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CINCI ZILE PÎNĂ LA MAREA FINALA i

S ALATIER A DE ARGINT
UN VIS ADEVARAT...

Astăzi, însă, am început să desco
perim defecte pînă și în jocul lui 
Stan Smith. Cîteodată nici nu-mi 
vine să cred că e adevărat... 
După masă mă duc Ia coadă, 

Davis'*. Vreau să 
e aici...

★
la hotel. (Trebuie 

Țiriac și Năstase locu-

■

»>■

■> l

se limpezească și să se adune. Au 
n>ai rămas cîteva zile. In zori mă 
duc la pescuit, Pescuitul mă liniș
tește. Dacă aș lucra și mîine, aș da 
totul peste cap. Totul e bine cind 
se termină cu bine**.

Ion Țiriac înaintează cu pas a- 
păsat, spre terenul de antrenament. 
Ilie aleargă, încercînd să prindă 
ultimele frunze ale copacilor din 
parcul Progresul...

★
Ieri dimineață, la sala Dalles! 

Mă așez la coadă. Oamenii discută. 
Se fac pronosticuri. Cei mai mulți 
văd un 3—2. Copiii îndrăznesc să 
spere într-un 4—1. Culeg frînturi : 
„Ii batem, fraților ! Ce contează că 
au 11 milioane de jucători ?'* Cine
va intervine : „Uitați, însă, că Ashe 
și Richey au trecut la profesio
nism". Replică imediată : „Chiar 
dacă ar avea doi Smith, tot 3—2 e“.

Luni 9 octombrie 1972

A ȘASEA ETAPA A DIVIZIEI A DE FOTBAL să

e calculat în secunde.

deplasare

seteze

despriadversarilor

de „lanterna roșie'

să 
mă

legătura.
ați dispărut, așa, deo-
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® U.T.A. iți anunță revirimentul: a realizat singura victorie in

toate calibrele * Rapid

in fata• Năstase — patru goluri ! # Jiul continuă

văd „Cupa 
conving că
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REZULTATE TEHNICE CLASAMENT

Năstase, in prima dintre cele patru po;.ae-i 
deschide scorul
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STEAGUL ROȘU A REVENIT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
2

PUNCTAJ

Telefonez 
vă spun că 
iese, in aceste zile, la hotel).

— Cu Ion Țiriac, vă rog.
— Aveți
— Unde 

dată ?
— Totul
— Aș vrea să vă văd.
— Unde ești ?

AM ER1C AN 11

Ieri, conform planului de pre
gătire al echipei României, te- 
nismenii noștri au avut o bine- 
făcătoare zi de odihnă. Cu to
tul diferit a arătat această du
minică pentru echipierii repre
zentativei S.U.A. Dornici de a 
profita de fiecare moment pen
tru acomodarea cu terenul fi
nalei, jucătorii lui Dennis 
Ralston s-au deplasat și ieri la 
Progresul. Imediat ce ploaia a 
încetat, tenismenii americani au 
efectuat un laborios antrena
ment, cu efectivul complet al 
formației. Nu a lipsit Stan 
Smith, jucătorul nr. 1 al echi
pei. care s-a antrenat cu asi
duitate.

Or te v-w.

NEAGu

O voce de bătrîn încearcă să tem
pereze zelul suporterilor : „Mai do
mol, copii 1 Meciul e foarte greu'*. 
Tinerii n-au astîmpăr : „Pun ră
mășag că Țiriac ne va aduce un 
punct, la simplu. Cine a ciștigat 
la Mandarino, la Iovanovici, la 
Panatta și la Dibley, o să cîștige și 
la Gorman sau la Solomon. Nu 
scapă Ion ocazia asta... Și ce bine 
ar fi ea asta să se intîmple cind ei 
iși joaca meciul 100 !_“

Vocea radio-reporterului anunță : 
Aici, pe stadionul „23 August”, 

sini in acest moment doi Năstase. 
Pe gazon e fotbalistul Năstase, în 
tribune e tenismanul Năstase'*,

Ele Năstase se odihnește, „ju- 
rinc f bal cu fantezia lui nesfîr-

Sportul studențesc 
F. C. Argeș
Jiul
Sport Club Bacău 
C.F.R. Cluj
Univ. Craiova

Steaua 
Steagul roșu
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— A.S. Armata 3—1 •—
- ,U" ciui 3—C .2—:

(meci țucat la Tg. Jm

ETAPA VIITOARE 15 octombrie
Jiul
Dinamo
Sport Club Bacău 
A. S. Armata 
Rapid
Farul
„U" Cluj
U.T.A.

1.
X 
X
X
X
4
7.
X
9. 

IX 
11. 
IX 
IX 
14. 
IX 
16.

6
6
4
4
4
4 3
4 3
4 3
4
4
4
4
4
4
4
4

2
1
1
1
1

2
2
2
2

2 2 
1 
1

13—
II—

▼

CITIȚI ÎN PAG. A 

RELATĂRILE TRIMIȘILOR

lila

NOȘTRI

MECIUL

3
3

7
6
5
5

3
2
2
2
2 • 4 13—15 4
114 5—12 3
114 4—15 3
• 24 2-4 2

loon CHIRILA

Jaroslav Matousek îl 
încinge dar țe 
xandr Korneliuk, 
pre ba de 200 metri.

echipe • Sportivii români

GRECIA

U. R. S. S.) învingătoare pe

Rafira Fița trece prima linia de sosire in cursa de 800 m, înaintea bulgăroaicelor Tonka Petrova și Svetla Zlateva, 
realizind marea surpriză a Dinamoviadei.

GOLG ETERII

DE FOTBAL ROMÂNIA

SE ASTEAPTA DECIZIA FORULUI DIN ATENA
9

® Dacă meciul Panathinaikos — T.S.K.A. Sofia se vc 
este posibil • Loturile A și de tineret se

Ziua de ieri ne-a adus o oarecare 
clarificare în privința... cauzei care 
ar putea duce la contramandarea 
meciului de poimîine, România— 
Grecia. Comisia specială a U.E.F.A., 
reunită sîmbătă la Zurich, a comu
nicat, cum puteți afla din știrile 
transmise de agențiile de presă, 
decizia sa de rejucare a meciului 
din „Cupa campionilor europeni” 
dintre echipele Panathinaikos Ate
na și TSKA Sofia. Dar, întrucît a- 
ceeași comisie a lăsat la alegerea 
celor două cluburi ziua disputării

de agențiile de presă,

acestei rejucări, Ia 11 sas 
tombrie, nu știm la ac 
dacă reprezentativa Greciei va wr- 
ni sau nu miercuri la Boeacefâ. 
In ipoteza că partida se va d-șnota 
la 25 octombrie, ex.s^ -ji’e șe
sele ca partida de poimîtne să a.iî 
loc. în cealaltă eventualitate, e r 
normal ca selecționata Greciei să 
nu efectueze deplasarea la Bucu
rești. Deci trebuie să așteptăm pri
mele ore ale acestei dimir.e;:.
va sosi comunicarea telefonică a 
federației din Atena.

IERI A FOST SĂRBĂTORITĂ

„ZIUA PETROLISTULUI
Ieri în întreaga țară, s-a sărbătorit „Ziua petrolistului'. In toa.e mu

trele petrolifere au avut loc, cu această ocazie, manifestări cul:u-a.-.yo'- 
tive, la care au participat numeroși muncitori, tehnicieni șt inginer: ca-e 
lucrează in acest important sector al industriei.

Corespondenții noștri prezenți la cîteva dintre aceste acțiuni ne-au 
relatat :

200 DE CONCURENȚ1 PE

TERENURILE DIN CÎMPINA

pina. La atletism rezultate merito
rii au obținut sportivii asociase: 
Poiana.

C. VÎRJOGHIE

șase locuri I • Rafira Fifa a învins o pe Zlateva I
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BRAVO RAFIRA FIȚA I
Prezența la startul cursei femini- 

-e de 8u0 m a semifondistei bulgare 
Svetla Zlateva. clasată pe locul pa
tra la J. O. de la Miinchen și de
ținătoarea unui record de 1:58,9, nu 
mai lăsa nici un dubiu asupra po
rt miei câștigătoare a acestei probe in 
cadrul Dinamoviadei. cu atît mai 
mult cu cit nici adversarele pe care 
avea să le întîlnească nu aveau 
performanțe cit de cit apropiate ci
frei sale.

Dar. cursa e cursă și iată că ieri 
am asistat la, indiscutabil, cea mai 
mare surpriză din cadrul acestei a 
XlV-a ediții a Dinamoviadei 1 înfrîn- 
gerea Zlatevei I La jumătatea distan
ței (G2.4) a trecut în fruntea plutonu
lui de alergătoare gălățeanca Rafira 
Fița, urmată îndeaproape de cele două 
redutabile sportive bulgare Petrova 
și Zlateva Cînd mai rămăseseră de 
parcurs circa 250 de metri,: Zlateva 
a sprintat sec și a trecut pe primul 
loc. In urma ei, la vreo 2 metri, 
fița și Petrova. Așa cum se desfă
șurau lucrurile, victoria Svețlei Zla
teva nici nu mai putea fi pusă la 
îndoială. Ceea ce ne interesa era să 
vedem dacă Fița avea să reziste. în 
final, concurenței Tonkăi Petrova. 
Dar, la intrarea în linia dreaptă, 
Rafira Fița a găsit o rezervă nebâ- 
nuită de energie, s-a desprins cu 
șurință de Petrova și cu vreo 50 
metri înaintea liniei de sosire a 
juns-o și a ' depășit-o categoric 
finalista de la Olimpiadă.

Rafira Fița a obținut nu numai 
o spectaculoasă victorie, ci și o per
formanță valoroasă — 2:04,0, care re- 
prezintă recordul său personal și al 
doilea rezultat românesc, după re
cordul Ilenei Silai, in cursa de 800 
metri.

RLZLLTATE : 1. R. Fița (Româ
nia) 2:04.0. 2. T. Petrova (Bulgaria) 
2:04.5. 3. S Zlateva (Bulgaria) 2:04,5,
4. D. Wierrbou^ka (Polonia) 2:07.8, 5. 
Vahruhova (U.R.S.S.) 2:00.0. 6. J. Je- 
hlickova (Cehoslovacia) 2:08.4.

MATOUSEK ȘI-A LUAT REVANȘA
Ir.trecux in finala cursei de 100 m, 
nosrt.acu] Jaroslav Matousek s-a 

reviașat asupra învingătorului său, 
Aiexandr Korneliuk. în cursa de 200 
nv Sprinterul sovietic a făcut o aler
gare bună pe turnantă, a ieșit chiar 
cu avautaj pe linie dreaptă, dar Ma
tousek a avut o revenire impresio
nantă și a terminat cursa în plină 
terță. Poate că și gabaritul său. su
perior celui al lui Korneliuk, l-a a- 
jutat să înfrunte mai bine vântul din 
față (2,7 m's).

REZULT ATE : 1. J. Matousek (Ceho
slovacia) 21,2, 2. Al. Korneliuk
(U.R.S.S.) 21,4, 3. L Bateri (Ungaria) 
21,8. 4. G11 Dulgheru (România) 22,0,
5. J. Utikaj (R. D. Germană) 22.0, 6. 
K. Ciastowic7 (Polonia) 22,2.

CONFORM AȘTEPTĂRILOR, 
PROSKOVA !

Cehoslovaca Alena Proskova, au
toarea unei performanțe de 1,85 m

in acest sezon, era principala favo
rită la săritura în înălțime Numai 
că, din cauza pistei alunecoase și a 
timpului rece, ea n-a mai izbutit 
să-și reediteze cele mai bune perfor
manțe din 1972.

De altfel, nici una dintre cele 8 
concurente la înălțime n-au putut să 
obțină cifrele pe care le-au real’zat 
în mod constant în atîtea și ati’ea 
concursuri. Ca și băieții, fetele de 
la înălțime au plătit un tribut de 
mulți centimetri. condițiilor grele, 
chiar foarte grele în care s-a deșt 
fășurat întrecerea lor.

Proskova și-a asigurat victoria da
torită faptului că la 1,70 m a izbutit 
să treacă din prima încercare, îp 
timp ce principala sa adversară, Elke 
Kalliwoda, a făcut acest lucru abia 
la a treia sa săritură. La 1,75 m. anț. 
bele concurente au trecut din a treia.

REZULTATE : l. A. Proskova (Ceho
slovacia) 1,75 m, 2. E. Kalliwoda 
(R. D. Germană) 1,75 m, 3. A. Jakcheî

CLASAMENTECHIPE : 
România 104 p, < ___ ______ _
5. Ungaria 92 p, 6. Polonia 61 p. 
7. cehoslovacia 59,5 p.

GENERAL PE 
l U.R.S.S, 195 p, 2. 

133,5 p, 3 Bulgaria 
RD. Germană 103 p.

u- 
de 
a- 
pe

La tradiționala competiție dotată 
cu „Cupa petrolistului”, la Cîmpina 
au participat peste 200 de sportivi, 
care și-au disputat întîietatea la 
popice, atletism și volei. Intrecîn- 
du-i în partida finală pe cei de la 
Flacăra Cîmpina, voleibaliștii de la 
Poiana au ocupat locul I, în timp 
ce în competiția feminină, Tînărul 
petrolist a dispus de Petrolul Cîm
pina, în meciul decisiv pentru pri
mul loc. Din cele 10 echipe prezente 
la startul întrecerilor de popice, 
cele mai bune s-au dovedit forma
țiile Poiana, la masculin, și Energo- 
petrol, la feminin, gmbele din( Cîm-

ATRACTIVE ÎNTRECERI 
LA PLOIEȘTI

In orașul „aurului negru”, 
startul disputelor sportive s-au pre
zentat foarte mulți petroliști. După 
aprige întreceri preliminarii — la 
handbal, popice și volei — fina
lele s-au desfășurat la baza sportivă 
a asociației Rafinăria Teleajen. La 
handbal, cei mai buni s-au dovedit 
a fi reprezentanții petroliștilor din 
Cîmpina, în timp ce la atletism, 
popice și volei pe primul loc 
clasat cei din orașul Băicoi.

„Cupa petrolistul*' a revenit 
acest an sportivilor din Băicoi, 
au obținut cel mai mare număr de 
puncte.

Vașiie ALBU

uite (U.R.SS.) 1.70 m, 4. V. loai 
(România) 1.70 ni. 5. E. Teodorvsci 
(România) 1.65 ni. 6. B. Jazwicka (Po 
lonia) 1,60 m,

PRĂJINĂ IN DOUA... REPRIZE I I
Întrecerea săritorilor cu prăjina a 

început sîmbătă și s-a încheiat.. duș 
minică. Situație cu totul neobișnuită 
concursurilor internaționale. Sîmbăj 
tă, atunci cînd săritorii ajunseseră 
ia 4.70 m. continuarea concursului 
devenise imposibilă din cauza ploii 
torențiale care făcea ca atletii să aț 
lunece, pur și simplu pe pralină Ț 
să nu-și poată efectua Încercările! 
Competiția a fost întreruptă pentru 
20 de minute în speranța-că ploaiă 
se va opri, după care a fost amînală 
pentru duminică.

In felul acesta, duminică diminea
ță, lupta cu ștacheta au răm? -o 
tiea doar doi concurenți : Dinu l’is- 
talu și Ianis Lauris. singurii care 
reușiseră, în ajuns, să treacă peste 
4.70 m.

