.T.A. 
de la
și C.F.R. Cluj ?

4. Ierarhii incontestabile au 
fost schimbate, U.T.A. și Rapid 
trecînd pe locurile 15 și, respec
tiv, 16. acolo un'k bate vîntul 
tăios al retrogradării ?

5. Marea învingătoare a lui 
Dinamo, de acum o săptămînă, 
Sportul studențesc, pierde cu 
5—2 la Reșița, unde echipa lo
cală constată, în sfîrșit, că por
țile adversarilor nu erau vră
jite, cum i s-a părut timp de 
patru etape, neputința de a în
scrie goluri datorîndu-se îna
intașilor săi, cu ale lor picioa
re legate și dezlegate abia 
ieri ?

Evident, a fost o etapă sen
zațională, cu mari surprize pe 
parcurs și, in final, cu destul 
de multe goluri, cu tradiții în- 
frînte (A.S.A. pierde pe teren 
propriu !), cu multe semne că 
ne putem aștepta, în conti
nuare, Ia un campionat pasio
nant, plin de furtuni și taine. 
Așa cum șade bine fotbalului!

J. BERARII!

~ A> A WTOAftf

TURNEUL DE RUGBY DIN ANGLIA BATE LA UȘĂ

SELECȚIONATA ROMÂNIEI - STEAUA 38-4!
-le ecttipa noastră 
d va lua zborul 
rta rugbyului, ur
ata in marea insulă 

tea ie maximă răspundere, 
n: pectru dezvoi:area vii- 

retațukx" sportive dintre 
tari. Spunem de ma- 

ăspunidere. deoarece rugbyul 
to enorm de pe urma 
«rte mtemațxma'.e și 
$:t din punctul

A-șadar, după 17 ani, din nou în 
insulele britanice. Misiune, fără 
îndoială foarte grea pentru rugbyul 
nostru, care suferă de pe urma mul
tor imperfecțiuni, ca să nu le spu
nem greșeli. Desigur, nu este ca
rul ca in rîndurile de față să 
lărgim analiza acestor deficiențe, 
vrem doar să atragem atenția asu
pra marilor dificultăți cu care se 
pleacă în acest drum. •

25 de jucători au fost reținuți 
pentru ultima fază a pregătirilor.

linia de treisferturi a evoluat la 
o valoare mulțumitoare, ea fiind 
autoarea a cinci din cele șase în
cercări marcate, nu aceleași apre
cieri pozitive le-am avansa cu pri
vire ]'. evoluția înaintașilor. Altă 
dată 
mută 
tant, 
bine.
s-au
mielușei, destul de fragili și insu
ficient de deciși în contactul cu

DEBIT PROMIT ATOM

Jtapopfta in* total național an susținut. ieri, ultima partidă de verificare 
taotateo taraeatai pe care il vor întreprinde in Anglia

PROGRAMUL
DE AZI

2C2 Ă.

nemijlocit de antrenori: 
niao și Teodor Radulescu 
nzate de Viorel Morxru. 

Ier. seieepceabilii au participat la 
an ultim joc public îr. compania 
XT-ita Stele, cei mai bine pregă
tit teem al acestui început de cam- 
ptocat. și au realizat o partidă a- 
freati-ta. pe care de altfel au și 
<ds"-ga:-o eu 38—4 (22—0). Echipa 
reprezenau-.-ă s-a mișcat bine în 
terem tar Steaua a soiicitat-o din 
pLa. fa cuda scorului nefiresc de 
mare, fapt care a contribuit Ia o 
excetantă verificare a posibilităților 
tuturor jucătorilor Încercați. Dacă

Ieri
-Cupa 
rugby, 
nită a 
țiiie bixmreștene pe perioada între
ruperi.; campionatului divizionar A, 
întrerupere datorată turneului echi
pei reprezentative în Anglia.

în prima etapă s-au întîlnit 
teamurile Dinamo si Grivița Roșie. 
Prima repriză a aparținut in totali
tate grivițenilor. care au reușit să-și 
asigure un avantaj, ce s-a dovedit, 
ia final, suficient pentru cucerirea

adversarul (ne lipsesc înaintașii tip 
Marinache, Demian, Șerban, Dara
ban...). Este, credem, punctul ne
vralgic al acestei selecționate și ră- 
minem foarte temători în privința 
viitorului ei contact cu redutabilele 
și agresivele grămezi britanice. Dar 
să nu fim apriori prea pesimiști...

Iată și XV-le de bază folosit : 
Durbac — Nica, Dragomirescu, Ma- 
rica, Rășcanu — Nicolescu, Băr- 
găunaș — Fugigi, FI. Constantin. 
Pop — Postolache, Atanasiu — 
Dinu, Ortelecan, Baciu.

victoriei. Au înscris : Negoescu, Da- 
maschin și Stoica (cite o încercare), 
Coinănici (transf., 1. jț>.), Simion (l.p.) 
pentru Grivița, respectiv, Caraiman 
și Eftimie (cîte o încercare) și Flo- 
rescu (2 transf.). A arbitrat bine 
C. Udrea.

în cel de-al doilea joc, Vulcan a 
dispus de Gloria cu 4—0.

Mîine are loc al treilea joc al 
etapei, între Steaua și Sportul stu* 
dențesc. ne terenul Ghencea de la 
ora 16,30.
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IN ETAPA INAUGURALĂ -SEEK VIORICA MOLDOVAN Șl AUREL OVANEZ,

DISPUTE INTERESANTE ȘI
Meciurile din prima etapă a campionatelor s-au desfășurat în șapte 

orașe! din țară : București, Cluj, Arad, Brașov, Galați, Piatra Neamț și Iași. 
Caracteristic pentru toate întîlniriie a fost dorința fiecărei echipe de a 
presta un joc bun, de a se impune incă din start. De menționat, de ase
menea, că formațiile nou promovate au opus o rtirză rezistență adversare
lor lor, mai experimentate, mai puternice. Iată amănunte, de Ia partidele 
desfășurate :

ECHILIBRATE

FEMININ

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL 
(2—3). Partida, desfășurată sîmbă- 
tă seara, a constituit prima mare 
surpriză a campionatului. Poate că 
jucătoarele Constructorului nici 
nu-și imaginau că vor obține chiar 
victoria. Dar insistența cu care au 
acționat la fileu și în linia a doua 
avea să le descopere șubrezenia ad
versarelor lor. încurajate de nepu- 
tința acestora, voleibalistele Con
structorului s-au desprins și au ciș- 
tigat cu uimitoare ușurință primul 
set. In următorul au slăbit, însă.

REZULTATE TEHNICE

MASCULIN : Electra — Progre
sul 1—3 (10, —9, —14, —5), Ra
pid — Universitatea Craiova 3—1 
(11. 13, —10, 11); „U" Cluj — 
Dinamo 0—3 (—9, —3, —10), Vo
ința Arad — Steaua 1—3 (—7, 
—10, 13, —5), Tractorul Brasov — 
I.E.F.S. 3—2 (6, —9, 12, —14, 14), 
Politehnica Galați — Viitorul Ba
cău 2—3 (8, —13. 3, —14, —10).

FEMININ : Universitatea Bucu
rești — Medicina 0—3 (—10. —13, 
—9), I.E.F.S. — Constructorul 2—3 
(—7. 9, —9, 11. —2). Rapid — 
Universitatea Timisoara 3—0 (7, 2, 

tacoî frumos, p-irt fazele create, și» •' »40). „U* Cluj- — Dinamo 2—3 
(—14. 8, 12, —15, —3). Ceahlăul 
P. Neomț — C.S.M. Sibiu 3—0 
(9, 14. 7). Penicilina lași — Farul 
Ccnstonțc 3—0 (7, 8. 1).

Ana Gheorghe, Iulia Popa. Luiz? 
Moraru, de la Ceahlăul și Marinela 
Milea, Iolanda Popescu, de la 
C.S.M. Arbitri : Pătru Zoe și Gr. 
Nedelcu, din București. (C. Nem- 
țeanu. coresp. județean).

„U“ CLUJ —DINAMO (2—3). La 
prima lor confruntare în Divizia A, 
studentele clujene au oferit in com
pania formației fîinamo, un spec-

dramatic, prin lupta pentru fîecare 
minge. După ce au condus la seturi 
cu 2—1, ele au avut posibilitatea 
să-și adjudece victoria in med, dar 
au pierdut setul ăl IV-lea la 15. C-

I

Aspect de la intilnirea dintre et'-.:'-'-:
tatea Timișoara

complet 

pe tab*

replică palidă cinamoviștilor care 
ș:-au adjudecat victoria la un scor 
categoric. A arbitrat Gh. Borghida. 
din Timișoara. F L. Andrieș. din 
Cluj.
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RAPID
MENTVL

As» cum

do

■

FEMININ

și
sfert de
căutat 1r •

TC C ■

s

r

jocului de

ețtcnces Oar. 
tj astfel pași

.ne. par

ÎNVINGĂTORI In concursul de verificare

ur- 
de

ca

Sezonul competițional internațio
nal de tenis de masă va fi inau
gurat peste cîteva zile cînd, la 
Ankara, între 4-6 octombrie se va 
desfășura Balcaniada, aflată la cea 
de a 9-a ediție. Loturile sportivi
lor noștri (Maria Alexandru, Car
men Crișan, Eleonora Vlaicov, Ca
melia Filimon, Șerban Doboși, Au
rel Ovanez, Teodor Gheorghe) 
mează să plece în cursul zilei 
azi.

în vederea acestei competiții
ți a altora care vor urma, jucătoa
rele și jucătorii români au început 
de cîtva timp pregătirile. Iar, în 
ultimele zile, ei au luat parte la 
un prim concurs de verificare, des
fășurat in sala de la 
publicii.'

S-au disputat două 
nin și masculin. Iată 
late și clasamentele.

Simplu fete: Crișan cu Vlaicov 
3-1. M devan (Ivan) 3-2, Condicaru 
0-3 ! Moldovan-Vlaicov 3-2 ! Lun
țeanu cu Filimon 1-3, Condicaru 
3-1. Condicaru-Lunțeanu 3-1. Cla
sament : 1. Viorica Moldovan 6 v. 

I (setaveraj: 20:6), 2. Carmen Crișan 
6 v. (18:9), 3. Eleonora Vlaicov 5 v.

stadionul Re-

turnee, femi- 
cîteva rezul-

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL

djc-jLab:!»
dcsSșura:

a jucătorilor fruntași
Elena Condicaru

Doina Zaharîa 3 V: 
Camelia Filimon 2 v. 

7. Ana Lunțeanu 2 v. (9:16),

4.
5.

6.

4 v.(17:6), 
(13:12), 
(11:15), 
(12:15), 
8. Nicoieta Sp.ridcn 0 v.

Simplu băieți : Doboși cu Ovanez 
3-2. Luchian 3-2, Gheorghe 0-3, 
Gheorghe cu Luchian 3-0, Ovanez 
2-3, Ovanez-Luchian 3-1, Antal cu 
Luchian 3-1, Sîndeanu 3-1, Sîndea- 
nu-Luchian 3-2. Clasament: 
Ovanez 10 v. (32:6), 2. Doboși 10 
(30:10), 3. Gheorghe 9 v. (29:11), 
Sîndeanu 8 v. (24:18), 5. Antal 7 
(27:20), 6. Luchian 6 v. (24:16), 
Gheorghiu 5 v. (20:23), 8. Bobo- 
cică 4 v. (15:23). 9. Maria Alexan
dru 3 v. (13:27), 10. Buga 2 v. 
(13:27), 11. Popovici 1 v. (11:32). 
12. Cauri 1 v. (6:31).

De remarcat revenirea Vioricăi 
Moldovan, după o îndelungată ab
sență. Ea s-ar putea impune, în vii
tor. pr:ntr-o formă constantă. în 
vederea selecționării în lotul repu
blican. S-au mai evidențiat Doboși 
și Ovanez. Maria Alexandru, a că
rei pregătire se află în prima fază, 
nu a evoluat la valoarea ei cu
noscută, lips;ndu-i pentru moment 
precizia și regularitatea în lovitutri.

O ETAPA AGITATA
1. 
v.
4. 
v.
7.

MASCULIN Șl ÎN DIVIZIA A

seria i: POLITEHNICA GALAȚI - PRIMA VICTORIE

alura și atenția, iar relaxarea s-a 
soldat cu egalarea situației la se
turi : 1—1. Cei mai mulți sperau 
într-o revenire a I.E.F.S.-ului la ni
velul obișnuit, mai ales cînd la în
ceputul setului al III-lea tabela 
consemna o diferență de 2-3 punc- 
t,e în favoarea studentelor. De la 
5—7, 'însă, Constructorul a sprintat 
și a cîștigat la 9. După ce studen
tele reușesc să restabilească d r 
nou egalitatea, în setul decisiv ela
nul Constructorului le dezorientea
ză complet pe adversare. S-a re
marcat întregul lot folosit de învin
gătoare și, parțial, Mihaela Mariea 
și Renata EgR_ jje la învinse. Aa 
arbitrat bine I. Covaci și I. Petro- 
viei.

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA (3—0). La startul divi- 
zăei," ’ campioanele au făcut un toc 
bun* impunmdu-se șelar. Ele, n*s-âu‘ 
păruț de altfel mai bine puse la" 
punct cu pregătirea, mai omogene 
și cu un bagaj tehnic superior. Stu
dentele au dat o replică mai bună 
în setul al III-lea. Universitatea a 
arătat, totuși, că are perspective să 
devină una dintre formațiile frun
tașe ale diviziei. Arbitraj foarte 
bun : Gh. Ionescu și V. Voicu.

