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un atac al advers arel (fazi din meciul Medicina București — L'niperei- 
tatea Timișoara).

Participind in afară de concurs la triunghiularul Argeș — Brasei 
Rapid, programat in cadrul diviziei na’ionale de adetisn pe Modneef 
Cimpulung Muscel, tinărul atlet bucureștean Tudor Stan a OabSt ■■ 
record mondial la aruncarea ciocanului (6 kg) pentru jw o pe x 
de 72,38 m. Noul recordman face parte din clubul Yi-tond Baaaeșfi șî i 
pregătit de prof. Constantin Mușat

ECHIPELE ÎN DEPLASARE, AUTOARELE
UNOR REZULTATE SURPRIZA

de volei s-au
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in genere, spec- 
care au mulțu- 

De notat 
victoria

în campionatele
. 1 , mi.'i 

au oferit, 
de calitate, 

publicul spectator.
.â categoria „surprizelor", 
obținută de voleibaliștii de la Trac
torul, în dauna Rapidului, precum 
și succesele în deplasare ale echi
pelor Universitatea Timișoara 
Const -tai ti. în fața î'„ 
respectiv, Farului.

" •_ t și 
Medicinei și,

juriul

FEMININ

bune apărări. S-au remarcat Paula 
Cazangiu și Doina Stoian. Au ar
bitrat : Em. Ududec. din Tr. Mă
gurele, și V. Ranghel, din Ploiești 
(C. Goldenberg — coresp.).

C.S.M. SIBIU - I.E.F.S. (1—3). 
După primele două seturi, în care 
ambele echipe au avut comportări 
inegale, studentele cu un atac în 
vervă și-au 
arbitrat: I.
O. Manițiv,
— coresp.

adjudecat victoria. Au 
Nicoară, din Arad, și 

din Brașov. (I. Ionescu 
județean).

„U“ CLUJ — CEAHLĂU (3—1) 
Joc de nivel tehnic modest, univer
sitarele reușind m cele din urmă 
să cîștige. Au condus C. Artnăges- 
cu și N. Ionescu, ambii din Bucu
rești (I. Pocol — coresp.).

„U" BUCUREȘTI — PENICHJ- 
NA (0—3). Meci, în general. Ia 
discreția oaspetelor, cu excepția 
primului set, cînd, de la 0—7, stu
dentele au remontat spectaculos.

(Continuare in pag a 4 a)

TIMIȘOARA 
greșim, dacă

MEDICINA — „U“ 
(2—3) ! Credem că nu 
apreciem că acest meci a fost cel 
mai frumos din aceste prime eta
pe ale campionatului feminin. El a 
adus și o mare surpriză : victoria 
timișorencelor. Ambele echipe me
rită felicitări, ca și antrenorii lor. 
Autoarele surprizei, timișorencele, 
au făcut un meci cum de mult nu 
au mai reușit, iar tînăra trăgătoa
re Maria Antonescu, promovată la 
începutul sezonului în prima divi
zie, a fost de-a dreptul fantastică 
în toate compartimentele, aducind, 
alături de colegele ei. o contribu
ție importantă la un succes pe 
care nici antrenorul Doru Jitaru 
nu-1 visa. Victoria a fost însă me
ritată și putea fi și mai clară, da
că Universitatea nu rata finalul se
tului doi. Au evoluat : Universita
tea — Doina Coste, Maria Anto
nescu, Mariana Wolf, Brigitte 
v‘’f. F'-m Topa. Tereza Viruzab 
îrmgard Brezer, Mariana Duică ;

■,na — Gabriela Popa, Loreta 
cevschi, Angela Moroianu, Ve- 
Zahareccu, Elena Pandrea. 

