
JIUL A DEVENIT LIDER 
ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL
75 puncte cucerite acasă • Doar Steaua a obținut o remiză In deplasare

• RAPID LA PRIMA SA VICTORIE • FINALURI DRAMATICE IA ARAD. Tt MUREȘ Șl PE STADIONUL „23 AUGUST"

Situație critică la poarta Petrolului rezolvată de- Mihai - lonescu. cerere

-

ANUL XXVIII — Nr. 7207 4 PAGINI 30 BANI Luni 16 octombrie 1972

S.U.A.-ROMÂNIA 3-2 IN A 61 -a FINALĂ A „CUPEI DAVIS
in a treia zi a întrecerilor, Ion Tiriac a realizat un
cu Stan Smith, deși învins cu 3-2, iar llie Năstase

o victorie, 3-1 cu Tom Gorman

u

meci extraordinar
a înregistrat tardiv

O etapă calmă, după două 
etape furtunoase care au 
solicitat la maximum ner

vii jucătorilor, ai spectatorilor 
și ai sutelor de mii de ascultă
tori ai transmisiilor radiofonice 
O etapă, insă, care, în lipsa sur
prizelor atît de mult gustate, 
ne-a oferit, totuși, un element 
esențial: din nou, așa cum 
ne-am obișnuit, aproape săptă- 
mînă de săptămină. s-a schim-

a 
mi- 
for- 
P^- 
fn

bat liderulI Noua fruntașă 
clasamentului este echipa 
nerilor din Petroșani. Jiul, 
mafie care vrea, se pare, să 
rusească pozițiile nebăgate 
seamă de la mijlocul clasamen
tului, pe care s-a situat de cele 
mai multe ori, pentru altele mai

orona sa rete- 
înaintașii 
Mureș.

REZULTATELE TEHNICE

Jiul
Dinamo
Sport Club Bacâu 
A.S. Armata
Rapid
Farul
„U" Cluj
U.T.A.

— C.F.F Cluj 2—0 (1—0)
— Steagul roșu 1—0 (1—0)
— Steaua 2—2 (1—0)
— F. C. Argeș 4—3 (2—1)
— Petrolul 1—0 (0—0)
— Univ. Craiova 1—0 (0—0)
— Sportul studențesc 1—0 (1—0)
— C.S.M. Reșița 2—1 (0—1)

ETA”A VIITOARE (22 OCTOMBRIE)
PETROLUL 
RAPID 
C.F.R. 
UNIV. 
U.T.A.
C.S.M.
STEAUA
STEAGUL ROȘU

CLUJ 
CRAIOVA

REȘIȚA

— FARUL
— DINAMO
— „U" CLUJ
— JIUL
— SPORT CLUB BACĂU
— A. S. ARMATA
— SPORTUL STUDENȚESC
— F. C. ARGEȘ

1.
Z
1
4. 

5— 6. 
5— 6.

7.
8.
8.

10.
11. 
IZ
11
14.
15.
16.GOLGETERII

. 7 GOLURI : NASTASE (Steaua)
6 goluri: Roznai (Jiul)
5 goluri: Troi (F. C. Argeș), Lu-

cescu (Dinamo) — 1 din 11 m.
Naghi (A.S.A.) — 1 din 11 rr.

4 goluri: Marcu și, Obleme-co — 
.1 din 11 m (Univ. Craiova 1. Pescara 
(Steagul roșu) — 1 din 11 m, M. 
Sandu (Sportul studențesc) Muroșan 
(A.S.A.).

EAC

as*.-- ■

Radu VOIA
(Continuare ia pag. a 4-a)

3
3

H. Ce
dl. D. Davis jr. mulțumește gazdelor române pentru frumoasa or ganizare 

finalei cupei care ii poartă numele

3 goluri : x

e argint' 
întrecerilor

ACEASTĂ RATARE

ION TIRIAC la meciul 100

PATINOARUL
„23 AUGUST" A GĂZDUIT

SPECTACOL OMAGIAL
, Manifestările sărbătorești ocazio

nate de aniversarea unui secol de 
lâ îhființarea primei asociații de pa
tinaj pe pămînt românesc și a unei 
jumătăți de veac de la semnarea 
actului de constituire a federației 
române de resort au început prin 
frumoasele' spectacole pe gheață 
desfășurate la Miercurea >Ciuc - și 
Simbătă seara, la București.

Cei care au văzut spectacolele pe 
gheață la Miercurea Ciuc, și printre 
eir se . numără Iritia Mfncuîescu, 
fostă campioană a țării la -perechi, 
în prezent arbitru internațional, 
Doina Kâhăne — arbitru și alte 
personalități ale patinajului nostru 
—- ne-au mărturisit că totul, dar 
a.bsolut totul, a fost splendid. Șl nu 
au exagerat cu nimic. Același' sțiec- 
tâcol, reeditat la București, ne-a 
tncîntat și pe noi.

î-am văzut, de pildă, pe Irina 
Vorobieva. un nod de fată, de nu
mai 14 ani și pe Aleksandr Vlasov 
(17 ani — înalt și mlădios) într-un 
dans care ni i-a amintit pe multi
plii campioni mondiali Irina Ro
dina si Aleksei Ulanov. Este greu 
de crezut cum această pereche for
mată cu numai doi ani în urmă a 
putut ajunge la o asemenea măies
trie Sincronizare perfectă, salturi 
acrobatice de mare clasă, suite de 
elemente surpriză, toate brodate pe 
un fond muzical ales a cucerit a- 
sistența. Și a mai fost Steffi Knoll 
(14 ani — a treia patinatoare a 
R D.G.) care cu pașii ei de legătură 
între un dublu axei și lutz părea 
solista dintr-un balet excelent .„lu
crat". Apoi perechile Roniy-Kermer- 
Rolf Oesterreich (R.D.G.) și Krisz- 
tina Rcgoczy-Andras Sallay (R.P.U.),

12— 8
12— 7
12- 8

6— 8
9— 2

14- 7
7— 5
4— 5

13— 13
10—11

7— 15
15- 11
17—18

3— 6
6—14
8— 16

(Farul), Dumitru 
(Steaua), Hajnal (A.S.A.), Țarâlungă 
(Univ. Craiova), Radu (F. C. Argeș), 
AxEnte și Kun (U.T.A.). Dem- 
brovseh: și Rugiube: (Sport club), 

eseu (Jiul) — 1 din 11 m.

de elită al competitori- 
avis", al puținilor tenis- 

intreaga lume care au reu- 
apară de o sută de ori sub 
reprezentativei lor, în supre

ma întrecere.
Tiriac n-a ciștigat meciul, A fost 

învins lș limită,. Dar maniera, în care 
a jucat, felul cum a luptat, este echi
valent cu o victorie In clasamentul 
de onoare al performerilor „Cupei 
Davis", Ion Țiriac nu intră cu un 
meci ciștigat, dar cu un meci mare. 
El trece pe locul al 8-lea ’în lume, 
cu 100 de partide jucate, după nume 
de rezonanță ca Pietrangeli, Santana. 
Von Crarnm. A ciștigat 65, a pierdut 
35. Scor excelent.

Să descriem acum fazele acestei 
lupte emoționante, dusă pe distanța 
a aproape trei ore de joc. Pe par
cursul cărora încolțiseră speranțele 
unei răsturnări de scor, pe tabela 
finalei, care ar fi echivalat cu o per-

formanță uluitoare, de-a dreptul fără 
precedent. Dacă ea nu s-a produs, 
nu este de vină Ion Țiriac. Ci doar, 
valoarea excepțională a adversarului 
Intîlnit.

Am știut prea bine că Țiriac nu va 
dezarma ușor in fața adversarului, 
fie el și campionul de la Wimbledon. 
Nu bănuiam însă cit de departe va 

. duce el lupta, sa cutezătoare, în fața 
aceluia pe care tenisul american îl 
desemnează drept supercampiom.il 
său.

Iată-1 deci pe „veteran", imediat 
după ce fusese măcinat de Serviciile 
„uriașului" din California — cu pri
mul ghem pierdut la 0 — plătind cu 
aceeași monedă în ghemul următor. 
Țiriac cîștigă turul său de servicii, 
tot la 0 !

Tribunele freamătă, încercăm cu 
toții un sentiment de admirație pen-

ore sînt evenimentele sportive care să atragă atenția opiniei pu- 
bl ce în măsura în care a făcut-o această finală a „Cupei Davis", 
simbol al orgoliului în tenis. Dacă pînâ mai săptâmînile trecute 

turneele sau meciurile de „Cupa Davis" cîștigate de llie Năstase și Ion 
Țiriac peste, hotare interesau mulți amatori de sport din țara noastră, 
de această dată n-a existat un om, cît de neavizat în sport, care să 
nu trăiască zilele finalei ca pe un eveniment excepțional. Pentru cei 
mai avizați, ocazia de a cuceri acest trofeu de răsunet mondial era 
unică și favorabilă în pofida marii valori a echipei americane. Finala a 
fost așteptată cu sufletul la gură. Pentru reușita organizării s-a făcut 
tot ceea ce era posibil, televiziunea și-a dăruit* larg spațiul, totul a fost 
pregătit pentru ca sportivii noștri să aibă cele mai bune condiții (și 
le-au avut), cea mai bună Gmbianță (și publicul s-a întrecut în a-i încu
raja) pentru a realiza un succes prestigios.

Din păcate tentativa nu a reușit. După pierderea partidei de aublu, 
cu o mare ușurință și după o replică de o slăbiciune de neînțeles, ziua 
a treia n-a pqtut aduce două victorii, deși admirabilul Țiriac s-a luptat, 
ca un titan, cu Smith, l-a egalat la 2—2, dar după aceea n-a mai re
zistat fizic și a pierdut cu 2—3. Americanii obțineau în acel moment 
victoria pentru care au avut la București mari emoții, dar și împreju
rarea favorabilă de a recolta lejer o victorie tocmai în partiâa de care 
se temeau cel mai mult, la dublu.

Echipa S.b.A. a ciștigat finalmente cu 3—2 cea de a 61-a" ediție a 
„Cupei Davis", infrînd în posesia „Salatierei de argint" pentru a 24-a

Perechea Irina Vorobieva — Aleksandr Vlasov s-a dovedit un cuplu 
/ lent'care a reușii să entuziasmeze publicul.

Foto:-S. BAKCSI

lată-l pe Stan Smith intr-una din numeroasele sale incursiuni la fileu 
unde s-a arătat foarte incisiv
Fotografii de TH. MACARSCHI și P. ROMOȘAN

NĂSTASE L-A ÎNTRECUT PE GORMAN (3-1)
DAR A AVUT 0

Evoluția lui llie 
treia. în ultimul 
6-a ediții a ..Cupei Davis", oricît 

de bună ar fi fost ea, 
din păcate, schimba 
Prin victoria Iui Stan 
lui Ion Țiriac, echipa 
sese al treilea punct 
trofeul de argint îi rămînea în păs
trare pentru încă un an. Meciul 
Năstase — Gorman urma să conte
ze deci doar pentru fixarea rezul
tatului general al întîlnirii România 
— S.U.A., ca și pentru completarea

Năstase din ziua 
meci al celei de

nu mai putea, 
soarta finalei. 
Smith asupra 
S.U.A. înscri
și cu aceasta

EVOLUȚIE INEGALA
palmaresului celor doi jucători. Dar, 
peste acest interes, să spunem, doar 
de ordin statistic, miile de specta-

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

cupluri cu execuții pregătite minu
țios, Mrozek Jacky (Franța). Iuri 
Oscinikov (U.R.S.S.) și Zsuzsa Al- 
massy (R.P.U.) încîntătoare apariții 
solicitate de două-trei ori. Și dacă 
la toate acestea adăugăm pe micii 
patinatori români care de data a- 
ceasta au demonstrat reale calități, 
calificativul aoordat spectacolelor 
reprezentate este îndreptățit Dana 
Radulescu, Irina Nichiforov, Mircea 
Ion, Letiția Păcuraru-Dan Săveanu, 
Doina Mitricică ca și mult aplau
data reapariție a lui Beatrice Huș- 
tiu au .contribuit, cu frumosul lor 
program, la reușita acestui spec
tacol. Felicitări oaspeților, felicitări 
sportivilor noștri, felicitări și urări 
de succes patinajului românesc.

-■ Ghwrgh» ȘTEFANESCU

CĂLĂREȚII DE LA STEAUA
AU CIȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI

laLUGOJ. 15 (prin telefon, de 
corespondentul nostru). La baza 
hipică din localitate s-au dispu
tat ultimele probe ale acestui se
zon, Vremea favorabilă a permis 
desfășurarea în condiții optime a 
întrecerilor. în proba pe echipe 
din cadrul „Cupei României", 
lăreții de la Steaua au reușit 
termine învingători, depășind 
numai o jumătate de punct 
reprezentanții clubului Dinamo.

ca
să 
cu 
pe 
Pe

flocul trei s-au clasat sportivii 
de la C.S.M. Iași.

„Cupa Federației" a revenit for
mației Dinamo care, acumulînd 16 
p, a depășit echipele Steaua 
și C.S.M. Iași (36 p).

De asemenea, s-au mai 
tat două probe de obstacole
dual, ambele revenind călărețu
lui dinamovist Eugen lonescu

C. OLAKU

(20 p)

dispu- 
indivi-

DEZAMA GITOARE..

oară. Jucătorii americani și căpitanul lor Ralston au meritat acest suc
ces pentru că, pe lingă valorile pe care le posedă, în special Stan 
Smith care acum se poate declara cel mai bun jucător din lume, au 
dovedit cu toții o pregătire excelentă, fizică și tactică.

In echipa României, o bună pregătire și-a făcut doar Țiriac care a 
acordat o mare atenție „Cupei Davis", în timp ce llie Năstase, încre
zător în forțele și tinerețea lui, mai cu seamă după marele succes ob
ținut la Forest Hills, a subapreciat importanța bunei pregătiri, de în
dată ce în timpul finalei, în meciul cu Stan Smith și la jocul de dublu, 
a fost departe de posibilitățile care l-au făcut reputat în lume. Cu un 
asemenea randament minor din partea campionului nostru n-a fost po
sibil să se realizeze o performanță la care tenismenii noștri ar fi avu* 
dreptul, după alte doua finale de „Cupa Davis", în S.U.Â., cu un pal
mares ca acela ql lui Năstase și cu un Țiriac mai strălucitor ca ori- 
cînd in zilele finalei.

Este de la sine înțeles că nu se poate cere unor sportivi sg cîș- 
tige mereu, însă este firesc să li se pretindă să se prezinte pregătiți și 
să joace șansa personală și a echipei, la nivelul lor cel mai bun. Cu 
atît mai mult dacă este vorba de o competiție în atenția întregii lumi 
r':-  1 nuncf de vedere Țiriac și-a făcut pe deplin datoria, spreDin acest punct de vedere țiriac și-a făcut pe deplin datoria, spre 
deosebire de llie Năstase care a pregătit superficial finala. în cuvîntul 
lui la solemnitatea de premiere, Țiriac ne-a amintit de meritul echipei 
României, și în principal al lui Năstase, de a aduce finala la Bucu
rești. Aceste merite au fost mult și pregnant subliniate și apreciate. De 
altfel ei sînt aceia care,- prin performanțele și rezultatele înregistrate, 
ne-au făcut pe toți să visăm, îndreptățit, la „Cupa Davis". Din păcate^ 
unu| din cele mai importante momente ale mișcării noastre sportive a 
fost ratat.

Turneele de la Wimbledon, Roland Garros, Forest Hills și alte 
turnee se vor juca anual, s-ar-putea însă ca o asemenea împrejurare 
favorabilă, a 4-a participare la finala „Cupei Davis" să fie așteptată 
mult timp de aici înainte.