PENICILINA IAȘI — FARUL 
CONSTANȚA (3—0). Gazdele au 
tranșat disputa în favoarea lor nu
mai într-o oră de joc. Constăn- 
tencele au comis numeroase greșeli 
la preluare, iar blocajul nu a pu
tut. stăvili atacurile în forță ale 
Agreliei Ichim și Carolinei Hatură. 
Punctele oaspetelor au fost reali
zate, în special, de Emilia Cernega, 
care a profitat de lipsa de sincro
nizare în unele momente, în linia a 
doua, a voleibalistelor din Iași. Au 
arbitrat R. Farmuș și Eug. Vinti- 
lescu (ambii din București). (D. 
DiaConescu, coresp. județean).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— MEDICINA (0—3). Jocul dintre 
cefe două echipe studențești a pur
tat. amprenta mediocrității atît pe 
plan tehnic, cît și spectacular. Au 
cîștigat, în trei seturi, medicinis
tele, dar trebuie să menționam că 
ele au trebuit să depună eforturi 
serioase pentru a putea să-și adju
dece, victoria. Universitatea a avut 
meritul de a nu se fi considerat în
vinsă din start de experimentata 
șî matura garnitură a Medicinei. 
rtîenținînd echilibrul de-a lungul în
tregii partide. Meciul a fost con
dus de V. Savu și A. Dinicu. (Iu 
lian Costiniu).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.S.M. 
SIBIU (3—0). Cu toate că echipa 
sibiană a condus în fiecare din cele 
trei seturi, nu a putut să depășeas
că formația gazdă. Cele mai bune 
jucătoare au fost Maria Apătean.

MASCUUN

eoe

RAPID — UNIVERSIT ATEA 
CKA1OVA (3—1). Craiovenii au B- 
sat in Giulești o impresie fxarte 
bună, cu toate că au părăsi: tere
nul învinși. Feroviar- s-au 
greu In primul set pettru ca m 
cel de-al doilea să Ge coccus: cu 
11—2 ! Elevii lui Radu ZamSrescu 
s-au relaxat și, rapidiștii. au profi
tat de situație realizind o ser.e de 
IU punctă -Ape:*au. fost egalat La- 
13, daT nti au ratat finalul. Oaspe
ții cîștigă, însă, setul 3. în cel deal 
IV-lea echilibrul s-a menținut pînă 
la 11—11, apoi rapidiștii s-au des
prins în cîștigători. Au arbitrat bine 
V. Vrăjescu și V. Voicu.

VOINȚA ARAD — STEAUA 
(1—3). Proaspăta promovată Voința 
și-a făcut un debut promițător, fur- 
nizînd un joc atractiv în compania 
voleibaliștilor bucureșteni. S-au re
marcat Costea, Copaci, Iliuță, de la 
gazde, respectiv Bartha, Rauch și 
Crețu. Meciul a fost condus de M. 
Marian, din Oradea, și O. Drăgan, 
din Timișoara. (Șt. Iacob, coresp. 
județean)

TRACTORUL BRAȘOV — I.E.F.S. 
(3—2). La capătul a 113 minute de 
joc efectiv, brașovenii au cucerit 
o victorie meritată, după un meci 
echilibrat, cu numeroase răsturnări 
de scor. Dacă ar fi fost ceva mai 
insistenți în setul al IV-lea, cînd 
au condus cu 14—10, localnicii ar 
fi putut cîștiga cu 3—1, dar ei s-au 
lăsat egalați și depășiți în prelun
giri. Situația s-a repetat și în setul 
decisiv, dar de această dată cei 
care n-au reușit să realizeze punc
tul cîștigător au fost studenții. S-au 
evidențiat : Rednic de la învingă
tori, respectiv Pop și Mânu. Au ar
bitrat C. Pitaru și E. Mendel, amb.i 
din Sibiu. (C. Gruia, coresp. jude
țean)

POLITEHNICA GALAȚI — VI
ITORUL BACAU (2—3). Partidă de 
mare luptă care a durat peste două 
ore. Victoria a revenit surprinzător, 
dar meritat, oaspeților. S-au re
marcat Burciuc, Bărbulescu, Patri
ciu (Viitorul), respectiv Stere. A ar
bitrat cuplul Em. Costoiu — A. 
Dragomir, din București. (Gh. Ar- 
senie, coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ — DI
NAMO (0—3). Studenții au dat o

această pa. 
A»

cure 
O 3.
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DINAMO BUCTXFVn — POLI
TEHNICA TIMISOARA 19—11 

B. Cu excepta primelor minute 
unei scurte perioade de timp 

repriza seevndâ. timișorenii au
fast o pradă ușoară in £ 
men fonnuti pjccrestene

yxmre.or nu cxnp: 
Un joc fără istoric. fă 

spectacol si fără c.năm_sm. Pr.

studentelor, care 
joc în viteză, plă- 
înripalele realiza

toare : Băi cota nu-Co joca ni <5» și 
Bota <4» — IEFS. respectiv Serban 
41 șt Nefuteanu (X. Au condus I- 
Baiint ș; M. Grebenișan (Tg. Mu
reș». I. VIERU — coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 7—9 
(S—31- După o primă repriza exce
lentă. muresencele n-au maj putut 
face fată ofensivei campioanelor. 
Principalele realiaatoare : Sauer (4) 
pentru Universitatea Timișoara, 
respectiv Sz-îldsi 4 . Au condus Gh. 
Crisnie șt A. Pohl (Petroșani). A. 
SZABO, coresp.

VOINȚA ODORHEI — UNIVER- 
TTTATEA Bl CEREȘTI 13—16 
<8—8). Partidă de mare lupÂ. cu 
multe neregularitAți de ambele 
părți. Bucureștencele au reușit să 
se desprindă de gazde de-abia spre 
sSrșătul jocului. Principalele mar
catoare : Maghiari (41 — Voința, 
respectiv Arțhir 9 și Furcoi (6). 
Au condus C_ George și H. Baller 
(Brasov*. A. PIALOGA — coresp.

(4 *
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c. r 
â 22

a puter- 
IJovedin- 

prezăr.rile. dina- 
: superiori ad .er- 
ajes in apărare. 
2e prompt toate 

In afară de

tea au confirmat speranțele celor 
doi antrenori. Principalii realiza-

: Moldovan (4) și Dan Marin 
-. — Dinamo. Diliță (5) și Teacoiu 
2i — Politehnica. Au condus : R. 

Iamandi și I. Dumitrescu — Buzău. 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA CLUJ . 26—22 
(13—13). Această partidă, care a 
constituit, de fapt, un derby, dar 
ș: o confruntare între cele mai au
tentice speranțe ale handbalului 
noștru masculin, a oferit și de a- 
ceastă dată spectatorilor un adevă
rat recitaL Dîrzenia cu care și-au 
apărat șansele cele două formații, 
forma manifestată de unii jucători 
(Cosma în special), evoluția de-a 
dreptul palpitantă a scorului, puz
deria de goluri înscrise (care de 
care mai frumos) — totul a con
tribuit la reușita acestui veritabil 
spectacol sporth'. Ca să nu mai vor
bim că. în ciuda angajamentului 
deplin al ambelor formații, arbitrii 
nu au dictat nici o eliminare ! Clu
jenii au început bine meciul (4—1, 
min. 7) și au condus pînă în ulti
mul minut al primei reprize, cînd 
bucureștenii au preluat conducerea 
(13—12), fiind, însă, egalați și ei 
după cîteva secunde. în repriza se
cundă (clujenii evoluînd fără Tu- 
dosie, accidentat în prima parte) 
scorul s-a menținut, în continuare, 
egal pînă în ultimele 10 -minute, 
cînd la 20—20, oaspeții au ratat un 
contraatac clar și o aruncare de la 
7 m, permițind formației bucureș- 
tene să se detașeze și să obțină o 
victorie muncită. Cele mai multe 
goluri au marcat: Cosma (13). An
ton (5), Cîrlan (3) — pentru gazde 
si, respectiv. Chircu (71 și Lchobel 
(6). Au arbitrat : C. Căpățină și T. 
Er.e — Buzău.

Calin ANTONESCU

Trotusul — D namo Brasov 14—10
■ >—6 3cpa.;i realizaîori : Blaj 

■ »: Badea (4 — Trfrtușul. respcc-
. nilHsch (BȚ Au condus corect 

V. Peferghian ș I. Ionescu (Bucu- 
es-„ GH. GRUN’ZU — coresp.

Cu toată opoziția jucătoarei Mărmureanu (Progresul), timițorear.Ev:-... 
sul București — Constructorul Timișoara

.» Fază din meciul Progre- 
Foto: S. BAKCSY

cipalele realizatoare: Oțoiu (7), 
Evoniu și Veselie cîte 2 pentru Con
structorul Timișoara, respectiv Har- 
ghel, Pădureleanu, Ca tari g și Sze- 
beny — toate cite 2. Au arbitrat 
Gh. Mateescu și A. Popescu (Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej).

Horio ALEXANDRESCU

tenera de întrecere. Vom nota cu 
satisfacție și faptul că ambele e- 
chîpe au utilizat citiva jucători ti
neri (Grabovschi, Nediri — Dina
mo. Diliță. Schragner. Bonfert — 
Politehnica), dintre care majorita-

Voința București — Minaur 
Mare 9—24 (3—10)! Principalii 
iizatori : Anghel (6) — Voința, 
pectr Palko (121. Aj condus o 
kep - L ManoliU (Sibiul G. ROS
NER.

Baia 
rea- 
res- 
Lei-

TEXTILA BUHUȘI — I.E.FA. 
8—13 (5—8). Victorie meritată ți

(Urmare din pag. I)

DUNĂREA TULCEA

„CUPA FORESTIERULUI"

O REUȘITA COMPETIȚIE SPORTIVA
BISTRIȚA NASĂUD, 1 (prin te

lefon, de Ia trimisul nostru).
La 40 km de reședința de județ, 

la Telciu — după ce treci prin 
fostele așezări Prislop și Hordou, 
comunele natale ale scriitorilor Li- 
viu Rebreanu și George Coșbuc 
— a avut loc o foarte reușită 
întrecere sportivă de masă —. fi
nala „Cupei Forestierului", acum 
la a doua ediție.

Aproape 300 de sportivi, munci
tori forestieri, și-au dat întîlnire 
In această pitorească așezare de la 
poalele munților Rodnei . pentru 
a-și disputa trofeele puse în joc.

O întrecere aprigă, soldată cu 
victoria inginerului Grigore Bota, 
de Ia sectorul Leșul Ursului, au 
■furnizat-o cei 12 șahiști, prezenți 
la finală. Alături de învingători, 
mai , .trebuie să-i menționăm ne 
muncitorul circularist Antidin Bă
lan. de la fabrica din Susenii Bîr- 
'găului, precum ,și pe tehnicienii 
Ștefan Lazăr, de la Fabrica de che- 
resetea din Ilva Mică: și Francisc 
Buți, de la C.E.I.L. Bistrița, care

s-au numărat printre protagoniștii 
concursului.

Un numeros public a asistat 
pasionantele dispute ale celor 
sportivi, 
tenis.
ocazie
C.E.I.L.

la 
10 
de 

cu această 
formației 

a avut cel 
în maistrul

înscriși în competiția 
Am remarcat 

omogenitatea 
Bistrița, care 

mai eficace jucător _  ___ _
Vladimir Panciu. De asemenea, nu 
putem trece cu vederea faptul că 
in echipa din Lunca 
și muncitoarea Ana 
jucat de la egal Ia 
dintre componenții 
prezentative.

Nici voleiul nu a 
către numeroșii

Ilvei a evoluat
Pop, care a 

egal cu multi 
celorlalte re-

de 
ai

fost ocolit 
simpatizanți 

sportului de pe aceste meleaguri. 
Cele 5 echipe au oferit un plăcut 
spectacol voleibalistic, aplaudat la 
scenă deschisă de publicul specta
tor. Locul întîi a revenit echipei 
C.E.I.L. Bistrița, care a reușit să 
întreacă in meciul decisiv pe cei 
de la Secția de exploatare din 
Rebrițoara. cu 2—0.

Din păcate, la ora cînd efectuării

transmisia, nu cunoaștem rezulta
tele înregistrate în întrecerea po
picarilor. deoarece aceasta a fost 
programată să se desfășoare la 
Năsăud.

în încheierea acestor scurte no
tații despre „Cupa Forestierului" 
— competiție care confirmă faptul 
că sportul are numeroși adepți 
printre cei ce lucrează în acest 
important sector — am vrea să 
spunem cîteva cuvinte despre or
ganizare. Celor care au asigurat 
buna desfășurare a competiției — 
A. S. Foresta Bistrița (președinte: 
ing. Gavril Vaida), Comitetul sin
dicatului de la C. E. I. L. Bistrița 
(președinte i Aurel Mihuț), Consi
liul popular comunal (președinte: 
Gheorghe Todică) — trebuie să le 
adresăm toate felicitările, deoarece 
strădaniile depuse s-au văzut răs
plătite printr-o organizare exce
lentă.