■1 Matei, Eva Klein, Stefania 
Marilena Nicolescu. Au 

is. cu cîteva erori în finalul 
ului cinci, CI. Nistor și C. Flo- 

rescu (A. B.).
Sj

FARUL — CONSTRUCTORUL 
(0—3) ! Victorie meritată a bucu- 
reștencelor, care s-au impus da
torită unui atac puternic și a unei

sdbiKbcres Itde- 
cxmp«oa<r»l d;- 
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*s tnrbw făcută o met- 

rpecali. De altfel. finind 
de cete intimpiate pînă 
«■ ae-er aura să aa 

ăae asd a ecfctpă — poate 
ezorpza studențesc
< 5» CSlIL Reșița — care să 
aAă. anăenr o aiptiauad, satis- 
‘trz ie a fi lider.

Dxtă J-.aL acum a cenit rin- 
dxl Farclta. care are, insă, me
reu de c fi preluat șefia nu 
pmxrr» poc cî rezultatelor, ci

e- 
cu 
fi

direct, prin victoria obținută 
în deplasa'e asupra Petrolului. 
Să se fi tnte-s, pentru cons'tăn- 
țeni, zilele frumoase cind jucau 
,.afară“ iot at:t de bine ca a- 
casă, putină obține adeverințe 
in acest sens de la Dinamo, 
Steaua etc. ? Dar să nu mergem 
prea departe cu presupunerile, 
fiind vorba de fotbal cu ne- 
sfirșitele lui contradicții.

Distanțele dintre echipe fiind 
foarte mici, o echipă poate ur
ca sau cobori citeva trepte in 
clasament, printr-un singur re
zultat. Iată, Steaua a trecut a- 
cum pe locul al doilea, arătind 
că, in acest an, vechile ambiții 
s-au trezit din nou, ceea ce în
seamnă participarea ei la lupta

pentru titlu. Surprind victoriile 
U.T.A.-ei și Universității Craio
va, dar numai prin proporțiile 
lor, în fapt, atît la Arad cil 
și la Craiova, neputîndu-ne aș
tepta decît la succese ale gaz
delor. La Cluj, fotbaliștii C.F.R.- 
uluî au eîștigat derby-ul orașu
lui, împingîndu-i pe studenți 
spre zonele primejdioase ale 
clasamentului, bătătorite altă
dată de ei.

C.SM. Reșița n-a urcat în 
clasament prin victoria repur
tată asupra A.S.A.-ei, dar, ori
cum, a prins puțin curaj, în 
timp ce Sportul studențesc în
cepe să se anunțe ca o prezen
ță formală în divizia A, pe care 
a dorit-o atita.. (J. BERARIU).

REZEJLTATE TEHNICE
— Forul
- „U- Cluj
— Jiul
— Sport Club Bacău
— A. S. Armata
— Sportul studențesc

Sîmbăto 21 octombrie

— Dinamo
— F. C. Argeș

VIITOARE (5 noiembrie)

— -LT Cluj
— Steogul roșu 
— Unrv. Craiova
— Sport Club Baciu
— Dinamo
— UTA
— Rapid
— Petrolul

3—1

CLASAMENTUL

MECIURI ECHILIBRATE
IN ETAPA DE GRECO-ROMANE
A CAMPIONATULUI PE ECHIPE

SURPRIZĂ ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

MINAUR ÎNVINGE Șl PE STEAUA,
ADUCIND IN FRUNTEA CLASAMENTULUI PE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI!

A A

Derbyul campionatului feminin a revenit Universității Timișoara
timp nefavorabil 

____ _ de ieri a
terenurile impracticabile, ceea 
influențat evident comportarea 
pelor), partidele din cele două 
picnate republicane de handbal 
încheiat, în majoritatea cazurilor, cu 
rezultate destul de s'rînse, unele din
tre ele fiind chiar surprize de pro
porții De pildă. Steaua, campioana 
tării și lidera clasamentului, a pă
răsit învinsă terenul de la Baia Mare, 
cedînd astfel primul loc formației 
Universitatea București în derbyul 
campionatului feminin. Universitatea 
Timișoara și-a materializat avantajul 
terenului cîștigînd meciul cu I.E.F S 
și avînd, acum, un avans de trei 
puncte față de aceasta din urmă 
Dar, iată 
jocuri :