REZULTATE ; 1. I. Lauris (URSS) 
4.90 m, 2. D. Piștalu (România) 4.80 m. 
" " ‘ ‘ “ m. 4. \Z?

m, 5. K.
O

Hristache

3 Cr. Iv,n (România) 4,60 
Lhotsky (Cehoslovacia) 4,50

Cronici de Romeo VILARA, 
NAUM și Adrian VAS1LIU

Fotografii de Diagoș NEAGU

(Continuare ia pag. a 4-aj
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HANDBAL IN ETAPA DE IERI A DIVIZIEI A VOLEI SURPRIZĂ ÎN CIULEȘTI :

SCORURI STRÎNSE ȘI TREI
Teri s-au disputat noi jocuri In 

cadrul diviziei A la handbal, fetele 
evoluînd în etapa a Vl-a, iar bă
ieții în cea de a II-a.

FEMININ

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
— TEXTILA BUHUȘI 10—10 (7— 
7) ! Puțin previzibil înainte de par
tidă, rezultatul nu constituie decît 
o dovadă concludentă a lipsei de 
formă manifestată de studente. E 
drept că din rîndul lor a lipsit 
Dojna Furcoi (suspendată pe o eta
pă) și că textilistele au abordat 
jocul cu o vigoare și o tenacitate 
rar întîlnite, dar exasperanta lipsă 
de eficiență a interilor echipei bucu- 
reștene (Simona Arghir a înscris 
7 puncte din 20 de șuturi la poartă, 
iar Niculina Iordache a șutat de 4 
ori, neînscriind nici un gol!) a 
făcut ca rezultatul final să fie per
fect echitabil. Principalele realiza
toare : Arghir (7) — Universitatea, 
respectiv Munteanu (6). Au condus 
corect D. Purică și V. Erhan (Plo
iești).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
— I.E.F.S. 9—9 (7—6) 1 Timișoren- 
ce>e au condus confortabil la în
ceput, cu 4—1 și 5—2, dar în final 
au făcut greșeli de apărare, permi- 
tînd oaspetelor să echilibreze situa
ția In repriza secundă, ambele 
formații au comis numeroase nere- 
g'ilarități. Principalele realizatoarei 
Băicoianu (7) — I.E.F.S., respectiv 
Ștef (4). Au condus slab Gh. Cris- 
nic și A. Pali (Petroșani). C. CRE
ȚII — coresp.

RULMENTUL BRAȘOV — MU
REȘUL TG. MUREȘ 11—3 (4—2). 
Gazdele și-au regăsit cadența de- 
abia în repriza secundă, cînd s-au 
detașat net de adversarele lor.

Principalele realizatoare: Florea 
(5) — Rulmentul, respectiv Lueaci 
(2). Au condus bine M. Marin și 
A. Virtopeanu (București). V. PO- 
POVICI — coresp.

PROGRESUL BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 10—8 (6—4)1 Fără 
discuție că aceasta este cea mai mare 
surpriză a etapei, dar după fe
lul în care au jucat „bancarele" — 
cărora le acordăm primul califica
tiv bun din acest campionat — re
zultatul este perfect meritat. Prin
cipalele realizatoare : Catarig (6) — 
Progresul și Stănișel (7) — Rapid. 
G, ROSNER.

MASCULIN

STEAUA — VOINȚA BUCU
REȘTI 15—9 (4—7 !). Lipsiți încă 
de acomodarea cu jocurile în aer 
liber, stînjeniți vădit de terenul 
mustind de apă și surprinși de vi
goarea adversarilor, handbaliștii de 
la Steaua au început partida cu o 
evoluție foarte modestă, fiind do
minați categoric în primele 30 de 
minute. Cu un dispozitiv de
fensiv foarte vulnerabil în a- 
ceastă repriză, campionii s-au- 
văzut în situația de a fi conduși 
la pauză cu 7—4. majoritatea golu
rilor primite de ei constituind gafe 
de apărare, speculate prompt de e- 
levii antrenonilui I. Alexandru. Tn 
partea a doua a jocului, băieții lui 
Oțelea apar însă mult schimbați 
în bine (am spune chiar încălziți 
de-abia acum I) și încep să se apro
pie de jocu.] lor obișnuit, renun- 
țînd însă la șuturile de la distanță 
și canalizîndu-și acțiunile ofensive 
Pe extreme. Tabela de marcaj con
semnează egalitatea în min. 38 (7— 
7), pentru ca în min 47 scorul să

SURPRIZE
devină 11—7 în favoarea campio
nilor. Jucătorii de la Voința nu 
mai găsesc resurse decît pentru re
plici. palide așa încit finalul de 
meci aduce echipei Steaua o victo
rie meritată. De remarcat forma 
foarte bună a portarilor Orban și 
Anca. Principalii realizatori: Ki- 
csid (5) — Steaua și Dima (3) - 
Voința. Au condus bine C. Cristea 
și Gh. Ivănoiu (Constanța).

Horia ALEXANDRESCU

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
INDEPENDENȚA SIBIU 11-8(5— 
5). Echilibrat în prima repriză, jo
cul a dat cîștig de cauză studenți
lor din localitate, care și-au orga
nizat mai bine acțiunile ofensive 
în final. Principalii realizatori î 
Gunesch (6) — Politehnica, respec
tiv Schmidt (4). Au condus slab P. 
Radvany (Cluj) și I. Grebenișan 
(Tg. Mureș). C. TIȚ — coresp.

MINAUR BAIA MARE — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 6—8 
(4—2). Depășiți în prima repriză,, 
studenții a>u avut resurse foarte 
mari, înregistrînd în partea a doua 
a jocului un spectaculos reviri
ment care le-a adus victoria. Prin
cipalii realizatori : Alboaica (3) — 
Minaur, respectiv Cosma (4). Au 
condus cu scăpări V. Epure și N. 
Maghețiu (Timișoara). T. TOHA- 
TAN — coresp.

UNIVERSITATEA CLUJ - 
TROTUȘUL 10—4 (5—2). Mai teh
nici și mai bine puși la punct cu 
pregătirea fizică, clujenii au cîști
gat destui de ușor. Principalii rea
lizatori : Tudose (3) — Universita
tea,, respectiv Badea (3). Au con
dus V. Căpățînă și V. Weiselbaum 
(Timișoara). E. FEHERVARY — 
coresp.

RAPID - „U" CLUJ 1-3!
Ieri, s-au consumat partidele etapei a doua a campionatelor națio

nale de volei. Surpriza etapei au furnizat-o voleibaliștii de la Universita
tea Cluj, care au întrecut, la București, echipa Rapid. în rest, întâlnirile 
s-au încheiat cu rezultate normale

FEMININ
C.S.M. SIBIU — PENICILINA (0—3). 

După un prim set în care slbiencele 
au jucat de la egal la egal cu oaspe
tele, ele au cedat fără drept de apel. 
S-au evidențiat : Marinela Milea, lo. 
landa Popescu, Margareta Vasiu, de 
la gazde, respectiv Aurelia Ichim, 
Florentina Itu, Carolina Hatură. Au 
condus L. Andrieș, din Cluj, și C. Ma- 
nițiu, din Brașov. (I. lonescu — co
resp. județean).

„U“ BUCUREȘTI — „U" CLUJ
(2—3). Meci plăcut; cu faze dinamice, 
terminat cu victoria echipei mai bine 
pregătita fizic. Remarcări : Doina lo

in ,ț. rîndul echipelor modeste. Ei au 
fost întrecuți, fără drept de apel, de 
studenții clujeni în 4 seturi, în ur
ma unui joc în care elevii lui C. Ben- 
geanu au trecut peste momentul cal
culului hîrtiei, după ce au constatat 
că adversarii lor nu prezintă atuuri 
care să le îndreptățească victoria. Lip
siți de coordonare în joc, rapidiștii 
n-au reușit,, să facă față acestui _meci. 
Au arbitrat foarte bine M. Zelinschi 
și Em. Costoiu.

DINAMO - VOINȚA (3—1). Par
tidă dominată categoric de gazde, 
care au cedat un set datorită unei 
premature relaxări și introducerii în 
sextet a rezervelor. S-au remarcat :

FEMININ : Dinamo — Ceahlăul P. Neamț 3—0 (3, 1, 11). Uni
versitatea București — Universitatea Cluj 2—3 (13, —11, 9, —5, —3), 
Universitatea Timișoara — I.E.F.S. 3—1 (8, 10. —4. 8), Farul Con
stanța — Rapid 0—3 (—7, —12, —16), C.Ș.M. Sibiu — Penicilina 
Iași 0—3 (—12, —5, —6), Medicina — Constructorul 3—1 (—4, 7, 
12. 14).

MASCULIN: Universitatea Craiova — Progresul 1—3 (8, —7, 
—7, —10), Dinamo — Voința Arad 3—1 (4, 2, —13, 2), Viitorul Ba
cău — Electra 3—1 (12, —12, 10, 6), Steaua — Tractorul Brașov 
3—0 (8, 12, 6), I.E.F.S. — Politehnica Galați 3—2 (—13, 11, 16, —15, 
13), Rapid — Universitatea Cluj 1—3 (10. —12, —11, —9)1!

OINĂ C.P.B. LA AL 6-LEA TITLU CONSECUTIV

I FOTBAL j 
FAVORITII AU CÎȘTIGAT 

DERBYURILE LOCALE 
seria i: Progresii! Brăila surclasată la Rm. Vîlcea

CRAIOVA, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). întrecerile seriilor 
preliminare s-au încheiat, sîmbătă 
după-amiază, cu următoarele clasa
mente i grupa I — 1. C.P.B. 12 p. 
2. Biruința Gherăești 9 p, 3. Celu
loza Călărași 9 p, (punetaveraj mai 
slab), 4. Te >edo Zărnești 6 p, 5. 
Confecția Rm. Sărat 4 p; grupa a 
Il-a: 1. Dinamo București 12 p, 2. 
Avîntul Frasin 9 p. 3. Avîntul 
Curcani 8 p, 4. Recolta Crasna 7 
p. 5. Tricolorul Baia Mare 3 p.

Pentru locurile 3—4 și-au dispu
tat întîietatea Biruința Gherăești 
și Avîntul Frasin. Elevii lui Eugen 
Cocuț, încep jocul la „bătaie", dar 
fie că nu sînt bine serviți, fie că 
se grăbesc, nu reușesc decît două 
puncte suplimentare prin N. A- 
drușcă I. La fel de șters au acțio
nat și frăsinenii la „prindere". Ei au 
combinat defectuos și au scăpat 
mulți adversari fără a-i fi jucat pe 
cele două culoare. Scor 2—2.

în repriza de la „prindere" ghe- 
răeștenii au abordat jocu] cu mai 
multă hotărîre, au pasat derutant 
și, în consecință, au țintit cu pre

cizie. Net superiori ei au cîștigat 
la un scor concludent: 12—3.

Jocul dintre candidatele la titlu, 
C. P. București și Dinamo, a satis
făcut doar în parte. Dinamoviștii. 
au realizat numai două puncte su
plimentare la bătaie, iar campionii 
n-au mai funcționat la prindere, 
cum ne obișnuiseră, ca un ansam
blu bine armonizat Scorul primei 
reprize i 8—2 pentru campioni.

La „prindere*, dinamoviștii au 
reușit să reducă scorul Ia 8—9, dar 
tipografii găsesc resursele necesare 
să-și mărească treptat avantajul, 
grație loviturilor de trei-sfert'uri 
realizate impecabil de Gh. Matei, 
Ion Anton, Gh. Gruianu și Gh. 
Vlase. Astfel, C.P.B. cîștigă pe' me
rit pentru a șasea oară consecutiv 
și a noua oară alternativ titlul de 
campioană a țării. A arbitrat cu 
scăpări, care însă n-au influențat 
rezultatul, sibianul P. Istrate. Au 
evoluat formațiile i C.P.B. : Ilie 
Dacău (căpitanul echipei), D. Băr
bierii. I. Anton, V. Gălățeanu. A. 
Burcică, Gh. Vlase, Al. Matei, Gh 
Matei, Gh. Gruianu. V. Tudorancea

și N. Tudoran. Dinamo: M. Mihai 
(căpitanul echipei), J. Hazapan, Gh. 
Berăsoaie, I. Stanciu, Gh. Negrilă, 
P. Blaj, A. Urlea, Gh. Vasile, I. 
Farcaș. Gh. Velicu și P. Gălățeanu.

Celelalte rezultate: Avîntul
Curcani — Celuloza Călărași 8—6 
pentru locurile 5—6 ; Torpedo Zăr
nești — Recolta Crasna 8—0 pen
tru locurile 7—8 și Confecția Rm." 
Sărat — Tricolorul Baia Mare 6—0 
pentru locurile 9—10.

Tr. IOANIȚESCU

neci și Iolanda Totoran de la bucu- 
reștence, respectiv Mariana Petrescu 
și Ileana Tabără. A cpndus cuplul : 
C. Armășescu — C. Florescu. (D. Dia- 
conescu — coresp.).

FARUL — RAPID (0—3). Mai expe
rimentate, voleibalistele de la Rapid 
au învins la capătul unui joc dispu
tat. Evidențieri : Eugenia Rebac, Cris
tina Băltărețu, Constanța Bălășoiu de 
la învingătoare, respectiv Emilia Cer- 
nega. Carmen Marinescu și Aurelia 
Focșa. Au arbitra- L Amărășteanu, din 
Craiova, și D. Dobrescu, din Ploiești. 
(C. Goldenberg — coresp.).

„U“ TIMIȘOARA - I.E.F.S. (3—1). 
Superioare în jocul la fileu, timișo- 
rencele au învins pe merit. S-au re
marcat : Maria Antonescu, Marianne 
Wolf, Brigitte Wolf, Doina Coste, de 
la „U“, respectiv Rodica Cilibiu, Ma
ria Cengher, Luxa Ghiță. Au arbitrat 
brașovenii V'. Arhire — L. Păltinișan. 
(P. Arcan — coresp. județean).

DINAMO — CEAHLĂUL (3-0). Pu
ține eforturi au trebuit să depună 
dinamovistele pentru a-și adjudeca 
victoria, în fața fragilei echipe din 
P. Neamț. Au condus bine Em. Iliescu 
— M. Waldinger.

MASCULIN

RAPID — „U* CLUJ H—3) 1 Vișiniii 
din Giulești au dat semnalul căderii

Stoian și Schreiber de la învingători. 
Au arbitrat foarte bine D. Medianu 
și C. Nistor.

„U“ CRAIOVA — PROGRESUL 
(1—3). Joc de factură tehnică modestă, 
cîștigat pe merit de oaspeți. Au ar
bitrat bine V. Ranghcl, din Ploiești, 
și Em. Ududec, din Galați. (N. Dră- 
gănoiu — coresp.).

VIITORUL - ELECTRA (3—1). Bă
căuanii s-au impus în fața noii pro
movate, la capătul unei partide viu 
disputate. Au condus C. Pitaru, din 
Sibiu, și M. Neamțu. din P. Neamț. 
(I. lancu — coresp. județean).

STEAUA — TRACTORUL (3-0). 
Meci de valoare tehnică medie în 
care bucureștenii au intîmpinat o 
slabă rezistență din partea oaspeților. 
S-au remarcat : Bartha și Rauch de 
la Steaua, respectiv Rednic. Au con
dus : M. Oancea și V. Vrăjescu.