Cu toate că antrenorul echipei Ra
pid, Marin Beiușica. a fost nevoit 
să alcătuiască formația d.n mulți 
tineri, aceștia au servit o replică 
viguroasă cunoscuUîor luptători de 
la Metalul, majoritatea cu vechi 
state de activitate in divizia A. în 
cele din urmă însă, victoria a re
venit metalurgiștilor cu 23—9, su
periori mai ales la categoriile mari.

în acest triunghiular s-au remar
cat : I. Baciu. S. Popescu, I. Ga
bor și N. Neguț (Steaua), Șt. Ba
dea, E. Hupcă și AL 
talul), N. Gingă. D. 
Constantin (Rapid).

Au arbitrat foarte 
E. Coman și Al. Ruszi (București), 
T. Oană (Brașov).

Brinzaru (Me- 
Mizileanu, Al.

bine L. Bandi,

Tiberiu STAMA

TULCEA. Spre satisfacția celor 
peste 500 de spectatori care au a- 
sistat la întrecerile găzduite de 
Casa de cultură a sindicatelor, for
mația locală Dunărea a ieșit vic
torioasă în . ambele partide pe care 
le-a susținut, 
de la Dunărea 
de la IPROFIL 
Apoi, tulcenii 
luptătorii de la Aluminiu Slatina 
cu 17—15. Ultimul meci al triun
ghiularului, IPROFIL — Aluminiu, 
s-a încheiat cu victoria formației

Mai întîi. luptătorii 
i-au întrecut pe cei 
Rădăuți cu 18,5—8,5. 
i-au depășit si pe

S. N. OLTENIȚA — DELTA TUL
CEA 1—1 (1—1). Golurile au fost 
marcate de Fildiroiu (min. 1) pen
tru Ș.N.O. și de Leca (min. 40) pen
tru Delta. A condus foarte bine 
C. Retezan - București (Gh. Emil, 
coresp.)

PROGRESUL BRĂILA — META
LUL BUCUREȘTI 0—2 (0—1). Au
torii golurilor: Trandafilon (min. 
15) și Georgescu (min. 46). Satisfă
cător arbitrajul lui Em. Păunescu - 
Vaslui. (I. Baltag, coresp.)

DUNĂREA GIURGIU — GLORIA 
BUZĂU 1—1 (0—0). Au înscris: 
Meirosu (min. 50) pentru Dunărea 
și Dobre (min. 65). pentru Gloria. 
A arbitrat foarte bine I. Dancu - 
București (Tr. Barbălată, coresp.)

C.F.R. PAȘCANI — CHIMIA RM. 
VÎLCEA 0—0. Feroviarii au evo
luat slab. Oaspeții au pus accen
tul pe apărare, reușind ca în fi
nal să plece cu un punct. Foarte 
bine a condus Gr. Bîrsan - Galați. 
(C. Enea, coresp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
F.C. GALAȚI 1—0 (1—0). Jocul nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic deo
sebit. Ambele echipe au făcut ri
sipă de energie pentru obținerea 
victoriei. Bucureștenii, cu o 
de înaintare mai incisivă, au 
cat unicul gol al meciului 
Dudu Georgescu (min. 20). 
țenii au avut posibilitatea să ega
leze, dar Donici, Ionică și Lehă- 
duș au greșit în fazele de finali
zare. A condus bine I- Hristea - 
Alexandria.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CLU
BUL SPORTIV TÎRGOVIȘTE 1—1 
(0—0). Autorii golurilor : leneși 
(min. 89) pentru Ceahlăul, Pirvu

(min. 81) pentru Clubul Sportiv 
Tîrgoviște. A arbitrat foarte bine 
V. Gligorescu - Ploiești. (C. Nem- 
țeanu, coresp.

METALUL PLOPENI — POLI
TEHNICA IAȘI 1—2 (0—0). Golu
rile au fost realizate de Lupulescu 
(min. 1 și 67) pentru Politehnica, 
Grecu (min. 41) pentru Metalul. 
Excelent arbitrajul iui Gh. Limona- 
București. (I. Tănăsescu, coresp.)

POLITEHNICA GALATI — ȘTI
INȚA BACĂU 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost înscris de Stoica (min. 
84). A arbitrat satisfăcător C. Dra- 
gotescu - București. (T. Siriopol, co
resp. județean)..

CLASAMENT

1 inie 
mar- 
prin 

Gălă-

1. POLI. Iași 7 6 1 0 15— 5 13
2. Metalul Buc. 7 4 1 2 12— 3 9
3. Gloria Buzău 7 3 3 1 7— 7 9
4. Delta Tulcea 7 2 4 1 7— 5 8
5. Progresul Brăila 7 3 2 2 9— 9 8
6. Progresul Buc. 7 3 2 2 4— 8 8
7. C.F.R. Pașcani 7 3 1 3 9— 6 7
8. F.C. Galați 7 3. 1 3 11— 9 7
9. Metalul Plopeni 7 3 1 3 10— 9 7

10. Știința Bacău 7 3 0 4 8— 7 «
11. Ș. N. Oltenița 7 2 2 3 11—12 6
12. Dunărea Giurgiu 7 2 2 3 8—11 6
13. Chimia Rm. VI. 7 1 4 2 4— 7 6
14. Ceahlăul P. N. 7 1 2 4 3— 7 4
15. C.S. Tîrgoviște 7 1 2 4 2— 8 4
16. Politehnica Gl. 7 1 2 4 6—13 4

ETAPA VIITOARE (8 octombrie) : 
Clubul Sportiv Tîrgoviște — S. N. 
Oltenița, Politehnica Iași — Gloria 
Buzău, Știința Bacău — Metalul 
Plopeni, Metalul București — Pro
gresul București, Chimia Rm. Vîl- 
cea — Progresul Brăila. Politeh
nica Galați — F.C. Galați, Dună
rea Giurgiu — Ceahlău] P. Neamț, 
Delta Tulcea — C.F.R. Pașcani.

SERIA A H-a : SCORURI STRINSE
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

OLIMPIA SATU MARE 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor: Regep (min. 27 
din 11 m) și Covalcic (min. 60). 
A arbitrat foarte bine Em. Martin- 
București. (C. Tiț — coresp.)

C.S.M. SIBIU — C.F.R. TIMI
ȘOARA 1—0 (0—0). Unicul gol a 
fo6t realizat de Serfozo (min 58) 
A condus bine T. Gaboș - Cluj. 
(Gh. Topirceanu, coresp,)

C. F. R. ARAD — MINERUL BA
IA MARE 1—1 (0—0), Golurile au 
fost înscrise de.vSchwartz ,(min. 49) 
pentru C.F.R. și de Bermozer (min. , 
70. autogol) pentru Minerul . Me
ciul a început cu o întîrziere de 
20 de minute deoarece arbitrul S. 
Mureșan-Turda a sosit mai tîrziu 
la s'adion. în min. 65 Necula (Mi- 
tserul) a fost eliminat pentru in
sultarea arbitruitti. S. Mureșan a 
condus satisfăcător. (Gh. Nicolăiță, 
coresp.I '

GLORIA
HOR 0—0. 
denii s-au 
ori peste 
în mirv 57 
fost eliminat pentru insultarea ad
versarului. A arbitrat bine- Tr. 
Moacăș - Brașov. (I. Toma. coresp.)

OLIMPIA ORADEA — MINERUL 
ANINA 1—1 (0—1). Gazdele au
dominat, au marcat un gol (autor : 
Balogh, min. 69 din 11 m), iar oas-

A. ’ Sbercea - Ti-
bine. (V. Sere,

CRAIOVA 
CUGIR 1—0 

fost 
54). 
Ol- 
co-

Jf.'-.'U... . . . .. .. ..
peții au contraatacat periculos. Go
lul minerilor a fost înscris de Du
mitrescu (min. 5).' 
mișoara a arbitrat 
coresp.)

ELECTROPUTRE 
METALURGISTUL
(0—0). Golul craiovenilor a 
realizat de Mateescu (min. 
Foarte bun arbitrajul lui Gh. 
teanu - București. (T. Costin, 
resp.)

METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN — METROM BRAȘOV 1—0 
(0—0). Unicul gob a fost marcat 
de Căprioru (min. 66). Foarte bine 
a arbitrat I. Răileanu - Pitești. iGh. 
Manafu, coresp.)

Meciul CORVINUL HUNEDOA
RA — CHIMIA FĂGĂRAȘ se dii- 
putâ în ziua de 4 octombrie.

CLASAMENT ;

BISTRIȚA — F. C. BI- 
Joc de mare luptă. Oră- 
apărat cu îndîrjire. une- 
limitele regulamentului. 
Daraban (F. C. Bihor) a

5
1. POLI. Tim. 7 5 11 13- 5 11
2. C.S.M. Sibiu 7 4 12 8- 5 9

3-4. F.C. Bihor 7 3 2 2 9-5 8
3-4. Minerul B. M. 7 3 2 2 12- 8 8

5. Gloria Bistrița 7 3 13 7-6 7
6. Minerul Anina 7 3 13 9-9 7
7. Chimia Făgăraș 6 3 0 3 9-6 6
8. Electroputere Cv.,7 3 0 4 6-8 6
9. Met. Dr. Tr. Sv. 7 3 0 4 7-11 6

10. Olimpia S. M. 7 4 12 10- 6 5
11. Metrom Brașov 7 2 14 8-8 5
12. Metalurgistul C. 7 2 14 2-7 5
13. Olimpia Oradea 7 13 3 4-9 5
14. C.F.R. Arad 7, 1 3 3 7-13 5
15. C.r.K. Tim. 7 2 14 3-10 5
16. Co-vinul Hd. 6 3*2 1 4-2 4

t- .Mare și Cor- 
penftlizate cu

ION GĂSTU
(8 octombrie): 
Olimpia Satu

50 Km. MARȘ
circuit, înscris pe străzile

LA
Pe un

orașului Bacău s-a desfășurat dumi
nică campionatul național la 50 km 
marș, la care au participat 29 de a- 
tleți, în frunte cu veteranii Ion Ba- 
boie, Gheorghe Nicolae, Dumitru 
Chiose și Ilie Dobrescu. In formă 
foarte bună, campionul balcanic Ion 
Găsitu (Steaua) a cîștigat cursa și, 
totodată, titlul de campion 
la această probă de mare 
marș cu timpul de 4 ore 21 
nute și 48 de secunde. Pe
următoare s-au clasat : C.
(P.T.T. București) 4 h 29 : 05,0, 
Maxim (Dinamo București) 4 h 36:56.0, 
C. Enache (Dinamo București) 4 h 
36:56,0. R. Chunderlich (Dinoma Bu
curești) 4h 40:53,0 și C. Stan (P.T.T. 
București) 4h 41:19,0.

PE ECHIPE : 1 P.T.T. BUCU
REȘTI 13 p, 2. Dinamo București 
I 15 p, 3. Dinamo București II 19 p.

I. IANCU — coresp. jud.

(N. R. Olimpia Satu 
vinul Hunedoara sînt 
cîte patru puncte).

ETAPA VIITOARE
Metrom Brașov —
Mare. Gloria Bistrița .. Minerul 
Baia Mare, Olimpia Oradea — F C. 
Bihor. Minerul Anina — C. F R. 
Arad. Metalul Drobetă Tr. Severin 
— Electroputere Crăîbvă. Politeh
nica Timișoara —' C.F.R. Timișoara. 
Metalurgistul Cugir — Corvinul 
Hunedoara, Chimia Făgăraș—C.S.M. 
Sibiu.

național 
fond la 
de mi
tocurile 

Staicu 
N.

PERFORMERA PRIMEI ETAPE

din Rădăuți : 15—13. (M. TOPOL- 
SCHI - coresp.).

SA 1 c MARE Cu mult interes a 
fost așteptată evoluția echipei cam
pioane, Dinamo București. Ccnfir- 
mlnd valoarea, dinamoviștii si-au 
întrecut categoric adversarii, 
meciul cu C.F.R. Timișoara, ei 
lăsat acestora doar o jumătate 
punct, cîștigînd cu 35.5—0.5 :

în 
au 
de 
în 

partida cu Olimpia Satu Mare, lup
tătorii bucureșteni au obținut, de 
asemenea, un succes categoric, cj 
32,5—3,5. Deosebit de echilibrat a 
fost meciul dintre Olimpia și C.F.R. 
De altfel, această partidă s-a și în
cheiat cu un echitabil rezultat de

SERIA

SERIA EST

1. Steaua 10 9 0 1 195—103 28
2. Met. Buc. 10 6 1 146—125 23
3. Aluminiu Slatina 10 5 1 <* 176—126 2]
4. IPROFIL Rădăuți 10 5 0 5 107—15.7 20
5. Dunărea Tulcea 10 4 0 6 127—210 13
6. Dunărea Galați 8 4 1 3 142—131 17
7. Rapid Buc. 10 3 0 7 167—190 K
8. C S. Pitești 8 3 1 4 150—162 15
9. A.S.A. Bacău 8 2 0 6 130—121 12

VEST

0 229— T 7 241. Vulturii textila Lugoj
2. Progresul Buc. 10 7 0 3 172—113 24
3. CFR Timișoara 10 4 1 5 133—245 19
4. D:namo Buc. 6 6 0 0 205— 19 n
5. Steagul r. Brașov 8 4 1 3 177—221 17
6. Crișul Oradea 8 4 0 4 162—128 16
7. A.S.A. Cluj 10 2 0 8 143—270 14
8. Electroputere Cv. 8 3 0 5 85—143 14
9. Olimpia Satu Mare 10 1 2 7 84—239 14

de

egalitate : 16—16. Din echipa cam
pioană s-au remarcat V, Rădulescu, 
C. Ionescu, C. Vîrtosu și V. Fodor- 
pataki ; de la gazde, I. Tătaru și 
V. Olah, iar de la C.F.R. — I. Cio- 
banu și C. Bordeianu. (ȘT. VIDA - 
coresp.).