Aurel NEAGU

PRODIGIOASA MEMORIE A LUI
A existat un moment în după 

amiaza de ieri cind am crezut că 
aceste rinduri vor cînta doar fan
tastica partidă a fui Ion Țiriac în 
fața lui Stan Smith. In setul patru, 
tensiunea de la masa presei ajun
sese la paroxism. Cronicarii italieni 
încetaseră să-și noteze punctele. 
Unul din ei, Benedetti, redevenise 
suporterul faimosului ,,urs“ carpatin 
care cucerise ani de-a rîndul pe
ninsula lui Pietrangeli.

La 5—2 pentru Țiriac, în setul 
patru, Benedetti a exclamat : „II 
rumeno mangia fuoco in quest’ ul
tima partita della sua vita!". In
tr-adevăr, Țiriac mitica jăratec în 
meciul la care nu a renunțat nici 
o clipă. Am crezut atunci că aceste 
rinduri vor trebui să fie închinate 
lecției de tenis pe care Ion Țiriac 
a oferit-o spectatorilor acestei fi
nale. Dar, o intimplare g vrut ca

subiectul acestor rinduri să se mo
difice.

Să trecem peste faptul că Tiriac 
a pierdut ultimul set al „centena
rului său. Un alt ziarist 
la II Giorno, a făcut, in 
vinte sinteza: ,.E stato 
una differenzzia di otto 
tr-adevăr. ieri, intre Stan Smith > și 
Ion Tiriac a existat doar o diferen
ță de opt ani, care a decis in ulti
mul set al partidei.

A urmat meciul lui llie. învingă
torul de la Forest Hills a fost pri
mit fără entuziasm. După citeva 
ghemuri a venit in tribună și Ion 
Țiriac. Spectatorii, cei mai mulți, 
au inceput să-i scandeze numele. 
Oarecum surprins de această pri
mire, în timp ce Năstase juca, Ion 
s-a strecurat în tribună, regretind 
parcă ideea de a fi spectatorul a- 
cestui meci. llie Năstase a simțit

italian, de 
citeva cu- 
solamente 
anni“. In-

ION JIRIAC...
■atunci întreaga povară a momen
tului. El a continuat să joace, de 
cele mai multe ori cu capul plecat, 
alternind mingile lui inegalabile cu 
erorile epuizării sale nervoase.

Meciul cu Gorman a fost greu. 
Secundul echipei americane a pro
bat încă o dată calități deosebite, 
confirmindu-și poziția prestigioasă 
de semifinalist al Wimbledon-ului 
și Forest Hills-ului. Am auzit in 
tribună frînturi de frază în care 
revenea leit motivul „Acum e prea 
tirziu !“.

Partida cu Gorman a fost foarte 
grea pentru llie. A fost primul meci 
in care n-am regăsit surîsul lui 
Năstase, pe care l-a descris atit de

loan CHIRILA

.. va9' a *-ai ă

supercampiom.il
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KRI ÎN DIVIZIA A, 0 SURPRIZĂ DE PROPORȚII: REZULTATE NORMALE ÎN PRIMA ETAPĂ

MINAUR BAIA MARE A SURCLASAT PE DINAMO BUCUREȘTI!
Ieri s-au disputat jocurile dîn 

cadrul celei de a VII-a etape fe
minine și a IV-a masculine, din 
cadru! campionatului național de 
handbal, divizia A. Această run
dă a furnizat o mare supriză, în
registrată Ia Baia Mare, unde 
•proaspăta promovată Minaur a în
trecut cu un scor categoric forma
ția Dinamo București.

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — CONS-

mult. Bucureștencele au ob- 
victorla datorită unor mai 
finalizări. Principalele reali-

foarte 
ținut 
bune 
zatoare: Catarig (3), Pădureleanu 
(2) pentru Progresul, respectiv 
Szolloși (2). Au condus corect VI. 
Cojoearu și I. Mihăilescu (ambii 
din Craiova). A. SZABO — coresp.

VOINȚA ODORHEI — RULMEN
TUL BRAȘOV 14—7 (8—1). Evi
dent mai bună, formația gazdă a 
preluat conducerea jocului încă din

excelent 
advers, al 
a formei foarte bune 
de portarul Belu (care a apărat și 
4 aruncări de la 7 m). In final 
însă, tabela de marcaj a indicat un 
rezultat de egalitate .reușit de stu- 
denti grație unui finiș mai puter
nic. Principalii realizatori: Scho- 
bel (12) pentru Universitatea, res
pectiv Stentze) (5).

Nușa DEMIAN

practicat pe semicercul 
apărării foarte atente și 

manifestată

•
Sîmbătă și duminică au avut loc 

meciurile primei etape a campio
natului național masculin al di
viziei A. Rezultatele au fost, în 
general, cele scontate. De remar
cat victoriile obținute de Voința și 
I.C.H.F.

la semidistanță. Corect și autoritar 
arbitrajul prestat de dr. D. Chiriac 
și D. Crăciun. ,

A. VASILESCU

pasa excelent Juiietei Cri;u. ca-tAtac

TRUCTORUL TIMIȘOARA 1,3—5 
(1—2). După o repriză cu scor de... 
fotbal, datorat formei bune a celor 
doi portari (Buzaș — Rapid și So- 
eol —. Constructorul), dar și lipsei 
evidente de eficacitate a ambelor 
echipe, care au ratat enorm (Con
structorul 2 aruncări de la 7 m I). 
în repriza secundă jocul s-a mai 
animat. Și aceasta pentru că bucu- 
reștencele s-au hotărît să folo
sească mai bine posesia mingii, a- 
.tacînd ceva mai variat și mai lung. 
Din acest motiv ,dupâ ce formația 
oaspe a majorat scorul de la 2—1 
la 3—1, lăsînd impresia că va rea
liza o mare surpriză, ea nu a mai 
(putut rezista în apărare cu aceeași 
eficiență ca pînă atunci. Și, astfel, 
de la 3—1 pentru Constructorul 
(min. 27) tabela de marcaj a ară
tat puțin timp mai tîrziu (min. 43) 
rezultatul de 7—3 pentru Rapid ! 
încercarea disperată a timișoren- 
celor de a salva situația prin prac
ticarea unei apărări „om la om“ 
gje tot terenul nu a făcut altceva 
decît să ajute pe bucureștence în 
(majorarea diferenței. Au marcat 
Siănișel (5), Crișu (3). Constantin 
12). Gheorghe (2), Amarandei — 
«Rapid, Kaspari (2), Oțoiu, Marcov, 
Manciu — Constructorul. Au con
dus : D. Gherghișan și C. Drâgan 
— Iași.

TEXTILA BUHUȘI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 9—12 (5—> 
In primele 25 de minute jocul a 
fost extrem de disputat, ambe.e 
formații reușind să conducă alter
nativ. După pauză, însă, ferm-’ - 
campioană și-a organizat mai bine 
goctil, detașindu-se în învingătoare. 
Principalele realizatoare : Viera
(4), Șerban (3) și Munteanu 2 s- 
tru Textila, respectiv IbaduLa 
Hrivnak (3) și Rigo (2). Au . - - 
trat bine I. Ionescu și I. Păunes- 
cu (București). Ion VIERE — 
coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 5—6 2-
O partidă de nivel tehnic scăzu'.. 
în care ambele echipe au grei.:

poarta Constructorului Timișoara. Rapidista Neta Vas lescu va 
va înscrie încă un gol

primele minute și a obținut o vic
torie concludentă, ia un scor des
tul de mare. Principalele realiza
toare : Mikloș (4) și Markoș (4) pen
tru gazde, respectiv Gheorghe (2). 
A. PIALOGA — coresp.

MASCULIN
MINAUR BAIA MARE — DI

NAMO BUCUREȘTI 16—9 (7—3). 
Partidă de mare spectacol, în care 
handbaliștii echipei gazdă au fost, 
incontestabil, „vioara întîi“. Deși 
conduși la începutul partidei (min. 
10 : 1—3), ei găsesc resurse să
revină și să egaleze (min. 16: 3—3), 
pentru ca. din acest moment ini
țiativa să le aparțină pînă la sfîr- 
șitul primei reprize. In partea a 
doua a jocului bucureștenii încear
că să echilibreze situația, dar am
biția extraordinară și forma bună 
a băimărenilor, care înscriu gol 
după gol, fac ca victoria să revină 
pe merit echipei gazdă, la un scor 
neașteptat de mare. Principalii rea
lizatori : Palko (7), Alboaica (3) și 
Pănțîru (3) pentru Minaur, respec
tiv Licu (3) și Samungi (2). De no
tat că portarul Negovan de la Mi
naur a apărat 5 aruncări de la 
7 m ! Au arbitrat bine V. Cătă
lina ți W. Rozembaum (Timișoara) 
T. TOHÂTAN — coresp

DINAMO BRAȘOV — STIAL’A 
18—^5 (9—12). Meci deesetx: «âe 
spectaculos, tn care casoeta «a 
fost sarioewtcv t* icesâ dto- 
ctasâ. «iar Derate becsetcîe fcj firc- 
m'jsetea aart.de. aa. cmooct vâ. si 
btncbai^t- brzsoveTi.

Pr. nci pata reaLzatcr : Krvner CSt.

no« (3) — Disaasp Brașc*- restec- 
t:v ButaJaa (71 Gtbm Hk KxsM 
(41. Gata (3) să Gwan (31 V. po- 
POVIC1 — cares*.

UNTV EBSTT ATEA CXI J — IN
DEPENDENȚA SIBIU 15—I» C5— 
Cu exoeptia ’ -’ -î 53 st-- 

praea cri

H

□e
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Interviu cv entrenoruf eruer.t 
MARCU SMCOV

PUGILI5TII ROMÂNI AU EVOLUAT EXCELENT LA OSTIAVA

întrecerile 
Prohaska* 

os: bcxe.-i 
din Ceno-

POLITF.HMCA TIMIȘOARA — 
VOINȚA BUCUREȘTI 24—13 
(10—5). Gazdele au dominat jocul 
de la un ceaăt ]a altul al său, ob- 
ținînd o victorie fără probleme. 
Principalii marcatori: Gunesch 
(10) — Politehnica respectiv Du
mitru (4). Muresan (3) și Zamfires- 
cu (3). Au arbitrat corect Fr. Fa- 
zekaș și V, Szabo (Reșița) P. AR
CAN — coresp. județean

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
TROTUȘUL 19—9 (8—6).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
70—79 (30—40). Gazdele au început 
curajos partida și în min. 5 con
duceau cu 11—6. Dar, în continuare, 
experiența lui N. Ionescu, Cimpea- 
nu și Czmor și-a spus cuvîntul și 
inițiativa trece de partea elevilor 
antrenorului N. Gali care egalează 
și preiau conducerea- O dată cu 
scurgerea timpului, diferența de 
scor se mărește, ajungind în min. 
29 la 18 puncte. Sigură de victorie, 
dar și fără trei jucători de bază — 
Cîmpeanu, Minius și Mănăilă — eli
minați pentru cinci greșeli perso
nale, Universitatea scade ritmul în 
ultimele minute, perm: tind bucureș- 
tenilor să reducă din handicap. Au 
arbitrat foarte bine V. Radar șt A. 
Atanasescu.

I.C.H.F. — RAPID 52—40 (27—21). 
Așa cum anticipam, această partidă 
a fost extrem de ech.„orali Ambe
le echipe au început foarte pru
dent, dar în același t.mp au si gre
șit mult, in special, in aruncă..ie 
la coș. Elocvent in acest sens este 
numărul mic de proncte înscrise : 
min. 9 : 9—9 : nun. 11 : 11—11; 
min. 15 : 15—15. Decs o egalitate 
perfectă. Totuși, ta trialul primei 
reprize, baschetbalist-i «ie la I CJf F 
se desprind și reușesc să se distan
țeze la șase puncte Primele mta_-.e 
ale reprizei seeur.de aparțin echi
pei Rapid care joacă bene ia apă
rare și punctează precs prin V_â- 
descu și Stăr.escu. re-șrd să egale
ze și să preta ccoducerea. In tom. 
34. scorul este din ooc egal: <2—42. 
Ultimele minute stat draaance. In 
min. 39, Rapid ccccaeea cu 58—M 
și lăsa impresia că va risnga. Insă, 
citeva greșeli de tefrracă comise de 
rapîdiști sint hocAriMuce. și astfel 
I.OH.F. egalează : 30—50. Ia alt me- 
le secunde Chiciu iaaene cașul vic
toriei, printr-o precisă xmocare <5e

FARUL CONSTANȚA — DINA
MO BUCUREȘTI 69—82 (33—42).
Cu toate că a fost lipsită de apor
tul pivotului Ivascenco (accidentat), 
Farul a dat o replică viguroasă 
echipei campioar. i. Primele 10 mi
nute au fost echilibrate. în conti
nuare, Dinamo își impune jocul ob- 
ținînd victoria. Au arbitrat bine N. 
iliescu și E. Niculescu. (G. TAMAȘ- 
coresp.).

POLITEHNICA CLUJ — UNIVER
SITATEA CLUJ 60—86 (24—37).
Derbyul local a revenit universita
rilor, care au jucat mai organizat, 
atît în apărare cît și în atac. Au 
condus foarte bine C. Hotya și G. 
Dutka. (M. RADU-coresp.).

VOINȚA — I.E.F.S. 
disputat sîmbătă).

Meciul STEAUA — 
MILITARĂ se dispută

67—51 (meci

ACADEMIA 
marți.

LUP TE i
ia «vi ia k. greco-romane

CRiSUL ORADEA - VULTURII

TEXTILA LUGOJ 21,5-19,5
ORADEA. 13 U»rin telefon). In lo- 

caiitate a avat Joc duminică dimi- 
aea(a t>n iateresant meci de lupte 
țrero rrunr. meci restant din re- 
tand camptoantului diviziei A i 
Crtșal — Xalturii textila Lugoj. A- 
vfaad o fnsnoasă comportare, luptă
torii arădeni aa repurtat un meritat 
succes: 21,5—19.5. S-au remarcat 
; r il Szobcszlai . A. Kiss, 
iar de la oaspeți T. Horvath și V.

A fost așteptată și formația clu- 
baM bucwegtean Pin» mo, dar
priafr-m telefon s-a comunicat la- 
jater că au va participa la meciu- 

cu ceie două echipe.
nu

V. SERE-coresp.

VOLEI

A GAZDELOR. LA MASCULIN A OASPEȚILOR

DIAI ffll 0 ETAPĂ A GAZDELOR
(DOAR 0 VICTORIE ÎN DEPLASARE)
Seria I: POEITERNICA IAȘI, IA PRIMA ÎNERÎNGERE
METALUL BUC. — POLITEHNI

CA IAȘI 1—0 (1—0). Derbyul se
riei întîi, care a opus primele două 
echipe ale clasamentului, n-a co
respuns așteptărilor din punct de 
vedere al calității fotbalului prac
ticat. Bucureștenii au cîștigat cu 
1—0, prin golul înscris de Iancu 
(min. 13), dintr-o dubioasă poziție 
de ofsaid. în min.-73, Georgescu 
(Metalul) a ratat o lovitură de 11 
m. Arbitrajul lui Em. Vlaiculescu 
(Ploiești), bun, cu excepția deci
ziei de la gol, unde a dat crezare 
semnalizării tușierului M. Morarii. 
(Al. C.)