Disputate pe un 
(ploaia persistentă

M1NAUK
9-4 (3-2).

făcut 
ce a 
echi- 
cam- 
s-au

o ploaie mâruniă și 
meci, în care forma- 
confirmat specialitatea

amănunte de la aceste

MASCULIN
BAIA MARE — STEAUA
Peste 2 000 de spectatori

au asistat, pe 
rece?, la acest 
ția gazdă și-a .
de a cîștiga pe teren propriu, vic
tima fiind de această ds.tă echioa 
campioană a țării Handbaliștii de la 
Minaur au știut să se descurce mai 
bine pe terenul desfundat. In care 
controlul mingii se făcea cu dificul
tate. Ei s-au apărat bine, și au avut 
în portarul Negovan pe cel mai bun 
jucător al lor Oaspeții au dezilu
zionat. practlclnd un joc stării, fără 
varietate așteptlnd prea mult de la 
Gruia și Birtalan Băimărenii au con. 
dus tot timpul, avantajul lor fiind 
mai mic în prima parte a Intîlnirii 
cînd jocul a fost ceva mai echili
brat După pauză, echipa locală s-a 
detașat treptat, ajungîr.d să conducă 
în min 50 cu scorul de 8—2 ! Punc
tele au fost marcate de Rotaru (3), 
Palko (2), Panțiru (2), Singeorzan și 
Răzor — Minaur, Kicsid (2). Stockl 
și Gruia — Steaua. Rapottul aruncă-

rilor de la î m: Minaur — 4 (una 
ratată de Rotaru) ; Steaua — 2 (am
bele transformate de 
cum se vede Steaua
2 goluri din acțiune în 60 de mi
nute 1 Bun arbitrajul î ‘ ~ 
și L Manoliu — Sibiu.

V SASARANU — coresp.
TROTUȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ 

— DINAMO BUCUREȘTI 4—4 (1—3) ! 
Deși au fost superiori pe plan teh
nic, dinamoriștii n-au putut cîștiga 
Echipa locală a luptat mult, astfel 
că rezultatul este echitabil Au mar
cat 1 Ghioc (2), Badea, Bădău — 
Trotușul Fiiipescu. Moldovan, Lieu 
și Dan Marin — Dinamo.

Gh. GRL'NZU — coresp.
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 

INDEPENDENTA SIBIU 16-8 (8—3). 
Sibienii au început bine r2 -0. min. 
10). dar apoi formația bucureșteană

Kicsid). După 
a înscris doar
lui O. Lcikep

(Continuare tn pay. a 2 a)

(0—1) 
(0—0) 
(1—1) 
(4—0) 
(0—0) 
(4—0)

0—0
(2—0)

Troi5 GOLURI:
Lucescu (Dinamo)
Naghi (A.S.A_) — 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FARUL 
Steaua 
Steagul roșu 
C.F.R.
Dinamo
Jiul 
Univ. Craiova

8. U.T.A.
Sport Club Bacău 
Petrolul
,.U" Cluj 
F. C. Argeș 
A. S. Armata 
Rapid 
C.S.M. Reșița 
Sportul studențesc

(F- C. Argeș),
— 1 din 11 m, 
din 11 m, Pes

car-a (Steagul roșu) — 1 din 11 m.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

GOLURI i

1
2
2
0
2
2
1
1
1
2

2
2
2
3
2
2
3
3
3
3

7—
18—
12—
9—

12—

8
8
3
6
9

13— 12 
17—14
14— 12 
13—11

11
10
10
10
10
10
9
9
9

*1

1 4
4— 6
8—17

8
7

2 4
0
3

5
4

1
1

5
6

16— 14
17— 20
3— 6
8—14
9—20

6
6
5
5
3

Iordănescu (Steaua),
Craiova), M. Sandu

Mureșan

4
Marcu (Univ.
(Sportul studențesc),
(A.S.A.), Dembrovschi (Sport Ciub 
Bacău) — 1 din 11 m.

tort decf. ne obișnuisem să vedem 
ta ;urul saltelelor de lupte, care au 
aplauda: frumoasele evoluții ale uno
ra dintre sportive noștri fruntași.