LUGOJ. Vulturii textila a obți
nut două prețioase victorii, între- 
cînd detașat (28.5—7^5) cunoscuta 
formație brașoveană Steagul roșu, 
iar pe A.S.A. Cluj cu 34—7. Due
luri aprige au prilejuit întîlnirile 
dintre luptătorii oaspeți. Brașove
nii au cîștigat în cele din urmă 
cu 19—17 în fața clujenilor. Foarte 
bun a fost arbitrajul condus
Ion Corneanu (București). (C. O- 
LARU - coresp,).

CRAIOVA. în triunghiularul E- 
lectroputere Crafova — Crișul Ora
dea — Progresul București, favori
tă era formația locală. întrecînd aș
teptările. luptătorii bucureșteni au 
reușit să cîștige atît în fața celor 
de la Electroputere (23—13), cît și 
a celor din Oradea (19—9). Craio- 
venii s-au reabilitat, oarecum, ob- 
ținînd victoria în fața orădenilor 
cu 17—11. (T. COSTIN - coresp.).

★
Triunghiularul A.S.A. Bacău — 

Dunărea Galați — C.S. Pitești, pro
gramat la Galați, a fost amînat, 
deoarece echipa piteșteană susține 
în aceste zile un turneu peste 
hotare.

RĂU CĂ NU SF IAU MĂSURII...
Vreme favorabilă concureavilor să re

editezi valorile maxime sau să corecteze 
recordurile. .Ceea ce s-a și realizat in 
bună măsură. In tribune destul de mare 
animație, ceea ce înseamnă că reuniunea 
de ieri, a repurtat un succes nesperat 
comparativ cu valoarea programului. 
Desigur, că. nici publicul și nici noi nu 
agreem handicapurile care eșalonează la 
start partanți plnă la diferențe de 150-170 
m. Crează haos In aprecieri și ucide 
spectacolul. Nu este mai puțin adevărat 
că șl diferențele de valori ale minților 
implică tot mai mari dificultăți în alcă
tuirea ‘programului. Dar, surpriza reu
niunii a constituit-o „Premiul Progresul- 
cu șapte partanți la plecare, in mod 
firesc, pentru cursele destinate îmbună
tățirii recordurilor, capacitatea pistei 
ploieștene recomandă, ca ideal, numai 
7—8 concurenți. O asemenea cifră n-am 
mai îrțtîl,nit.-o, însă, de mulți ani și de 
aceea a fost revelatoriu că „secția teh
nică" și-a impus punctul de vedere fați 
de poziția „secției financiare", de mult 
sclerozată în ldeea : ..partanți numeroși 
_ joc mare". Realitatea este alta. Numai 
regularitatea și echilibrarea șanselor în- 
tr-o cursă asigură jocul animat și vigu
ros. Referlndu-ne la rezultate înregistrate, 
trebuie să remarcăm că, tocmai unde s-a 
contat pe ameliorări de recorduri, nu s-a 
obținut nimic ! Cursa a fost presăra'ă 
cu destule incidente, eulminînd eu evo
luția lamentabilă a lui Torpedo. Dacă 
lui ștefănescu — primul nostru repre
zentant la campionatul de la' Hilversum t 
— i s-ar aplica o amendă de 3—100 lei, 
ar înțelege, de pildă, ce înseamnă să 
onoreze înhămătura unul ciștigător pe 
Derby ț... Deoarece spațiul nu ne permite 
alte exemple, vom reveni în cursul nu
merelor viitoare..

REZULTATE TEHNICE : cursa I : Hru
ba (Gh. Tănase) 36,9, Elocvența, simplu 
6, ordinea 40 ; cursa a H-a : Datina (S. 
Onache) 33,5, Garofița, simplu 4, event 
24, ordinea 21 ; cursa a ni-a : Sora (Tr. 
Marcu) 32,1, Opădar, Jargon, simplu 3. 
event 38. ordinea 23. ordinea triplă 323. 
cursa a IV-a : Hemon (N. Gheorghe) 31.3. 
Hebe, Minunea, simplu 5, event 25. or
dinea 33. ordinea triplă 862: cursa a V-a : 
Alina (" - -------- _
event 42, ordinea' 38 ■ _____ „ ..........
Ruscuța (S. Mihăllescu) 31.8, Evadat. Ko- 
mlșel, simplu 8, event 78, ordinea 58, or
dinea triplă 333.; cursa a Vil-a : Cuc (I. 
Moldoveanul 26,7, Habar, simplu 3. event 
67, ordinea 18 : cursa a. Vllf-a : Kilovat 
(G. Solean) 30,9, Iuta. Rapsod, simplu 2. 
event 14. ordinea 29. ordinea triplă 238: 
cursa a IX-a : Palmier (I. Crăciun). 33.6. 
Tufănița. simplu 8, event 33. ordinea 39. 
Pariul austriac s-a ridicat la suma de iei 
23 692 și a fost cîștigat de un buletin cu 
două combinații a șase cai a lei 5 
Report 11 846.

Niddy DUMITRESCU

<p. Ganea). 31,7, Eliza, simplu 5,
---- "" ; cursa a Vl-a :



\V. 7193 Sportul —......-— Pag. a 3-a

ETAPA A V-a-CEA MAI BOGATĂ ÎN GOLURI; 28

OINAMO. 3 (0)
• , ■ _ - , ■
F. C. ARGEȘ.1 (1) 0 REVANȘĂ3

Șl UN ARBITRAJ DL DOUĂ STTLT
Stadionul Dinamo; timp excelent 

pentru fotbal : teren puțin moale ; 
spectatori peste 20 000; Au marcat : 
RADU (min. 15), LUCESCU (min. 49 
din penal ti și min. 85),DOHU PO
PESCU (min. 54). Raport de cornere: 
8—5; Raportul loviturilor la poartă : 
17—4 (pe spațiul porții 12—2).

DINAMO : Constantinescu — Cbe- 
ran, Dobrâu, STOENESCU, Deleanu _ 
G. Sandu (min. 35 Moldovan). Dinu
— LUCESCU, RADU NUNWEILLEH. 
DORU POPESCU. Florian Dumitres
cu.

F.C. ARGEȘ : STAN — Pigulea, 
Barbu (min. 63 Olteanu), Vlad, lvan
— Olteanu (min. 63 Roșu). MARIAN 
POPESCU — TROI, Prepurgel (min.

>75 Mustătea), Dobrin, Radu.
A arbitrat I- RUS **, ajutat la 

tușă de Z. Szecsei si I. Soos (toți din 
Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschl : 9.
La tlneret-rezerve : 1—0 (1—0).

Atmosferă de mare derby pe Di
namo. Peste 20 000 de spectatori 
înghesuiti ca într-o cutie de con
serve au ținut să fie prezenți la o 
partidă în care fiecare dintre par
tenere erau animate de dorința și 
ambiția de a cîștiga. de a-și mul
țumi proprii suporteri. Pină în 
min. 49, momentul nefericit al ar
geșenilor despre care vom vorbi 
mai tîrziu. jocul a fost vioi, cu fa
ze spectaculoase. Insistentei ofen
sive a bucureș tonilor, echipa oasoe 
i-a răspuns pnntr-o așezare inte
ligentă în teren care să-i permită 
a aplica arma contraatacului Ceea 
ce s-a și întimplat în min. 15. 
Dobrin, urmărit sever ce Stoenes- 
cu pe tot terenul, realizează — 
în ce-1 privește — singura fază de 
gol a echipei sale ; îl răsucește 
printr-un dribling pe „jandarmui* 
său. trimite în diagonală Ia Trei, 
acesta îl depășește pe Dobrâu șt 
din lateral, de la marginea careu
lui deJ6 m șutează puternic tore 
poarfă. '' ricoșează din piep
tul firi Cor«tantinescu in pieptul 
lui Cheran iar de aici ajunge la 
Radu care înscrie : 1—0 Din a-
cest . moment, dinamoviștii încep 
greaua cursă a egalârii. Marile 
situățîî de gol se succed la poarta 
lui -Stăm Doru Popescu, cel mai 
activ și mai bătăios atacant de pe 
teren, șutează din interiorul ca
reului (min. 19) și Stan trimite in 
corner: același Doru Popescu ex
pediază cu capul balonul pe Hngă 
bară, la centrarea lui Lice-ri 
(min. 22); vin apoi alte trei faze

fierbinți (min. 40. 42. 43) ; în ul
tima mai ales, Dora Popescu a ex
pediat balonul în bară. Si în sfir- 
șit apare acel min. 49 despre care 
aminteam mai sus: Lucescu plea
că din poziție clară de ofsaid (cei 
puțin un metru) in urmărirea unui 
balon (poziție nesemnalată de tu- 
șierul Z. Szecsei, dar pe care o 
putea observa foarte bine și L Rus). 
Ivan îl tatonează pe dinamovist si. 
ajuns în careu, îl deposedează 
prin alunecare. Lucescu se rosto
golește în careu și arbitrul dic
tează cu foarte mare ușurință lo
vitură de pedeapsă. pe care tot 
Lucescu o transformă. Dacă ar fi 
să analizăm această fază, cel ma: 
grav lucru este lipsa de compe
tență. de atenție a arbitrilor la 
poziția de ofsaid a atacantului di- 
ramovist. Ca s* nu mai am in' im 
multele dedai date anapoda fci 
dezavantajul ambelor formațu

Pe fondul socului produs a ve
nit repede si gotul doc al bueu- 
reștenilor realizat de Dor-r P> 
pescu la pasa ideală a lui Florian 
Dumitrescu dtn mm. 54 Acțiunile 
dinamoviste stnt tot el mssîen- 
te. mai clare, ma: comblnaire st 
majorarea scorului este isnraeptă, 
nu Înainte ca Trot să fie pe punc
tul de a egala — . 75. Oieraa
a tos: însă La post si prmlr-m: e- 
foct admirabil a tr—s fc eoraer. 
Zece minate ma: Crxn Doru Po
pescu ia o acțiupe pe cont pro
priu. se duce ce o ri jeSe pe drenu- 
ta. treefed de Iran, st cememă 
de pe fioia de corper. in careu. 
Acele. Lucescu a rra tsap să 
stopeze balanuj si să pecetluias
că scorul fisa! al nartder

Indiscutabil G-a—o a fost «o- 
perxarâ ca joc adversare- sale ta 
ca seamă dm mm. S d*d Ga
briel Sapds. e iac. l-xacu t re un 
jucător-eoestrpcîor. II - ~ ~ pe 
M-o.dovax care a scii—bat b bue 
jOCUl E —A; .T V '.-r h mrjtocul 
terenolm si in atac Era pcm txl « 
D.nanoo sâ se revanșe» e*ar st 
fără acea cădere saanLi a cacz- 
pioaltor din am. 49. dar_

Despre P.C.’ Argeș d-oer dersă pă
rinte: a joen: lacre bre a prza 
parte a par*_de_ car b a doua 
realizările sale as foat aeeoaserien- 
te. Dobrin. cesul de la care se 
spera main d.spâririd « ei jac

Nou .- -.r-Emx,- clujean la poarta lui Kăducanu. Roman șutează printre Savu (stingă) ți Boc. dar ță~i ~ez-.-'.s'- 
. Foto: Sl 3AKCSY

RAPID________ OM
C.F.R. CLUJ 1(1)

fatu ei s 4=1 această etapă. 
BxpHri sn să dm
mpa TXhariR ’ Ier- pe Karfr re jJ 
Bsbsftfiri. a eezMCa: fo fata co- 
Jeeri Sej'ia are dr-» CTaj la xm 
«xr st -ut. dar • bfrirgere la 
botă soc rier giljr- dlferectă

- Satf «rtrară EpxpLpî jo- 
crixri chiar -dară hbpre Eaa; gîp- 
jesaet— aur ari ins E'a oa.

Dma -as bc»c: ce avea ca 
pemesri de deaCsscme doar 3: j- 
locof aera—adau IX-ad pspresm

eă wr asăca la o

GIULESTENII N-AU GUSTAI 
NICI IERI DIN CUPA VICTORIEI!

dîndu-și seama că ..treimea* sa 
de mijloc — Marius Brelan. Te- 
gean. Vișan — este superioară 
compartimentului similar giu’eț- 
tean. și-a permis să iasă mai decis 
la atac, prezența celor tre- la mar
ginea suprafeței de pedeapsă ad
verse fiind tot ma: repetată. S 
astfel. în min. 39. Marms Brriam 
intercalat în atac, f! lansează In 
adine me pe Petresej. care se an
gajează decis In cursă ne «a cu
loar liber lăsat de Gneoca* *: Boc. 
Pop îi iese Tn intimpcpare. tajo- 
nind citiva metri pe zcmpsrula

caaa avbd pos.bil '.a tea să se
țrjră oe flecare dată
In replică, dri—>e> prinote a’« 

■xarride: a--»--» im Bac. streme.1 
.mcător rapuust armat ce darm- 
ta ăe a rescabu . ega. ^aea. dar 
t'-rviard central g-cles'eap n-a 
nutri avea această saririarVe. 5sa- 
'.3cu! trerftd «5e pre-, cri peste 
poarta bi Gadja. ■ .