F.C. GALATI — C.S. TÎRGO- 
VIȘTE 3—0 (2—0). Au marcat :
Toma (min. 21 — din 11 m), Io
nică (min. 24) și Straț (min. 75). 
A arbitrat corect E. Martin — 
București. (Gh. Arsenic — coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — DUNĂREA 
GIURGIU 2—0 (1—0). Golurile au 
fest înscrise de Bruchental (min. 
21 din 11 m) si Panait (min. 89). 
în min. 70, Mărculescu (C.F.R.) și 
Bodom (Dunărea) au fost eliminați 
de pe teren. A arbitrat bine Gh. 
Ștefănescu — Galați (Gh. Apostol 
— coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — POLI
TEHNICA GALAȚI 4—0 (1—0).
Au marcat Sutru (min. 37), Goj- 
garu (min. 67 și 80) și Iordache 
(min. 84). A arbitrat foarte bine 
Gh. Motorga — București. (P. 
Giornoiu — coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — ME
TALUL PLOPENI 2—1 (1—1). Go
lurile au fost înscrise de Contardo 
(min. 12, din 11 m) și Mihalache

■ (min. 54), respectiv Alexe (min. 24). 
A condus bine M. Rotaru — Iași 
(C. Nemțeanu — coresp.).

GLORIA BUZĂU — ȘTIINȚA 
BACĂU 4—1 (3—1), prin golurile 
marcate de Dobre (min. 1 și 24), 
și Cramer (min. 18 și 65), respec
tiv Ciocoiu (min. 34). A condus 
bine V. Murgășan — Buc. (V. Gaș- 
par — coresp.).

DELTA TULCEA — PROGRE
SUL BUC. 2—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Girip (min. 2) și Stoichițo- 
iu (min. 60). A arbitrat foarte bine 
T. Trofin — Galați (P. Peană — 
coresp.).

S.N. OLTENIȚA — PROGRESUL 
BRĂILA 1—0 (0—0). Autorul go
lului Nițu (min. 48, din 11 m). A 
arbitrat foarte bine Gh. Manole

ETAPA VIITOARE (22 octombrie) : 
Progresul Brăila—Ceahlăul P. Neamț, 
Gloria Buzău—F.C. Galati, Metalul Plo- 
pani—Metalul București, Clubul Sportiv 
Tîrgoviște—C.F.R. Pașcani. Politehnica 
Galați—Delta Tul cea. Politehnica lași— 
S.N. Oltenița, Știința Bacău—Dunăiea 
Giurgiu, Progresul București—Chimia Rin. 
Vîlcea.

— Constanța. (M. Voicu — coresp.).
1. Politehnica Iași 9 7 1 1 16— 6 15
2. Metalul Buc. 9 6 1 2 14— 3 13
3. Delta Tul cea 9 4 4 1 11— 6 12
4. F.C. Galați 9 5 1 3 15— 9 11
5. Glo-ria Buzău 9 4 3 2 11— 9 11
6. Chimia Rm. Vîlcea 9 3 4 2 12— 7 10
7. C.F.R. Pașcani 9 4 1 4 12— 3 9
8. S.N. Oltenița 9 3 3 3 12—12 9
9. Metalul Plopeni 9 3 2 4 12—12 8

10. Dunărea Giurgiu 9 3 2 4 10—13 8
11. Progresul Brăila 9 3 2 4 9—14 8
12. Progresul Buc. 9 3 2 4 4—11 3
13. Știința Bacău 9 3 1 5 10—12 7
14. Ceahlăul P. Neamț 9 2 2 5 5—10 6
15. C.S. Tîrgoviște 9 1 3 3 2—11 5
16. Poli. Galați 9 1 2 6 6—18 4

Seria a ll-a: LIDERUL PIERDE TEREN

Etapa a treia a campionatelor na
ționale de volei a furnizat partide 
atractive, fără a se inregis'ra nici 
un rezultat surpriză. La rr.ascuiir. 
dinamoviștii bucureșteni se arată, 
pînă acum. într-o formă bună, ceea 
ce ne dă speranțe pentru mioa
rele confruntări înternațioeaje. Ei 
sin: talonah îndeaproape de Steaua, 
a doua echipă neinT.reâ în acest 
incepc: oe La fete. Ka-
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Zilele trecute, la Ostrava (Ceho
slovacia), s-au încheiat 
din cadrul „Turneului 
Ia care au participat și 
români. La înapoierea
slovacia i-am solicitat antrer.cru.u; 
Marcu Spakov, care a cocci 
chipa noastră, cîteva amănunte în 
legătură cu această compel’ e.

— Ce ne puteți spune despre 
întrecerile de la Ostrava ?

— La acest turneu au luat star
tul 81 de pugiliști din nouă :ăr. : 
Bulgaria (7), Franța (4), R D G. 
<8), Italia (4), Polonia (10). Româ
nia (8), Ungaria (8), Uniunea So
vietică (11) și Cehoslovacia 21 
Deși la competiție au part::: : t 
și boxeri care au concurat la tur
neul olimpic, nu putem spune c.'. 
au existat pe listele de concurs 
nume cu rezonanță în sportul : ■ 
mănuși din Europa. Cu toate ca 
mulți dintre participanți au fost 
tineri, ei sînt totuși boxeri rad .- 
labili în care federațiile lor își pm 
mari speranțe. Este suficient să ~- 
mintim nume ca Gluck, Hardmalh. 
Cismadia (Ungaria), 
(R.D.G.), Kalmîkov 
Ruskov (Bulgaria), sau 
(Franța) pentru a avea
asupra nivelului competiție:.

I’mai mare dificultate a întreceri
lor a fost sistemul de disputare a 
turneului. Meciurile s-au 2 • ?.’ : 

avind finala

Jocul 1 
ha. 

Da ry

n vr=a cekc 
C tejeask: sPo- 
Cetius-'-Tacvaj ; 
s-a ciasat <je 

toc ia seca -

cfl si£ dertffmsri Waenjnl echipei l£fS
FCtoî V. BAGEAC

ir.
r

Zomow,
(U.R.S.S.).
Rodriguez 

o imagine
Cea

frteăor. ce^e multe
: f ag; cbLmste de gazde. 
> La bdăeți efe au fast rea- 
ecfcipete aflate in depia-

Ceahlăul.
MASCULIN

i *• 
a fu

a 
fața 
slab

FIMIMX

goi, vineri, sîmbătă, 
duminică dimineața. Așa incit, cei 
patru boxeri români care S-au ca
lificat în finale au fost nev: 
facă față unor eforturi deosebite, 
timpul de refacere (de sîmbătă

— FARUL (3—2). Cu o 
câzoare lucida și cu mai 

me (Emilia Cernegah
IXFS. 

singură : 
multă clar-.hr; 
eomstântemcele nu au putut învinge, 
deși au condus cu 2—0 la seturi. 
Studentele, după un start slab, și-au 
organizat 
să «nștîge

Mihai TRANCA

IN ULTIMA ETAPĂ

Sîmbătă și duminică s-a disputat 
b nouă etapă în campionatul divi
zionar A de polo încheiată cu re
zultate scontate : Politehnica Cluj 
— Olimpia Oradea 11—4 (4—0. 3—1. 
3—2, 1—1). Victorie obținută de 
gazde în primele două reprize. In 
rest o partidă echilibrată. Dinamo 
București — Vagonul Arad 21—1 
(5—o, 5—1, 3—2, 8—1). Rezultat ce 
ne scutește de orice comentariu. 
Voința Cluj — Dinamo București 
6—13 (2—5, 0—2, 1—1, 3—5). Ri
postă puternică din partea celei de 
a treia clasate în clasament. Totuși 
dinamoviștii au cîștigat cu ușurință. 
Politehnica Cluj — Rapid București 
1—11 (0—3, 0—1, 1—4, 0—3). Echi
pa bucureșteană a făcut un galop 
de sănătate în compania studenților 
clujeni care, nu s-au văzut deloc 
Jn această partidă. Crișul Oradea —

CRIȘUL - I. E. F. S. 9-6
Progresul București 6—7 (2—3. 1—0, 
1—1, 2—3). Deși au terminat învin
se. gazdele au evoluat satisfăcător. 
Orădenii au greșit în special în fa
zele de finalizare. Ei au avut și un 
mare număr de —
greșul București 
(1-3, 1-1, 0-0, 
te a studenților,
ma parte a întîlnirii, cind au reușit 
să-și asigure și avantajul necesar 
victoriei. Surpriza etapei a fost 
consemnată în întîlnirea dintre Cri- 
șul Oradea și I.E.F.S. Scor: 9—6 
(1—1, 2—1, 3—2, 3—2) ! Victorie me
ritată obținută de gazde după un 
început ce nu ne permitea să pre
vedem finalul. în minutul 22 al în
tîlnirii scorul era de 7—4 pentru 
orădeni dar, după o revenire a stu
denților, tabela de marcaj arată, 
trei minute mai tîrziu, scorul de 
7—6. A urmat un final dominat de 
poloiștii de la Crișul. Corespon
denți ; I. Boitaș, I, M. Pocol.

eliminări : 8. Pro-
— I.E.F.S. 3—5
1—1). Superiorita- 
în special în nri-

mai bine jocul, reușind 
o partidă de un nivel 

mediocru. A arbitrat cu scăpări «m- 
plul F. Vintilescn — A. Dinicu.

RAPID — CS2M. SIBIU (3—0). 
Cu mai multă experiență, voleiba
listele gjuleștene au terminat' învin
gătoare. in urma unui meci echili
brat, mai ales în primele două se
turi. S-au remarcat : C. Băltăreții 
(R). M. Milea (C.S.M.). Au arbitrat . 
A. Nedelcu și Em. Iliescu. (C. Harea
— coresp.).

CONSTRUCTORUL — „U“ TIMI
ȘOARA (3—0). Gazdele au cîștigat 
fără emoții, în fața unei echipe care 
a comis greșeli elementare atît în 
apărare, cît și în atac. Cele mai bu
ne : Elena Teodorescu și Doina Sto- 
ian, de la învingătoare. Au condus: 
V. Voicu și V. Vrăjescu. (O. Guțu
— coresp.).

CEAHLĂUL — „U“ BUCUREȘTI 
(3—2). Joc echilibrat, de un nivel 
tehnic modest. Arbitri : D. Dobres- 
cu și V. Ranghel, ambii din Plo
iești. (C. Nemțeanu — coresp. jude
țean).

„U“ CLUJ — MEDICINA (0—3). 
Echipa clujeană a evoluat foarte 
slab, facilitînd succesul oaspetelor. 
Au arbitrat : O. Drăgan și C. Pa
duraru din Timișoara. (I. Pocol — 
coresp.).

ELECTRA — IE.FS (-3—3) După 
o oră și jumătate, victoria a reve
nit studenților care au dominat ca
tegoric întreaga partidă. Remarcări: 
Păștean. Handrea. 
I.E.FH- respectiv 
tri : L Petrovici — 
lian Costiniu).

PROGRESUL — VIITORUL (2—J). 
Cu un sextet mai omogen, băcăua
nii s-au impus la capătul ursă 
partide echilibrate. Au arbitrat N. 
ionescu și A. Dinicu.

VOINȚA — RAPID (1—3). Ruti
na și-a spus cuvîntul în acest meci, 
cîștigat pe merit de oaspeți. Evi
dențieri : Costea, Ștefan (V), Mocu- 
ța. Cătălin (R). Au condus : N. Lu
ca și Gh. Borghidă, din Timișoara. 
(Șt. Iacob — coresp.

DINAMO — TRACTORUL (3—0). 
Bucureștenii s-au impus în mai 
puțin de o oră, în fața unei for
mații care a opus o slabă rezisten
ță. (G. Rosner).

POLITEHNICA — STEAUA (0—3).

Iancu de Ia
Popescu. Arbi-
N. Ionescu. lu-

Cu excepția ultimului set, cind stu
denții au opus o rezistență mai 
dîrză, în rest oaspeții au dominat 
clar. S-au remarcat Parascliivescu, 
Crețu și Rauh de la învingători, 
respectiv Stere. Au condus : I. A- 
mărășteanu și V. Tilcă, din Craio
va. (T. Siriopol — coresp. județean).

„U“ CLUJ — „U“ CRAIOVA
(3—1). După un prim set pierdut, 
clujenii își impun superioritatea în 
următorul, dovedind prin jocul 
prestat că victoria din etapa prece
dentă nu a fost întîmplătoare. Au 
arbitrat : C. Păduraru, din Timișoa
ra, și D, Rădulescu, din București.

(N.R.: Corvinu] Hunedoara și Olimpia 
S. Mare sînt penalizate cu cite 4 puncte) 

Meciul Olimpia S. Mare — Gloria 
Bistrița se dispută în ziua de 18 
octombrie.

ETAPA VIITOARE (22 octombrie) ; O- 
limpia Oradea—Gloria Bistrița, Corvinul 
Hunedoara—Minerul Baia Mare, Metrom 
B.-șov— F.C. Bihor. Olimpia Satu Mare 
—Metalurgistul Cugir. Metalul Drobeta 
T*. Severin—C.F.R. Timișoara. C.F.R. A- 
rx»—CMmla FAgaraș. Poirtehnlca Timi- 
Șosra—C.S.M. Sibiu. Minerul Anina—E- 
lectropurere Craiova.

1. Politehnica Tim. 9 6 1 2 16— 7 13
2. F.C. Bihor 9 5 2 2 15— 7 12
3. C.S.M. Sibiu 9 5 1 3 10— 3 11
4. Minerul B. Mare 9 4 2 3 13— 9 10
5. Gloria Bistrița 8 4 1 3 8—6 9
6. Metrom Brașov 9 4 14 10— 3 9
7. Metalurgistul Cugir 9 414 7—7 9
8. Minerul Anina 9 4 1 4 10—11 0
9. Corvinul Hunedoara 9 5 2 2 10— 4 3

10. Chimia Făgăraș 9 4 0 5 12—11 8
11. Metalul Drobeta 9 4 0 5 11—16 8
12. C.F.R. Timișoara 9 3 15 5—13 7
13. Eiectroputere Craiova 9 3 0 6 7-12 6
14. Olimpia S. Mare 8 4 1 3 10— 7 5
15. C.F R. Arad 9 1 3 5 8—16 5
16. Olimpia Oradea 9 1 3 5 5—15 5

F. C. BIHOR — METALUL DRO- 
BETA TR. SEVERIN 4—1 (4—0). Au 
înscris : Agud (min. 8), Schiopu 
(min. 37 și 43 — din 11 m), Bedea 
(min. 40), respectiv Boța (min. 65 
din 11 m). Bun arbitrajul lui V. 
Cioc — Mediaș. (V. Sere-coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
METROM BRAȘOV 0—1 (0—1). U- 
nicul gol a fost înscris de Tittes 
«min. 22). Satisfăcător arbitrajul lui 
Gh. Vasilescu I — Buc. (Șt. Gurgui- 
coresp).

METALURGISTUL CUGIR — O- 
LIMPIA ORADEA 4—0 (2—0). Au
torii golurilor: Sava (min. 19 și 
34). Dinea (min. 80) și Racksi (min. 
81). A condus foarte bine M. Nico- 
laescj — Caransebeș. (M. Vîlceann-

crR TIMIȘOARA — C.FK. A- 
3AD Z—1 O—O- Au marcai : Gial- 
v*a3 frsa. 15» n Panici (min. 50 
<te 11 m*. respectiv Tatar (min. 48 
— *ato*oij. A roodus foarte bine 
AL Erte — Craiova. CSI Marton- 
ca*a*L

MINERUL BAIA MARE — CHI
MIA FAGARAȘ 1—0 (0—0). Auto
rul î»lului Trifu (min. 86 «lin 11 m). 
A condos bine L Cîmpeanu — Cluj. 
(T. Tohâtan — coresp.).