I.E.F.S. — POLITEHNICA (3-2). A 
fost un joc spectaculos, care a du
rat aproape 3 ore, încheiat cu vic
toria gazdelor, mai lucide și mai ma
ture. S-au evidențiat : Ilandrea, Pop 
și Păștean, de la învingători, respec
tiv Gheorghe, Dumitrescu, Zugravu. 
Au arbitrat î M. Albuț și N. Beciu. 
(Iulian Costiniu).

POLO TN PRIMA MANȘĂ

DINAMO $1 RAPID AU TERMINAT

IA EGALITATE DUPĂ
Prunul veritabil derby al campi

onatului național de polo și o pri
mă deziluzie. în manșa de ieri di
mineață, Dinamo și Rapid Bucu
rești, cele două echipe care candi
dează și în acest an la titlul repu
blican și-au dezamăgit în mare 
măsură suporterii, oferindu-le o 
partidă anostă, de un slab nivel 
tehnic, încheiată cu un rezultat de 
egalitate i 4—4 (1—1, 1—0, 0—1,
2—2).

Atît dinamoviștii, care datorită 
ținui lot superior porneau cu prima 
ș.insă, cit și feroviarii, au acționat 
maj mult static, cu foarte rare 
contraatacuri, așteptînd de fiecare 
dată., greșelile adversarilor. De 
altfel, aproape toate cele opt punc
te ale meciului au fost înscrise din 
stuații de superioritate numerică, 
din penalty-uri, sau ca urmare a 
unor grave greșeli de apărare.

Campionii au condus de trei ori 
și de fiecare dată au fost egalați. 
In ultima repriză și Rapidul s-a

O PARTIDĂ SLABĂ
aflat în avantaj. Crezînd însă că 
scorul de 4—3 le va fi suficient 
pentru victorie, giuleștenii nu au 
mai continuat să atace, s-au retras 
în defensivă, permițînd dinamoviș- 
tilor să egaleze în ultimul minut 
de joc. Au înscris pe rînd : Kro
ner (D), Slavei (R) din 4 m, Novac 
(D), Slăvei s.n., Popa (D) s.n., Olac 
(R), C. Rusu (R) s.n. și Frîncu 
(D) s.n. •

N. Nicolaescu (Buc.) a condus 
autoritar următoarele formații: 
DINAMO: Huber (Frățilă) — Kro
ner. Zamfirescu, Mihăilescu, Novac, 
D. Popescu, M. Popescu, Nastasiu. 
Popa. V. Rusu, Frîncu ; RAPID : 
Chețan (Mureșan) —Szabo. Țăranu. 
Culineac, Slăvei. F. Teodor. Ser- 
van. C. Rusu. Olac. Miu.

Alte rezultate: la Cluj, Voința 
Cluj — Crisul Oradea 12—7 (2—2. 
2—3, 4—2, 4—0) și Crișul Oradea 
— Olimpia Oradea 10—5 ; la Arad. 
Vagonul — Politehnica Cluj 11—10 
(1—2, 4—3, 3—3, 3—2).

LUPTE
Cele 18 formații de lupte libere 

și-au reluat, ieri, activitatea compe- 
tițională, odată cu prima etapă a re
turului campionatului național pe e- 
chipe. Cum in București au fost pro
gramate trei dintre triunghiularele 
acestei etape, am putut urmări evolu
ția a nouă echipe.

Una dintre aceste întîlniri (cea or
ganizată de clubul Rapid) s-a dispu
tat în Sala de antrenament a clubu
lui Steaua (1 ?). Nu se poate spune, 
însă, că sportivii de la Rapid au 
pierdut astfel „avantajul teren.:! : ■ 
deoarece valoarea partenerelor în
trecere ale tinerei formații Raoi : 
(Steaua și Dinamo Brașov > era r et 
superioară. Indiferent — așadar — 
de locul de desfășurare a iniil.-.iriLr. 
rezultatul era același.

Cu toate acestea, sportivii de ia Ra
pid au luptat cu multă ambiț e 
deși sînt foarte tineri (7 junior: au 
realizat meciuri destul de echilibrate
în compania valoroșilor lor 
In partida cu Steaua, juni: 
Bălâianu (18 ani) a procj 
surpriză, învingîndu-1 i?e I 
tru, component a! Io: . _i : 

Firește, rezultatul fir. al 
vorabil sportivilor r 

Prima partidă a 
adus pe saltelele de 
torii de la Steaua « 
Disputa celor două 
mult mai echilibrat 
tam și dacă scorul 
13,5 pentru Steaua), 
rește și faptului 
în care luptător 
duceau la puncte 
calificați fsapreon 
pierzi r. 
tel* ia 
tre P.
Irian 
șî Sloi 
tine r

că

=a-e -f -efer 
Cmbm — E.

— T. Stoian.
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MARI SURPRIZE ÎN PRIMA ETAPĂ A RETURULUI LA „.LIBERE"*

f AUTOMOBILISM! Cu toată vremea Defavorabilă viei

FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE VITEZA ÎN COASTĂ 

S-A BUCURAT DE UN SUCCES DEPLIN
CLUJ, 8 (prin telefon, de la trimi

sul nostru). Cu tot timpul ploios mii 
de localnici, înarmați cu pelerine și 
umbrele, au luat cu asalt dealul Fe- 
leacului, „teatrul" de desfășurare a 
fii ilel campionatului național și al 
concursului internațional de viteză în 
coastă Timp de aproape șase ore, cît 
aii durat alergările, clujenii nu s-au 
indurat să-și părăsească locurile, a- 
plaudînd frenetic pe temerarii auto- 
mobiliști.

Nici de data aceasta recordul ab
solut al coastei, 2;56,0 — stabilit în 
1938 - nu a putut fi ameliorat. Și 
totuși, mai mult decît oricînd, exce
lenta performanță a fost serios ame
nințată în general s-au scos rezul
tate bune concurenții prezentînd ma
șini eu unele îmbunătățiri tehnice da
torită cărora randamentul acestora a 
fost simțitor sporit.

Etapa a IV-a a campionatului na
țional de viteză în coastă nu a adus 
nici o modificare în clasamentul ge
neral după trei etape, deși la clasa a 
doua, de pildă, victoria în cursa de 
pe Feleac nu a mai revenit valoro
sului sportiv E. Ionescu-Cristea ci re-

șițeanului FI. Bejan. La celelalte 
clase, în afara ciștigătorilor s-ac mai 
evidențiat O. Kuhărtz (Brașov) la 
clasa a IlI-a. care a reușit să se cla
seze imediat In urma liderului Marin 
Dumitrescu, Zoltan Tomay (Cluj) 13 
clasa a V-a și alții.

Noii campioni ai curselor de coastă 
sînt, în ordinea claselor : E. Ior.escu- 
Cristea, M. Dumitrescu, E. Ionescu- 
Cristea și FI. Morassi.

Iată acum primii trei clasați în e- 
tapa a IV-a : cl. a ll-a. FL Be-an (Re
șița — Flat 850) 426,4: CL a IU-a, 
M. Dumitrescu (Buc. — Fiat 128) 
4:08,4 i cl. a IV-a, E. Ionescu-Cristea 
(Buc. - Renault 8 G) 3:34,0: cl. a V-a, 
FI. Morassi (U.A.P. — Renault 12 G) 
3:34,0.

Concursul internațional s-a soldat 
cu victoria alergătorului Johan Kbhler 
(R. F. a Germaniei) 3:19,9, care a 
pilotat o mașină B.M.W. Alpin. El 
a f-st urmat de Luciano Inocentti 
(Italia — Alfa Romeo 1600) 3:29,5 și 
FI. Morassi (România — Renault 12G) 
3:30,0.

Gh. ȘTEFANESCU
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Mihai TRANCĂ
UN TRIUNGHIULAR DE... 6 ORE !
An:.—.pam că triu-.giularul Progre

sai Răcorești — Steagul roșu Bra
șov — Progresul Brăila va fi extrem 
de echilibrat și deci nu se va în
cheia nrea repede. Dar, în nici un caz, 
nu ne așteptam că întrecerile începute 
ia ora 10 dimineața, se vor termina 
la ora 16.

Mai fntii s-au întîlnit echipele din 
provincie. Steagul roșu a cîștigat (e 
drept. Ia o diferență apreciabilă) cu 
26>—I3ț5 în fața formației de pe ma
lul Dunării, dar scorul nu reflectă 
nici pe deșarte aprigele încleștări din
tre luptătorii celor două garnituri.

Tn cea de a doua confruntare, Pro
gres.;; București — Progresul Brăila, 
echilibrul a fost prezent, de la primul 
pină la ultimul meri, partida termi- 
nindu-se la egalitate : 16—16.

Disputa dintre echipa gazdă și Stea
gul roșu a luat sfîrșit cu victoria 
luptătorilor brașoveni cu rezultatul 
de 23-13.

La întrecerile acestui triunghiular 
s-au remarcat D. Butu (cat. semi- 
muscă). C. Moldovan (pană), C. Fodo- 
rea (semiușoară) și 1. Kornuta (semi
grea) de la Steagul roșu. M. Voicu 
(cocos), V. .Moraru (ușoară) și V. lorga 
(mijlocie) de la Progresul Brăila,

Gh. Dobrănel 'Dinamo Brașov) a obținut o spectaculoasă victorie, la 
,'ă de puncte, in partida cu Nicolae Cristea (Steaua). Iată-l pe 

:^p:ă:yrul brașovean (dreapta) in timpul unui atac la coapse
P. Ionitâ (muscă), M. Marian (pană)
- M. Gălățeanu (grea) de la gazde.

■ . arb:-rat bine Gh. Conciu (Galați)
- N. Hasler (Buc.). Slab a condus 
C. Amariei (Medgidia).

Costin CHIRIAC
DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINSA I
Triunghiularul din sala Floreasca II, 

care a reunit formațiile Dinamo Bucu
rești, Nicolina Iași și Autosport Sf. 
Gheorghe, a fost de o mare specta
culozitate. La aceasta a contribuit și 
faptul că ele au dat loc la o serie 
de surprize. De pildă, formația Di
namo București a fost întrecută de 
Nicolina Iași, la un scor edificator : 
20—16(1), deși ieșenii n-au prezentat 
concurent la categoria semimuscă. 
După succesul în fața dinamovișților, 
sportivii de la Nicolina au cedat, în 
mod surprinzător, în fața celor de la 
Sf. Gheorghe. Scor : 20,5—10,5. în ul

tima partidă, Dinamo a învins pe 
Autosport cu 23—17. (George ROSNER 
— coresp.).

La Odorhei, echipa Lemnarul din 
localitate a primit replica formațiilor 
A.S.A. Brașov și C.F.R. Tir ișoara. 
Localnicii au obținut două victorii 
(25—17 cu A.S.A. Brașov și 21,5—18,5 
cu C.F.R. Timișoara), acumulînd 
puncte prețioase. întîlnirea dintre 
A.S.A. Brașov și C.F.R. Timișoara s-a 
terminat la egalitate : 20—20. Au arbi
trat corect C. Popescu. I. Bobei și 
V. Dona (toți din București). (A. PIA- 
LOGA — coresp.).

Triunghiularul de la Tîrgoviște a 
reunit pe sportivii din localitate și 
pe cei de la Dunărea Galați și To- 
mistex Constanța, Formația C. S. Tîr
goviște a cîștigat ambele întîlniri : 
21—11 cu Dunărea și 21,5—16,5 cu To- 
mistex. Dunărea Galați a învins pe 
Tomistex Constanța cu 21—15. (M. A- 
VANU — coresp. județean).

DELTA TULCEA — C.F.R. PAȘ
CANI 2—1 (1—1). Au marcat: Leca 
(min. 26), Florea (min. 79), respectiv 
Mărculescu (min. 30). A condus 
foarte bine C. Petrea — București. 
(P. PEANA,.coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — CEA- 
HI.AUL P. NEAMȚ 2—0 (1—0). Go
lurile au fost realizate de Grădinaru 
(min. 9) și Buduru (min. 54). în 
min. 66, Enciu (Ceahlăul) a fost eli
minat pentru intenția de lovire a 
adversarului. A arbitrat foarte bine 
A. Munich — București. (AL. 
PANA, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — PRO
GRESUL BRAILA 4—0 (2—0). Au 
înscris : Iordache (min. 14 și 45), 
Horovitz (min. 67) și Haidu (min. 88 
din 11 m). Foarte bun arbitrajul lui 
Gh. Nicolae — București. (P. GIOR- 
NOIU, coresp ).

ȘTIINȚA BACĂU — METALUL 
| PLOPENI 1—1 (0—0). Autorii golu

rilor : Săvulea (min. 58) pentru
Știința, Spiridon (min. 70) pentru
Metalul. în min. 70 Tănăsache (Ști
ința) a fost eliminat pentru proteste 
la deciziile arbitrului. I. Urdea — 
București a condus satisfăcător. 
(GH. DALBAN, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de Geor
gescu (min. 87). A arbitrat excelent 
C. Manușaride — București.

POLITEHNICA IAȘI — GLORIA 
BUZĂU 1—0 (1—0). Golul victoriei 
a fost marcat de Marica (min. 5). 
Bun arbitrajul lui A. Pilosian — 
Constanța. (D. DIACONESCU, co
resp. județean).

POLITEHNICA GALAȚI — F.C.

SERIA A ll-a:
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

C.F.R. TIMIȘOARA 2—0 (0—0). Go
lurile au fost realizate de Mehedinți 
(min. 53) și Șchiopu (min. 60). A ar
bitrat foarte bine N. Petriceanu — 
Bticurești. (P. ARCAN, coresp. ju
dețean).

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL BAIA MARE 1—0 (1—0). Uni
cul gol a fost înscris de Gocan 
(min. 21). în min. 61 Goia (Gloria) 
a ratat un penalty. A condus bine 
I. Rus — Tg. Mureș. (I. TOM.A, 
coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
CORVINUL HUNEDOARA 1—0 
(0—0). Autorul goluloi • Dinca (min. 
60). I. Boroș — " ra a arbi
trat bine. (M. X ANU, coresp.)

METROM BRAȘOV — OLIMFIA 
SATU MARE 1—0 (0—0). A înscris 
Păltinișan (min. 55). în min. 33 Se- 
limesi (Metrom) a ratat un 11 m. 
A condus Al. Văduvescu — Bucu
rești. (E. BOGDAN, coresp.)

OLIMPIA ORADEA — F.C. BI
HOR 1—2 (0—0). Golurile au fost 
marcate de Colnic (min. 65), Schiopu 
(min. 68, din 11 m), pentru F.C. Bi
hor, respectiv Molnar (min. 71). A 
arbitrat excelent V. Topan — Cluj. 
(V. SERE, coresp.)

MINERUL ANINA — C.F.R. 
ARAD 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Tuculia (min. 75). I. 
Barbu — Deva a condus bine. (P. 
LUNGU, coresp.)

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — ELECTROPUTERE CRA- 
IOV a 3—1 (1—1). Au marcat i Bota 
(min. 5 din 11 m), Jimboreanu (min. 
83), Tîră (min. 89), respectiv Bichea 
(min. 33), Competent arbitrajul lui 
I. Haidu — Caransebeș. (Gh. MA- 
NAFU, coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — C.S.M. 
SIBIU 3—0 (1—0). Autorii golurilor: 
Boantă (min. 40 din 11 m), Ciutac 
(min. 47) și Ioniță (min. 73). A ar
bitrat foarte bine M. Marinciu (Plo
iești. (B. STOICIU, coresp-.).