Hm SLAYBCU

FRUNZE RUGINII...
Se simte in aerul tare al acestei toamne un freamăt ciudat. Fotba

liștii par cuprinși de o febră specială. Cei care pină acum au 
stat, dintr-un motiv sau altul. în umbră, se străduiesc să aprindă 

fru.'zele ruginii de la Helsinki, pentru a ieși la lumină. Cu alte cuvinte, 
ce cu orgoliul rănit încep să atace.

Marcu și Țarăiungă, de pildă, care păstrează în suflet obsesia că 
pot fi extremele naționalei, au izbit cu sete, alegînd parcă anume cetă- 
ț e crenelate ale fotbalului nostru : Bacăul și Tg. Mureșul.

Și exemplul nu e izolat. Duminica trecută, Sportul studențesc a plasat 
toată pofta so de revanșă in meciul cu „tricolorii" de la Helsinki. Pe 
I nio aceleiași idei, Reșița și-a adunat ieri toate puterile, exploatînd ace- 
lași moment psihologic.

N-mărul revanșelor mocnite în acest campionat e mult mai mare 
sect csă impresia. Ștefan Coidum, antrenorul ostracizat de la Oradea, 
c.-c.a .orașul fotbalului", și-a pregătit upercutul tocmai la Arad, pen- 

c cemonstra că Jiul poate fi mai puternic decît Norrkoping, iar Mul- 
țescj — mei teribil decît Kindvall. Acolo, la Arad, pe stadionul care a 
• ăzut ccusu Feyenoordului, cele șese goluri înscrise de Rozsnai, Kun și 

-ess- s nț tot o expresie a setei de revanșă de care sînt animați 
,x~e- c n umbră", deciși să atace rampa, la adăpostul fumului stir- 
- t ee frj-zele ruginii de la Helsinki.

Si-c exemp e'or poate fi continuată. Ilie Oană, revenind de la Seres, 
c - G*ec a Cupă c campanie încheiată nu prea strălucit, și-a amintit că 
z :r. c -c»a partenerul hulit al lui Ștefan Ccvaci la echipa națională și 
c zz-t oe -es mtite. Petrolul în fruntea clasamentului. Dar, pentru o 

z z. e<e~z • e. ce poate fi mai edificator decît sprintul scrișnit ol 
. Accm. care, .casat* cu destul de puțină eleganță C.F.R.-ului clujean, 
s co-auce necra echipă la victorie, tot în numele unei nobile revanșe 

personale.

FrecmatJ ce care vorbeam s-c simțit și in meciul Dinamo — Argeș, 
întărind parcă atacul „oamenilor din umbră", Lucescu și Nunweiller 
cu trudit, pentru o supraviețui, cu o abnegație care nu poate fi 

trec-tă s.a tăcere.
Pe ceasupra erorii capitole o lui Rus, meciul Dinomo — Argeș 

■z—e expresa due u ui de fond intre Dobrin și Lucescu, un duel inegal 
pe--- —- - dor al cărui deznedomint e plin de semnificații.

r-i • -a ciasementuî, privind numărul de goluri, cronicarul nu poate 
cec : sc sc -te ccecstă înverșunare a oamenilor din umbră, hotărîți să 
cîri *e :: și dogme. Există in fotbalul nostru unele forme stereotipe in 
e-<c „c-ec stuohei ce moment. Există teoreticieni capabili să fixeze rigid 
ccc-- unui potențicl, fără să reflecteze asupra faptului că fotbalul, feno- 
—d nomîc prin excelență, e deseori capabil sâ spargă tiparele, lată 
ce ce atacul Jru’ui. setea de gol a lui Marcu si. perfect dialectic, replica 
j-c.â o iu Lucescu. conducătorul unei echipe care va rămîne pentru 
totdeauna, mi se por tot atitea elemente de vigoare, capabile să stimu
la» noi energii și traiectorii.

loan CHIRILĂ

sofpce:

PETROLUt 1W 
STEAGUl RO$U OW

ADAMACHE SE AUTOÎNVINGE 
DUPĂ 435 DE MINUTE!

a devenit...
ARAD, 1 . (prin telefon, de la tri

misul nostru).
încă de la început să dăm Ceza

rului ce-i al Cezarului. Să eviden
țiem înainte de toate jocul exce
lent al Jiului. Oaspeții nu s-au lă
sat, „nici ,un moment intimidați de 
făptui că evoluau în deplasare, pe 
terenul unei multiple campioane. 
Ei s-ău apărat calm și sigur. Li- 
bardi, Naghi și Mulțescu au țesut 
cu inteligenta pase la mijlocul te
renului, de unde i-au lansat pre
cis și oportun în atac pe G. Stan, 
Rozsnai (în special). Stoian, sau 
Szabadds. Cele trei vîrfurj „înfip
te" solid în coasta apărării arăde
nilor s-au mișcat tot timpul în
șelător. punînd în permanent peri
col poarta tînărului Naghi. In min. 
14, o „bîlbîială" Pojoni—Lereter 
este speculată prompt de MUL
ȚESCU. Același jucător transfor
mă impecabil, cu fentă, un penalty 
acordat de arbitrul Gheorghe Po- 
povici ca urmare a placajului făcut 
de portarul Naghi la 14—15 m asu
pra lui Rozsnai, scăpat spre poarta 
goală. U.T.A. paf-e groggy. Găsește, 
totuși, resurse să se dezmeticeas
că din loviturile primite, reduce 
din scor prin KUN II. la o gre
șeală copilărească a lui Ion Ga
briel Și ratează egalarea (min. 37) 
prin același Kun.

După pauză, în jocul arădenilor 
nu se observă nici un fel de pros
pețime. Echipa joacă „bătrîneste". 
Sima e figurant pe extreme. Do- 
mide șutează de fiecare dată im
precis, Axente nu-1 poate depăși pe 
Naidin. Singurul care se zbate in 
atac este Kun II. Efortul lui este 
însă singular, în timp ce efortul pe- 
troșenenilor este... colectiv, și re
zultatul se vede pe tabela de mar
caj. Mulțescu slalomează (min. 54) 
cu ușurință printre apărătorii ară
deni și îi pune mingea ca pe tavă 
lui ROZSNAI. Batonul șutat vio*

filantroapă!
xi

Dcmf ce toc de 3 de aerscae 
looit a bce-eac s4~>. arjo- 
md se a ceia rioaâ masar-c*.

lent de acesta Taâaeâe
tarului arădean ș: se crsz b 
plasă. De astă dată UTA. riooe- 
tează ceva mat rigțrog Ij • r-e- 
șeală a lui Toaca. KUX E risc—r 
ai doilea goi al eeMpe- mie 9 I 
tot el ratează ezala.-ra b gxm. 53 } 
și 77. Iar rfnd toată hsoea se as- . 
tepta ca al șaselea g> < mecxatai 
să cadă !n poarte M tea GateM. I 
Mulțescu (preaei.t ca dexf-.vofTM-ă. 
în toate fazele de atac aje eeh.pe 
sale) n deschide d-n sspa _ra la 
carte* pe aceiași ROZSNAI care 
țîșnește printre Lereter sf Pojoed • 
și. eu vîrfu- bocaaeiloi. trimite ba
lonul în plasă pe 3rxă Xazhi Jî- • 
ul este aplaria: ia seeîiă deschisă, j 
în timp ce U.TJL. părăsește tere- • 
nul favmsă fără drept de aoel j 
Criza în care se aTâ fosta campi
oană devine cu adevănt alar | 
rr.ar.tă.

Uweirtu DUMiTKESCU I

CSAL REȘIȚA Sifi 
sp.sno£Nnsc2ti)

sa crestcA ca az
I

CtSJC : Gccr—s — Redric. GEOE- 
GEVCCI Ktss. KAFKA — FUSCAS. 
arc rtFAw — zxi—-r- (min. 44 Bâ- 
ftCeaes n. Neazu (—in. 7! Roșea) 
VEStC OOVK1 FZXrttEA.

SPOSTVL STUDENȚESC : I. Vâsle 
- TirAiesex DUMITRU NICOLAr G. 
: Țeesc-- Ce* ocar-a — jAMAlsCHl 

-- 44 C- Sa). DAMIAN — Leșeaivj. 
Fan*. M. Sacrii. Manea (min. 64 
K-ast).

A arbitrai O. ANDERCO (Sare 
Matei •** ajuta: ia linie da V. 
Trth $-. U. Silagbi (ambii din Baia 
Mare).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret rezerre : C.S..M. — Spor

tul studențesc 1—1 (0—1).

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

40, etapa din 1 octombrie 1972

FARUL l(o)
STEAUA 0(0)

—_________________________  I

I. Dinamo — F. C. Argeș 1 
II. Farul .— Steaua 1

III. C.S M. Reșița — Sportul st. 1
IV. A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Cv. 2

V. Petrolul — Steagul roșu 1
VI. U. T. Arad — Jiul 2

VII. „U“ Cluj — S.C. Bacău Anulat 
VIII. Rapid — C.F.R. Cluj 2

IX. Atalanta — Napoli X
X. Internazionale — Bologna X

XI. Lanerossi — Cagliari 1
XII. Palermo — Torino 1

XIII. Ternana — Milan X
Fond, de premii: 430.760 lei.
Plata premiilor pentru acest con

curs, se va face în Capitală, înce- 
pînd din 6 octombrie pînă Ia 15 
noiembrie 1972, inclusiv ; iar în fără, 
de Ia aproximativ 10 octombrie 
pînă Ia 15 noiembrie 1972, inclu
siv.

Rubrică redactată de
LOTO—PRONOSPORT

CONSTANȚA, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Receptivi la atașamentul publi
cului (atras in număr mare de ega
lul de la Pitești), fotbaliștii local
nici au declanșat forcingul, odată 
cu pnmui fluier de arbitru. Ocu- 
pînd poziții avansate în zona de 
mijloc, fundașii laterali le-au per
mis lui I. Constantinescu Și Mihu 
să sprijine ofensiva, dirijată variat, 
cînd frontal, cînd pe flancuri, pen
tru surprinderea adversarului cu 
..garda descoperită". Dar. avizată 
de intențiile gazdelor. Steaua și-a 
luat măsuri de precauție ; l-a reți
nut. ca de obicei, pe Vigu pe o 
zonă în fața fundașilor centrali. în- 
lesnindu-le acestora să acopere, și 
la nevoie, chiar să „măture" de-a 
latul zonei minate din apropierea 
buturilor apărate de Iordache. La o 
asemenea fază-pericol (min. 35), 
Smarandache îl va contra, in ex
tremis, pe Tănase (servit în șase 
metri la întîlnire, de Caraman, dar 
prețul salvării situației va fi mare

*
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7. GRt*B£H7. GRUBEB -
■ c. lMcm L Coasta .'tîa. 
;a$uj. opri-

C. Iasescu

ft. OPRT

RXiCSTI» 1 (prâ MHor, de Io tri*

Se fc: ultimul sfert de
era -unsprezeceie^
SLragr-2 ua școlar silitor

asepra raecxilxxi atu de te-

RESITENII AU SPART 
„ZIDUL” INEFICACITĂȚII 4

te s <^SJL încă ne gustase riri 
să car ficcsria prinnic: goi ma-cat. 
Mec.ul ca Spomi Stiadesțesc «e a-
sori. Dar iată, a re*. : acei Btisx* 37f 
rir.d Belîear.u a a-.tri o «clipire pe 

mul gel, spargfsd acest aedorit zid 
al ineficacității In mm. 14, Ioc Va
sele a degațat defectuos baloouL pină 
In picioarele mijlocașului reșițean. 
Beldeanu n-a stat pe gicn-uri și de la 
35 de m a expediat balonul in poarta 
goală. După aceea, pe stadionul din 
Valea Domanahri âveatt «ă fie numai 
clipe de bucurie. O singură dată 
gazdele au fost descumpănite, in 
min. 28. cînd JamaRchi a transfor
mat o lovitură liberă de Ia 18 m. A 
șutat prin zid, Gomea a scăpat min
gea din mină șt_ 1—1. Dar. jneri- 
tul“ cel ma: mare al egalârii revine 
arbitrului Anderco care a acordat 
lovitura la un fault pe care doar el 
l-a văzut. De fapt, arbitrul, de ne
înțeles pentru renumele său, avea sâ 
dea și alte decizii greșite deși jocul 
nu i-a pus probleme deosebite. Re- 
șițenii au avut tăria să treacă peste 
momentul dificil și să preia condu
cerea în min. 30 prin golul lui Nes- 
torovici, care în min. 58 avea sâ mai 
înscrie un gol la capătul unei exce
lente combinații a întregii înaintări 
Beldeanu, în excelentă dispoziție de 
joc, adevărat creier al echipei, a a-

v— te spsriidașii Pușcaș, Florea și
cată pentru orice minge si In fața 
anacuriîce Ier repetate apăra-ea ad
versă. ca aa pteament defectuos 
avea «4 «e clatire de fiecare dată. In 
mm. 52 Neaga a avut si el o sclipire, 
a driblat toc ce a avut înainte si a 
tescris Ir. poarta goală. Pe extrema 
stingi. Horea s-a jucat pur și sim
ți - m: Tâcă-e-rc. iar lovitura de 11 
m transformată de Beldeanu s-a da
torat fMitului pe care Tănăsescu l-a 

’ - - i : I--.-/.: -că-jat
spre poarta goală. Cînd gazdele con
duceau cu 4—1 apărarea lor și-a per- 
mis un moment de respiro și neaten
tă, a fost surprinsă de lovitura li
berii indirectă din min. 71, de „pasa 
inai-.te* pe care M. Sandu a fructi- 
ficat-o- Revelația etapei trecute 
(Sportul Studențesc) n-a mai avut în 
această duminică atacul care a mar
cat trei goluri lui Dinamo. Leșeanu 
n-a mișcat lingă Kafka, Manea n-a 
putut realiza mai nimic, M. Sandu 
=-a plimbat de unul singur printre 
fur.dasii centrali, iar Pană a fost un 
a-cnim pe undeva prin mijlocul te
renului. în această situație eforturile 
lai Jamaischi și Damian n-au avut 
sorți de izbîndă și Sportul Studen
țesc a trebuit să se încline în fața 
unei echipe superioară ei din toate 
punctele de vedere.