Luptătorii dinnmoviștl, cu o forma
te mai omogenă și mai bine pregă
tită, au eîștigat ambele partide 34—2 
eu A-S.A. Cluj și cu 28—8 cu Pro
gresul București. Chiar dacă scorul 
este net In favoarea dinamoviștilor, 
— întlnirea eu cel de la Progresul, 
luptătorii de la Dinamo au trebuit 
să' se Întrebuințeze serios pentru a 
putea obține victoria. Așa de pildă, 
partida dintre Staicu Olteanu și 
Vasile FodorPatachi (Dinamo) — cat. 
mijlocie — a fost așteptată cu deose
bit interes pe bună dreptate. întrece
rea celor doi sportivi a fost atractivă, 
dinamică și spectaculoasă. Cu mai 
multă siguranță, conștient de faptul 
că este foarte bine pregătit, dinamo- 
vistul a realizat citeva procedee spec
taculoase, detașîndu-se în învingător. 
In final, superioritatea lui Fodorpata- 
chi a fost atît de evidentă încît Ol
teanu a adoptat o tactică de defen
sivă exagerată, motiv pentru care a și 
fost descalificat. Partide frumoase au

(Continuare In pag. a 2-a)

Ion Păun (Dinamo) l-a fixat „în pod" pe Emil Apăteanu (Progresul), 
jorțind realizarea tușului, dar adversarul său va scăpa din această po

ziție dificilă.
Fote i S. BACKSY

La hochei:

DINĂMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT
MIERCUREA CIUC, 22 (prin te

lefon, de Ia corespondentul nostru).
în localitate s-au disputat ultime

le două partide din cadrul primului 
tur al campionatului național de 
hochei, grupa A. Așteptate cu jus
tificat interes, meciurile au atras 
In tribunele patinoarului artificial 
un mare număr de spectatori.

DINAMO — STEAUA 4—2 (3—0, 
0—1, 1—1).

Partida derby a acestui tur a dat 
cîștig de cauză dinamoviștilor, care 
și-au asigurat victoria în prima re
priză a intîlnirii. Steaua a dominat 
în treimea a doua, cind a și redus 
din handicap, în timp ce ultimele 
20 de minute au fost echilibrate. 
Au marcat: Pană (3) și Malihin

pentru Dinamo, respectiv Herghele
giu și Ioniță. Excelent arbitrajul 
cuplului local Gh. Tașnadi și A. 
Balint.

în deschidere, s-a disputat jocul 
dintre S. C. Miercurea Ciuc și Du
nărea Galați, încheiat cu scorul de 
6—2 (3—1, 1—0, 2—I) în favoarea 
formației gazdă. Localnicii au în
ceput bine, deși gălățenil au 
menținut echilibrul în primele șase 
minute, după care echipa gazdă 
deschide scorul în min. 6, majorîn- 
du-1 apoi în min. 11 și 12. Din a- 
cest moment, jocul e mai confuz, 
hocheiștii din Miercurea Ciuc nu 
mai forțează, dînd posibilitatea gă- 
lățenilor să reducă din handicap : 
3—1. în repriza secundă, nici una 
dintre echipe nu caută să-și depă-

PRIMA MANȘĂ
șească evoluția de pînă atunci, așa 
încît spectatorii asistă la numeroa
se faze încîlcite, fără orizont, atît 
la o poartă, cît și la cealaltă. Așa 
se explică, de altfel, și înscrierea 
unui singur punct în această parte 
a meciului, pucul fiind trimis în 
poarta echipei Dunărea. Ultima re
priză găsește, însă, formațiile ne
așteptat de înviorate, jocul echili- 
brîndu-se evident. în ultimele 10 
minute, gălățenil înscriu din nou, 
dar hocheiștii din localitate găseso 
resurse să puncteze și ei încă de 
două ori. Au marcat : Ballo (2), 
Ketves, Jere, Gali și Rusev pentru 
S. C. Miercurea Ciuc, respectiv 
Olenici și Trăușan. Au arbitrat bine 
FI. Gubernu și P. Kedveș.