CLASAMENT

GALAȚI 0—1 (0—1). Golul echipei 
F.C. Galați a fost înscris de Mari
nescu (min. 8). în min. 25 Tănăsescu 
(Politehnica) a fost eliminat pentru 
lovirea intenționată a adversarului. 
A condus satisfăcător V. Pădureanu
— București. (T. SIRIOPOL, coresp. 
județean).

CLUBUL SPORTIV TÎRGOVIȘTE
— S.N. OLTENIȚA 0—0. Joc dina
mic și echilibrat. Oaspeții au avut 
o apărare bună. Satisfăcător arbi
trajul lui I. Chiriță — Ploiești. (M. 
AVANU, coresp. județean).

CLASAMENT
1. Poli. Iași 8 7 i 0 16— 5 15
2. Metalul Buc. 8 5 i 2 13— 3 11
3. Delta Tulcea 8 3 4 1 9— 6 10
4. F.C. Galați 8 4 1 3 12— 9 9
5, Gloria Buzău 8 3 3 2 7— 8 9
6. Met. Plopeni 8 3 2 3 11—10 8
7. Chimia Rm. V. 8 2 4 2 8— 7 8
8. Dunărea G. 8 3 2 3 10—11 8
9. Prog. Brăila 8 3 2 3 9—13 e

10. Prog. Buc. 8 3 2 3 4— 9 3
11. C.F.R. Pașcani 8 3 1 4 10— 8 7
12. Știința Bc. 8 3 1 4 9— 8 e?
13. Ș.N. Oltenița 8 2 3 3 11—12 7
14 C. S. Tîrgoviște 8 1 3 4 2— 8 5
15. Ceahlăul P.N. 8 1 2 5 3— 9 4
16. Poli. Galați 8 1 2 5 6—14 4
' ETAPA VIITOARE (15 octom-
brie) : C.F.R. Pașcani — Dunărea
Giurgiu, Chimia Rm. Vîlcea — Poli
tehnica Galați, Delta Tulcea — Pro-
greșul București, Ș.N. Oltenița —
Progresul Brăila, Metalul București
— Politehnica Iași. Ceahlăul p.
Neamț — Metalul Plopeni, F.C. Ga-
lăți — Clubul Sportiv Tîrgoviște,
Gloria Buzău — Știința Bacău.

Scoruri strînse
Corvinul Hunedoara sînt penalizate 
cu cite patru puncte).

ETAPA VIITOARE (15 octom
brie): C.S.M. Sibiu — Minerul Ani
na, F.C. Bihor — Metalul Drobeta 
Tr. Severin, C.F.R. Timișoara — 
C.F.R. Arad, Minerul Baia Mare — 
Chimia Făgăraș, Corvinul Hune
doara — Politehnica Timișoara, O- 
limpia Satu Mare — Gloria Bistrița, 
Electroputere Craiova — Metrom 
Brașov, Metalurgistul Cugir — O- 
limpia Oradea.

JUDO

| HIPISM |
Ploaie de toamnă, măruntă, cu mici 

întreruperi, monotonă. Pe pistă, tră
pașii îndeplinesc cu vădită indispozi
ție efectuarea probelor de calificare, în 
timp ce dri verii, devin cu fiecare 
cursă tot mai greu dș recunoscut sub 
stratul de noroi care-1 *acoperă din cap 
plnă în picioare. Nici în incinta pu
blică spectacolul nu este mai îngădui
tor. Cîteva sute de pasionați se de
plasează eroic, de ici-colo, în „salturi 
de cangur*4, pentru evitarea băltoace
lor în asemenea condiții, semni
ficația degajată, de ansamblul rezulta
telor este foarte relativă. Cine știe, 
ce s-ar fi întâmplat, dacă vremea ar fi fost altfel.,.

Desigur că trebuie sâ ne referim. în 
primul rînd, la proba clasică „Premiul 
Agriculturii**. Ne-a impresionat. de 
exemplu, numărul delegaților din forul 
tutelar care au venit să-l qnoreze cu 
prezența I... A cîștigat cu mare ușu-

HOȚOMAN - VEDETA
rință, Hoțoman — într-adev&r. un 
exemplar excelent — pentru că anturajul său a vrut să-1 reabiliteze după 
exhibițiile precedente, pentru că Fiio- 
mela a încercat prea brusc să-și de
monstreze calitatea și, fiindcă. în afar? 
de Rosalin, toți ceilalți concurenți au 
participat în cursă din obligații.

Avem ohiecții asupra evoluției lepei 
Heroina, care, de la 1.28.9 învingătoare, 
la 1.30.8 cu accident de potcoavă, lâ 
1.31.7 duminica trecută și Ieri, din nou biruitoare în 1.32.6. Să acceptăm că 
aprantiul Florea. ar fi avut în acest, 
răstimp Intenții corecte Cum se ex
plică atunci că, ieri, deși Heroina a- 
corda adversarilor avantaje*' care mer
geau pină la 90 m, a luat conducerea 
plutonului după 700 m ? Au greșit 
handicapeurii sau a manevrat apran
tiul ? PeTitru prima ipoteeă ar exista 
scuze Pentru cea de a doua ipotezei, 
se impun sancțunl.

REZULTATE TEHNICE : cursa I —

1. Poli. Tim. 8 6 1 1 15— 5 13
2. F. C. Bihpr 8 4 o 2 11— 6 10
3. Gloria Bistrița 8 4 1 3 8— 6 9
4. Minerul Anina 8 4 1 3 10— 9 9
5. C.SM. Sibiu 8 4 1 3 8— 8 9
6. Minerul B. M. 8 3 2 3 12— 9 8
7. Chimia Făg. 8 4 0 4 12—10 8
8. Met. Drobeta 8 4 0 4 10—12 8
9. Metrom Bv. 8 3 1 4 9— 8 7

10. Met. Cugir 8 3 1 4 3— 7 7
11. Corvinul Hd. 8 4 2 2 8— 3 6
12. Electroputere 8 3 0 5 7—11 6
13. Olimpia S. M. 8 4 1 3 10— 7 5
14. Olimpia Or. 8 1 3 4 5—11 5
15. C.F.R. Arad 8 1 3 4 7—14 5
16. C.F.R. Timiș. 8 2 1 5 3—12 5

(N.R. — Olimpia Saitu Mare Și

REUNIUNII DE IERI
Flota (G. Avram) 1:41,7, Vestea, sim
plu 3, ordinea 21; cursa a II-a — Obă- 
car (G Sol can) 36.6. Vigurel. Colecția, 
simplu 2, event 30. ordinea 214. ordi
nea triplă 309; cursa a Ul-a Heroina 
(1. Florea) 32,6. Papanaș. Mandarina, 
simplu 37, event report, o.rdinea 306, 
ordinea triplă: închisă; cursa a IV-a ; 
Madison (G. Soleam 39.8. Frigida, sim
plu 4, event 322, ordinea 138. cursa aV- a Hoțoman (Tr. Marcu) 1:30.3. Filo- 
mela. Rosalin, simplu 3. event 28. ordi
nea 160. ordinea triplă 1054; cursa a
VI- a Obreja (Tr. Dinu) 1:35, 6. Venus, 
cota 7, event 44, ordinea 44; cursa a 
VI-a Obreja (Tr. Dinu) 1:35.6, Venus, 
Minunea Ricuța, simplu 3, event 27, 
ordinea 21. ordinea triplă 371; cursa a 
VIII-a Hematom (M, Ștefănescu) 1:47.1, 
Orion, simplu 13, event 63, ordinea 38 
Pariul austriac s-a ridicat la suma de 
lei 13.404 și s-a închis.

Niddy DUMITRESCU

A DOUA ETAPĂ A DIVIZIEI A, 
SUB SEMNUL SURPRIZELOR

întrecerile etapei a II-a din cam
pionatul diviziei A de judo s-au în
cheiat cu mari surprize : în triunghiu
larul de la Cluj, echipa Dinamo tiin 
Brașov, care își surclasase adversa
rele în etapa inaugurală, a fost în
vinsă, în ambele confruntări. Dar 
iată cîteva amănunte de la aceste 
întîlniri.
RAPID BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE 
IN TRIUNGHIULARUL DE LA CLUJ

Dacă în prima etapă, Rapid Bucu
rești (campioana țării) a fost învinsă 
chiar în propria-i sală, la Cluj, ea a 
întrecut pe una dintre garniturile 
care emit pretenții justificate la titlu 
— Dinamo Brașov — cu 3—1. Tn cea 
de a doua partidă, cu Universitalea 
Cluj, rapidiștii au repurtat o nouă 
victorie : 2—1. O altă surpriză a fost 
consemnată în meciul Universitatea 
Dinamo, în care clujenii au cîștigat 
cu 3—2. (Ioan Pocol — coresp.).

VAGONUL ARAD A CÎȘTIGAT 
ȘI LA PITEȘTI...

Confruntările de la Pitești au fost 
dominate de echipa Vagonul Arad care 
a obținut victorii în ambele meciuri : 
cu 4—0 la Montorul Pitești ți cu 3 2 
la I.E.F.S. A treia partidă : I.E.F.S. — 
Montorul 3-2. (I. Fețeanu — coresp.).

LA BUZĂU — 
REZULTATE SCONTATE

Echipa locală Șoimii a dispus atît 
de Constructorul Miercurea Cine 
(4—0), cît și de Șăoala sportivă ni 2 
București (4—1). IJa rîndul lor. elevii 
bucureșteni. au cîștigat în fața con
structorului (3—1). (D. Marin — coresp.).

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la concursul pronosport 
nr. 41, etapa din 8 octombrie 19~2

T. Steagul roșu — Rapid 1
II. Jiul — Dlnamo București l

III. F. C. Argeș — Petrolul l
IV. Univ. Craiova — „U“ Cluj l
V. Sp. studențesc — U. T. Arad 2

VI. C.F.R. Cluj - A.S.A. Tg. M. 1 
VII. S. C. Bacău - Farul 1

VJII. Steaua - C.S.M. Reșița l
IX. Politehnica G1 — F. C. Galați 2
X. Olimpia Ord. — F. C. Bihor 2

XI. Politehnica Tim. — C.F.R. Tim l
XII. Chimia Făg. — C.S.M. Sibiu .1 

XIII. Gloria Bistrița—Minerul B M 1
Fond de premii 375 421 lei.
Plata premiilor la acest concurs se 

va face astfel : în Capit.ală de la 13 
oct. a. c. pină la 22 noiembrie 1972 
inclusiv.

Tn țară de la 17 oct. a. c. pînă ia 
22 noiembrie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de
I .OTO-PRONOSPORT

TRAGEREA SPECIALĂ -10 OCTOMBRIE 1972
atribuie in număr NELIMITAT

• AUTOTURISME DACIA 1 300 și DACIA 1100 • EXCURSII la BRAȘOV cu petrecerea REVELIONULUI
• PREMII ÎN BANI DE VALOARE FIXĂ Șl VARIABILĂ

PARTICIPAREA SE FACE PE BILETE DE 2 LEI, 5 LEI Șl 15 LEI VARIANTA. VARIANTELE DE 15 LEI DAU DREPTUL 
DE PARTICIPARE LA TOATE EXTRAGERILE CU ȘANSE MARI DE CÎȘTIG

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETEtOR!



[TAPA DOMINATĂ Ot GAZDfc: 7 MMI
AIE fORMATIILOfi CARE AU EVOIUAT ÎN DEPLASARE

J

F. C. ARGtȘ 3 (2)

PETROLUfc 0(0) • •• Au învins cei care
PITEȘTI, 8 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
In ciuda unui timp friguros cu 

burniță și vreme mohorită, un nu
măr relativ mare de spectatori 
(8 000) dintre care peste 1 000 plcieș- 
teni, s-au încumetat să urmărească 
meciul dintre F. C. Argeș și Petro
lul. îndelungatele momente presă
rate cu ropote de aplauze sînt do
vada nivelului ridicat de joc în care

fundaților centrali de la F. C. Ar
geș care în două rinduri i-au ofe
rit posibilitatea lui Opr.șan s: Ioa 
Constantin să se afle la un pas ce 
a deschide scoruL Dar totul s-a 
sfirșit cu bine si. treptat, argeșe
nii au pus stăpimre pe joc dotru- 
nîndu-și copios adversarul. Mat ales 
că forța ofensivă a oaspeților a 
slăbit din clipa în care s-a acciden
tat Ion Constantin. M Popescu «:

Stadion 1 
Au marcat ; 
de ții:

Mai; teren alunecos; timp friguros =; r - < r- : .•
TROI (min. 18), DOBRIN (min. ZS1. ZADl' , —S4, --r r 
6—10, Raportul șuturilor pe poartă : r*—7 -• > --comere :10—3).

F. C. ARGEȘ! Stan - PIGULEA, Ol.TEXM N vn _M. POPESCU (min. 78 Mustetea) — Rad.;. TROI DOBRix 78 Roșu), • ’
PETROLUL : M. IONESCU — N. Ionescu, TUDOR IE Cnngașu (min. 65: Angelescu). COZAREC — Dix ■ TV

stantln (min. 34 Grozea) Moldovan.
A arbitrat C. GHEMIGEAN ***** a-.-A-și Gh. Vasilescu II (toți din București).Trofeul Petsehovschi ; 9.
La tineret rezerve : F.C. Argeș

de de

Petrolul 1—î <>—•»

au abundat suficiente faze spectacu
loase. Atributele partidei : ritm sus
ținut, angajament fizic fără mena
jamente, acțiuni ofensive, finalizate 
cu șuturi precise la poartă, trei go
luri de o rară frumusețe, un Do- 
brin care s-a simțit în largul său 
pe un teren alunecos, dezechilibrîn- 
du-și prin fente și driblinguri ad
versarii, un partener de întrecere — 

* Petrolul — care deși a părăsit tere
nul învins la scor, s-a ridicat une
ori la nivelul gazdelor renunțînd 
la practica des întUnită a echipelor 
în deplasare (apărare supranume- 
rică), abordînd întîlnirea cu vădite 
tendințe ofensive.

Primele minute aparțin gazdelor 
care au posibilitatea să deschidă 
scorul chiar din start. în urma unei 
șarje semnată de Dobrin (min. 2), 
dar șutul acestuia nu are forța ne
cesară să-l învingă pe M. Ionescu, 
ca și a unei pătrunderi a lui Troi, 
mingea expediată de el Irecînd mi
limetric pe lîngă bară. în continua
re, se observă un oarecare decalaj 
între activitatea laborioasă a mij
locașilor, pofta de joc a atacanți- 
lor, în contrast cu unele gafe ale

Prepurgel au stâpln.t mijlocul te
renului. au venit deseori in spriji
nul atacului, compammen: in care 
Dobrin a găsit de fiecare dată so
luția ideală pentru a-și pune in ra

loaze e-ztcpierii. După o suită de 
ocazii ratate, ir. min. 18 Troi are 
satisfacția utsetieru primului gol 
după o eotnbiBație excelentă care a 
făcut $ah-mat apărarea petrolistă. 
mingea CuT-j.- : pe filiera Dobrin 
— M- Pt-pes.ru — Troi. Din această 
clipă. gazde> atacă cu întreg efec
tivul izsceremd majorarea scorului 
care de altfel sirvine în min. 29 
prjitr-uffl gt-i semnat de Dobrin, 
după ce în prealabil i-a tentat pe 
Tu-îorie s: Ciupi tu pe un metru 
patrat Repriza a doua este cea mai 
săracă in faze de poartă. Cu toate 
acestea jocu. nu scade ca ritm și

-• -ir.ă iz.c. j.'-s- 
■ - - ‘.-i -<■ tzei^ie; ul-
• inul g 1 a- medului este înscris

care a efectuat im reușit 
cu Detain și a primit o 
tavă înscriind apoi plasat 
ÎL Ionescu. Jocul de la 

~ iești se irjcrie in categoria celor 
de bună calitate, fapt pentru 
ccs-atuerul terme al clubului 
Madrid. 1„_ s Moîowny Arbelo, 
«est La mec: remarca : ,.F. C. 
ges este uu adversar mai greu de
ci! ne închipuiam".