CSNI. SIBIU — MINERUL ANI
NA 2—0 (2—0). Au marcat: Floare 
(min. 3) și Serfczb (min. 11). A ar- 
Jritrat foarte bine V. Neacșu — Plo
iești. (L Iencscn-coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—1 
(1—1). Au marca: : Cojoearu și 
Munteanu, pentru gazde, respec
tiv Bojin. A arbîsai bine Gh. Li- 
mona (București).
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SCRIMA
S&eatxa a rref—jr pînă Ia capăt, 

pil st a lei minat etapa a
tresa a campeonaxulin divizionar de 

—ă cu o cxecț-e completă de 
rictorii. Frânta"ăr le in clasamente 
s-au prtxfaxs numai sub nivelul li de
rute. de obteei in panea inferioară. 
ae<oăo unoe se dă Fapta pentru ră- 
minerea in prima divizie.

La Garetâ feminin s-a înregistrat, 
I* această etapă, o schimbare de 
Jocuri chiar ia periferia clasamen- 
taioL Tinâra formație Viitorul Bucu
rești a eir-gat experiență, s-a ma
turizat »i. ta urma succeselor obți
nute Ia Brașov, a avansat cu un 
Joc. in timp ce Olimpia Satu Mare 
— in eridenx regres — a coborit 
in zcca «ie griji a retrogradării. 
Olimpia Satu Mare a pierdut teren 
și ta întrecerea Boretiștilor deoare
ce IFfS (cu aportul substanțial 
al lui Petru» și Alexiu) a obținut 
trei victorii, iar Politehnica Timi
șoara — o frumoasă revelație — a 
realizat două victorii și un meci 
egal. Sătmărenii ocupă, după aceas
tă etapă. locul 5 in urma timișore
nilor și a I E FS.-ului

La spadă. Electroputere Cratava 
s-a resimțit de pe urma absenței 
lui Duțu deși tinerii promovați in 
prima garnitură (I. Dima și M Ro
tam) au dovedit certe calități. Cra- 
iovenli au fost, așadar, depășiți in 
clasament de Medicina Tg. Mureș. 
Numai clasamentul sabrerilor nu a 
cunoscut, după această etapă, nici 
o modificare, șansele hîrtiei fiind : 
confirmate în toate meciurile dis
putate.

VIITORUL Șl PStiTEhliU TVflȘSABA
REVELAȚIILE ETAffl A »-3

REZULTATE TEHNICE. Floretă

Buc. 12—I; Viitorul — Progresul
11— 5 ; I E FN. — Universitatea Buc. 
10—6 ; Universitatea Buc. — Pro
gresul 10—6 ; I E FS. — Olimpia
8— 3 (44—18) : Viitorul — I EF3.
9— 7 ; Steaua — Progresul 12—4 : 
Viitorul — Olimpia 9—7. Floretă 
masculin : Steaua — Progresul
12— 4 ; Universitatea Buc. — Pro
gresul 8—8 (57—57» ; Stea’ua — O- 
limpia 16—9 (forfait) ; IEF5 — 
Progresul 13—3 ; Politehnica Tim. 
— Olimpia 13—3 ; I F. FN. — Poli
tehnica Tim. 9—7; Steaua — Uni
versitatea Buc. 12—4. Spadă : Me
dicina Tg. M. — Electruputere 13—3; 
Steaua — Universitatea Buc. 10—5; 
C<?.: C... — ■y.-.-.a 14—2 ; Uni
versitatea — Eiectroputere 8—8 
<>8—82); Steaua — Medicina Tg. M. 
9—7 ; CSM. Cluj — Universitatea 
Buc. 19—8 ; Medicina Tg. M. — O- 
limpîa 14—2 ; CSM. Cluj — Uni- 
versitatea Buc. 10—6 ; Steaua — 
Eiectroputere 10—6. Sabie : Poli
tehnica Iași — Olimpia 10—6 ; 
Steaua — CS.M. Cluj 11—5 ; Trac
torul — Universitatea Buc. 8—8 
<64—66) t Tractorul — C.S.M. Cluj 
9—7 ; Politehnica Iași — C.S.M. 
Cluj 9—7 ; Steaua — Politehnica 
Iași 9—7 ; Universitatea Buc. — O- 
limpia 10—6.

Sebastian BONIFACIU

PRONOSPORT
ASA .ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 42, ETAPA 

OCTOMBRIE
DIN 15

HIPISM
AȘTEPTAM MAI MULT

DE LA SPECTACOLUL HIPIC DE IERI
Confruntarea lui Seceriș cu alte 

elemente de vârf din ierarhia tră
pașilor noștri — Gînd, Senzația, 
Cuc, — a însemnat în fond — 
ciuar in absența celorlalți șefi de 
generații, ca Struna și Rațiunea — 
un veritabil campionat al actualei 
stagiuni de pe hipodromul ploieș
tean. Cu toate că alergarea s-a des- 
Mfurat pe o vreme favorabilă, a- 
ceasta na s-a completat cu bucuria 
înregistrării unor noi recorduri. 
Handicaparea concurenților n-a 
fost judicioasă. Seceriș. Gind și 
mai ales Senzația suportau handi
capuri excesive. Nu intuim ceea ce 
zu înțeles handicapeurii, alcătuind 
o stare cursă. Cert este că. ea, n-a 
folosit nici unui scop Firește un 
cal oe curse nu este un ogar pus 
să fugă nebunește după un iepure 
electric. în rest menționăm că 
Niculae Ion s-a „auto-descalificat* 
eond-jcind-o ir.tr-o alură excesivă 
pe Cristina; că Sonda a recoltat 
primul succes din actuala stagiune 
și că Datina a înregistrat o nouă 
victorie datorată exclusiv confrun
tării concurentilor din parcurs.

Rezultate tehnice : cursa I Datina 
(S. Onache). 32,4. Garofița, simplu 
3. ordinea 22. cursa a H-a Kilowat 
(G. Soican). 29.8, Begonia, Rîs, 
simplu 2, event 29. ordinea 46. or
dinea triplă 113, cursa a III-a Son
da (N. Boitan). Gorun, Sanda, sim
plu 2, event 14, ordinea 18, ordi
nea triplă 572, cursa a IV-a Ve
randa (D. Toduță). 33, Discret sim
plu 7, event 94, ordinea 28, cursa 
a V-a Tesalia (Tr. Marinescu). 30,6, 
Formula. Odiseu, simplu 36. event 
154, ordinea 52, ordinea triplă 572, 
cursa a Vl-a Rapsod (G. Avram), 
29, Huluba, simplu 23, event 108, 
ordinea 79, cursa a VII-a Ricuța 
(N. Ion), 31,2, Jargon, Minunea, 
simplu 30, event 1191, ordinea : în
chisă, ordinea triplă 1230, cursa a 
VIII-a Figura (M. Ștefănescu), 45, 
Susan, simplu 3, event 169, ordi
nea 12.

Pariul austriac ridicat la suma de 
lei 15 681 s-a închis.

Niddy DUMITRESCU

Tîrgul Internațional din Bucu
rești, 15—24 Octombrie 1972. 
Pavilionul A, galeria III, nr. 3031.

Articole de sport.
Țevi, bandă, sîrmă, electrozi de oțel inoxidabil 
și refractar.
Coromant-metal dur și scule așchietoare. 
Scule pentru prelucrarea lemnului.
instalații transportoare cu benzi de oțel inox.
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I. Dinamo — Steagul roșu
n. ASA Tg. M. — FC Argeș

III. S.C. Bacău — Steaua
IV. Rapid — Petrohil
V. Jiul — C.FJl. Ciuj

VL Farul — Univ. Craiova 
VIL „U” Cluj — Sportul st.

Vin. U.T. Arad — CSM Reșița
IX. Bologna — Roma
X. Lazio _  Juventus

XI. Sampdoria — Inter 
Xn Verona — Fiorentina 

XIH. Cagliari — Palermo
Fend de premii 662.245 lei, 

lei din fond special.

Plata premiilor va începe 
de la 24 octombrie pînă la 29 noiembrie, 
în tară de la 27 octombrie pînă la 29 
noiembrie 1972 inclusiv.

plus

în Capitală .

Coloana I. pronosticul obișnuit, 
iar a n-a cel suplimentar.

aart.de
seeur.de
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■IUI 2(1]
0. F.R. CLUJ 0(0]

IȘI CONFIRMĂ
Stadion „Jiul"; timp frumos dar 

cam rece ; teren desfundat ; spec
tatori aproximativ 8.0OT. A marcat 
ROZNAI (min. 5 și 62). Raport de 
cernere : 5—5. Raportul șuturilor la 
poartă : 10—8 (pe spațiul porții : 3-2).

JIUL : Ion Gabriel — Georgescu, 
TONCA. STOCKER, Naldin — NA
GHI, Llbardl — Stan, ROZNAI, Sto- 
ian, MULȚESCU.
C.F.R. CLUJ : Gadja — LUFTJ. 
DRAGOMUt, Szcike, Roman — M. 
Bretan, Cojocarii (min. 69 Penzeș) — 
s. Bretan. ADAM, Tegean, Petrescu 
(min. 57 Vișan). ,

A arbitrat: AL. PÎRVU **★**, 
ajutat la linie de A. Văduveseu șl 
Gh. Olteanu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tlneret-rezerve : Jiul — C.F.R. 

Cluj 2—1 (2—0). Meciul s-a jucat la 
Aninoasa.

PETROȘANI, 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Perspectiva ca „Jiul" să devină 
lider al clasamentului a devenit 
realitate. Echipa din Petroșani și-a 
valorificat — cum era de prevă-

Ș. C. BACĂU 2(1)

STEAUA 2(0)
■ t.

DM
£(//

NĂSTASE
BACĂU, 15 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Jucătorii Sport Clubului n-au 

uitat că Steaua a mai învins re
cent la Bacău și și-au luat unele 
măsuri de precauție. Avertizați de 
eficacitatea lui Năstase, acesta a 
fost marcat destul de strict de Ve- 
hcu și Catargiu ; Hrițcu și Vâtafu 
au „patrulat" continuu prin fața 
apărătorilor, pentru a contracara 
acțiunile lui Iordănescu, Pantea, 
Aelenei.

Stadion „23 August"; teren moale, 
alunecos; timp frumos ; spectatori 
aproximativ 13 000. Au marcat : RU
GIUBEI (min. 26). S. AVRAM (min. 
60), respectiv NASTASE (min. 63 și 
76). Raport de cornere : 10—3. Rapor
tul șuturilor la poartă : 14—9 (pe 
spațiul porții : 8—5).

S.C. BACĂU : Ghiță — Maxgasciu 
(min. 74 Mioc) CATARGIU. Velicu. 
COMANESCU — VATAFU, Hriteu — 
PANĂ, DEMBROVSCHI, Rugiubei, S. 
Avram (min. 60 Băluță).

STEAUA : Coman — Sătmăreanu, 
Ciugarin, NEGREA, Hălmăgeanu — 
Vigu, ștefănescu — PANTEA, TOR- 
DANESCU, NASTASE, Aelenei (min. 
46 Tătaru).

A arbitrat VASILE LIGA (Galați) 
★ ajutat la linie de A. Pilo-
sian (Constanta) și C. Prusac (Boto
șani).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : S.C. Bacău — 

Steaua 3—2 (2—1).

ROZNAI
EFICACITATEA

zut — șansele de victorie în parti
da cu feroviarii clujeni și, bene
ficiind totodată de conjunctura fa
vorabilă creată de rezultatele de 
la București și Bacău, s-a instalat 
în frunte pentru cel puțin o săp- 
tămînă.

Miile de spectatori din Valea 
Jiului, au trăit cu intensitate des
fășurarea partidei și în final și-a 
ovaționat echipa favorită în pos
tura de lider.

Din păcate, elevii antrenorului 
Coidum nu au putut recompensa 
publicul care i-a susținut atât de 
cald și cu un joc de ridicată fac
tură tehnică, așa cum le stă în 
posibilități. Principalul obstacol l-a 
constituit — în acest sens — sta
rea terenului, devenit aproape im
practicabil în urma ploilor căzute 
în ultima perioadă. Ambele echipe 
s-au chinuit realmente să joace pe 
un asemenea teren. Cei care s-au 
adaptat mai bine situației au fost, 
totuși, echipierii Jiului și acest lu
cru s-a întâmplat în deosebi în re
priza secundă, cînd au dominat 
mai mult și mai clar, fiind mai 
periculoși în acțiunile la poarta 
oaspeților.

în prima repriză, jocul a fost 
ceva mai echilibrat, deși gazdele 
au reușit să ia conducerea încă 
din min. 5, prin Roznai care, ex
celent deschis de către Stocker, a 
preluat mingea, I-a driblat pe por
tarul Gadja, ieșit în întîmpinare. 
și a înscris nestingherit A fost, de 
fapt, una din puținele acțiuni cla
re, reușite, din această primă par
te a meciului, pentru că în rest am 
asistat mai mult la un joc de uzu
ră. cu dueluri aprige pentru ciști- 
garea balonului, dueluri ce nu de 
puține ori s-au soldat cu faulturi, 
unele destul de grosolane, de altfel, 
în această perioadă arbitrul Fi—-u 
a și dat două avertismente. feri Dra- 
gomir (C.F.B.) și hi Naghi (Jiul).

După pauză, spiritele aci devenit 
mai calme, s-a jucat mai curat Fe
roviarii clujeni au mai scăzut din 
vitalitate și dîrzenia demonstrate 
pînă atunci, i-a mai lăsat intrucitva 
și condiția fizică, astfel că replica 
lor a devenit mai puțin consisten
tă. De cealaltă parte, gazdele, des- 
făcînd mai frecvent jocul pe aripi, 
fiindcă terenul era în aceste . zone 
ceva mai bun, au sporit presiunea 
la poarta adversă. Scorul a fost 
majorat în min. 62 în urma urnei 
lovituri libere indirecte executată 
de Stocker; mingea a lovit zidul 
clujenilor și a ricoșat din el, oprin- 
du-se în noroi în mijlocul careului, 
iar Roznai, atent, a țîșnit și a în
scris. Gazdele au mai avut și alte 
situații favorabile în această ulti
mă parte a meciului însă nu au 
reușit să le fructifice. Jiul a cules 
astfel o nouă și meritată victorie.

Constantin FIRANESCU

DINAMO 1(1)

SII ACI I ROȘI 0(0)

DINTR-0
DOAR UN GOL, CADRILUL...

PLOAIE DE OCAZII

ajutat Ia linie de L

18 000. A
șuturilor

_ Dir.u,

T»e» și A. Pop

43. tind un balon 
din apropiere a ri-

fond si 
rea din

5e

Fundașul brașovean Anghelini stopează atacul lui Dora Popescu

aduse arbitrului și apoi, la nu- 
două minute, aceeași sancțiune

jurii 
mai___ ______. ___ .
aplicată lui Pescaru. pentru că l-a 
lovit cu pumnul pe Dumitrache, după 
ce acesta îl faultase. Si acum. în 10 
la 10, Steagul roțu începe să facă 
ceea ce ar fi trebuit, poate, să între
prindă de la început: atacă ! In mir.. 
81. debutantul Eftimescu are primii 
săi fiori reci divizionari A, urmează 
o nouă ratare la cealaltă poartă (Du
mitrescu reia de la 6 m peste bară), 
centru ca In min. 85 Jenei, venit în 
atac, să țuteze periculos dar puțin 
mai sus decît era necesar pentru 
eaalare. O egalare care însă ar fi 
fost fn neconcordanță cu raportul de 
forțe de pe teren, pentru că Dinamo, 
cu toată evoluția sa fără strălucire, 
a avut mult mai multe realizări de 
joc. mai ales in repriza secundă. 
Brasove".;:. pe care în acest sezon 
i-am văzut de dcuă ori Ia Bucu
rești <: o dată la Ploiești, continuă 
să jnece prea „eccnomtt” (ea sâ no 

aitfsD in declasare. Si e 
tăcat. pentru că echipa are petențe 
•uoericare celor oe care, ni.nâ acum, 
—a arătat tEspusâ a le etala pe te-

Kn

In legătură cu arbitrajul, trebuie
<ă-i reo; hrf V. Tooan indul
gența față de duritățile t>ra-
«TverJJcr. ca-e In orima reoriză au
jucat Ja Intimidare*. Unul dintre 
cel care trebuiau cel puțin averti
zați a fast A-gheliLt. căruia — de 
altfel — Dors Popescu i-a si căruț 
rittimi în jliss. am avut senzația ci 
eliminarea lui Pescaru a fost acor
dată pripit, cu caracter oarecum 
compensatoriu pentru cea a lui Dinu. 
Au mai fort fesă $1 inexactități teh
nice In arbitrarul clujeanului...