Z. MORVAY

<
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LA RELUAREA DIVIZIEI
• Universitatea Timișoara — învingătoare la Constanța • Patru meciuri

• Jocuri desfășurate pe ploaie și...

DINAMO — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 0—0. Cînd s-au aliniat la 
mijlocul terenului pentru a saluta 
publicul după terminarea meciului 
— derby în divizia A — jucătorii 
formațiilor Dinamo și Știința Pe
troșani, plini de noroi, păreau niște 
statut de plumb. într-adevăr, în 
tot timpul întîlnirii a plouat, iar 
terenul devenise în anumite por
țiuni o mocirlă. Jocul pe un astfel 
de teren a însemnat o luptă dîrză. 
Ealonul era greu, alunecos, jocul 
Ia mînă aproape imposibil, lovitu
rile de picior n-aveau nici o adre
să. Dinamoviștii au presat mai 
mult, dominînd aproape întreaga 
repriză primă, au insistat foarte pe
riculos în finalul celei secunde, cînd 
au beneficiat și de două lovituri 
de pedeapsă din poziții favorabile. 
Puțin convinsă parcă de posibili
tatea unei victorii la București, 
Știința s-a apărat cu dîrzenie, ie
șind foarte rar în atac. Foarte bun 
ultimul sfert de oră — aprig dis
putat — cînd ambele formații au 
forțat victoria fără a reuși însă. 
Bun arbitrajul lui Al. Lemneanu.

Modesto FERRfcRINI

fost de bună 
cauza ploii și 
dat. Timișorenii au reușit să ob
țină, poate nesperat, o victorie și 
datorită faptului că au o echipă 
mai omogenă, rutinată. Victoria a 
fost realizată printr-o lovitură de 
picior căzută realizată în min. 53 
de Ghețu. Satisfăcător arbitrajul 
lui FI. Tudorache (București).

Cornel POPA — eoresp. județean

factură tehnică din 
a terenului desfun-

FARUL CONSTANȚA — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 0-3 
(0—0). Ca să rămînă pe locul se
cund al clasamentului. Farul Con
stanța a dorit mult să învingă e- 
chipa campioană — Universitatea 
Timișoara. Și poate tocmai de a- 
ceea, n-a reușit să evolueze la va
loarea sa. Rugbyștii de pe malul 
mării au jucat timorat și au ratat 
ocazii bune prin Bucoș, Istudor 
și Dinu. în general, partida n-a

GLORIA — GRIVTȚA ROȘIE 
3—3 (3—3). Pe un teren literalmen
te desfundat, dar care totuși le-a 
convenit, rugbyștii Uzinelor Repu
blica au fost la un pas de vic
torie. Ei au avut perioade de do
minare în ambele reprize 
acest timp au ratat de puțin 
cercare. Scorul 
torii grivițeni 
Simion autorul 
deapsă. Gloria 
min. 28 prin Briceag, de asemenea, 
printr-o lovitură de pedeapsă. De 
remarcat disputa corectă pentru 
baloane și în general vitalitatea 
celor două formații care au reu
șit să mențină jodului, pînă la flu
ierul final, un ritm alert. Cursiv 
și inteligent arbitrajul lui Pellegri
no D’Eclessis.

și în 
o în- 
jucă- 
prin 

unei lovituri de pe- 
avea să egaleze în

l-au deschis 
în min. 9

Tiberiu STAMA

POLITEHNICA IAȘI — SPOR
TUL STUDENȚESC 7—7 (4—3).
Gazdele au fost surprinse de jo
cul .deschis și avîntat al studenți
lor bucureșteni care în min. 9 con
duceau cu 3—0 (Crăciunescu — 
Iov. ped.). A urmat o perioadă de 
revenire puternică a ieșenilor care 
prin Zamfir (încerc.) și Țopa (1. p.