Gheorghe NEKTEA

SP.STUDENȚESC 1(0)
U. T. A. 4(11
E-am, firește, curioși »ă vedem 

dacă Sportul studențesc va reuș: să 
repete ,.nu mărul’ său din partida 
cu Dinamo. Elram, de asemenea, 
curioși să vedem cum va răspunde 
echipa arădeană jocului de 
practicat de studenți, cel care 
cuse K.O. „ll“-le dinamosnat. 
bine, șocul gazdelor a nimerit 
goi. U.T.A. eschivînd

»or 
fă- 
Ei 
in 

cu elegan-ă

RĂSTURNARE

de Rari u 
-us-doc* 
pasă pe 
Pe b--.gă

care 
Real 
pre-
Ar-

Stadionul
bun; 
5 OW. 
(min.
(minj 
(mini16). RAport 
RApart de 
12—16 (pe spațiul porții :

SPOKTIT. STUDESESr 
— Tânăsescu, D. Niczlae. 
IONESCU - -
jocaru — .r ASÎAIsr'HL " Oe- 
mlan — Leșeanu, Pană. M SANDU, Manes (min 39 O. 1ON»- CU).

U.T.A : Vidac — BIXăU, FDl- VU, POLONI, POPOVIC1 — FE 
TESCU, nOMIDF — VXFXTT, 
Cocdruc, BBOȘOVSCHI. Kun.

A arbitrat C. GHZTA »•••. 
ajutat linie de T. Mean-As ș: 

Iliescu (toți din Brașov-,
Trofeul Petsehovschi : 9.
La tinerei-rezerve : Sportul tn- 

dentesr — U.T.A. 1—1 (1—1)

timp 
Au

37).14 și 
«D

Republicii : terea rece; spectatori — 
marcat : Al. SANDU 
respectiv AXFNTE 
75), BBOȘOVSCn 
și CONDRVC Inunde comerț ; 12—1.
șuturi la :

•—5).
Sucu 

G 
(min. 46 Jurcâ) Co- 
•TAAIAISCHL ~

NU-I MAI LU Jl TRICOULSTEAUA

r
I 117

și precizie, opunînd forței de an
gajament (adeseori orb) clarviz- 
une. calm, inteligență și știință 
fotbalistică. Din confruntarea aces
tor inegale argumente. cele ale 
arădenilor au avut un evident 
și logic cîștîg de cauză, reflecta 
corespunzător pe tabe.a de marcaj.

Istoricul partidei consemnează în 
repriza I o dominare teritorială a 
gazdelor, .ruptă' din cînd in cînd

Mircea Sandu egalează penzru Spo’- 
tul, aducind speranțe in cibă'a 
bucu^ejtenifor. Va urnia, insd. 
trecerea definitird a jocului sub 
zymralul U.T^A.-ei, care oa mc-na 
tried trei poluri Foto : N. DRAGGS

SPECTACULOASA DE SCOR C.S.M. REȘIȚA 0(0)

știu mai nuli...
de contraatacuri arădene. In min. 
19, împotriva cursului jocului, oas
peții deschid scorul, Axente trimi- 
țlnd un șut oerecare. de la mare 
distanță, din unghi (după un „cor
ner scurt1’) care-, păcălește (ca la 
grădiniță!) pe Suctu. mingea tre- 
cind pe sub ei in gol: 0—1. Spor
tul studențesc atacă în continuare 
cu vehemență ș: explicabilă .Ju
ne". dar cei care sînt foarte aproa
pe de un nou go. sînt tot arăde
nii, Condruc șutind (în min. 45) 
de la 6 m în Suciu.

Debutul reprize; a doua părea să 
anunțe răsturnarea forțe.or. ataci- 
rue insistente ale gazdelor aoldir. 
du-se in min. 57 cu un frumos gel 
inserts de M. Sandu 1—1 și cu 
bară ț Iui Tânăaescu intr-un mo
ment de derută < ungurul, de altfel) 
al arădenilor. Scăpată, însă, din 
cleștele acestei presiuni, U.TA. 
iese la joc în stilul care i-a făcu* 
(cîndva. faima. pre
cise, a-temlnd cu deschideri lungi 
.a iei de exacte, schimbări de di
recție. insercalăr. surprinzătoare în 
atac. Și golurile cad — prin forța 
logicii fotbainl ci jucat ca inteliger.'ă 
— unul după altuL în min. 61, 
Dotnide îi pune „pe tavă' o minge 
lui BrosovscM. el cărui sting au 
tartă c a"—2. min.
deschis ir. adiacime. 
ue Suria ueșta rocant 
reului <ie 16 m). pătrunde pinâ 
fața porții, șutind imparabii i 
bară : 1—3 : ia mim 76, 
repetă faza, ii driblează 
Sudu, maremd dezinvolt 
radă._ 1—4 Studenții 
tresărire in penultimul 
joc. „cap" Onavlaa 
B.rău salvează de

Victorie ci ară

75. Axante. 
i. driblează 

la limita ca
ri

Condruc 
pe ace^și 
ca la pa
mat au o 
minut de 

Ionescu. dar 
pe linia port--, 

detașată ! U.T_A
— Sportul : K O. tehnic !

Moriv» FOPESCU

JIUL 2(1)

DINAMO 110J
RFHtOSANI. 8 prin telsfon de la 

trimisul nostru
După cum ne spuneau local" i- 

cii. 3e multă steme stadionul din 
lacalita-» n-a mai fost aii: de plin ca 
azi. ia partida cu Dinamo. Atrac
ția era Crească, iztrucit Jiul 
•i?"d ase pînă E'inn pe tețez pr-- 
priu. iar Dinamo nu gustase din 
cupa amară a înfringerii in mecni- 
ri e din deplasare. în plus, noul a- 
tac al echipei din Valea Jiului aii-

LECȚIA DE LA DRESDA...
Cînd am auzit că frumoasele 360 grade T.V. ale cronicarilor sportivi 

Vornicu, Voleriu, Buhoiu șl Țopescu au programat meciul de fotbal 
R. D. Germano — Finlanda exact la ora etapei, am avut o clipă de re
voltă, strigind : „Renegafii !", Dar, pînă la urmă, obsedat de ceea ce a 
fost la Dresda, am rămas în fața micului ecran, stăpînul nemilos al se
colului nostru.

Ce-a fost, deci, ta Dresda ?
Aproope nimic nou. Peter Ducke und seine Manschaft, i-au tocat pe 

' -ior.dez timp de 90 de minute. Zeița incontestabilă a meciului a 
•ast c ergarea. Am asistat la un fotbal purificat de aproape toate fru 
-.set:-e jocului, in care nu-mi aduc aminte să fi văzut fentind pe ci- 
-•va Cele mai multe din încercările de dribling se soldau cu o cioc- 
- 'e pe-'tru că lipso fentei ducea automat Io întîlnireo celor două cor
puri fizice.

Iz -e; ui de ieri, coechipierii lui Ducke au demonstrat p incontes- 
taa □ superioritate otietlcă. Ei aleargă cu pasul lui... Lasse Viren și nici 
ru au mccar vanitatea pasei netelefonate. în jocul lor, totul e riguros. 
Se creează •~'o-esa că toți jucătorii provi-n din școli speciale de fotbal 
'•-oder-' _-de candidați! se înscriu la vîrsta de 15 ani, după ce au ab
le./.' cv-s. de afletisfn. Această rigoare reprezintă de altfel forța 
echipe C scipEna efortului e perfectă. Atacanții nu sînt vedete, pentru 
:i nici s -t superiori tehnicește fundașilor. Ceea ce am văzut ieri 
es-e „n foxe perfect s;mplificat și adaptat la posibilități, lată de ce, 
ech pc Ducke este, pentru noi, mai periculoasă decît echipa lugo- 
s —. e ce z ai a! care- farmec tehnic incontestabil oferâ posibilitatea 
unor e-ori frumoase

P- ■ ra mec'u R D. Germană — Finlande, melancolia cronicarului 
se z-:•-'.•<■;? Vă închipuiți ce cr putea face echipa noastră dacă or 
c ez z z~ .- s mc cles ambiția invingătorilor de la Dresda I

Mec . ce e- es'e i fond o lecție, Croy, Barntsch, Spaarwasser 
i :ct ce elf r>u-i r-'tă pe nimeni. Am pvut o clipă impresia că Pete: 
□ o -cercat să ,czce citeva minute ca Gerd Muller. Impresia s-a
născut in -.ome.-lu- primului gol, cînd Ducke a .pivotat" ca Gerd, cu 
c-.* sc-_ - spate și □ pasat in dreapta, spre gol. A fost, însă, o sim- 
-e Peter Ducke s-a înhămat imediat la travaliul tuturo' ce
: c- nd in fr.moșul anonimat ol echipei.

Et“ ca F o'-ăe co'e continuă să conducă in grupa noastră, a 
ce--?-:*-c' "că o oo«ă că o învățat lecția defensivei. Bara lui Rissanen 
c o 'ă’pctă iog:că pentru maturitatea cu care finlandezii ou adop- 
:at c —a cp-tnsctacu’ui. singura posibilă față de actualul lor 
ce joc. F-oport • scorului sînt urmarea Io fel de logico a 
ciccj- o- 1 "'a-ceze n căutarea iluziilor.

Să sce cm cb ccert meci de Io Dresda va fi prezentat, așa 
p'î- s. ce a -‘e - co'erilpf*. Să sperăm că „tricolorii" vor
cea sec —c că ac» a-ata forță a viitorilor noștri adversari este tocmo 
-sa oe rci-c—core <e permite să vizeze cu precizie scopuri cor. 

crete

potentioi 
înmulțirii

cum s-c 
ști sâ-și

I. CH.

Un meci aspru, pe uu teren imposibil

CLUJ, 8 (prirt telefon, de la tri
misul nostru)

Mult au tremurat astăzi (n.r. 
ieri), și la propriu și la figurat, 
suporterii C.F.R.-ului, învingătoa- 
rea Rapidului, la București, în eta
pa trecută, și una din revelațiile 
stagiunii de toamnă! Pentru că, 
mai bine de o oră — cine ar fi 
crezut? — echipa care a dat, cit 
de cit, culoare acestei partide, ac- 
ționind dezinvolt, mai în largul ci, 
a fost A.S.A. în perioada la care 
ne referim, punctul forte al mure-

Stadion Municipal; timp r.oros. 
frixuros; teren alunecos: spectatori 
aproximativ 8 000. Au marcat: UIT 
(min. 62). ȚEGEAN (min. 68), ADAM 
(min 74), respectiv NAGHI (rr.'n. 
36). Raport de comete: 11—3. Ra
portul șuturilor la poarta : 14—9 tpe 
spațiul porții: 5—4).CFR.: Gadja — LUPII. Dragi--. 
Szoke. Roman — M. B-etan. TK- OEAX — Pripici (min. SS S B—- 
tan). ADAM, Vișan (min. W Cr. > 
caru), PETRESCU.A.S.A. : Solyom — S ’. ■*:. Vr- 
cheas. Tspir (min. SO Toth). CZAKO — ORZA, bOlOni — Mureșar.. 
NAGHI. Hajnal. Lucac: n (min. 80 
Szekely).A arbitrat EM. PAUNESCU (Vas
lui) *★★★, ajutat la t
Popa și I Ciolan (ambii cin laș:).

Trofeul Petsehovschi : 9.T.a tineret-rezerve : C.F R —
A.S.A. 0—0.

țenilor a fost mijlocul echipei, al
cătuit, o bună parte din timp, din 
patru jucători (Orza, Naghi, Bo'.oni. 
Lucaci II), unii laborioși. cu sarcini 
mai mult defensive, alții tehnicieni 
ți dotați cu clarviziune.

După o jumătate de oră de joc 
mai hotărît și mai aerisit din par
tea formației vizitatoare s-a înre
gistrat și deschiderea scorului i 
servit cu o minge, la marginea ca
reului mare (lateral stingă), Hajnal 
s-a descotorosit inteligent de fun
dașul Szoke, căruia i-e strerv..--".' 
balonul printre picioare, și apoi a 
trimis spre Naghi, venit la fază, de 
undeva din linia a doua și... 0—1-

Tn aceeași notă de evidentă su
perioritate tactică a oaspeților a 
decurs jocul și în continuare, mai 
precis pînă în min. 62. După un 
scurt consult, acolo, pe banca 
C.F.R.-ului, între dr. Rădulescu ș: 
Laurențlu Munteanu, au fost in
troduse forțe proaspete în forma
ția gazdă, S. Bretan (min. 56) ș: 
apoi Cojocaru (min. 60) luînd locul 
lui Pripici și Vișan.