Radu URZICEANU

RAPID 1(0)

PETROLUL 0©

L a umbra „Cupei Davis", campionatul și-a continuat atacu
rile. Ieri, în tribunele arenei Progresul, în timp Ce Ilie 
Năstase și Tom Gorman jucau ultima partidă a finalei, ar
bitrul de scaun a făcut apel la liniște, cerind oprirea tran- 
zistoarelor. „Fotbaliștii" s-au conformat, cu o oarecare 

greutate, renunțind la transmisia radiofonică. Dar, fotbalul a continuat
să sustragă gîndurile și privirile. .

După etapa de ieri, e greu să optezi pentru punctul de atracție al 
zi'ei. La fel de stupefiante sînt titlul de lider al Jiului, totalul de... trei 
goluri al atacului feroviar și, în special, faptul că echipa cea mai 
efcace a acestui prim sfert de campionat (A. S. Armata) se află ps 
^i-i ordinea f -eased a lucrurilor afldm, paradoxal, ofensiva celor 

dai ver ‘abili centri înaintași ai diviziei, Năstase și Roznai, care au 
marcat cite două goluri, dectanșind o adevărată luptă de succesiune la 
tronul virf'jlui de atac, vacant de atîtg vreme... , „

Ce'e șapte goluri ale golgeterului Nâstase sînt o adevaratâ per- 
ra------5 a2"tru un campionat care, nu mai departe decît acum un an, 
a retras dreptul Ia titlul de gelgeter pentru insuficiența golurilor.

Dar, atît Năstase cit și Roznai deschid o problemă.
Năstase a trebuit să aștepte o conjunctură specială, legată de 

forma s'abâ o lui Iordănescu, pentru a reuși să joace în singurul post 
care i se potrivește : cel de virf de atac. Pe de altă parte, Roznai a 
profitat si el de' un transfer fericit, pentru a ieși la lumină. Ambele 
reușite, fiind rodul unor conjuncturi, fac apel, indirect, la mai multa 
vigea-e și prcipețime in căutarea soluțiilor capabile să dinamizeze 
fotbalul nostru.

Campionatul își continuă, deci, cursa. Mulți sînt de părere că acest 
codrii a| clasamentului, in care aproape toate echipele fac schimb de 
locuri de la o etapă la alta, ca intr-un veritabil joc de bursă, echiva- 
lează cu un moment de eciipsă. Tn ceea ce îl privește pe cronicar, fie-i 
Îngăduită părerea că acest cadril nu poate fi, singur, un punct de re
per. Poziția Rețjei și a Sportului studențesc pledează mai curind în 
favoarea ideii că actualul campionat păstrează tiparele celui vechi, 
poate cu o s:ngură excepție. Jiul, care reprezintă, după cit șe pare, mo 
mv't decît un dansator ajuns în prim plan prin grația cadrilului.

Ce ne rezervă viitorul ?
Deocamdată, singurele criterii de apreciere, cît de cit obiective, sînt 

tot examenul internațional. Apropiatul meci cu Albania poate să decidă 
in disputa jucători-cronicari pe tema calității reale a campionatului 
nostru. în aceeași situație se află și meciurile Argeșului și Rapidului 
Ieri, la Tg. Mureș, Argeșul a reușit, se pare, să demonstreze că e o 
echipă ambițioasă, chiar dacă strălucitorul dirijor Dobrin din jocul cu 
Akoaemik, n-a mai fost în cea mai bună formă.

Cum rămîne insă cu cele (numai) trei goluri ale Rapidului ?
I, CH.

DACĂ N-AR FI FOST ACEA
MINGE TRIMISĂ ACASĂ.• ••

Neagu sprintează după mingea 
prea ușor lovită; Mihai lonescu 
iese la marginea careului, o șutea- 
ză pentru a o degaja, dar buclu
cașa minge ricoșează din pieptul 
lui Neagu i i careu, rapidistul ur
mărește și înscrie nestingherii!

Orice altă alternativă ar fi ales 
Tudorie (omul care a cîștigat toate 
duelurile cu Neagu) sîntem siguri 
că nimic nu s-ar fi întîmplat la 
poarta oaspeților. Iată, deci, cum 
se scrie istoria unei partide, 
care a purtat amprenta unei în- 

îndîrjite . 
pe' alocuri) din care am reținut 
și multe faze de fotbal spectacu-

Cît de dure și de nemiloase sînt 
legile nescrise ale fotbalului ! Joci 
bine, domini adversarul pe toate 
planurile (tehnic, tactic, angaja
ment) și apare o mică inexactita
te fatală, care întoarce totul pe 
dos. Așa a pățit Petrolul dumini
că, pe stadionul „23 August", în 
fața Rapidului. Acea fază din — 
care părea inofensivă — min. 82, 
ce a adus Rapidului prima victorie 
in acest campionat, nu va putea 
fi uitată multă vreme de curajoșii 
elevi antrenați de Ilie Oană : Mi
hai lonescu degajează cu mina la dîrjite lupte (poate prea 
Tudorie și acesta încearcă să re
trimită balonul... acasă; șiretul

FARUL
l NIV CRAIOVA 0(0)

ACCENTUATĂ, DAR VICTORIE MINIMĂ

loase 
năra 
teană. Cu 
laborioasă

de ti- 
ploi-ș- 
foarte

realizate cu precădere 
și viguroasa formație 

o linie de mijloc 
și lucidă (Dincuță—Co-

,23 August"; teren greu 
înnorat, friguros ; 

mar
cat : NEĂGtf (min. 82); raportul șu
turilor Ia poartă 12—16 (pe spațiul 
porții : 5—4); raportul de cornere 
2—3,

RAPID : Răducanu — Pop, SOC 
GRIGORAȘ, Ștefan — Savu (min. u 
Naom) Angelescu — Năsturescu. M. 
Stelian. Neagu, Dumitriu UI (mm. 
46 Petreanu) .

PETROLUL : M. lonescu — N. Io- 
nescu, TUDORIE. CIUPITU, Grubet 
— Dincuță. ANGELESCU — DORI. 
NICOLAE (toln. 85 Cringașu), CO- 
ZAREC. OPRIȘAN, Moldovan (min 
31 C. lonescu).

A arbitrat N. RAINEA (Bir.ad). 
***** ajutat la tușe de I. Anghe- 
lin (P. Neamț) și Toma Ihe (Bacăul

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve ; 0—2 (0—1).

Stadion 
alunecos ; timp 
spectatori, aproximativ 5000; a

Dar, cu toate că apărarea gaz
dei^' a jucat foarte bine, pînă în 
ultSiile 20 de minute ale partidei, 
stacanții bucureșteni, în vervă deo
sebită de joc, au reușit cîteva com
binații frumoase chiar de la înce
putul partidei. Ofensiva băcăuani
lor, destul de palidă în primul 
sfert de oră, se declanșează, apoi, 
cu virulență și eficacitate și în 
min. 22, balonul șutat de Pană este 
scăpat de Coman, ajunge la Dem- 
brovschi care, neatent, nu poate 
fructifica. Iar fazele — critice la 
poarta lui Coman din min. 23, 24 
și 25. anunță primul gol al meciu
lui : ajuns în apropierea careului 
de 16 m. Dembrovschi, cel mai bun 
jucător al băcăuanilor, il deschide 
ca la carte pe Pană, urmează o 
centrare-șut, pe jos, care este re
luată, in plasă, Imparabil, de RU
GIUBEI. Trasă, parcă, la indigo 
faza se repetă cu aceiași jucători 
și în min. 29. De data aceasta însă 
Rugiubei este mai puțin decis, iar 
Coman ceva mai atent.

Replica Stelei este viguroasă și 
se concretizează printr-un șut 
splendid al lui Năstase care a tri
mis mingea în bară (min. 44). Pu
tea fi 1—1. A rămas însă 1—0, dar 
această ratare a înaintașului bucu- 
reștean avea să anunțe frumoasele 
Iui reușite din repriza secundă. Nu, 
însă, mai înainte ca Sport Club să 
marcheze al doilea gol (min. 60), 
cînd, Ia o centrare a lui Margasoiu, 
mingea este lovită cu capul de 
Dembrovschi, apoi de Rugiubei, 
tot cu capul, ajunge la S. AVRAM 
care înscrie de la 7—8 metri pe 
lingă Coman. Din acest moment, 
pînă la sfîrșitul jocului Steaua va 
conduce ostilitățile. NĂSTASE, calm 
și precis, înscrie, în min. 63. în 
stil de mare jucător, cu boltă, pes
te Ghiță, ieșit neinspirat din poar
tă. Apoi, după ce Iordănescu ra
tează incredibil (min. 75 de la 2—3 
m), aduce egaiarea pe tabela de 1 
marcaj (min. 76) după un dribling 
spectaculos (victime : Velicu și Ca
targiu).

Lcwrențiu DUMITRESCU

‘ț.
A. Ș.

F-c. ARGEȘ 3(1) 1
Tg. MUREȘ, 15 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Motive suficiente și justificate 

stârneau un interes deosebit în ju
rul partidei din orașul de pe Mureș 
și în principal prezența campioa
nei - și promițătoarea revenire în 
formă a echipei gazdă.

Așa se explică marea afluență de 
public — în ciuda irezistibilei con
curențe a tenisului. Și cei care au 
optat pentru fotbal nu au avut ce 
regreta, pentru că partida dintre 
A.S.A. și F.C. Argeș le-a oferit cu 
multă dărnicie tot ceea ce poate 
oferi mai frumos un meci de fot
bal : joc aprig disputat, goluri 
multe, ratări incredibile (printre 
care și un penalty), evoluție de 
scor neprevăzută, final mai fier
binte decît cea mai fierbinte zi de 
vară.

începutul întâlnirii e foarte alert, 
cu acțiuni la ambele porți. și foar
te nervos. Piteștenii se organizează 
mai bine în defensivă, aplicînd 
formula de deplasare cu Barbu li
bero și cu perechea de extreme 
Troi—Jerean retrasă mult în spri
jinul apărării. Gazdele domină și 
îți creează cîteva ocazii bune de a 
înscrie, dar pe rînd Mureșan, Czako 
și din nou Mureșan ratează din 
situații excelente în min. 8. 9 și 13. 
Oaspeții contraatacă periculos șl la 
una dîn incursiunile inițiate de 
Jerean sînt pe punctul de a în
scrie (min. 14), dar Solyom, atent 
reține cu dificultate. Se joacă în

forță, fără menajamente, specta
culos. Publicul aplaudă deseori la 
scenă deschisă, dar în același timp 
vrea și goluri care nu se lasă prea 
mult așteptate, 
corner executat

în min. 21, Ia un 
de Mureșan, min-

Foto : N. DRAGOȘ

mează o adevărată dezlănțuire o- 
fensivă a gazdelor ce asediază pur 
și simplu careu] porții lui Stan. 
Mingea lovește bara, se plimbă pe 
linia porții, și din cele 7—8 ocazri 
de gol.

August", teren - bun, timp senin,

numai una e fructificată

Stadion „23 August", teren-bun, timp senin, 
tiv 15 000. Au marcat: MUREȘAN (min. 41 si 50). 
(min. 73). respectiv TROI (min. 35). PREPURGEL 
Raport de cornere : 8—2. Raport de suturi 
15—7).

A.S.A. : Solyom — Szdldsi. Unchiaș, 
— Varadi, MUREȘAN. NAGHI, Hajnal.

F.C. ARGEȘ : STAN _ Pigulea, Barbu 
PURCEL, Olteanu — TROI, DOBRIN. M. . ____, ______

A arbitrat NICOLAE CURSARU, *****, ajutat la linie de M. Marinciu 
și I. Chiriță (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : A.S.A. — F.C, Argeș 2—0 (0—0).

rece, spectatori a proxim a- 
NAGHI (min. 21). VARADI 

(min. 83) și ROȘU (min. S5>- 
la poartă : 17—14 (pe spațiul pcr.u-

Ispir, CZAKO — ORZA. BOLUNT

(min. S3 Roșu). Vlad. Ivan — PRE- 
Popescu, Jerean.

„U“ CLUJ 1(1)

SP. STUDENȚESC 0(0)

Stadion „1 Mai*, teren alunecos, desfundat ; timp tnorat, ploaie rece ; 
spectatori aproximativ 8.000. A marcat» OLOGU (min. 66). Raport de cornere: 
17—2: raportul șuturilor la poartă: ia—2 (pe spațiul porții: 12—0).

FARUL : Pt.că — STOICA. ANTONESCU, Băiosu, Nistor — Ion Constan
tine — MIHU — Tănase. TUFAN. caraman (min, 68 Meiul eseu), OLOGU. "

UNIVERSITATEA : OPP.EA — Nlculescu. BADIN, FAMES. Velea — DE- 
SELNICU. Ivan — Donose. Păunescu. Obiemenco, Marcu (min. 74 Clocîrian).

A arbitrat : V. PADUREANU, *****, ajutat bine la linie de Gheor- 
ghe Retezan și R. stincan (toti din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret rezerve : Farul — Universitatea Craiova 4—1 (3—1).

CONSTANȚA, 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Cu cîteva momente înaintea înce
perii, antrenorul C. Cernăianu ne 
spunea că astăzi echipa sa nu va primi 
gol, deși din formație lipseau cinci 
titulari (portarul Manta, mijlocașul 
Strimbeanu, „cheia* echipei, Tară- 
lungă Bălan și Nițâ). iar pe foaia 
de arbitraj craiovenii nu au putut 
Ir.scrie deci’ 13 jucători Desfășura
rea ulterioară a jocului părea 
justifice speranța lui 
ianu. Se consumaseră 
și tabela de marcaj era 
selnicu. care in etapă

în meci amical

OLIMPIA SATU MARE — 
HjNVED BUDAPESTA 0-3 [0-1]

Duminică a evoluat la Satu Mare cu
noscuta formație maghiară Honved Bu
dapesta. După cele 90 de minute de joc 
echipa sătmăreană a părăsit terenul în
vinsă. cu toate că a dominat majoritatea 
timpului (raport de cornere 10—2) ,1 a
avut numeroase ocazii de gol, printre 
care și două bare. Cele trei goluri ale 
oaspeților au fost marcate de către Pin
ter (min. 32. 54 și 87).

ST, VIDA — cores?»

CLUJ, Î5 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

N-a lipsit mult ca întîlnirea din
tre studenții clujeni și cei bucureș- 
teni să se încheie cu un scor alb. 
Dar, o gafă a apărătorilor Sportului 
studențesc comisă în penultimul mi
nut al primei reprize a fost speculată 
de clujeanul Munteanu. în acel mi
nut, portarul I. Vasile, a vrut să 
paseze balonul colegului său D. Nl- 
colae. aflat cu puțin în afara careu
lui, însă Munteanu, mai rapid, a in
terceptat mingea de cum a ieșit din 
suprafața de pedeapsă și apoi a ex
pediat-o în colțul lung al porții.

Dar ce s-a petrecut Înainte și 
după înscrierea unicului gol ?