Constantin ALEXE

me. mergea liniștit spre terminarea 
lecției t>e care și-o propusese, cel 
de al treilea 0—0 in deplasare, în 
acest compionat...

A venit însă unica greșeală im
portantă din meci a echipei bra
șovene, comisă — culmea ! — tocmai 
de omul eu cele mai mari merite 
în menținerea imaculată a pasivu
lui de goluri după 435 de minute : 
Adamache ! Dar n-a fost o greșea
lă tehnică, de joc. a acestui sobru 
portar ci una de regulament sau, 
poate, de psihologie. Petrolul a be
neficiat de o lovitură liberă indi
rectă. la circa 20—22 de metri. 
Stegarii au făcut zid. Dincuță a 
șutat puternic, pe jos, evitînd zi
dul (așezat, totuși, defectuos) și 
mingea s-a îndreptat spre poartă. 
Dacă Adamache rămînea pasiv, 
mingea ar fi intrat în plasă dar... 
fără efect pe tabela de marcaj. 
Era. doar, o lovitură INDIRECTA, 
d - care nu se poate înscrie ! Por
tarul brașovean. însă, dintr-o reac- 
;.e firească, dintr-un impuls, n-a 
putut probabil rămîne inactiv la 
o minge ce-i intra în poartă și a 
ir. cercat s-o rețită. N-a făcut-o însă 
prea convins. A plecat tîrziu pe 
minge, a atins-o, apoi a scăpat-o 
in poartă, de parcă și-ar fi adus 
brusc aminte că lovitura e indi
rectă. Cum insă el atinsese balo
nul înainte ca acesta să depă
șească linia porții, golul a devenit 
astfel perfect valabil iar Adama
che a devenit coautor al victoriei 
ploieștenilor; o victorie — de alt
fel — cu totul MERITATA față de 
ansamblul partidei, în care ploieș- 
tenii au fost mai activi, au atacat 
mai mult, au șutat mai bine la 
poartă. Raportului de cornere și 
cel al suturilor la poartă, ambele 
pledind pentru superioritatea de 
ansamblu a gazdelor, îi putem a-

dăuga — în aceeași idee — amă
nuntul, nu lipsit de importanță, 
că în repriza a doua, stegarii (ata
șați trup și suflet, încă de la re
intrarea pe teren. ideii de meci 
nul) au tras primul lor șut I.A 
POARTA în minutul 83. Iar pri
mul tor șut PE SPAȚIUL PORȚII 
lui Mihai Ionescu a fost înregis
trat deabia în min. 86, în acea pe
rioadă, de dup.” gol, cînd Steagul 
roșu a părăsit espectativa și de
fensiva și a forțat egalarea, intro- 
ducînd și doi oameni proaspeți.

în general, acest meci a avut 
prea puțină „seînteie de derby". 
S-a jucat destul de lent, adesea 
chiar monoton, cu precauții maxi
me în apărare (de ambele părți)., 
cu scăzut har ofensiv. Ocaziile de 
gol se pot număra pe degete i 
Zotinca (min. 10), Grozea (min. 
12). Oprișan (un „cap" reținut de 
Adamache, în min. 52). reluarea lui 
Tudorie peste poartă, la cornerul 
din min. 66. în rest, joc potolit, 
între doi adversari cărora se ve
dea că le este destul de frică u- 
nuia de celălalt... Repetăm însă, 
ploieștenii s-au agitat mai mult, 
consumul lor de energie a fost 
mai mare iar realizările lor de 
joc, chiar așa puține, le-au depă
șit pe cele ale brașovenilor, justi- 
ficîndu-le victoria.

Sub aspectul sportivității jucăto
rilor. meciul nu i-a ridicat nici o 
problemă arbitrului Aurel Bentu, 
care l-a înlocuit în ultimul mo
ment pe Al Pirvu, inițial delegat, 
îi reproșem însă conducătorului 
partidei unele decizii ambigue și 
mai ales, neacordarea unei lovituri 
de la 11 metri în favoarea Steagu
lui roșu, în min. 19. la scorul de 
0—0, cînd Tudorie l-a faultat fără 
dubiu, în careu, pe Pescaru.

Radu URZICEANU

A. S. A. 2(2)
Univ. CRAIOVA 3(2) Trei contraatacuri
au semnat victoria craioveniior

TIR REPETAT, IORDACHE... 
0 SINGURĂ DATĂ ÎNVINS
și, puțin mai tîrziu, „tricoul" cu 
nr. 3 al Stelei va părăsi terenul, 
accidentat.

Apărîndu-se cu strășnicie. Steaua 
(lipsită azi de aportul lui Iordă- 
nescu — indisponibil șj Cristache — 
ținut pe tușă pentru indisciplină) 
a replicat cu contraatacuri rare dar 
periculoase, fiind mai aproape de 
gol decît Farul. Ocazia cea mai 
mare a oaspeților a fost aceea din 
min. 15 ! o pasă lungă, de 30 m., 
trimisă în adîncime de Dumitru, 
l-a găsit bine demarcat, în careu, 
pe Voinea care, însă, s-a pripit și 
a reluat cu stîngul alături de bară, 
în min. 29, Plică va mai tremura 
odată (la șutul lui Pantea expe
diat de la 20 de m., lateral dreap
ta), dar e] va fi ocrotit de... bara 
transversală Spre sfîrșitul reprizei 
(min. 44) marile emoții s-au mutat 
la poarta cealaltă, la mingea-boltă, 
trimisă de I. Constantinescu spre 
poarta goală, Iordache efectuează o 
arcuire splendidă în aer și va a- 
corda corner.

Un timp, după pauză, jocul va 
avea același profil. Farul va de
ține în continuare superioritatea 
teritorială (punctată în min. 53 cu 
un șut puternic expediat de Tufan 
de la 13 m. și blocat lingă bară 
de Iordache) obligînd-o pe Steaua 
să rămînă, ferm. ,pe poziție. Apoi, 
crezînd că „mașina" lui Hașoti a 
terminat combustibilul, formația vi
zitatoare va ieși mai des la atac, 
alternînd contraatacurile cu acțiuni 
ofensive, pregătite la mijlocul te
renului. Numai că răspunderea șu
tului și-o asumă mai mult, și. de 
data aceasta, Dumitru, care, în in
tervalul a două minute (64-65) îl 
va indispune de trei ori pe Pilcă 
Cu mingi care mai de care mai di
ficile. Tot un jucător din linia a 
doua se arată periculos șj în ta
băra Farului. Introdus în min. 62, 
Oprea va declanșa un tir repetat, 
unul dintre șuturi, cel din min. 85, 
avînd darul să prefațeze victoria 
formației sale : mingea expediată 
de el, din afara careului de 16 m.,

Stadion 1 Mat : (imp frumos ; teren 
bun ; spectatori cea. 18 000; A marcat 
CARAMAN (min. 85). Raport de cor
nere : 9—3: Raportul șuturilor In poar
tă : 25—12 (pe spațiul porții : 9—4).

FARUL : PILCA — Stoica, ANTO
NESCU. Bălosu, Nistor — I. Constan
tinescu (min. 62 OPREA), MIHU ._ 
Tănase, Tufan, CARAMAN, Tureu 
(min. 46 Rădulescu).

STEAUA : IORDACHE — SATAIA- 
REANU, SMARANDACHE (min. 40 
Negrea). CIUGAPJN, HĂLMAGEANU 
— Vigu. DUMITRU — PANTEA, Tă- 
taru. Voinea. Năstase.

A arbitrat : N. CURSARU ***!*, 
ajutat la linie de M. Moraru șl N. 
Moroianu — toți din Ploiești.

Trofeul Petschovschl : 7.
La tineret rezerve : Farul — Steaua 

6—1 (0—0).

a fost respinsă cu greu de Iordache 
(care la faza anterioară se acci
dentase ușor) în picioarele lui Ca- 
raman care... stătea la pîndă ; 
a urmat un nou șut, de la 7-8 me
tri, puțin lateral stînga. și balonul 
s-a strecurat pe sub bară în plasă.

Timp pentru ripostă mai rămă
sese foarte puțin și iată cum Steaua 
a părăsit terenul învinsă printr-un 
gol primit în repriza cea mai fru
moasă, cea mai echilibrată.

G. N1COLAESCU

TG. MUREȘ, 1 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Debut de partidă imprevizibil. 
Acele cronometrului arătau minutul 
5 și craiovenii conduceau cu 2—0 
în fața unui adversar care pînă 
acum s-a dovedit greu de depășit 
pe teren propriu. A fost o lovitură 
de trăznet atît în rîndurile jucători
lor mureșeni, cît și în tribune I

Gazdele au lovitura de începere, 
Fazekaș e deposedat însă de Sameș 
care-1 vede demarcat pe Oblemenco 
pe stînga, îi trimite mingea, acesta 
pătrunde spre colțul careului, cen
trează puternic pe jos la Țarăiungă 
care reia în plasă, deschizînd sco
rul. Nu trec decît patru minute și 
un nou contraatac (arma nr. 1 a 
oaspeților), inițiat de Păunescu, e 
finalizat de Marcu. Dar acest gol 
a fost marcat în condiții neregula
mentare, întrucît Marcu a primit 
mingea într-o poziție clară de of
said semnalizată de tușierul M. Po
pescu. dar neobservată de arbitrul 
de centru Mircea Bică. Faza a stîr- 
nit vii proteste din partea jucăto
rilor de la A.S.A. Meciul se între
rupe pentru două minute, arbitrul 
e bruscat, dar acesta nu cedează 
insistențelor și validează golul.

Din acest moment jocul degene
rează, faulturile abundă și conducă
torul întîlnirii este depășit de „eve
nimentele" din teren, dictînd decizii 
eronate sau în compensație. Trep
tat gazdele își regăsesc cadența, 
domină cu insistență și ocaziile la 
poarta lui Manta se succed minut 
cu minut. Tîrg-mureșenii reduc din 
handicap în min. 37 prin Naghi 
care reia cu capul mingea centrată 
de Fazekaș, la o fază în care por
tarul Manta n-a putut interveni 
fiind obstrucționat de Museșan, fault 
văzut de un întreg stadion, mai pu
țin de arbitrul M. Bică. In min. 42

Stadion ..23 August-; teren bun : 
timp noros ; spectatori aproximativ
10 000. Au marcat : ȚARĂLUNGA 
(min. 1 și 85), MARCU (min. 5). res
pectiv NAGHI (min. 37 și 42 _ d:r.
11 m). Raport de cornere : 13—0:
Raportul șuturilor la poartă : 18—5
(pe spațiul porții : 7—3).

A.S.A. : Solyom — Kiss (mill. 75 
Varodi). Toth, ispir. CZAKO — Szo- 
liisi. BoIOni — Fazekaș (eliminat !n 
min. 87), Mureșan, NAGHI. HAJNAL.

UNIVERSITATEA : MANTA — DE- 
SELNICU. Rădin. Sameș. VELEA - 
STRtMBEANU. Ivan (min. 46 Ciocîr- 
lan) _ TARAI.UNGA, PĂUNESCU. 
Ob'.emenco. Marcu (min. 75 Niță).

A arbitrat MIRCEA BICA **. aju
tat la linie de M. Popescu și M. Hal- 
movicl (toți, din București).

Trofeul retschovschi : 7.
La, tineret-rezerve : A.S.A. — Uni

versitatea 0—0

Hajnal pătrunde în careu și este 
„cosit" de Sameș. Fault clar și pe- 
nalty-ul e transformat de Naghi.

La pauză, observatorul federal 
Ion Voica atrage atenția jucătorilor 
asupra durităților și în repriza se
cundă asistăm la un joc mult mai 
curat. Gazdele n-au mai atacat cu 
aceeași insistență, totuși și-au creat 
cîteva situații excelente de a puncta 
irosite, însă, de Mureșan (min. 46 
și 57), Fazekaș (min. 71). Varodi 
(min. 76) și Czako (min. 85 — șut 
în bară). Cu cinci minute înainte 
de final Ispir e deposedat cu ușu
rință de Niță și craioveanul gă
sește un culoar liber trimițînd o 
pasă lui Țarăiungă, care țîșnește, 
face o cursă solitară și înscrie, pe 
sub Solyom, golul victoriei. în cele 
cîteva minute care au mai rămas 
jocul degenerează din nou, mai 
multi jucători se bruschează și Fa
zekaș este eliminat pentru lovirea 
intenționată a lui Sameș.