Sub impulsul ofensivei mai im
petuoase a feroviarilor, defensiva 
oaspeților, avînd mai mult de lu
cru acum și poate și din cauza pre
siunii, a gafat aproape copilărește: 
în acel min. 62, Uncheaș și Ispir 
s-au încurcat reciproc, de la ulti
mul balonul a ajuns în- picioarele 
Iui Lupu (fundașul neobosit și în- 
: pirat al localnicilor) care, din po- 
::ie excelentă, l-a plasat tacticos 
-ză bară, în dreapta porții lui 

' .vom, surprins și el de. greșeala 
.c ărătorilor săi. Golul egalizator, a 

și mai mult curaj formației 
’ I . care, după numai 6 min., a 

<■-:< din nou; găsit bine plasat, 
minge lungă, expediată în 

: iz mala de M. Bretan, Adam l-a 
oportun pe Țegean, apărut 

si șutul acestuia a fost impa- 
-s-„ răpindu-i orice speranță lui 

m : 2—1, în min. 68 și... 3—1, 
_ site 6 minute, la o fază a- 
z .•>: identică cu precedenta. Din 
ac* - ’: punct al careului mare, la- 
î -. ‘••inga, Petrescu a centrat pre- 

; Adam care, de la aproxima- 
• ■ . m. a trimis plasat și puter- 
«r. obligîndu-1 pe Solyom să scoa-

> a treia oară balonul din

G. NICOLAESCU

Dacă r-ați fost ieri la stadionu! 
„23 August1 puteți să ne socotiți 
un glumeț cînd o să vă spunem că 
la acest 4—0 Steaua a trecut prin 
mari chinuri, care au durat 75 de 
minute. Dacă pînă la urmă s-a în
registrat o victorie așa de clară, tre
buie să-1 numim ca prim ..respon
sabil’* pe Nâstase, revenit, in sfîr- 
șit, la tricoul cu nr. 9 : dintr-un 
meci care a stat cu adevărat ,.pe 
muche de cuțit" pentiu echipa lui. 
el a realizat o victorie care numai 
martorii oculari știu 
s-a definitivat. Cele 
ale acestui veritabil 
mingilor din care se 
ceva, pledează convingător împotri
va unei noi exilări pe extremă a 
lui Nâstase. Lăsați-I vîrf de atac, 
stimați antrenori de la Steaua, lă- 
sați-1 acolo unde a făcut toate me
ciurile Iui bune *

N-o să vorbim mai departe de 
învingători (care au avut handicapul 
a cinci indisponibilități) fiindcă sxs- 
cotim că merite deosebite în jocul 
de ieri au mai mlilte acești cura - 
băieți din Reșița. Noua cunojiu--. 
a Diviziei A a jucat la București, 
in fața echipei cu pel mai valoc»n 
unsprezece al campionaiului. 
tr-un admirabil spint tactic: 
avintat amindoi mijlocaș.) in atac 
n-a încercat nici o clipă să rrți : 
jocul. să-I intirzie. să-I facă sâ iir- 
cezească in favoarea ei. prin sr. ~z.e- 
rea timpului. Mai cu seamă ia pe - 
ma jumătate a reprizei a II-a. a-
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S. C. BAC Au 2(1) 

FARUL 0®
BACAU, 8 prin telefon, de Io tri

misul nostru
Mai lntîi să spunem că am văzut 

un meci atractiv, aeri'it, cu multe 
faze agreabile, lr.tr-u- cuvln*„ o par
tidă de fotbal plăcută. Am reir.t’lr.it 
din nou echipa constănțeană intr-uzi 
joc în deplasare. Ca si Ia Brașov, si 
de data aceasta. Farul a pierdut. Pe 
stadionul di.-. Bază-, ztcipa 
țeană a jucat Ircă fotbal, dacă vreți, 
a fost o plăcută surpriză pentru spec-

UN EGAL AR FI FOST 
MAI ECHITABIL

Sport Club ne-a apărut ca aceeași 
echipă matura, echilibrată, solidă 
-are riie -ă -e bazeze in apărare pe 

Ghițâ și Catargiu). care e^te In stare 
pe teren propriu sâ scoată apă din 

Cniver- 
aceasta 
valoare 
măsura

piatră seâeă ivezi meciul cu 
ritatea Craiova). Nici de data 
localnicii nu —au distanțat ca 
și joc de partenerii lor in

Stadion „ÎS Augus. ump .- teren . e. ier.. . el-.t: spectatori
aproximativ 10ă0#_ Au marcat : DEMBROVSCHI (mia. Sl) ș! BALUȚA (min. 
69). Raport de comere: 19—4. raportul șuturilor la poartă : 19—9 (pe spațiul 
porții 7—S)S C. BACAU: GHITA — Marcas.::-. CATAKGIU. Velicu. Czmănescu — 
VATĂFU, Hrițeu — Pană. DEMBBOt SCHI, Ragi ibei (min. 7« F.orea). Sorin 
Avram (min 67 BALUȚA),

FARUL:’Pilcă — Si- a ANTONESCU. Bălon. NISTOR — I. Constan- 
Tănase. TUFAN. Caraman (min. 46tinescu (min. 69 Radulescu). SBHU — Oprea). OLOGI'

A arbitrat : C. NICULESCU * » * ♦
I. Danru (toți din Bucure;-.:). Trofeu) Petsehovschi : 8.

La tineret-rezerve : S.C. BACAU —

tatori, pentru adversari, pentru r.oi 
toți care am urmârit-o. Iată de ce 
Hașoti și ai lui au toate motivele să 
fie amărîți de această înfrîngere. 
Echipei de pe malul mării, în vervă 
deosebită, 1-a lipsit picul de șansă 
de care, totuși, e nevoie în fotbal. 
Altfel nu se poate explica cum mingi 
și faze-spectacol nu se transformau 
în goluri.

atutat la linie de Ștefan Lazăr și 

( ARUL 3—4 (1—3).

. are să-i ateste victoria la diferență 
de două goluri. Sport Club a avut 
insă în Dembrovschi jucătorul care ii 
dă culoare și eficacitate.

In acest meci. Farul a avut mai 
multe ocazii, și mai mari, și mai 
clare, dar nu le-a fructificat. A apă
rat și Ghițâ bine dar au ratat și 
Tânase (min 7). Ologu (min. 10), 
Tufan (min. 28), Caraman (min. 35).

Chiar si, in m.r.. 79. cînd Hrițcu a 
devenit handbalist intr-un moment de 
proastă inspirație si a oprit. mingea 
ru palma in careu. Oprea I-a trimis 
in stingă pe Ghițâ. dar a șutat în 
dreapta... joș, în bara și n-a marcat 
nici din il metri. învingătorii însă 
au fost mai lucizi in careu. în min. 
31, Pană nu a renunțat la o minge 
ce părea pierdută, a centrat din că
dere la Dembrovschi — aflat in col
țul careului mic — o preluare fină, 
un șut năpraznic. sub bară, în colțul 
scurt și 1—0 ! A'joi tabela avea să se 
schimbe cind Farul forța egalarea. 
Apărarea sa. însă a fost, furată de... 
peisaj și Băluță, abia intrat în joc, 
nu se lasă invitat și sutează de la
14 metri, pe jos : 2—0. .Aceste faze 
nu au avut nimic din spectaculozita
tea celor create de . Ologu, Tufan sau 
Tănase. Dar au avut eficiență șl a- 
cesta este meritul gazdelor. Fotbalul 
e pe goluri. Din ace=t punct de ve
dere victoria localnicilor (chiar dacă 
gazdele au fost poate pe alocuri ușor 
favorizate de arbitri) nu poate fi con
testată, deși, foarte bine s-ar putea 
spune că după aspectul jocului un 
egal ar fi fost mai echitabil.

Constantin ALEXE

fazi baza ă 
arbitru «•-<- 
K-hilibrat un 

it deck ineadescefe La 
'Iteanu și Nâșturescu au 

duelul, o ta'oâ a ra- 
ivedit fatală, excelen-

ce Pe<?aru (mia. O 
un fault <a-.rțic3at de 

ofere meciului acesta
final mai mult - 
faza aceea Oltcz 
coctțcuat. toțus, 
pidistului s-a do 
tul fundaș brașovean accidentindu-'e

in ■scorii pe Kăsmrescu la ieșirea 
:>m teren. Dincolo ce stadion însă, 
multă vreme muiți spectatori bra-so- 
'•eai aveau ,A a-ieve echipa Rapidu
lui. Dar r.u pentru a o felicita pen
tru jocul ei bun în repriza secundă...

Mircea M. IONESCU

Stocker1. tactică indicată in cundi- 
..‘e unei mingi ude. toarte grele, 

datorită terenului umed. în mia. 
8 o frumoasă acțiune — Stocker — 
'• .în — Mulțescu — este oprită 
prin fault ia aproximativ 20 ni. 
Același Mulțescu execută scurt la 

șut violent la coit și Con- 
vtanttaescu respinge in corne- E- 
itipa gazdă continuă sâ atace și 

Cheraa este nevoit să respingă a n 
nou in corner in fata lui Mulțes- u 
si Ruzr.ai. Naid.r. trimite cu capul 
balonul peste poarta Iui Corsumri- 
neacu (min. 18). iar Lioardi iși în
cearcă ji^iarile inir-Q >tcți^.".- 
c.v : .-. ’Fz'stă - i uz ' ■ -
temic de ia 16 m reținut sigur de 
CoMtantinescu ț—ta 13*. Un mi- 
= : — - L-, .. prima a ’iune pe-
rz-.Liasă a d^amsviștilor.

Mi-Uul 31 adnee deschiderea 
* jc Zz- : 3 centrare a lui Mulțes- 
cu ia marginea suprafeței de p?- 

adverse, ba.mzj cade între 
s: Ccnstantinescu întrueît 
dinamovist n-a reușit să-1

dixeze. Mingea ajunge la Ruznai, 
tare, oroenpt pe fază, înscrie in 
t>jar.a goală : 1—0 pentru Jiul.

Repriza secundă debutează cu a- 
taiuri vehemente ale formației 
z urester.e. Tonca (in special), 
S-vser si. in ultimă instanță, oar- 
taruî 1. Gabriel se opun, in careul 
mic, centrărilor lui Lucescu, infil
trărilor ' ii Doru Popescu și Niin- 
wei'ier. în min. 48 Nunweiller soa- 
p-i s uigur, dar de la 12 m șuteazâ 
In portar, iar cu două minute mai 
tirzi'i portarul Jiului est? nevit 
să iasă la blocaj în fața lui Dinu 
și Nunsveiller.

Jiul revine in aîac și Stoian îi 
.Jură- mingea lui Dobrău, tjar in
trat in culoar liber, șutează pes*e 
poartă (min. 68). în min. 71, după 
ce Cheran acordase un corner gra
tuit, u-r Dinu n-a putut să-1 blo
cheze ia careul mic pe Mulțescu, 
balonul ajunge lateral lă Stan, 
care din afara careului de 16 m 
sistează cu efect, în colțul lung, pe 
lincă Constantinescu, spectator : 
2—0 pentru Jiul. Partida pare ju
cată deși mingea se plimbă de cîte- 
va ori prin fața buturilor lui 1. 
Gabriel nepoposind însă în poarta 
echipei gazdă. Dar cu două minu
te înainte de fluierul final, Stop- 
nescij va semna golul de o oare a! 
dinamoviștilcr înscriind cu ca 
la un corner executat 
Gol tardiv, pentru că 
Jiului era decisiv.

Paul

J 
de Delear.

avantajul

SLÂVESCU

UNIV.CRAIOVA 3(2)
„U“ CLUJ 0(0]
TG. JIU, S (prin telefon, de la tri

misul noitru)
Meci greu, dîrz, relativ echilibrat 

(în ciuda scorului), disputat pe un 
teren desfundat de cele 48 de ore 
de ploaie. Cînd >s-a pășit pe terenul 
acesta atît de precar, craiovenii au 
părut mai dezinvolți, mai robuști, 
mai proaspeți, iar lingă ej, zgribu
liți, cu capul între umeri, mai fi
ravi, cei de la „U“ Cluj care, 
miercuri, pierduseră pe zloată, la 
Sofia, o calificare care s-a hotărî! 
în 120 de minute.

De la primele ■ .schimburi, ofen
siva craiovenilor s-a dovedit mai 
presantă și mai insistentă, cu cei 
doi atacanți centrali ai ei (Oble- 
menco și... Deselnicu), fotbaliști cu 
alură de atleți de categorie superi
oară. Strîmbeanu și Ivan veneau 
din spate, Niculescu avansa cu 
mare îndrăzneală. se trăgea la 
poartă de la distanță și. astfel, 
constrînși, studenții ,din Cluj 
și-au chemat halfii lîngă marginea 
careului, lăsînd mijlocul terenului 
în proprietatea adversarilor. Tem
porizarea în zona de apărare și 
pasa lungă spre Munteanu sau Ui- 
făleanu a fost replica preferată a 
„șepcilor roșii“. Replică economi
coasă și dibace pentru o echipă 
obosită și deranjată de presingul 
partenerei. Si scorul ar fi putut fi, 
poate, altul, dacă Mureșan (min.

MASIVITATEA ATACANȚILOR 
CENTRALI. DECISIVĂ

51) .sau Munteanu (min. 62, 89) 
și-ar fi reglat tirul mai bine în si
tuații optime. Dar bunăvoința clu
jenilor, manifestată cu precădere 
în repriza a doua, nu a găsit dru
mul spre gol și noi sîntem dispuși 
să le acordăm o circumstanță ate
nuantă suplimentară, legată de o

ea. măi frate !“) și Oblemenco (lo
vitură liberă de la 22 m, șut. bine
înțeles, eu stîngul, mingea devine 
un obuz, dejucînd orice reflex al 
lui Ștefan).

Sîntem datori o explicație : am 
notat arbitrajul lui Gh. Limon * cu 
cinci stele, întrticît pe pa.rc-.rsul

Stadionul orășenesc; teren desfundat: vreme umedă: spectatori ap.'ox1- 
mativ 9 000. Au manat: JLAKCU (mm. 30), DESELNICU (min 42), OBl.F- 
MENCO (mii). 67). Raport de comere: 1—6. Raportul șuturilor la p.'s-a • 16—» (Pe spațiul porții: 6—3)

„U“ CRAIOVA: Manta — NICULESCU, Bâdln, SAMEȘ, Velea — S'-im- 
beanu (min. 67: Păunescu), Ivan — Nlță, DESELNICU, OBLEMENCO, via-cu (min. 79: Dacin).

„U“ CLUJ : ștefan — crețu, Pexa. SOLOMON, Mibâilâ - Anca Mureșan — Uifăieanu, MUNTEANU 9oo, Llcă.
A arbitrat: GH IJMONA ***»*, ajutat slab la tușa de Gh Motor? i și y. .Murgâșan (toți din București).
I.a tineret rezerve : „U“ Craiova — ,U“ Cluj 1—0 (0—0)

întîmplare care a lovit nedrept,r ca 
un pumn sub centură, moralul for
mației : în faza premergătoare go
lului lui Marcu (la 0—0, deci), De
selnicu se afla în poziție de ofisaid, 
nesemnalizată de tușierul Gh. Mo- 
iorga. Celelalte goluri ale învin
gătorilor le-au înscris Deselnicu 
(centrare în careu, semnată de Ni
culescu, reluare fantastică din voie 
cu piruetă, valuri de admirație 
în tribună: „Ce dete Deselnicu în

meciului el a corectat de cîteva ori 
semnalizările anapoda ale tușierilor 
săi, La faza cu pricina — ofsaidul 
lui Deselnicu, premergător deschi
derii scorului — el nu a autut 
observa infracțiunea și a dat cre
dit tușierului Motorga. însuși De
selnicu a prezentat, diplomatic, 
scuze, după meci, colegilor sâ’ de 
pe Someș...

Ion CUBEN

pes.ru


O NOUĂ VICTORIE A ȘAHIȘTILOR NOȘTRI LA OLÎMPiADĂ

ROMÂNIA SPANIA 2-h
• Formația feminină, în revenire de formă, învinge cu 2—0 Un
garia l • Reprezentativa U.R.S.S. a trecut pe primul loc în turne

ul final masculin
SKOPLJE, 8 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
în relatarea de astăzi a întrece

rilor Olimpiadei de 
întâietate fetelor, nu din politețe, 
ci pentru a marca 
reviriment care s-a 
sfîrșit, în evoluția echipei noastre 
feminine. Amintindu-și, poate, că 
în 1957 — la prima ediție a Olimpia
dei — România a fost la un pas de 
a ocupa locul întîi, reprezentantele 
noastre s-au concentrat intens asu
pra disputei, au jucat excelent, ob- 
ținînd victoria în fața șahistelor 
maghiare, la un scor sec: 2—0. 
La prima tablă, Elisabeta Polihro- 
niade (cu albele), a atacat vehement 
poziția Măriei Ivanka și a cîștigat 
magistral. Șahista româncă a făcut 
un sacrificiu de damă, după care 
a anunțat un mat forțat în patru 
mutări. La tabla a doua. Alexandra 
Nicolau, refăcută după starea gri
pală pe care a avut-o, a demonstrat 
din nou înaltele sale cunoștințe 
strategice. Avînd negrele, cu Zsuzsa 
Veroci, ea a sacrificat un pion, izo- 
lînd în schimb — de centrul lupte. 
— tumul adversarei sale. In criză 
de timp, reputata maest.’ă maghia
ră. n-a mai găsit mutări suficiente 
de apărare și a pierdut după În
trerupere.