Deși s-a făcut risipă de energie, 
nivelul tehnic nu a fost la înălțime.

gea ajunge la Szolosi, care centrea
ză la Orza ; o pasă precisă la 
Naghi și șutul expiteșteanului îl 
„execută" scurt pe Stan : 1—0
Oaspeții trec cîteva minute prin 
momente dificile, apoi ies în atac 
și la o actâune pe partea stingă, 
centrarea 
precis cu 
de Troi : 
ziu însă, 
de Naghi 
sale înscriind de aproape:

După pauză, piteștenii joacă ce
va mai incisiv în atac și au o oca
zie chiar în primul minut prin 
Troi. Ratarea acestuia anunță par
că cel de al treilea gol înscris fri 
min. 50 de Mureșan, după care ur-

lui Jerean este reluată 
capul la colț, în plasă. 
1—1. 6 minute mai tîr- 
Mureșan excelent servit 
aduce avantaj echipei 

2—1.

în min. 73 prin Varadi. Apoi focul 
ofensivei mureșene se stinge trep
tat, Dobrin își cheamă echipa în 
atac, reușind faze de mare spec
tacol, deosebit de periculoase, două 
dintre ele transformate (min. 83. 
plonjon spectaculos cu capul al lui 
Prepurgel ; min. 85 șut sec din ca
reu al lui Roșu) în goluri ce aduc 
echipa oaspete la un pas de ega- 
lare. Finalul aparține din nou e- 
chipei mureșene, care ratează o 
lovitură de la 11 m prin Naghi (min. 
90), reușind, totuși, o victorie mun
cită, meritată, care a stat însă pînă 
în ultimele secunde pe muchie de 
cuțit

. SĂ
Const Cernă- 
65 de minute 

imaculată. De- 
. trecută făcuse 

cuplu cu Obiemenco in centrul liniei de 
atac, a trecut de data asta pe pos
tul de libero unde a acționat aproape 
fără greșeală. Toate atacurile gazde
lor .purtate fie pe dreapta de Tă- 
nase, fie pe stingă de Ologu. se 
spărgeau în fața apărării ferme a 
oaspeților. Iar atunci cind ultima 
linie defensivă era depășită, porta
rul Oprea intervenea cu succes Dar 
a venit min. f>3, un atac (dintr-o 
suită ce părea fără de sfirsit) concre
tizat ce Ologu. Ion Constantinescu 
a primit balonul de la Stoica în col
țul careului de 16 metri și l-a arun
cat cu precizie peste un grup de 
jucători in partea stingă a careului 
unde Ologu se afla nemarcat. A ur
mat o săritură spectaculoasă și o 
lovitură de cap puternică și precisă 
ți Oprea a fost bătut: 1—0. A fost 
singurul gol al meciului, dar un gol 

care consfințea 
evidentă.

măcar odată poarta fostului lor Co
echipier Pilcă. Lipsiți de Strîmbea- 
r.u, dispecerul echipei. înlocuit de 
lînăru) Păunescu. nu au putut con
strui așa cum ne obișnuiseră. De 
altfel, Donose. extremă dreaptă de 
circumstanță, a acționat mai mult 
ea un al treilea mijlocaș, în atac 
craiovenii păstrînd doar pe Oble- 
menco și Marcu. ultimul incomplet 
refăcut după un accident mai vechi 
(a și fost înlocuit spre sfîrșitul jocu
lui). Atit Obiemenco cît și Marcu 
nu au încercat declt palide incursiuni 
stopate fără mare dificultate de apă
rătorii constănțeni Așadar, o vic
torie pe deplin meritată, aplaudată, 
in această cupă amiază de toamnă 
rece.

Mircea TUDORAN

zarec—Angelescu), petroliștii au 
impresionat printr-un joc simplu, 
direct pe poartă, din care au rea
lizat cîteva faze clare de gol, ra
tate de puțin sau rezolvate „in ex
tremis", de cei mai buni oameni 
ai feroviarilor : Boc și Gngoraș.

Giuleștenii marcați vizibil de 
(„traumatismul psihic" contractat 
în acest sezon, au jucat în nota 
obișnuită : au muncit enorm in 
teren, haotic însă, fără o idee 
clară în atac. Echipa acuză, mai de
parte lipsa unui bloc funcțional la 
mijlocul terenului, iipsă care se 
coroborează cu totala neinspirație 
a înaintașilor în fazele decisive. 
Acest din urmă aspect l-a deter
minat pe Boc să mear-gă mereu în 
linia întîia pentru a încerca el 
deschiderea scorului. S-ar putea ca 
această victorie, neașteptată după 
desfășurarea jocului, 
liniștea mult dorită 
mafiei, mai ales că 
vine acel joc greu cu 
în deplasare, din turul II al „Cupei 
cupelor".

Autoritar, arbitrajul lui N. Rai- 
nea. El a arătat patru cartonașe 
galbene (Oprișan, Neagu. Ange
lescu, de la Petrolul, și Naom) pen
tru faulturi și vociferări.

Stelian TRANDAFIRESCU

să readucă 
în sinul for- 
peste 10 zile 
Rapid Viena,

Mihai IONESCU

0 SINGURĂ GREȘEALĂ...
Este adevărat că jucătorii Universi
tății au avut mai mjilt timp iniția
tiva, dar înaintașii n-au fructificat 
ocaziile avute.

In general s-a luptat mult pentru 
fiecare balon, au fost realizate nu
meroase acțiuni ofensive, s-a încercat 
și prin incursiuni individuale, însă, 
apărările au respins atacurile 
înaintașii — atît i 
Cei bucureșteni — 
ziții favorabile.

Bucureștenii au 
și chiar în primul 
a pierdut o situație 
minge centrată de Leșeanu, ajungînd 
cu o fracțiune de secundă mai tir- 
ziu. Treptat jocul s-a echilibrat apoi 
gazdele au preluat inițiativa și au 
hărțuit apărarea adversă. Clujenii

... ___ i sau
cei clujeni cît și 
au ratat din po-

început furtunos 
minut M. Sandu 

favorabilă o

au creat breșe in dispozitivul advers, 
dar Munteanu, Mureșan și Uifălea- 
nu au greșit ținta. Apărarea Spor
tului studențesc a cedat, cum am a- 
rătat mai înainte, abia în finalul 
primei reprize.

După pauză jocul a devenit mai 
vioi cu acțiuni mai frumoase con
struite de ambele înaintări Ia care 
au participat deseori și fundașii Cîm- 
peanu, Mihăilă, Tănăsescu și Jurcă. 
De altfel, incursiunile acestora au 
creat panică în careurile adverse. 
Ca de exemplu în min. 68, cînd Mi
hăilă a trimis balonul în bară, pre
cum și în min. 83, cînd Tănăsescu a 
expediat de la distanță mingea puțin 
peste poarta apărată de Ștefan. în 
ultimele minute bucureștenii au ac-

UT. A. .2(0)
C.S.M.REȘIȚA 1(1] VICTORIE
DECISĂ IN MINUTUL 90

pe deplin meritat, 
o superioritate teritorială ______ ,
demonstrată, de altfel, și de rapor
tul de cornere.

Craiovenii, forțați probabil de fap
tul câ nu prezentau toți titularii, 
s-au apărat așa cum nu i-am văzut 
niciodată. In același timp însă, tre
buie spus că n-au avut nici resurse; 
n-au reușit sâ pună în pericol

Stadionul Municipal; timp noros, 
friguros ; teren alunecos : spectatori 
aproximativ 5 000. A marcat MUN
TEANU (min. 44). Raport de cornere: 
7—3. Raportul șuturilor la poartă : 
17—11 (pe spațiul porții : 7—I).

,.U“ CLUJ : Ștefan — CIMPEANU, 
PEXA. Solomon, MIHAlLA — Mure
șan, Anca (min. 72 F. Lazăr) — Uifă- 
leanu, Munteanu (mta. 72 Alica), 
ȘOO, LICA.

SPORTUL STUDENȚESC : I. Vasile 
— JURCA. D. Nlcolae, Cojocaru, TA- 
NASESCU — Damian, O. lonescu _
Leșeanu (min. 54 Kraus), PANA, M. 
Sandu. Kraus (min. 54 O. lonescu).

A arbitrat T. LECA *****, aju
tat bine la tușe de T. Podaru șl P- 
Căpriță (toți din Brăila).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : „U“ Cluj — 

Sportul studențesc 1—0 (1—0).

ționat mai dîrz, construind cîteva 
acțiuni periculoase, dar apărătorii 
clujeni au rezolvat situațiile dificile.

Pompiliu VINTILA

ARAD, 15 (prin telefon, de la co
respondentul nostru).

De mult n-am mai văzut o echipă 
luptind cu atlta dîrzehie, cu o voin
ță împinsă plnă la sacrificiu, cu un 
angajament fizic total, așa cum au 
făcut duminică la Arad fotbaliștii 
de la C.S.M. Reșița. Exceptînd une
le deficiențe de ordin tehnic, ei au 
lăsat o deosebită impresie, au fost 
la un pas de un rezultat favorabil 
ținînd In șah timp de 66 de minute 
echipa arădeană. Ba mai mult, în 
prima repriză oaspeții au fost cei 
care au dominat mai mult Și au 
controlat jocul. Ca urmare, în min. 
25 reușesc să deschidă scorul : Ato- difesei, ‘ " * -
Pojoni, 
pînă la 
piere în 
arădenii 
a egala. _______ ,__ ... _____ , „„„
faultat de Rednic și arbitrul acordă 
penalty. Execută Popovici, dar Gor- 
nea (foarte bun în acest joc), intu
iește direcția mingii, plonjează și reține.

în continuare arădenii fac efor
turi susținute pentru a echilibra jo
cul și a egala dar nu reușesc. Apă
rarea oaspe, în frunte cu Georgevici 
și Kiss (umbra lui Domide). anihi
lează cu siguranță toate încercările 
de pătrundere ale înaintașilor de la 
U.T.A. Mijlocașii reșițeni leagă bine 
jocul, iar atacul beneficiind de a- 
portul celor două extreme incisive, 
Atodiresei și Florea, acționează cu 
multă dezinvoltură. Din prima parte 
a întilnirii am reținut totuși lovitura 
de la 18 m executată excelent de 
Broșovschi dar mingea a întîlnit 
bara.

La reluare aspectul jocului se

deșî jenat de Popovici și 
reușește totuși să centreze 
Pușcaș care reia din apro- 
gol. După numai un minut 
ratează o mare ocazie de 
Kun. scăpat în careu, este

Stadion u.T.A.; teren bun; tinih 
frumos ; spectatori aproximativ .0 OOu. 
Au marcat : PUȘCAȘ (min. 25), KUN 
(min. 66) și DOMIDE (min. 90). ila- 
port de cornere : 11—2. Raportul șu
turilor la poartă : 19—9 (pe spațiu: 
porții : 9—2).

U.T.A. : Vidac — BIRAU. ^Îr-Aî 
POJONI, Popovici — Condruc, Pe- 
tescu — Axente, Domide, Broșovsch.. 
KUN.

C.S.M. REȘIȚA : GOHNEA — Red 
nic (min. 75 Gașpar), GEORGEVICI 
Kiss, Kafka — Pușcaș, BeLDEANV 
— ATODIRESEI. Nestorovicî (trim 53 
Grozăvescu). Neagu, FLOREA.

A arbitrat C. DîNULESCU **** 
ajutat Ia tușe de Alex. Grigorescu și 
V. Roșu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret rezerve : U.T.A. — C.S.M 

Reșița 1—0 (0—0).

schimbă. Arădenii și-aduc aminte că 
au fost cîndva campioni, că au ia- 
torla de a confirma victoria .lin 
etapa trecută asupra Sportului stu
dențesc și că au în față un adversar 
cu mai puțină rutină. în consecință, 
textiliștii acționează din ce în ce 
mai bine, cu mai multă hbtă'îre și 
luciditate. Kun își ia în serios ro
iul de extremă stingă ți inițiază cî
teva pătrunderi foarte periculoase. 
El este acela care aduce egaiarea 
în min 66 printr-un șu< im.-x abil, 
după ce mai înainte îl fentuse oe 
Rednic. Cînd se părea că nimic nu 
mai poate surveni, iar acele cro- 
nometrului arătau ultimul minut de 
joc, U.T.A. obține golul victoriei prin 
Dotnide care a reluat fulgerător în 
plasă, mingea primită de la Axente.

Ștefan IACOB



snort me

în fața faimosului tenisman american, Stan Smith. Ion Tiriac ți-a. onorat, printr-o comportare excepțională^ 
meciul său „centenar"

TIRIAC ?/ NĂSTASE IN FATA 
BLOC-NOTES-urilor ZIARIȘTILOR

La conferința de presă care a 
încheiat întrecerile zilei de ieri au 
participat, spre părerea noastră de 
rău, doar componenții echipei ro
mâne. Numeroșii ziariști din țară 
și ,de peste hotare, prezenți la a- 
ceastă întîlnire cu Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, au pus o serie de in
teresante întrebări, la care compa- 
trioții noștri au răspuns cu multă 
amabilitate.

— Credeți că echipa S.U.A. a 
fost superioară și nu putea fi în
trecută Ia București ?

I. ȚIRIAC : Team-ul american este 
fără doar și poate extrem de re
dutabil. Denis Ralston a venit la 
București cu 6 jucători și pînă în 
preziua meciului nu am știut îm
potriva cui vom juca. Smith și 
Gorman au evoluat la un nivel 
superior, iar Van Dillen a fost pen
tru toată lumea o mare surpriză. 
De altfel, prezența dublului ame
rican Smith—Van Dillen în finala 
de la Wimbledon este o carte de 
vizită suficientă. Cred, totuși, că 
puteam să cîștigăm această finală. 
Am jucat însă r’.ab la dublu, iar 
Năstase a rî—Jjt în condiții spe
cule me«_i J cu Smith. Accentuez, 
condiții speciale pentru că părerea 
mea este, în privința disputelor
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tru marele nostru jucător. Dar se a- 
propie Smith de linia de serviciu. Ce 
va fi acum ? A fost break ! Țiriac 
returnează formidabil, se bate pen
tru fiecare minge și adversarul său, 
descumpănit, comite dublă-greșală in 
încheierea ghemului. Deci : 0—1, 1—1, 
2—1 pentru Țiriac. Și apoi — părînd 
deja normal — Țiriac ciștigă urmă
torul său ghem la serviciu, din nou 
la o...

După 3—1, urmează 3—2. AI șase
lea ghem este foarte disputat. Ser
vește Țiriac și se distanțează la 
40 15. Este egalat, cînd alunecă la o 
minge stopată de Smith pe partea 
dreaptă a terenului. Dar ciștigă in 
prelungiri : 4—2.

A doua lovitură de teatru, al doi
lea break Smith este din nou învins 
la serviciu, intr-un ghem în care 
egalează de două ori la limită : 5—2. 
Evident, disputa din primul set părea 
practic încheiată, cînd Tiriac, însă, 
slăbind forța serviciilor sale, îi per
mite lui Smith, să reducă din scor. 
Este 5—3, apoi 5—4 după ce, însă, 
Smith trebuie să refacă un handicap 
la serviciu, de la 0—40 și apoi avan- 
taj-primire. 4 mingi de break pentru 
Țiriac, din păcate irosite.

Ultimul tur de servicii al jucăto
rului român încheie însă această pri
mă manșă. în aplauzele tribunelor, 
Ion Țiriac culege punct după punct 
(al doilea, un volâ-stop excelent) ca 
să cîștige și acest ghem la 0. Condu
ce Țiriac : 6—4, primul set. 39 minute 
de luptă, încheiate în favoarea româ
nului.