Gheorghe NERTEA



DUPĂ 4 RUNDE, IN OLIMPIADA DE ȘAH

ECHIPA ROMÂNIEI (2-2 cu SUEDIA) SE MENȚINE
PE PRIMUL PLAN AL TURNEULUI MASCULIN

ggggjfs lume
• Iugoslavia și Ungaria se distanțează • Zi de odihna in întrecerea feminină

ÎNTÎLNIRI PRIETENEȘTI INTRE SPORTIVII ROMÂNI Șl CHINEZI

In runda a 4-a a finalei mascu
line a Olimpiadei de șah, frunta
șele clasamentului, echipele Iugo
slaviei și Ungariei, au obținut noi 
victorii la scor, care le-au conso
lidat poziția și le-au îngăduit să șe 
desprindă din plutonul foarte com
pact al formațiilor care aspiră la 
supremație, Gazedele au învins 
Olanda cu 3—1, scor cu care șa
hiștii maghiari i-au întrecut pe cei 
polonezi.

Selecționata noastră, care a bene
ficiat de cel mai bun start din 
întreaga Istorie a participării sale 
Ia „Turneul națiunilor", a avut de 
înfruntat tînăra și foarte ambiți
oasa echipă a Suediei. La prima 
masă, Gheorghiu și Anderson, am
bii mari maeștri și rivali în re
centul turneu zonal de la Helsinki, 
au jucat prudent. Remiză. Ciocîltea, 
cu negrele, la masa a doua, a obți
nu egalitatea în fața lui Jensen. 
Ambele rezultate intrau în calculul 
antrenorului Octav Troianescu. Ce
lelalte . două, însă, nu s-au mai su
pus previziunilor. Ghițescu a pier
dut (cu albele) la Liliedahl, un ju
cător cu totul necunoscut pînă a- 
cum, așa că misiunea de a restabili 
egalitatea a căzut pe umerii ingi
nerului ploieștean Carol Partoș. El 
s-a achitat cu succes de această 
sarcină, învingindu-1 cu negrele pe 
Olsen. Scor final: ROMANIA — 
SUEDIA 2—2.

Șahiștii sovietici, câștigătorii in
variabili ai tuturor edițiilor Olim
piadei din 1952 încoace, s-au izbit 
din nou de o rezistență foarte pu
ternică, de data aceasta din partea 
formației bulgare. Boboțov a remi
zat cu Petrosian, la prima masă, 
Tringov a pierdut la Korcinoi 
(masa a III-a) iar Pîdevski l-a în 
vins pe fostul campion mondial de 
juniori, Karpov (în care mulți în
trevăd un viitor adversar al lui 
Fischer), astfel că scorul este egal : 
l'/a—1’/2, o partidă fiind întreruptă

Danemarca, socotită printre can
didatele la ultimul loc, a produs 
marea surpriză a serii întrecînd
5. U.A. cu 2'7i—1>/2. în singura par
tidă decisă a acestui meci, Sloth 
l-a învins, cu negrele, 
maestru Bisguier.

Și încă un rezultat 
Spania — Cehoslovacia
(Coral — Hort V2—V2, Smejkal — 
Medina */2—'/i, Toran — Filip 0—1, 
Jansa — Bellon 0—1). în rest: Ar
gentina — Elveția 2—1 (1), R.F.G.— 
R.D.G. 2—1 (1).

CLASAMENTUL 
de este următorul : 
2. Ungaria 11''t, u. ^„oo.uv. 
9*/t, 4—5. ROMANIA, Spania
6. R.F.G. 8i,’2 (1), 7. U.R.S.S. 8 
8. S.U.A. 8, 9. Argentina 71/2 
10. Suedia 7*/* 11. Bulgaria 7 
12—13. Polonia, Olanda 6*/t,

R.D.G. 5*’t (1). 15. Danemarca 5. 
16. Elveția 4 (1).

în runda a 5-a sint pragramaie 
întilnirile : Bulgaria — Olanda, Po
lonia — R.F.G^ R.D.G. — C.R-SS- 
Suedia — Ungaria. Elreția — 
ROMANIA. Cehoslovacia — Argen
tina, Danemarca — Spania, Iugo
slavia — S.U.A.

*

ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ (juniori) ALE ROMÂNIEI

pe marele

neașteptat:
2>/r—!>/«•

după patru run- 
1. Iugoslavia 12, 
3. Cehoslovacia 

9.
(1),
(1),
(1), 
14.

In competiția feminină a fost ri 
de pauză înaintea ultimei runde a 
preliminariilor. Iată situația din 
serii :

I) U-ILS-S. 6, RJ).G. ți Olc-.da 
Jki, Australia 3 (toate jocurile in- 
cheiate). Irlanda O. In runda a 5-a 
se întilnesc U.RKS. cu Irlanda șî 
R.D.G. cu Olanda.

II) Anglia 7U*. Cehoslovacia 7, 
Iugoslavia 51 ?, Austria 2, Scnția 
V t, Japonia'î. Mai sint de juca: 
meciurile ; Anglia — Cehoslovaca. 
Iugoslavia — Japonia. Scoția — 
Austria.

III) ROMANIA ți Bulgaria F t 
Mongolia 4. Brazilia fi Israel Z- t. 
Elveția 2. Ultima rundă : România
— Elveția. Israel — Brazilia, Mon
golia — Bulgaria.

IV) Ungaria 7, Polonia 6, R-T-G. 
5i.2, Suedia 4, Finlanda 1 .. Sin
gapore 0. Ultima rundă : Polonia — 
Ungaria, R.F.G. — Suedia. Finlanda
— Singapore.

Voknu CHiOSE
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ÎN DIVIZIA A
LA POPICE

ETAPA CALMA,
DAR Șl CITEVA

VICTORII
IN DEPLASARE

In etapa a doua a 
diviziei A, în care au fost prnțrî- 
mate citeva derbyuri. s-au faregia- 
țrat următoarele rezultate :

■ FEMININ

Voința Tg. Mureș — C.S M. Rc * 
2 446—2 324 p. d. Derbyul seriei Need 
a revenit, fără dificulUți, echipei lo
cale. care a avut In Minodora C1MUB 
șl ^Margareta Szemanyi cele pre
cise, jucătoare - 431 s:. rescem
414 p. d. De la reșițence s-a mae» 
cat. în mod deosebit, Marte Stan

- 434 p. d. — performera rcunteaft. (I. PAIJȘ — coresp.).
Instalatorul București — Vo -u 

București 2 205-2 419 p. d. Campcee- 
nele au cîștigat destul ce _ș:r irest 
meci, ’ în care au condus tn perma
nență. Primele două jucătoare afe 
Voinței au fost Cornelia 
(433) și Cornelia Petrușca 4ri‘ Z 
formația nou promovată In driizJe 
s-a remarcat doar Ioana Moidc-.țan.
- 375 p. d.

Gloria București — Metrom Brașoi 
2 429-2 355 p. d. Avîr.d o medie de 
404,5 popice sextetul bucureștea- | 
obținut un rezultat foarie b-n Me
ciul a fost interesant Primele . - a- 
toare ale celor două formații A-.3 
Petrescu 
man (M) 
coresp.).

’Vpința
2 226—2 219 p. d. Experimentata ttr- 
mație clujeană a pierdut in fața 
nerei echipe timișorene la citeva 
„bețe" diferență. Scorul a test sta
bilit de ultima pereche: Elens Z :- 
pașcu (T) — Ileana Racz (O 391-37? 
p. d (P. ARCAN — corespj.

Petrolul Băicoi — Rapid Bucureț'.i 
2 637-2 460 p. d. Petrolistele, intr-o 
formă foarte bună, au surcla'at 
rapidiste. Cele mai precise ccn'-ren
te • Paraschiva Păunescu 
de la înv'ngătoare 
— 460 p. d., de la
ZEA — coresp.).

Voința Cra;ova 
Brașov 2 439-2 442. 
extremis, de către__ ,___ __ ___-
dențiat : Mariana Antuș de la Hidro-

(G) - 461 și Livia Râstă-
- 434 p. d. (O. GUTU —
Timișoara Voința Claj

471 p. <L 
și Vasillca ”intea 
învinse. (I. BRIN-
— Hidromecanica 
Meci cîștigat, !n 

oaspete. S-au evi»

AU EVOLUAT
PEKIN. 1 (Agr provîcîi și tn orașul L’h.in, Capitala 

provincie; Hupei.
în pruna întîlnire, desfășurată la 

Sian, echipa de junioare, alcătuită 
din campioana europeană Lidia 
Lie si Ligia Lupu, a întrecut cu 
5-0 formația gazdă, iaf echipa de 
juniori, formată din Marin Firănes- 
cu. Alexandru Buzescu și Ștefan

In ultimul joc din Europa
al hocheiștilor canadieni

CEHOSLOVACIA CANADA H
Sî

«o. âe 
a îs

zlcs I

ie te

"_ ae 5-a 
a c—*

for-

a fost 
Gezoeie reti
res priatr-un

gs! al luî Kochta, după care se 
apără organizat, resplngînd minu
te în șir atacurile furibunde ale 
canadienilor. Sfîrșitul jocului este 
ie-a dreptul dramatic. • Cu 30 de 
secunde înainte de încheierea me- 
ctriu:. antrenorul canadian Harry 
Sinoen îl înlocuiește pe portarul 
Kea Dryden cu un jucător de 
cimp. forțînd egalarea. Aceasta se 
produce cu 4 secunde înaintea 
Cu.erului final, cind Parise intro
duce pucul în poarta cehoslovacă 
in urma unei învălmășeli,

De remarcat — fapt inedit pen
tru hocheiul european — că parti
da a fost condusă de 3 arbitri, 
cupă modelul meciurilor profesio
niste.

Bilanțul turneului selecționatei 
profesioniste canadiene pe . conți- 
ner.tul european este următorul î 
patru victorii, o înfrîngere. și două 
meciuri egale (4—1 și 4—4 cu Sue
dia : 4—5, 3—2, 4—3 și 6—5 cu 
U.R.S.S.; 3—3 cu Cehoslovacia.

HANDBALIȘTI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

• Steaua București, locul II la Turneul Armatelor
Pr’e‘e->e • D'r.amo București a plecat la Dinamoviada

parte între 5 și 9 octombrie Ia 
Dinamoviada de handbal ce se va 
organiza in orașul Opole din Polo
nia. Au făcut deplasarea 15 jucători, 
printre care Penu. Samungi, Licu, 
Dan Marin, Moldovan și Papp.

Moraru, a cîștigat cu 5-1 în fața 
selecționatei locale. în cea de-a 
doua întîlnire, desfășurată tot la 
Sian, formația junioarelor mici 
(Liana Nihuț, Ildiko Gyongyossi) a 
întrecut echipa gazdă cu 3-0, iar ju
nioarele mari (Lidia Ilie și Ligia 
Lupu) au învins cu 5-1 echipa de 
senioare a provinciei Shensi. De 
asemenea, echipa juniorilor români 
a întrecut Cu 5-3 selecționata de 
seniori a provinciei Shensi. Din 
echipa gazdelor, o comportare foar
te bună a avut jucătorul Hu Ka- 
pin, care i-a învins pe toți cei trei 
componenți ai formației române. 
Fiecare din cele două întîlniri a 
fost urmărită de peste 2 500 de 
spectatori.

în concursul de la Uhan, juni
oarele românce Lidi-a Ilie și Ligia 
Lupu au terminat învingătoare cu 
3-1 în prima întîlnire și au pierdut-o 
Cu 0-3 pe 
au cîștigat 
și respectiv

In afara 
jucători 
luat la 
aceștea, 
concurs 
iar la 4 octombrie vor pleca spre 
patrie.

cea de-a doua. Juniorii 
ambele meciuri cu 5-2 
5-3.
acestor întîlniri, tinerii 
tenis de masă au evo-de

Pekin și Tientzin. Zilele 
ei vor participa la un nou 
în capitala R.P. Chineze,

TELEX
Ciclistul danez Joern Lund a stabilit pd 
velodromul olimpic din Ciudad de Me
xico două noi recorduri mondiale de 
amatori în probele de 4 km și 5 km 
cu timpurile de 4:45,39 și, respectiv, 
6:00,31. tn zilele următoare. Lund va 
face o tentativă de doborfre a recor
dului mondial al orei.
■
Finala turneului de tenis de la Alamo 
(California) va opune pe australianul 
John Newcombe și sud-africanul Drys
dale. în semifinale, Newcombe l-a în
vins cu 6—4, 6—1 pe Okker. iar Drys
dale l-a eliminat cu 7—5, 6—2 pe Ashe. 
In semifinalele turneului de tenis de 
la Albany, Roscoe Tanner a cîștigat cu 
6—7, 6—4. 6—2 în fața lui Andrew Pat
tison, în timp ce Jim Connors l-a în
vins cu 6—2, 6—4 pe Bob Hewitt.
■
Tradiționala competiție automobilistică 
„Cursa de 300 de mile de la Trenton*4 
a fost cîștigată pentru a doua oară con
secutiv de sportivul american Bobby 
Unser. Pilotând o mașini de construc
ție specială. „Eagle-Offenhauser**, el a 
străbătut 483 km în 2h05;06,24 (cu o 
medie orară record de 230,515 km). La 
14 sec. de învingător au sosit trei con- 
curenți americani : Mark Donohue pe 
„McLaren—Offy“, Joe Leonard pe „Par- 
nelli — Offy“ și Bill Vukovici pe „Ea
gle— Offy".
■
în prima manșă a finalei „Cupei Alpi- 
Ior“ la hochei pe gheață, echipa elveți
ană Chaux de Fonds a întîlnit pe te
ren propriu formația Olimpia Liublia- 
na. După un meci echilibrat, victoria a 
revenit cu scorul de 4—3 (2—1. 1—1,
1—1,) hocheiștilor iugoslavi.