șah. vom da

momentul de 
petrecut, în

Celelalte rezultate: Bulgaria — 
R. D. Germană 2—0, U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 1—1, R. F. a Germa
niei — Anglia 1»/.—>,'t. în felul a- 
cesta, lupta pentru medalia de ar
gint și de bronz este redeschisă, și 
formația română participă cu șanse 
apreciabile la ea, ceea ce se poate 
vedea și din clasament, după 4 run
de : U.R.S.S. 6>.'t, Ungaria și R. F. a 
Germaniei 4- t, România, Bulgaria 
și Cehoslovacia 4. R. D. Germană 
3‘î. Anglia 1. în runda a V-a se 
întâlnesc : România—Anglia, Unga
ria—Bulgaria. U.R.S.S.—R. D. Ger
mană, Cehoslovacia—R. F. a Ger
maniei.

Selecționata masculină română, 
pe linia bunei sale comportări, a 
obținut a cincea victorie în turneul 
final, intrecînd Spania cu 21 t—V t, 
rezultat care menține formația noas
tră în plutonul fruntaș. Gheorghiu, 
cu albele, l-a învins la prima masă 
pe marele maestru Pomar (care cu 
30 de ani în urmă, „copil minune" 
fiind, primea lecții de șah de la 
Aleksandr Alehin). într-o partidă 
condusă cu energ e și acurateța. CSo- 
câltea s-a apărat foarte precis in 
fața pusenucuiui atac declanșat de 
tânărul Corral, noua stea a șahului 
spantol. ajungînd Intr-un final egal. 
Remiză ia mutarea 39. Adversar.:

noștri au egalat prin Bellon, care 
a exploatat foarte bine jocul lipsit 
de plan al lui Partoș. și astfel me
ciul- s-a decis în partida Ghizda- 
vu—Toran. Aflînd că la Congresul 
F.I.D.E. se discută propunerea de 
a-i fi atribuit titlul de maestru in
ternațional. Ghizdavu a dorit par
că să-și susțină pledoaria, evoluînd 
excelent și cîștigînd într-un stil de" 
veritabil maestru internațional un 
foarte dificil final, în care avea 
calitatea pentru un pion. Iată și 
celelalte rezultate ale rundei a 
X-a : U.R.S.S.—Danemarca 3>,’2—’ ’i,
R. F. a Germaniei—Iugoslavia 2—2 
(Hiibner—Gligorici 1—0). Ungaria —
S. U.A. 2- i—P’i Argentina—Olanda 
2: t—IV», Cehoslovacia — Bulgaria 
2’’i—l1 ’ Polonia—Suedia 2—2, 
R. D. Germană — Elveția 2—1 (1), 
campionul mondial de juniori Hug 
l-a învins pe marele maestru Uhl- 
mann. Clasament după 10 runde; 
U.R.S.S. 28. Iugoslavia 26‘Unga
ria 26. R. F. a Germaniei 22>.i, Ro
mânia și Cehoslovacia 22, Bulgaria 
21. Spania 20. S.U.A. și Olanda 
19* i. R. D. Germană (1), Argentina 
și Polonia 17. Suedia 161 ,. Danemar
ca 13; t. Elveția 11 (1). în runda a 
XI a are loc derbyul U.R.SJS. — 
Iugoslavia. Echipa României întâl
nește Argentina.

CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ DE BASCHET PREȘEDINTELE

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT
CU SUCCES: 56-53 CU UNGARIA

Valeria CHIOSE

BURGAS 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). (

După palpitantul meci Iugoslavia 
— Italia, încheiat după o luptă 
dramatică cu victoria primei for
mații la scorul de 59—55 (28—20) și 
după frumoasa festivitate de des
chidere, a urmat partida dintre 
reprezentativele României și Unga
riei. Deosebit de importantă pentru 
clasamentul final ai grupei A, în
trecerea a purtat amprenta emoției 
cu care jucătoarele ambelor for
mații au abordat disputa. Echipa 
noastră a început destul de slab și

în min.

CAMPIONATUL NAȚIONAL Dl TIR I Azi, la Patinoarul ,,23 Aug«st“

C. 1.0
LA VARNA

VICECAMPIONUL OLIMPIC LA PISTOL LIBER. DINAMO - STEAUA, 0 ATRACTIVA FINALA
DAN IUGA, N-A REUȘIT SA CIȘTIGE TITLUL! A „CUPEI ROMÂNIEI" LA HOCHEI
Nici cea de a treia zi a campio

natului național de tir n-a fost fa
vorabilă întrecerilor i vîntul (mai 
puțin intens, totuși, ca în zilele an
terioare), timpul noros și frigul i-au 
stînjenit pe concurenți. Surprizele 
au continuat și ele in fruntea lor 
situîndu-se rezultatul probei de p.s- 
tol liber cîștigată de un trăgător 
care figura într-o ierarhie a șanse
lor abia pe poziția a Vl-a. Este 
vorba de Nicolae Ciotloș (Stea-a 
care l-a întrecut în baraj pe vice- 
campionul olimpic al probei. Dan 
luga, acesta fiind, ce-i drept, handi
capat de dureri dorsale.

O a'.tă surpriză de proporții a 
constituit-o comportarea multiple, 
campioane a țării la pistol sport. 
Anișoara Matei, care a terminat pe 
locul III. după Ana Buțu și Silvia 
Bujdei. Tot printre rezultatele ne
scontate poate fi inclus și insucce
sul dinamovistelor care, deși por
neau mari favorite în această com
petiție, nu au reușit să obțină 
vreun titlu nici în ultimele două 
probe ale campionatului.

O frumoasă impresie au lăsat, 
din nou, trăgătoarele de Ia IEFS, 
revelația acestei ediții a finalelor, 
care și la individual și pe echipe 
s-au clasat pe locul I ia armă stan
dard 3x20 focuri avîn.c in p^r. >• 
plia lor nu mai puțin ce șap’-e 
titluri.

Dintre pârtiei panții din provincie 
s-au remarcat, în mod deoseb-x 
pistolarele de la U. T. Arad. învin
gătoare pe echipe la pist-X speri s 
Gleb Pintilie, de la CS.O. 3 i 
Mare, care a cîștigat skeetu-. de o 
manieră categorică și cu un rezultat 
destul de valoros (186 din 300 po
sibile) cu toate că în cele trei zile 
de concurs condițiile atmosferice 
au fost nefavorabile.

Cîteva din rezultatele z.'.e-i a 
treia. Armă standard 3x20 focuri 
senioare : 1. Magda Boccea (IEFS)

s-a văzut condusă cu 12—4
8. Sportivele maghiare dominau pa
nourile și marcau precis de la dis
tanță. Româncele au egalat în min. 
16 : 22—22, dar pentru puțină vre
me, deoarece aruncările adversare
lor sînt tot mai precise, astfel că 
repriza se încheie cu scorul de 29— 
24 în favoarea Ungariei.

La reluare, miza meciului se face 
și mai mult simțită în rîndul echi
pelor prin repetate greșeli de teh
nică și ratări din poziții favorabile. 
Scorul s-a menținut în continuare 
strîns și a devenit evident faptul 
că rezultatul final va fi decis în ul- 

mele minute de joc. Așa s-a și pe- 
recut, pentru că de la 45—45 în 

min. 32. diferența s-a menținut mi
nimă în favoarea fetelor noastre, 
care s-au detașat cu 2 ^coșuri exact 
atunci cînd trebuia. în ciuda pre
singului disperat al adversarelor, 
reprezentativa României și-a menți 
nut acest avantaj șl a reușit o 
meritată victorie cu soarvl de 56— 
53, care îi dă speranțe pentru vi
itoarea evoluție în ediția a XÎII-a 
a Campionatului european.

Au marcat: Szabados 20, Gugiu 
11. Szabo 6, Nicola 1, Ciocan 10, 
Tita 8 (a mai jucat Diaconescu- 
Gall), pentru învingătoare, respectiv 
Inancsi . Verboci , Csraki 18, Sza- 
bics 2, Heghedus 4, Veher 6, Ba- 
kom 1.

Au arbitrat bine A. Drost (R.F. 
a Germaniei) și H. Reschenhoffer 
(Austria).

în grupa B, de la Varna: Franța 
— Olanda 64—37 (32—18).

Președintele Comitetului in
ternațional 
Michael 
„Palatul 
na, unde 
pionatul 
baschet, 
zentanții 
vorbiri , t... ______  .
tive bulgare, în vederea pre
gătirii viitorului congres al 
C.I.O., care se va ține tot la 
Varna între 30 septembrie și 
4 octombrie 1973.

olimpic, lordul 
Killanin, a vizitat 
Sporturilor" din Var- 

• s-a deschis ier! cam- 
european feminin de 
De asemenea, repre- 
C.I.O. au purtat con- 

cu oficialitățile spor-

D. STANCULESCU

TINERII SCRIMERI ROMANI
S-AU IMPUS LA OLSZTYN (Polonia)

DINAMOVIADA
(Urmare din pag. 1)

6. LViskovics (Ungaria) 4.-4) 
Butscher (Polonia) 4,40 m-

SARUCAN — ÎNVINGĂTOR 
INDISCUTABIL

Campionul țârii noastre, Vasile Să
rucan, a obținut o victore clară ia 
concursul de la lungime, obcinind. 
în ansamblu, cele mai bune rezultate. 
Timpul rece și pista de elan foarte 
alunecoasă nu i-au Îngăduit clujea 
nului să realizeze o victorie mai netă, 
de care, cu siguranță, era capabil. 
Cele șase sărituri ale sale an mâ~-~ 
rat: 7,44 m. dep., 7,58 m. 7.49 m,
7.27 m și din nou, depășit.

Principalul său adversar, german’-'. 
Dieter Toboidt, cu excepția oe-i.r- 
manței de ni, care i-a
locul secund, n-a mai avut de::: un 
7,30 m, ceva mai notabil.

REZULTATE : 1. V. Sărucan Ro
mânia) 7,58 m, 2. D. Toboidt R. D- 
Germană) 7,50 m, 3. G. Schenk R D. 
Germană) 7.42 m. 8. M. Banban 
(U.RS.S.) 7,39 m, 5. M. Zabana Ro
mânia) 7,32 m, 6. G. Marin (Bulpru)
7.28 m.

VICTORIE CLARA 
LA 110 M GARDURI

Polonezul Marek Jozwlk. autorul u- 
nui rezultat de 13,5 s in acest sezon, 
era indiscutabil, princioalu! favorit 
al cursei de 110 m garduri. El a con
firmat în totul bunele aprecieri, reah- 
zînd, în ciuda viatului puternic om 
față (3 m secundă), o netformSr.îă re
marcabilă de 13.9 s. Ceea ce, să rc- 
cunoaștem, nu este o chestiune ia 
îr.demîna oricui I

REZULTATE : 1. M. Jcnwik 
nia) 13.9. 2. V. Miasnikov (L.RS.S.) 
14,2 s, 3. R- Katus (Polonia) 14.2 s, 
4. V Suciu (România) 14.6 s, 5. I. 
Arva (Ungaria) 15.0. 6. I. MHakov
(Bulgaria) 15,1, 1 S. Lathan (R. D. 
Germană) 15,1.

LA DISC AU DOMINAT SOVIETICII
Handicapată și ea de intemperii, 

proba de aruncare a discului băieți 
a ocazionat, totuși, o dispută strinsă, 
palpitantă. Pînă la urmă succesul a 
fost de partea sportivilor sovietici 
care _ în condițiile amintite — au 
avut resurse să se detașeze de pluto
nul celorlalți concurenți.

REZULTATE : 1. W. Kowsemijo
(U.R.S.S.) 57,55 m; 2. V. Pensikov 
(U.R.S.S.) 57.24 m : 3. A. Wybraniec
(Cehoslovacia) 56,20 m ; 4. W. Schmidt 
(R. D. Germană) 55,88 m : 5. K. Provza 
(Cehoslovacia) 54.98 m ; 6. G. Loh
mann (R. D. Germană) 52,18 m.

FINIȘ PALPITANT
Aproape 1 300 m, din cursa de 

1 500 m, plutonul alergătorilor s-a 
menținut compact. Era greu de pro
nosticat un învingător în această 
probă, în care nimeni nu avea cu
rajul să ia pe cont propriu o acțiune

de
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DE ATLETISM
metri și și-a ac^j;

REZULTATE : L 
garia) 3:51.3: 2. I 
slavacia) 3dLC; 3 
Germani) :
illR-SS.) 352.4 : I 
rin) 3~53.a: 6. Z. C aiaar Ra 
353i

ÎNCA O SUCPKZA-
Cota Mrisrtor accrbace Irasâă 

tava. înainte ce orsfavarrre 
de aruncarea greața^, era 
Nj -.urna: mecaha de braez 
la J. O. de la Mur. mec. ci 
perfcrmar.;e ăe presegi; fi 
nau pe Specialiști să-: 
pentru primul ioc. St. txusc. 
fost așa- S-a înregistrat dan 
surpriză, una din aceiea care fac — 
și la atlrtiwa — aaff pMcntfu «M 
interesând. desSkșcrarea ir^rece-Jor. 
La a 5-a aruncare, scrietca Esfira 
Doljestko a obținut 18.-55 m si a tre
cut'pe pe unu. ioc. UTtuneje îocerra- 
ale celor dooâ nari atlete an fca*- 
cat maxima încordare a iupceu Hr.s- 
:ova a reuși: 18.78 a, dar Doljenko 
<extraordinar 3 a trisms fc-.L» de r-.et 
do: centimetri ma: departe, la '.».4C î 
c jcerir.d, ir. ext. es âs. o prețnasă vi 
torie.

REZULTATE : 1. E. Doljeaka
(U-R^s.) lSJa ■ : Z L HmUtl 
(Bulgaria) 1E7» ■ ; X L. Cteewiaska 
(Polonia) 17.78 ml 4. E. KoroMesra 
(U.RJ9LSJ 17.64 o ; X G. Moriu 
(R. D. Germanii 1A55 a: A L Pe
trova (Bulgaria) 14.44 m.

GARDURILE — O SPEOAUTATE
A POLONEZILOR

După succesul lui Jazwik — o 
nouă victorie a sportivilor de ia 
Gwardia in cursele peste garduri Te
reza Nowak, mare favorită, a luat un 
start foarte bun si de Ia X de metri 
și-a asigurat un avantaj de 2—3 me
tri asupra adversarelor sale, pe care 
l-a păstrat pini În finaL Timpul mai 
slab (1X7) — Nowak a alergat în 
acest an de mai multe ori distanța In 
mai puțin de 13 secunde — se da
torează vlntului puternic (33 m-'sec) 
care a bătut din fațA Reprezentantele 
clubului bucurestean. Elena Mirza si 
Elena Vintilă au ocupat locurile III 
și, respectiv, V.

REZULTATE : L T. Nowak (Polo
nia) 1X7. 2. M. Hys (R. D. Germană) 
14,X 3. E. Mirza (România) 14,4,
4. Z. Trifonova (Bulgaria) 14.5, 5. E. 
Vintilă (România) 14.7, 6. L Szivos
(Ungaria) 15,8.

EVENT PENTRU VALKOVA
Singura dublă învingătoare a Di- 

namoviadei este bulgăroaica Ivanka 
Valkova. După ce sîmbătă a cîștigat 
proba de 100 m, duminică dimineața

Succeselor fali’t —fin—ir dia acest an. Vasile Sărucan le-a adăugat ieri 
inci unul.

ea a terminat victorioasă și ia 2» m. 
Ceea ce n-a reușit la Balcaniadă 
(unde succesul ia 300 m a aparținut 
Valeric. Bufanți). a realizat in acest 
concurs internațional de amploare : 
eventul la sprint. Pentru starea at
mosferică de ieri dimineață, timpul 
cu care a încheiat cursa 23,6 s poate 
fi calificat ca valoros.