A urmat revenirea lui Stan Smith. 
In setul doi, echilibrul punctelor în
scrise la serviciu se menține pînă la 
al șaselea ghem : 0—1, 1—1, 1—2. 2—2, 
2—3. Aci, cu retururi foarte puter
nice, pe al doilea serviciu al lui 
Țiriac, cu o ulitmă dublă-greșală a 
acestuia, Smith face breakul. Avansul 
său se menține pînă la finele setului:
2— 4, 2—5, 2—6 (al doilea break).

Este rîndul lui Țiriac să fie domi
nat de marele său adversar. Acesta 
aruncă în joc toate armele sale teh
nice și dispune de atîtea 1 Venirile 
sale la fileu sînt aproape totdeauna 
încununate de succes, el uzează de 
multe mingi stopate, greu ajunse de 
român, din ce în ce mai marcat de 
oboseală. In setul trei, breakul ame
ricanului se produce mai de vreme: 
0—1, 1—1, 1—2, 1—3. Apoi 1—4, 2—4, 
după care trăim secvențe de luptă 
extraordinară. Țiriac punctează con
tra serviciului, și-l pierde pe al său, 
apoi mai face un break, cu veniri la 
fileu de-a dreptul incredibile 3—4,
3— 5. 4—5. în al zecelea ghem, Țiriac 
servește și are 40—0. Eram siguri că 
urmează prelungirile, dar Smith se 
opune cu o voință uriașă. Egalitate.. 
Setbal... Egalitate... Setbal... Si ame
ricanul smulge decizia : fi—4. Două 
seturi la unu pentru Smith.

După pauză, lupta continuă înver
șunată, necruțăotare. Smith este în
vins la serviciu în primul ghem, apoi 
reușește și el aceasta, egalînd : I—0, 
1—1. Se merge în continuare, pe ser
vicii : 1—2, 2—2, pentru ca în ghemul 
cinci Țiriac să facă break irezistibil. 
Marea sa valoare tactică își spune 
din nou cuvîntul. Smith este în de
rută, el nu mai reușește să puncteze 
pînă la finele setului : 3—2, 4—2,
5— 2, 6—2.

Tribunele ovaționează pe marele 
nostru jucător. îl încurajează înaintea 
ultimului set, al cincilea, decisiv pen
tru partida sa și pentru întreaga 
finală. Dar rezervele de forță ale lui 
Țiriac sînt serios reduse, după efor
tul său cheltuit cu atîta dăruire. 
Smith, cu vigoarea acordată de vîrstă, 
trece înaintea adversarului. în ulti
ma secvență a întîlnirii. Setul cinci 
nu are, de fapt, istoric. Este o suită 
de puncte cîștigate de american, care 
nu poat ti oprit. Deși Țiriac luptă 
încă formidabil, obligîndu-1 la depar
tajări de la egalitate, în ghemurile 3 
și 4. Setul se încheie cu scor alb.

Rezultat final : Stan Smith (S.U.A.) 
— Ion Tiriac (România) 4—6, 6—2,
6— 4, 2—6, 6-0. 

dintre acești doi mari campioni pe 
terenuri cu zgură, că din 10 parti
de Ilie poate ciștigă 9 !

— Stan Smith a declarat că a 
fost supărat pe dv (n.r. pe I. Ti
riac) după meciul de azi. Care 
este părerea dv ?

I. ȚIRIAC: Smith nu are de ce să 
fie supărat Mai degrabă cred că 
eu aș avea motive pentru... inci
dentul cu schimbarea arbitrului de 
linie și momentul cînd a simulat 
că vrea să mă lovească cu mingea

— Cum explicați insuccesul din 
partida de dublu, după victoria 
atît de netă obținută anul trecut, 
la Charlotte ?

I. NĂSTASE : în ultimele șase 
luni am jucat foarte rar împreună, 
iar atunci cînd am făcut-o — mai 
ales în meciurile anterioare din 
Cupa Davis — nu am întîlnit ad
versari prea puternici. De data a- 
ceasta însă. Smith și Van Dillen 
au jucat foarte bine, surprinzîn- 
du-ne realmente. Cred totuși că 
dacă am fi păstrat avantajul 
breack-ului din primul set. alta ar 
fi fost desfășurarea întrecerii. Eu, 
cel puțin, m-am descurajat imediat

..Șl DOUĂ DECLARAȚII DIN TABĂRA OASPEȚILOR
ROBERT C. COLWELL - preșe

dintele federației americane de tenis 
(U.S.L.T.A.) : „Este o mare perfor
manță pentru noi. faptul că am reu
șit să învingem această puternică 
echipă a României Pentru a treia 
cară am întrecut în finală o pere
che de mari tenismeni. Puteți fi 
mindri de aceștia Dar. personal, re
marc splendida demonstrație de vi
talitate a lui Ion Tiriac care a reu
șit, la 33 de ani, să fie un adversar 
greu de învins pentru cel mai bun 
jucător al nostru. Stan Smith. Plec 
Cu frumoase impresii din țara dv..

PRODIGIOASA MEMORIE
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frumos. Ion Țiriac. intr-o întreacă 
pagină de revista literară.

Ilie Năstase a ciștigat, in cele 
din urmă. Aplauzele au izbucnit, 
in cele din urmă. Maseurul lotului 
s-a repezit să-i pună un halat pe 
umeri. Ilie l-a respins, cu inima 
grea.

Cind umbrele înserării au coborit 
pe teren, Cupa Davis a fost adusă 
lingă fileu, l-a fost dat cuvîntul și 
lui Davis jr. Vocea lui, trecută de 
inflexiunile primei tinereți, fi-a 
adus aminte de rostul oricărei în
treceri sportive. Davis jr. a vorbit 
despre prietenie. Apoi, s-a întors 
spre jucătorii noștri și a rostit ci- 
teva cuvinte care au încălzit tribu
nele : „Ii felicit pe prietenii mei Ion 
și Ilie" Davis jr. renunțase la ie
rarhia momentului, rostind două 
nume simple, apropiindu-le parcă 
și mai mult prin renunțarea la arhi
cunoscuta formulă Țiriac — Năs
tase.

A vorbit, apoi, Ralston. Ultimele 
lui cuvinte — „Urez echipei Româ
niei să revină la anul în America, 
pentru a patra finală" — au fost 
ovaționate înainte de intervenția in
terpretei.

A urmat, în ordine logică, căpi
tanul Ștefan Georgescu. El a pre
ferat Un gest simplu, cedindu-i mi
crofonul lui Ion Țiriac. în tribună 
s-a făcut din nou liniște deplină. 
Cu voce gravă. Ion Țiriac a în
ceput spunind ; „Stimați spectatori, 

NĂSTASE L-A ÎNTRECUT PE GORMAN (3-1)
(Urmare din pag l)

tori nu s-au clintit din tribune (deși 
frigul devenise destul de pătrunză
tor) și pentru alt motiv. Ei așteptau 
și doreau nu numai un rezultat 
favorabil lui Ilie Năstase ci și un 
joc pe măsura calităților sale, eta
late in nenumărate ocazii. Tenis- 
manul român a cîștigat într-adevăr, 
dar evoluția lui, în general, a fost 
inegală, cu goluri de concentrare 
și unele inexactități surprinzătoare.

Partida de ieri a avut două părți 
distincte. Primele două seturi au a- 
rătat un Năstase ceva mai dezin
volt, cu o frecvență mai bună în 
servicii (mai ales lovitura nr. 1) și 
cu starturi inspirate spre fileu, 
unde a executat o serie de voleuri 
cu adresă. Este drept că Tom Gor
man n-a avut un debut prea fericit, 
el acționînd deseori lent și lipsit de 
precizie. Oricum, Năstase a deținut 
inițiativa și a reușit să plaseze 
mingi de mare efect care lăsau 
prea puține speranțe adversarului 
său.

In cealaltă jumătate a meciului 
(ultimele două seturi), jucătorul 
nostru, deși a început bine (a con- 

după ce americanii ne-au egalat și 
nu m-am mai putut concentra

— Nu cumva ați fost depășit în 
meciul cu Smith, de importanța 
întîlnirii ?

I. NASTASE: Cred că nu v-a 
fost prea greu să ghiciți acest lucru. 
Era pentru prima oară tind m-am 
aflat într-o asemenea situație și 
știam foarte bine că de acest start 
vor depinde toarte multe lucruri 
M-am simțit pur și simplu copleșit 
și nu am mai putut păstra contro
lul asupra jocului. Dacă întîlnirea 
se desfășura duminică, aș fi avut 
șanse mult mai mari.

— Cînd considerați că a fost mo
mentul psihologic al finalei ?

— I. ȚIRIAC După părerea mea. 
în meciul pe care l-am jucat îm
potriva lui Smith, în setul trei. 
Pauza dictată de arbitrul Morea 
pentru schimbarea unui arbitru de 
linie m-a scos din ritm. Realizasem 
cu puțin înainte un breach, apoi 
îmi fructificasem serviciul și ajun
sesem la 4—5. A fost singurul 
ghem cînd nu m-am concentrat și 
deși am condus cu 40—0. am pier
dut 

atît de fermecătoare, atît de ospita
lieră. Sper să revin în România*.

STAN SMITH : „Nu pot să spun 
altceva decît că sînt foarte fericit 
că am păstrat Cupa. Mi-a fost greu 
să-l înving pe Tiriac. într-un med 
care s-a dovedit decisiv pentru re
zultatul final. M-au salvat, ooe’e. 
doar nervii mei tari. Năstase râmtae 
un mare jucător care — așa cum se 
întimplă uneori — nu poate evolua 
la valoarea sa reală în fața publi
cului propriu*.

vâ rog să ne lertaț; pentru dezilu
zia pe care v-am produs-o. neciști- 
gind Cupa Davis. Dar. acesta este 
sportul. Am întîlnit o echipă în 
mare formă, care a ciștigat- pe 
merit. Tn aceste momente. aș vrea 
sâ-i mulțumesc lui Ibe Nastase. 
adică celui care a făcut posibiiă 
desfășurarea acestei finale, la Bucu
rești EI. aproape singur. a învins 
echipa Uniunii Sovietice. El a ob
ținut multe alte victorii. Și pen
tru prima oară. ilie Năstase nu mai 
era cu capul plecat.

Apoi a venit momentul inminării 
Cupei. Stan Smith a înălțat jar
tiera fulgerată de blitz-urile foto
reporterilor. Ion Țiriac era nemiș
cat, ușor adus din spate, in această 
seară a meciului său numărul o 
sută, din Cupa Davis, după 13 ani 
de bătălii care se confundă, de fapt, 
cu istoria modernă a tenisului ro
mânesc. Alături de el, Ilie Năstase 
retrăia, poate, tot o zi a anului 
1959, o zi de toamnă clujeană, cînd 
el. Ilie. campionul copiilor, pentru 
a putea vedea finala Gogu Viziru 
— Țiriac. s-a oferit să serreasră 
mingi finaliștilor Era o zi de toam
nă, in care pe terenul din Cluj se 
aflau, in același timp, Trecutul 
Prezentul și Viitorul tenisului ro
mânesc.

Am crezut că voi descrie fantas
tica partidă a lui Ion Țiriac in fața 
lui Stan Smith. Ceea ce m-a făcut 
să renunț în ultima clipă a fast 
minunata memorie a lui Ion Țiriac.

dus chiar cu 2—0), pe parcurs, ac
țiunile sale n-au mai avut consis
tența obișnuită și în timp ce tenis- 
manul american înscria o revenire 
substanțială (joc in forță, mișcare 
multă în teren și o bună intuiție), 
Ilie nu izbutea să se regăsească 
decît parțial. S-a intrat în prelun
giri și umbrele înserării prevesteau 
o întrerupere a întîlnirii. Doar cu 
prețul unor eforturi de moment a 
fost posibil ca Ilie Năstase să-și 
apropie în cele din urmă victoria 
care părea la început că îi va re
veni cu facilitate.

Setul întîi a oferit doar două ghe
muri (primul și al șaselea) mai in
teresante. Năstase a servit și, după 
ce a înscris rapid două puncte el a 
fost imediat egalat (30—30) și chiar 
condus (30—40). Gorman mai bene
ficiind încă de două mingi de break. 
Dar Ilie este necruțător și finali
zează : 1—0. El ciștigă apoi în serie 
patru ghemuri (din care două albe) 
și avansul luat (5—0) nu mai putea 
pune in discuție victoria in set 
Ghemul șase a ajuns în prelungiri 
și după ce Năstase are două avan
taje, iar Gorman patru consecutive, 
americanul reușește în fine să-l 
fructifice pe cel de al cincilea, pe 
serviciul Iul Năstase. însă, încheie 
repede setul în vafoarea lui cu 6—1.

Două egalități sînt de consemnat

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET FEMININ

DIN NOU RATĂRI $1 ROMÂNIA - FRANȚA 49-61
VARNA, 15 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Mai întîi cîteva cuvinte despre 

meciul Cehoslovacia — Ungaria 
desfășurat sîmbătă seara la o oră 
înaintată. Sportivele cehoslovace, 
Vicecampioane europene în 1964 și 
1971, au primit o replică foarte 
dîrză din partea echipei Ungariei, 
in care Cziraka și Hegheduș au 
excelat din nou. Mai mult chiar 
sportivele maghiare conduceau cu 
3 minute înaintea fluierului final 
cu 45—39 Dar presingul advers 
s-a doved.t eficace și Cehoslovacia 
a egalat cînd mai erau 34 de se
cunde de joc. în prelungiri, Intro- 
va. conducătoarea de joc a Ceho
slovaciei. și-a pus în valoare teh
nica și experiența și a adus for
mației sale o victorie ce părea 
compromisă, la un moment dat: 
54—52 (23—25).

în general a fost o dispută apri
gă, pasionantă ca evoluție a sco
rului, dar in care au fost înregis
trate numeroase greșeli de tehnică 
și ratări. De altfel, aceste ultime 
elemente au caracterizat majorita
tea meciurilor, inclusiv U.R.S.S. — 
Franța și România — Bulgaria. A- 
vem impresia că, în momentul de 
față, a .ntervenit un decalaj între 
forța și viteza de joc, de pe o par
te și posibilitățile tehnice ale bas
chetbalistelor, pe de altă parte. In 
plus, lupta pentru un loc cît mai 
bun în clasament continuă să in
fluențeze in mod negativ nervii 
jucătoarelor și implicit valoarea 
întîlnirilor.

ROMÂNIA - R. D. G. (JUNIORI) 1-1, 
LA POPICE

Brașov, 15 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Dubla întîlnire 
dintre reprezentativele de juniori 
ale României și R. D. Germane, 
desfășurată sîmbătă seara pe arena 
Rulmentul, a deschis programul de 
pregătire al tinerilor noștri popicari 
in vederea campionatelor europene 
de anul viitor. La fete confrunta
rea a tost atit de echilibrată incît 
echipa învingătoare a fost cunos
cută abia după ultimele bile: 
2.353—2 150. pentru oaspete. înfrân
gerea româncelor, care porneau fa
vorite. se datorează surprinzătoa
re; căderi a cunoscutelor jucătoare 
c •.iz.oc.ire Vas: li ca Pințea (375 p.d. 
— 4 bile in gol) și Erika Szasz 

■■>93 p_d. — 6 bile în gol). Aceste 
singure jucătoare menținute din e- 
cfaipa națională de anul trecut au 
acționat timorat și nesigur în ulti
mele două schimburi, pierzînd „zes
trea* de 28 pd. lăsată de coechipie
re .« lor. din riadul cărora s-au re
marcat Caliopia Bănrilâ (403 p.d.) 
și Elisa beta Srilagy (402 p.d.)