Pe circuitul de la Sylverstone (Anglia) 
s-a disputat cea de-a opta probă a 
campionatului european de automobi
lism rezervat mașinilor de turism. Vic
toria a revenit echipajului vest-german 
Jochen Mass—Dieter Glemser (p* o ma
șină „Ford Capri“) care a realizat o 
medie orară de 171,400 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat T. Hezemans (O- 
landa) pe „Ford Capri“, T. Walkinshaw 
(Anglia) și J. M. Uriarte (Spania) — 
ambii pe „„Ford Escort". în clasamen
tul campionatului european continuă 
să conducă Jochen Mass cu 107 puncte, 
urmat de Glemser — 72 p, Fitzpartick 
(Anglia) — 57 p. Birrell (Anglia) — 48 
p și Peltier (Belgia) — 47.

Campionatele mondiale de patinaj ar
tistic — patine cu rotile — au continuat 
la Bremen cu disputarea probei de pe
rechi, în care victoria a revenit cuplu
lui american Gail și Ron Robovitsky. 
învingătorii au totalizat 81,9 puncte, fi
ind urmați de compatrioții lor Kern 
Marshall — Dennis Collier cu 79,6 
puncte și de perechea . vest-germană 
Evelyn Diehl—Michael Weingart cu 79.8 
puncte

‘xZVIHP

&

Fotografia de mai sus vă prezintă pe ciștigătorul unei originale și 
dificile competiții rezervată bărcilor cu motor: cursa Londra — Monte 
Carlo. Barca „HTS“, cu numărul 858, pilotată de englezul Mike Bellamy, 
a avut nevoie de 71 de ore și 35 de minute pentru a parcurge cele 2 944 
de mile ale întrecerii, ceea ce corespund unei viteze medii de 66,2 km 
pe oră. De remarcat că barca clasată pe locul doi a sosit după.. 8 ore !

Foto! KEYSTONE
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■

IX TIRUL CICLIST

AL BULGARIEIKfOXIi.

I. CLPNLA SE MENȚINE•arr a

PE LOCLL 6
s!-:

« -

• e-r

Ca

«Â

*

■a ș

cu TSKA 
cu Legia 
cu Dukla 

eu Honved

1973; Pfrontea Jt 
(i) :
L 1973: Weagea 
si slalom (m) ;
1973 : Adelbo4ea

- 1;. 
t t :

IN CAMPIONATUL DE POLO

parare •:
•raarr-4

I

7

ASTA-SEARA ARE LOC TRAGEREA LA SORȚI
PENTRU TURUL II IN CUPELE

Astă-seară, la Roma, se vor trage 
la sorți meciurile din turul al doi
lea din cupele europene la fotbal. 
Prin urmare, vom afla care 
vor fi viitoarele adversare ale e- 
chipelor românești F.C. Argeș, Ra
pid și Universitatea Cluj (dacă a- 
ceasta se califică în meciul din 
prima manșă cu Levski Spartak, 
al cărui retur are loc miercuri, la 
Sofia). - ........

Iată echipele calificate în
II:

duk Split, Rapid Viena, Wrexham, 
Hibernians, Rapid București, Cork 
Hibernians, Besa, F.C. Carl Zeiss 
Jena.

„CUPA U.E.F.A."

tu-
rul

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

Madrid, S. C. Andcrlecht, 
Dozsa, Celtic Glasgow, 

Mflnehen, Juventus Torino, 
Lisabona, Dinamo Kiev,

EUROPENE

DINAMO CONTINUA

Rea!
Vjpeati
Bayem
Benfica
T-8.K.A. Sofia, Gornik Zabrze, F.C. 
Magdeburg, F.C. Argeș, Derby 
County, Omonia Nicosia, Ajax Am
sterdam și Spartak Trnava.

SERIA REZULTATELOR RECORD ClxJ S«-

CUPA CUPELOR"

I.F.K. Norrkoping, Universitatea
Cluj sau Levski Spartak, Borussia
Mdnchengladbach, F.C.
Tottenham, Hvidorve,
F. C. Koln, Vikinger Stavanger,

CAMPIONATE...

Bruges, 
Valencia.

Feyenoord, F.C. Liverpool, Gras
shoppers, Vitoria Setubal, F. C. 
Kaiserslautern, C.U.F. Barreirense, 
Las Palmas, Olympiakos Pireu, Dy
namo Berlin, F. C. Porto, Steaua ro
șie Belgrad, Internazionale, Beroe 
Stara 
A.E.K., 
Slovan 
șcliede, 
Drezda. 
Budapesta.

CAMPIONATE...

Zagora, Ararat Erevan, 
Florentina, O.F.K. Belgrad, 

Bratislava, Twente En- 
Ruch Chorzov, Dynamo 
Frem Copenhaga, Honved

Sîmbătă și duminică au fost pro
gramate, la București, Oradea și 
Arad, partidele unei noi etape-tur- 
neu a campionatului divizionar A 
de polo.

„Triunghiularul" desfășurat in 
Capitală, în bazinul de la Ștrandul 
Tineretului, a reunit formațiile Pro
gresul București, Voința și Politeh
nica, ambele din Cluj.

în prima partidă, disputată sitn- 
bătă. s-au întîlnit cele două echipe 
clujene. Rezultatul (7—1 pentru 
Voința) vă este, desigur, cunoscut 
dar revenim pentru a-i anunța pe 
autorii celor 11 golur: marcate tn 
acest meci : Claudiu Rusu 4. Fu- 
lop, Pop și Daroczi pentru Vntr.ța. 
respectiv Dobaru 2. Tișe și Gavriș. 
Au fost acordate două lori tur de 
la 4 m, una transformată de Do- 
baru. cealaltă fiind ratată de către 
internaționalul Claudiu Rusu. Ar
bitrul Paul Niculescu a condus 
corect dou» formații care s-au în
trecut în limitele sportivității.

Duminică dimineață Progresa' 
București a primit replica Poltleh 
nicii. de care a dispus, relativ ușor 
cu 9—4 (2—2. 2—1, 3—1, 2—0). la 

' capătul unui joc în care doar pri
ma repriză a fost echilibrată. Au 
înscris ; Mirea 3. Pleșa 3. Muntea- 
nu. Cocor» și Ion Gheorghe tdm 
4 m) pentru gazde, E. Pop 2. V 
Pop și Kovacs pentru oaspeți. Am 
consemnat aceeași sportivitate ca și 
în meciul de acum două zile și 
același arbitraj corect, prestat de

Turnetc de la Cnoea 2 
din noo decalajul vajoctc 
între echipa eanrixoaaă s 
tatea ceăoriarie dtvrrrar» 
zultatele prhnekr 
Bucurerd — Oita 
(6—0 6—0. 5—0. 
— IEFS S—3 
5—0).

în prima pert.dă s-xcet* pewo- 
pare a poSocșalăc 
aceea de a h 
ralui. Celălal 
1.EFS) a f< 
roase nerec- 
tei iatilnirt. 
care a rood 
să dicteze no 
eliminări, dintre ca 
studenților (P. LORINCZ - eor«s*J.

Iată și celelalte r—zi
București. Voința Cluj - 
București 5—5 (1—Ol 1 
0—2): la Oradea. IF. FS — Otuț-pîa 
Oradea 10—6 (4—0. 2—2. 1—I. s—3 . 
la Arad. Vagonul — RapSd 7—12 1—3, 
1—1. 2—4, 3—4). Vagonul — Crișuî 
Oradea 9—5 (3—2. ——2- 3 0. 1—1). 
Rapid — Crtșul 13—3 (3—0, 
3—0, 3—2).

4- 4—k 5—I

L

r.scve 
C-asa:

AUetieo Madrid. AC. Milan, 
Ferenevarvș Budapesta. Schalke 01, 
Sparta Fraga. Spartak Moscova, 
Legi» Varjevia. Leeds United. Haj-

R. F. a GERMANIEI : DOUA ECHIPE 
NEÎNVINSE

După patr’- etape, în campionatul 
vest-german conduce Bayern Miln- 
chen (golaveraj 13—1) cu 8 puncte, 
urmată de Kickers Offenbach (gol
averaj 9—3) cu 7 puncte. Ele stnt de 
altfel singurele neînvinse, spre deo
sebire Hamburger S.V., Hertha și 
Rot Weiss Oberhausen, care pînă a- 
eum nu au totalizat nici un punct I 
Ultima fiind sancționată de federa
ție, va pierde la sfîrșitul campio
natului 4 puncte, așa încît, de pe 
acum. Rot Weiss Oberhausen are o 
poziție foarte precară (golaverajul ei 
este de 1-10 !).

Tn etapa a IV-a s-au înregistat ur
mătoarele rezultate: Rot Weiss Ober
hausen — Eintracht Braunschweig 
0-1 ; Eayern Miinchen — Hertha 
B.S.C. 4-0 ; Hanovra 96 - V.Î.B. 
Stuttgart 3-1 ; Kickers Offenbach —

Diissel-
2-2 ; 

04 2-0 ;

CUPEI MONDIALE"

s. >.3
2-3. L 1973: Mariter 
ilocn si slalom uriaș (f)
5-7 L 1973: Garmrvc* 

.două coooriri (tn) ;
9-10 L

coooriri
13-14. 

coborire
15 I. 

slalom uriaș (tn);
16 -17 L 1973 : GnndelwaJd (Elve

ția). coborire și slalom (f);

ALPIN

MEI: «a. 
cw;

Bclo?Meri de —ui-e at-ocfîe pe sndionul San Sin. Intemazicna
0—0. Botunsegna (Inter) ratează o mare ocazie

S.V. Wuppertal 3-1, Fortuna 
dorf — Eintracht Frankfurt 
V.f.L. Bochum — F.C. Shalke____  .
F.C. Kaiserslautern — Borussia Mon- 
chengladbach 3-1 ; Hamburger S.V. — 
M.S.V, Duisburg 1-2. Miercuri are 
loc o nouă etapă.
ANGLIA : LEEDS ÎNVINSA (acasa) Dg 
LIVERPOOL 1

Rezultate înregistrate în campiona
tul englez : Arsenal — Southampton
1- 0 ; Coventry — Chelseă 1-3 ; Crys
tal Palace — Norwich 0-2 ; Derby 
County — Tottenham Hotspur 2-1 ; 
Everton — Newcastle 3-1 ; Ipswich
— Leicester 0-2 ; Leeds United — Li
verpool 1-2 ; Manchester City — West 
Bromwich 2-1 ; ShefPeld United — 
Manchester United 1-0 ; West Ham- 
Birmingham 2-0 ; Wolverhampton — 
Stoke City 5-3.
ITALIA : GOLURI PUȚINE, SITUAȚI! 
INCERTE

După două etape, în campionatul 
Italiei, nici una din echipele fruntașe 
nu se detașează. Ieri, Int£rnaz:ona’e 
și Juventus au terminat la egalitate 
pe teren propriu, iar Milan nu a 
retișit decît un scor alb, în deplasare, 
cu noua promovată Ternana. Goluri» 
marcate au arătat o dispoziție destul 
de slabă a atacanților : în cele opt 
partide s-au înscris doar 11 goluri !

Iată rezultatele și autorii golurilor : 
Atalanta — Napoli 0-0, Fiorentina — 
Lazio 0-1 (Garlaschelli), Internazio
nale — Bologna 0-0, Juventus — Ve
rona 1-1 (Salvadore, respectiv Lupoi
- Juventus a egalat abia în ultimele 

minute), Lanerossi Vicenza — Cagli- 
ari 1-0 (Faloppa), Palermo — Torino
2- 1 (Troja și Vanello, respectiv Pu- 
lici). Roma — Sampdoria 3-1 (Spa- 
cioni 2. Orazi. respectiv Petrini), 
Ternana — Milan 0-0.

CESARE TRENTINI
R. D GERMANA : ULTIMA ETAPA 
NAINTEA MECIULUI CU FINLANDA

Sîmbătă, la Drezda, echipa R .D. 
Germane întilnește în preliminariile 
C.M. echipa Finlandei. Ieri a avut 
loc ultima etapă de campionat înain
tea acestui joc. Iată rezultatele : 
3.F.C. Dynamo — Union Berlin 1-2; 
F.C Magdeburg — Rostoc 3-2; F.c. 
Car! Zeiss Jena — Vorwarts Frank
furt 3-1 ; Dșmamo Drezda — Lok. 
Lemrig 2-1 t Chnnie ■Leipzig — 
H.F.C. Che~ :e 1-1 t Erfurt - F.C. 
Ka-1 Marx Staci: 3-0 ; Zwickau — 
Ws-:t Aue 2-0. în clasament, după 
tret etape : F.C. Magdeburg 6 p.,
Zwickau 6 p.. Dynamo Drezda 6 p., 
Jena 5 p_. B.F.C. Dynamo 3 p. etc.
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