REZULTATE : L L Valkova (Bul
garia) 2X4 : 2. D. Maletzki (R. D. Ger
mană) 2X9 : X M. Kolejnikova
(V.R.S.S.) 24,1 ; 4. M. Wisla (U.RA.S.) 
24.1; 5. M. Bogucka (Polonia) 24.2; 
4. I. Arva (Ungaria) 24.4.

ȘARAFEDTINOV PE PRIMUL LOC 
LA 10 000 M.

In prima parte a cursei de 10 000 m, 
care a aliniat la start 9 alergători, plu
tonul a mers compact. La 6 000 m, Ba- 
drankov și Șarafedtinov au accelerat, 
singurii care au reușit să le prindă 
plasa fiind bucureșteanul Mustață și 
maghiarul Toth. Cu cinci ture mai 
tîrziu, atleții sovietici au sprintat din 
nou. Momentul a coincis cu un „punct 
mort" al lui Mustață, care a început 
să piardă teren. Șarafedtinov și Ba- 
drankov au continuat să alerge cot 
la cot, trecînd în același timp li
nia de sosire, în timp ce campionul

român, 
ultimul 
prindă

REZULTATE: 
(U.R.S.S.) 29:35,0,
(U.R.S.S.) 29:35,0, 
ria) 29:39,2, 4. N. Mustață (România) 
30:06,2, 5. A. Fancsali (Ungaria) 30:14,4, 
6. R. Leyh (R. D. Germană) 30:28,2.

PESTE 80 M. LA SULIȚA
Din prima aruncare valabilă, sovie

ticul Alexandr Makarov a trimis su
lița la 80,16 m, rezultat cu care s-a 
instalat în fruntea concurenților. El 
nu a mai predat șefia, reușind să cîș- 
tige întrecerea cu aproape 7 m a- 
vans !

REZULTATE : 1. A. Makarov
(U.R.S.S.) 80.16 m ; 2. S. Boroș (Ungaria) 
73,54 m : 3. M. Milenski (Bulgaria)
72,56 m ; 4. V. Ritov (U.R.S.S.) 71,68 
m : 5. D. Dinev (Bulgaria) 67.92 m ; 
6. C. Grigoraș (România) 66,20 m.

★
Alte rezultate : 4X400 M (F): 1.

U.R.S.S. 3:41,0, 2. Polonia 3:41,8, 3. Bul
garia 3:45,2. 4. R.D. Germană 3:46,4, 5. 
România 3:54,9, 6 Cehoslovacia 3:5S,9; 
4X400 M (B): 1. Ungaria 3:11,6, 2 Ro
mânia 3:12,6, 3 .U.R.S.S. 3:16,1, 4. R D. 
Germană 3:17,2, 5. Polonia 3:19,0,
Cehoslovacia 3:19,6.

cu toate 
tur, nu 

pe Bella
eforturile făcute în 
a mai putut sâ-1 

Toth.
1. R. Șarafedtinov 

2. A. Badrankov 
3. B. Toth (Ungă-

6.

Turneul triunghiular de scrimă de 
la Olsztyn (Polonia) s-a transformat 
într-o întîlnire bilaterală româno- 
polonă deoarece delegația sportivi
lor italieni a renunțat să mai par
ticipe la această confruntare des
chisă reprezentativelor de tineret.

Proba de floretă fete a fost cîș- 
tigată — după baraj — de Viorica 
Draga care a totalizat 6v ca și po
loneza Ciky. Pe următoarele locuri 
semnalăm alte prezențe românești : 
3. Aurora Crișu ; 4. Magdalena Bar- 
toș ; 5—6. Mariana Ostafi și polo
neza Urbanska. Tot atît de masivă 
participare și 
spadă care a 
lescu — 6v. 
tecki (P) 5v ;
5v; 4. Grzynski (P) 5v; 5. M. Popa; 
6. P. Szabo.

La floretă băieți, în schimb,

- în 
con-

Pop,

înre-

la finala probei de 
revenit lui L. Ange- 
L-au urmat : 2. Lu-

3. A. Cărămidă (R)

Kuki a obținut doar locul V. L-au 
precedat: polonezii Martewiz 6v, 
Jablonski 5v. Kondrat 4v și Cyp- 
niewski 4v. Proba de sabie ■ 
curs de desfășurare la ora 
vorbirii noastre telefonice 
reunea printre finaliști pe I.
C. Marin și E. Oancea.

în întâlnirile pe echipe s-au
gistrat trei victorii românești ■ la 
floretă fete cu 10—6 (Bartoș — 4, 
Gîrbea — 3, Crișu — 2, Ostafi —1), 
la sabie cu 9—6 (Pop și Oancea 
cite 3v, Mustață — 2, Marin —ltț 
iar la spadă 8—8 (Angelescu —3, 
Popa — 2, Szabo —2, .Cărămidă
— 1) victoria fiind decisă de nu
mărul de tușe. La floretă băieți, 
gazdele au cîștigat cu 10—6 (Kuki 
—2, Moise — 2, Buricea 1, Cursaru
— 1).

CAMPIONATE... MECIUL PANATHINAIKOS
R F. A GERMANIEI : MULLER ÎN

SCRIE CEL DE AL 200-LEA GOL
în campionatul vest-german, Ba

yern Munchen și-a surclasat din nou 
adversara : de data aceasta pe Schal
ke 04, fosta finalistă a Cupei, cu 
5—0. Muller a fost eroul meciului, 
înscriind cu acest prilej cel de al 
200-lea gol ia campionatele la care a 
participa:. Borussia Monchengladbach 
lipsită de Netzer, Rupp și Sieloff a 
fast învinsa cu 3—0 de Bocherm. 
RerJtatele etaoei a Vl-a : Bavern 
MBntlic — Schalke 04 5—0; For- 

Dhsseidccf — VIB. Stuttgart 
8—1 K_:<e-' Offenbach — Eintracht
.•raskficrt 3—2; Rocweîss Oberhac- 

S. V. Wuppertal 2—1; F C. 
Ka ^erriajter-. — FLS.V. Duisburg 

•; Werder Bresnen — Hertha 
I—I; Hapovra 96 — S. V. Hamburg 
3—2 ; F C K&n — Eintracht Bra- 
.mschv- eig 4—3; V.fL. Bochum — 
Bortmia Monchengladbach 3—0.

Cis'ament : 1. Bayern Muncben — 
H p, 2. F ortuna Dusseldorf — 9 p. 3. 
K:ckers Offenbach — 9 p. In ciasa- 
mentul golgeterilor conduce Muller 
cu 9 goluri

★
In sezonul de toamnă, echipa de 

fotbal a R. F. a Germaniei va în
tâia: selecționata Elveției la Dussel
dorf (15 noiembrie). Fotbaliștii vest- 
germani urmează să joace în prima 
jumătate a anului viitor cu echipele 
Argentinei sau Irlandei de Nord (14 
februarie). Cehoslovaciei (28 martie), 
Iugoslaviei (9 mai). Bulgariei (12 mai) 
si Braziliei (16 iunie). La 5 septem
brie 1973 echipa R. F. a Germaniei 
va întilni la Moscova selecționata 
U.R.S.S. în program ntai figurează 
întilniri cu Portugalia, Franța, Sco
ția, Spania și Ungaria.

Joachim NEUSSER

MĂSURI PREVENTIVE LUATE 
DE FEDERAȚIA IUGOSLAVĂ 

DE FOTBAL
într-un meci contând pentru pre

liminariile grupei a 7-a a campio
natului mondial de fotbal, la 19 
octombrie, în orașul Las Palmas, 
echipa Spaniei va întâlni formația 
Iugoslaviei. Federația iugoslavă de 
fotbal a anunțat oficial că înain
tea acestei partide va cere un con
trol- anti-doping pentru jucătorii 
săi. Această hbtărîre a fost luată 
ca măsură de precauție, în urma 
acuzațiilor presei italiene, potrivit 
căreia, jucătorii echipei A.C. To
rino au fost „drogați" cu somnifere 
la hotelul din Las Palmas, unde 
au fost cazați înaintea meciului 
pentru cupa U.E.F.A., meci pierdut 
cu 4—o în fața echipei Las Palmas.

A FOST INAUGURAT 
CARTIERUL GENERAL" AL 

C.M. 74
La Frankfurt pe Main a fost 

inaugurată clădirea unde va func
ționa „cartierul general" al cam
pionatului mondial de fotbal din 
anul 1974. Instalațiile sînt situate 
în apropiere de „Waldstadion" și 
vor găzdui diferitele comisii ale 
Comitetului de organizare.

ANGLIA : DERBY ÎNVINSA CU 5—0 !
Au continuat meciurile din cadrul 

campionatului englez de fotbal. Bir
mingham a terminat la egalitate : 
2—2 cu Chelsea. Leeds a dispus cu 
severul scor de 5—0 de Derby Coun
ty, campioana Angliei. Celelalte re
zultate : Crystal Palace — Co
ventry 0—1 ; Ipswich — West Ham 
United 1—1 ; Leicester — Southamp
ton 1—0 ; Liverpool — Everton 1—0 ; 
Manchester City — Wolverhampton
1— 1 : Newcastle — Norwich 3—1 ; 
Sheffield United — Arsenal 1—0; 
Tottenham — Stoke 4—3 : West Brom
wich Albion — Manchester United
2— 2.

în clasament conduce Liverpool cu 
18 p, urmată de Tottenham — 16 p, 
Arsenal — 16 p, Everton, Leeds,
Wolverhampton cu cite 15 p. etc.

T.S.K.A. SOFIA
SE VA REJUCA !

ZURICH, 8 (Agerpres). — Co
misia de disciplină a Uniuni euro
pene de fotbal, întrunită la Zurich 
a decis ca meciul pentru „Cupa 
campionilor europeni", disputat la 
Atena la 27 septembrie între echi
pele T-S.K.A. Sofia și Panathinai- 
ko6, să fie rejucat, întrucît s-a a- 
plicat greșit regulamentul privitor 
la executarea loviturilor de la 11 
m, care au decis formația învingă
toare (respectiv Ț.S.K.A. Sofia). 
Meciul va fi rejucat la 11 octom
brie sau eventual la 25 octombrie 
la Atena.

Mazzola — in mijloc — a fost unul dintre cei mai buni jucători ai me
ciului Italia—Luxemburg (4—0), desfășurat sîmbătă la Luxemburg, în 
preliminariile C. M. Telefoto : A.P.—AGERPRES

După 18-3 cu Cornwall

VICTORIA RUGBYȘTILOR ROMANI 
COMENTATĂ ÎN PRESA BRITANICĂ
LONDRA, 8 (Agerpres). — După 

meciul de sîmbătă după'-amlază de la 
Redruth, dintre echipa de rugby a 
României și selecționata comitatului 
Cornwall, meci cîștigat de rugbyștii 
români cu scorul de 18—3, ziarele bri
tanice apărute duminică publică o se
rie de comentarii în care subliniază jo
cul frumos, spectaculos practicat de cele 
două echipe. Referindu-se la formația

TELEX *TELEX
In etapa a 2-a a campionatului ceho
slovac de hochei pe gheață, echipa 
Dukla Jihlava a învins în deplasare cu 
scorul de 7—3 (2—2, 3—1, 2—0) forma
ția Sparta_ Praga. Alte rezultate : Skoda 
Plsen 
1-2);
(1-1, Ceske

— V.S.J. Kosice 5—5 (2—1, 2—2. 
Z.K.L. Bmo — Sonp Kladno 3—3 
0—1, 2—1); HZ Litvinov — Motor
Budejovlce 4-6 (1—3, 3—1, 0—2).

Disputat pe ploaie și vînt, Turul Lom- 
bardiei din acest an va rămtne pro
babil în analele ciclismului cursa cu 
cele mal multe abandonuri: din 158 
de concurenți alintați la start au tre
cut linia de sosire doar 17. Dintre a- 
ceștia nu a lipsit însă belgianul Eddy 
Merckx, învingător detașat cu timpul 
de 6 h 47:54 pe distanța de 266 km. La 
interval de 1:27 au sosit francezul 
Guimard și italianul Felice Gimondi. 
Merckx, care este în vlrstă de 27 de 
ani, și poate fi cotat ca unul dintre 
cei mai valoroși cicliști ai tuturor tim-

Redacfla fl admlnUUațUi Bacarețtl, it>. Vâslit QodU er Uj telefosn» I țf uitai» II 10,05, iec|1« corespondenți 11.51.09, Interurban 11 (I 288 j telex i sportrom buc.

purilor, a cîștlgat anul acesta Turul 
Franței (a patra oară consecutiv). 
Cursa Milano — San Remo și alte pro
be clasice. El se pregătește acum să 
corecteze recordul mondial al orei, sin- 
gura performanță care-i lipsește din 
palmares pentru a-1 egala pe italianul Fausto Coppi.
Campionul european de box la cat. mij
locie, francezul Jean Claude Bout
tier, i-a întîlnit la Noumea (Noua Ca- 
ledonie), într-un meci amical, pe ar
gentinianul Jose Chirino. Arbitrul fran
cez Mascot I-a descalificat pe argenti
nian în repriza a 14-a, deoarece acesta 
a atacat periculos cu capul.
■
In semifinalele turneului international 
de tenis de la Tokio, australianul Fred 
Stolle l-a învins cu 1—6, 6—3. 6—S 
compatriotul său John Newcombe, HZ 
îl va întilni !n finală pe Ken Rusewall 
(Australia), care l-a eliminat cu 6—0. 
7—6 pe americanul Cliff Richey.

română, „SUNDAY TIMES" scrie că 
aceasta a oferit „un spectacol impre
sionant". în ceea ce-i privește pe ju
cători, ziarul menționează că românii 
au „viteză și dexteritate".

La rîndul său, „OBSERVER" no
tează : „Rugbyștii români au un stil 
de joc propriu. Ei nu se tem să pa
seze nici sub cea mai mare pre
siune". Prin tactica adoptată, 
ziar arată : „românii dau impresia că 
sînt în permanență în posesia mugii". 
După ce descrie fazele de joc din 
care au marcat oaspeții, comen^m- 
rul adaugă : „Este greu să-t: a- 
mintești ce a reușit Cornwall ia a- 
cest meci. Poate doar de incăpâtina- 
rea cu care s-a opus românilor. 
Cornwall — scrie în încheAr- .OB
SERVER" — a pierdut meciuL Stevens 
? aYut_° bună deși echipa «a a fost 
înfrîntă. W innan a reușit anele lu
cruri frumoase, iar Plummer a făcut 
tot ce a putut dar ca faerte puțin 
succes". Din echipa română ziarul 
evidențiază pe Rășcanu. Posto-
lache, Dragomiresco. Ni^a si Durbac.

Referindu-se la merinl de Ia 
Redruth. coresorodennA agenției 
FRANCE PRESSE la rin-
•fcJ 5â_3 tâ —srlectwnwu mgbyștilor 
români a fișat o bonă r—gresie prin 
focal di rafod. gria maaitri eficace 
>■ c^re Kaia 4e >aaăota*> a colaborat 
ca tres-Mertariie « ca taadașii".

U—itcml sec al mr~yș:ik>r ro- 
'r-L-t va mnea toCjEjrimnr, U cctcnj- 
Comwail și

a
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