în schimb, băieții noștri au con
stituit o echipă omogenă. M. Gri- 
gore (878 p.d_). Iosif Szasz (875 p.d.) 
Si I. Stefutx (874 p.d_). fiind prin- 
crpaU . autori ai victoriei : 5.064 (re
cord al săli:* — 4 9a3. pentru gazde

In cursul zile; de duminică ju
niorii și junioarele din cele două 
țări se-au disputat ir. theta tea într-un 
turneu individual. In disputa fete
lor. Caliopia BănciLă eleva antre
norului VasOe Dona de la Frigul 
Bacurești a jucat cu o tenacitate 
‘ ■ ■ . i-v=r. ■ — m
rerultat valoros — laureata concursu
lui. Clasament : 1. Caliopia Băn- 
ciîă (R) 420 pud, 2 Eugenia Ho-lesch

PIICIIISIII MEÎ4LURGISTI 
h NINA

Astă seară, echipa de box a clu
bului Metalul București părăsește 
Capitala lndreptindu-se spre Gdansk, 
unde va susține două meciuri. Vor 
face deplasarea, in ordinea catego
riilor. următorii sportivi : L Con
stantin, I. Lungu. R. Invandu, A. 
Stamatescu. Gh. Bădilâ, V. Prodan, 
L Hodoșan. N. Tudor. N. Nlcolae, 
P. Cîmpeanu și M. Constantinescu. 
Echipa va fi însoțită de antrenorii 
L Stoianorid și M. Bâdesca și arbi
trul Gh. SUnescu. (D. Daniel).

in primele patru ghemuri ale setu
lui doi (1—1 și 2—2), pentru ca 
Năstase să se distanțeze apoi de la 
3—2 (break) pînă la 6—2.

începutul setului trei îl aduce pe 
Năstase la conducerea scorului 
(2—0), însă Gorman se arată din ce 
in ce mai hotărit loviturile lui au 
o forță deosebită și el preia avan
tajul de un punct (3—2) pe care îl 
va menține pînă în ghemul 11 
6—5). Năstase este la serviciu, dar 

ratează cîteva mingi și jucătorul 
oaspe face break și ciștigă cu 7—5.

Cel de al patrulea set, care avea 
să fie și ultimul, anunță o luptă 
acerbă de la primele schimburi. 
Gorman conduce de cinci ori la rind 
(1—0. 2—1, 3—2. 4—3, □—4) și după 
ce Năstase egalează de tot atîtea 
or:. el înscrie un break important 
și are avantaj : 6—5. Pentru ca, pe 
serviciul său, Ilie să aibă și două 
mingi de mecibol. pe care le iro
sește însă și setul se prelungește 
din nou (6—6). La 8—7 pentru te- 
nismanul american, el ratează trei 
setboluri și ghemul este adjudecat 
de român. Tot Năstase, pe contra- 
servidu ciștigă ghem alb și fina
lizează apoi și în următorul ghem : 
10—8. Scot : 6—1, 6—2, 5—7, 10—8 
pentru Ilie Năstase, după mal bine 
de două ore de joc.

Rezultat general: România — 
S.U-A. 2—3.

în sfîrșit referindu-ne la parti
dele de sîmbătă vom aduce o com
pletare la întîlnirea dintre forma
țiile U.R.S.S. și Franței. Incepînd 
meciul fără Semionova (2,10 m) 
baschetbalistele sovietice nu au fă
cut față acțiunilor în viteză și pre
cise ale sportivelor franceze care 
conduceau în min. 4 cu 10—0 ! A- 
pariția pe teren a pivotului Semio
nova, care neavînd adversară cît 
de Cît' apropiată ca talie, nu ra
tează nici o minge și modifică 
treptat și sigur raportul de forțe: 
10—12 în min. 10 și 20—15 în min. 
15. De aici toate eforturile echipei 
Franței s-au dovedit zadarnice.

Echipa României afectată de în
frângerea severă suferită în fața 
formației Bulgariei și-a petrecut 
dimineața zilei de duminică pre
gătind teoretic (antrenamente nu 
mai face nici o formație, deoarece 
Palatul Sporturilor este angajat de 
dimineață pînă seara cu desfășura
rea partidelor turneelor finale) dis
puta cu selecționata Franței.

Telegramele primite din partea 
clubului Constructorul București 
și a juniorilor din Piatra Neamț 
(aceștia din urmă parteneri de an
trenament ai sportivelor noastre) 
au dat reprezentativei României o 
doză de optimism pentru meciul 
cu Franța, decisiv pentru ocuparea 
locului IV în clasamentul final.

Din păcate, speranțele de a ocupa 
locul IV în ierarhia europeană nu 
s-au împlinit. Reprezentantiva Fran-

(R) 418 p.d., 3. Ingrid Semsch
(R.D.G.) 414 p.d.

Turneul masculin a fost dominat 
de tinerii sportivi români • 1.
L. Moldovan 875 p.d., 2. M. Gri- 
gore 872 p. d„ 3. I. Stefutz 862 p.d.

Troian IOANIȚESCU

ÎN PRELIMINARIILE C. M. LA FOTBAL

AUSTRIA-UNGARIA 2-2; SUEDIA-MALTA 7-0 
în meci amical: Polonia — Cehoslovacia 3-0!

UNGARIA : Geczi — Pancsics,VIENA, 15 (prin telex). Întîlnirea 
internațională dintre selecționatele 
Austriei și Ungariei, contînd pentru 
preliminariile campionatului mon- 
rial s-a încheiat la egalitate : 2—2 
(0—2). în prima repriză inițiativa a 
aparținut fotbaliștilor maghiari care 
au condus cu 2—0, prin golurile în
scrise de Dunai II (min. 17) și 
Kocsis (min. 20). După pauză gazde
le au dominat mai mult reușind să 
egaleze prin Hasil (min. 59) din 11 
m și Jara (min. 60). Arbitrul Rudi 
Gldckner (R.D.G.) a condus urmă
toarele formații :

AUSTRIA : Stacbowits — Plinim, 
Horvath, Schmirader, Eigenstiller, 
Hasil. Starek. Hickesbergcr, Gagel- 
berger, Parits, Jara.

CAMPIONATE...
ITALIA: SCOR RECORD 

LA MILANO
Etapă furtunoasă in campionatul 

I Italiei ! Eehipe gaode învinse, la Mi- 
I iano scor neobișnuit in campionat! 
I Boiogna a fost învinsă acasă de 

Roma cn 3—1 (autorii golurilor; 
Muie-san 2 ți -Spadoni pentru învin
gători, respectiv Savoldi din 11 ml. 
Internazionale a ctșt-.gat ia Genova 
cu Sampdona 1—0 Bedin), iar Fio
rentina a ciștigat la Verona cu 2—1, 
prin golurile marcate de Mascalaito 
si Clerici, respectiv Zigoni. Milan 
a surclasat pe Atalanta cu 9—3 ! 
(Rivera 2, Prati 3. Bigon 2. Benetti 
și Chiarugi respectiv Divina. Ghio 
și Carelli). Aîte rezultate: Cagliari 
— Palermo 2—0 (Martiradonna, .Ma- 
raschi), Lazio — Juventus 1—1 
(Chinaglia din 11 m, respectiv Bet- 
tega), Napoli — Lanerossi 2—0 (Da- 
miani 2), Torino — Ternana 2—0 
(Pulici 2). In clasament conduc Mi
lan, Roma și Napoli toate cu cîte 
5 p.

CESARE TRENTINI

R. F. A GERMANIEI.- BAYERN 
MUNCHEN LA PRIMA 

TNFRTNGERE
Etapa a Vil-a a campionatului 

vesi-german a consemnat prima în
frângere a campioanei și actualului 
lider în clasament : Bayern Mun- 
chen a pierdut meciul cu Eintracht 
desfășurat la Frankfurt cu 1—2 
(0—0). Beckenbauer a ratat în pri
ma repriză un penalty, după care 
gazdele au marcat de două ori prin 
Weidle și Holzenbein pentru ca, în 
ultimele minute, Gerd Miiller să 
reducă din handicap. O surprinză
toare victorie a obținut Hertha 
B.S.C. în meciul cu Eintracht Braun
schweig : 3—0. Borussia Mbnchen- 
gladbach a dispus de Kickers Offen
bach cu 2—1, grație reintrării după 
o lungă absență a lui Glinther

ței a jucat mal bine, s-a apărat 
mai decis și a punctat mai eficient, 
obținînd în prima repriză un avans 
consistent: 14 puncte (33—19).
După pauză, formația țării noastre 
a făcut o cursă de urmărire pen
tru recuperarea handicapului care 
ajunsese la 16 puncte în min. 21 
(19—35), dar nesiguranța paselor 
(multe au ajuns în mîinile adver
sarelor) și a aruncărilor la coș s-a 
dovedit fatală. în plus, Chazalon 
și Guidotti nu au putut fi anihilate, 
iar ratările, chiar și de sub panou, 
ale jucătoarelor românce au abun
dat din nou. Scor final : Franța — 
România 61—49 (33—19). Au mar
cat : Ciocan (17), Diaconescu-Gall 
(7), Szabo (3), Szabadoș (4), Gugiu 
(4) Nicola (5), Prăzaru (4), Tita (5) 
— pentru România, respectiv Cha
zalon (24), Guidotti (16), Passemard 
(6), Ieray (4), Riffiod (11), Quiblicr 
(2). Au arbitrat N. Tobusoglu (Tur
cia) și A Onrust (Olanda).

Iată și celelalte rezultate înregis
trate în meciurile acestei zile :

Italia — Austria 63—44 (39—25). 
R.D. Germană — Polonia 59—48 

(25—26)
Olanda — Iugoslavia 65—64 (34 

—38)! — în turneul pentru locurile 
VII—XII.

La închiderea ediției, rezultatul 
la pauză al meciului U.R.S.S. — 
Cehoslovacia era favorabil echipei 
sovietice eu 45—21. După această 
partidă urmează întîlnirea dintre 
formațiile Bulgariei și Ungariei.

Astăzi, în ultima zi a Campiona
tului european, în turneul pentru 
locurile 1—6. sînt programate ur
mătoarele partide : Ungaria — 
Franța, România — Cehoslovacia 
și U.R.S.S. — Bulgaria.

D. STANCULESCU

VOIEIBALISTHI Dl LA PENICILINA IAȘI ÎN U.R.S.S.
Echipa feminină de volei „Peni

cilina" Iași, care întreprinde un 
turneu în U.R.S.S., a susținut la 
Leningrad o întîlnire amicală în 
compania formației Burevestnik.

Kovacs, Balint, P. Juhasz, I. Juhasz,
SzUcs, Sziike (min. 70 Fazekaș), Ko- 
csis, Dunai II, Zambo.

MECIURI AMICALE : la Byd-

CLASAMENTUL GRUPEI

1. Ungaria
2. Austria 
3/ Suedia
4. Malta

4 » 2 » 7— 2 6
3 2 1 0 8— 2 5
3 1117—23
4 0 0 4 0—16 0

★
în cadrul aceleiași grupe, echipa 

Suediei a învins Malta cu 7—0 
(4—0). Golurile au fost marcate de 
Edstrom (3), Larsson (2), Sundberg 
și Czapanski.

Ieri, la Kutno

POLONIA-ROMÂNIA (juniori)
2-1 (1-0)

Echipa reprezentativă de juniori a 
noastre a evoluat ieri in localitatea 
no, unde a întîlnit selecționata similara 
a Poloniei. Partida s-a încheiat cu re
zultatul de 2—1 (1—0) în favoarea fotba
liștilor polonezi, prin golurile marcate 
de Mrazek și Wojtowicz. Punctul echipei
noastre a fost înscris de Răducanu.

In meciul cu Eintracht Frankfurt, Bayern Milnchen nu și-a mai putut con
tinua șirul victoriilor, pierzînd cu 1—2. Iată-l pe Gerd Miiller (stingă) mar-

cind golul de onoare pentru bavarezi.
Telefoto : A. P.-AGERPRES

Netzer. Fortuna Diisseldorf clasată 
pe locul al doilea a realizat un pre
țios punct în deplasare (0—0) cu 
N.S.V. Duisburg, dar acest draw a 
costat-o mult, deoarece doi jucători 
ai formației din Dusseldorf s-au ales 
cu grave fracturi la picior : Baltes 
și Kohnen. Alte rezultate : Ham
burger S.V. — F.C. Kaiserslautern 
2—2, Wupertaler S.V. — Werder 
Bremen 1—1, Hannover 96 — F.C. 
Kbln 0—0, Schalke 04 — Rott-Weiss 
Oberhausen 3—0, VfB Stuttgart — 
VfL Bochum 4—1. In clasament 
conduce Bayern cu 11 p, urmată de 
Fortuna Dusseldorf și VfB Stuttgart 
cu cite 10 p. în clasamentul golge- 
terilor, în frunte se află Muller cu 
9 g urmat de Budde (Dusseldorf) 
cu 7 g.

1. NEUSSER

RUGBYȘTII ROMAN! 
Șl-AU ÎNCHEIAT 

TURNEUL IN ANGLIA
LONDRA 15 (Agerpres). Co~ 

mentînd ultimul meci al turneu
lui întreprins de selecționata ro
mână de rugby în Anglia, meci cîș
tigat la limită cu 24—23 de selec
ționata comitatului Devon, cores
pondentul agenției Reuter notează- 
printre altele : „Deși au pierdut 
partida, românii au practicat un 
rugby mai întreprinzător, au făcut 
un joc mai deschis și mai modern, 
ceea ce le-a atras aplauzele celor 
3 000 de spectatori, jucătorii ro
mâni au avut trei essai-uri reușite 
prin șarje pe linia de trei sferturi, 
în timp ce gazdele au realizat un 
singur essai". în meciul de la Tor- 
quai, punctele echipei române au 
fost înscrise de Marica și Atanasiu 
(două și respectiv o încercare), 
Durbac (două lovituri de pedeapsă 
și o încercare transformată), Bu- 
coș (o lovitură de pedeapsă). După 
cum s-a mai anunțat în primele 
două partide ale turneului, selec
ționata României a întrecut cu 
18—3 echipa comitatului Cornwall 
și cu 6—3 combinata comitatelor 
Devon și Cornwall.

CENTENARUL FEDERAȚIEI 
SCOȚIENE DE RUGBY-

EDINBURGH 15 (Agerpres). — 
Centenarul federației scoțiene de 
rugby va fi marcat printr-o serie de 
importante meciuri internaționale. 
Primul dintre ele, disputat la Edin
burgh, a opus combinata Scoția-Ir- 
landa unei selecționate alcătuite 
din cei mai buni jucători ai clubu
rilor din Anglia și Țara Galilor. 
Victoria a revenit combinatei Sco- 
ția-Irlanda cu scorul de 30—21 
(14—6). Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost scoțianul Mike Gibson, 
autorul a trei „încercări".

După un joc spectaculos, de bun 
nivel tehnic, victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 3—2 (19—17, 
15—13, 12—15, 11—15, 15—10).

goszcz, Polonia — Cehoslovacia 3—0 
(1—0).

Meciul echipelor de tineret desfă
șurat la Konin (Polonia) s-a înche
iat la egalitate : 1—1 (1—1).

ANGLIA: F. C. LIVERPOOL
CONDUCT

Rezultate înregistrate în etapa a 
13-a campionatului englez. Arsenal 
—' Ipswich 1—0 ; Chelsea — West 
Bromwich 3—1 ; Coventry — Man
chester City 3—2 ; Derby County — 
Leicester 2—1 ; Everton — Leeds 
United T—2 ; Manchester United — 
Birmingham 1—0 ; Norwich — Tot
tenham 2—1 ; Southampton — Li
verpool 1—1.; Stoke City — New
castle United 2—0 ; West Ham — 
Sheffield United 3—1 ; Wolver
hampton Wanderers — Crystal Pa
lace 1—1.

în clasament, după 13 etape, con
duce formația Liverpool cu 19 p, 
urmată de Arsenal — 18 p (din 14 
meciuri) și Leeds United — 17 p.
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