CUPA FEDERAȚIEI»

MULTE VICTORII CATEGORICE
Cupa F.R. Box, competiția care 

reunește cele mai puternice forma
ții din țară (cu excepția reprezen
tantelor cluburilor Dinamo și 
Steaua) se apropie de sfîrșitul în
trecerilor din serii.

DINAMO BRAȘOV — NICOLI- 
NA IAȘI 18—4. Pugiliștii localnici 
au cîștigat detașat în 8 din cele 10 
partide disputate (la categoria se- 
mimuscă, ieșenii n-au avut repre
zentant). Tată rezultatele în ordinea 
categoriilor : Al. Turei (Dinamcl
cîștigă fără adversar, V. Budulici 
(Dinamo), b. ab. 3 P. Aanei. Fr. 
Molnar (Dinamo) b. p. I. Nicolau. 
N. Toma (Dinamo) b. p. D. Camilu, 
C. Dumitrescu (Dinamo) b. ab. 2 
I. -Dobroniei, A. Guțu (Dinamo) b. 
aba 2 V. Adumitroaiei, C. Melinte 
(Nicolina) b. p. M. Mirea. D. Tă- 
nase (Nicolina) b. ab. 2 D. Staicu, 
I. Peter (Dinamo) b. ab. 1. D. Cio- 
botaru, I. Chifu (Dinamo) b.p. O. 
Tănase, I. Rulcu (Dinamo) b. ab. 1 
V. Tudose.

C. GRUIA — eoresp. județean
LA ORADEA, formația Crișul 

din localitate a terminat la egalita
te cu combinata Satu Mare 4- Baia 
Mare : 11—11. Echipa oaspe s-a 
prezentat foarte bine pregătită și 
â luptat cu ardoare pentru victorie, 
pe care ar fi 
dacă ar fi 
pletă. Iată

dinea categoriilor : I. Nica
(Crișul)- mm S. Zamfir, Gh. Sabău 
(Combinata) b.k.o. 2 V. Podaru, L. 
Horvat (Crișul) cîștigă fără adver
sar. St Crișan (Combinata) b.p. I. 
Balog. M. Ciorba (Crișul) m.n. L. 
Ghețe, A. Rusneac (Combinata) b. 
ab. 1 R. Chîrodea. L. Pană (Crișul) 
b. dese. 3 I. Borchescu. Fr. Sajo 
(Crișul) b. p. Gh. Man. D. Găinaru 
(Crișul) b.p. V. Frînc. I. Bălan (Cri
șul) m.n. A. Coroianu. I. Siliște 
(Combinata) b k o 2 A. But

AL FILEU — eoresp.
FARUL CONSTANTA — SELEC

ȚIONATA BRĂILA 28—2. Net su
periori. constări țenii au învins de
tașat. S-au evidențiat: A. Mihai, 
A. niescu și I. Dascălii.

L. BRUCKNER — eoresp.

CO

putut să o realizeze 
avut echipa com- 
rezultatele

7—3.
permite

ninsoare LIDERII AU CITE 3 PUNCTE AVANS

CEAHLĂUL - INVIMGATOARE LA BJEAILA

. V 1fL<AiVL<KiyHS.v-—

București. 
SOLOMON eoresp. 

C.S.M.

■ Ș. N.
Golurile

bine
DIACONESCU, eoresp.

IAȘI 
(1—0}.

Marica (min. 32), 
Dănilă (min. 88). 
V. Pîrvescu —

BUZĂU — F.C. GA-
(1—0). Au marcat : Ba-

egalo

căz.) iau conducerea cu 
gravă greșeală de apărare 
lui Hariton să egaleze (încerc., min. 
67). Arbitraj cu scăpări : Gh. Dra- 
gomirescu din București.

D. DIACONESCU 
eoresp. județean.

RULMENTUL BÎRLAD — C.S.M. 
SUCEAVA 14—6 (14—0). Joc de 
bun nivel tehnic, merit al ambelor 
formații. Prima repriză a aparținut 
gazdelor, net, care și-au asigurat 
în aceste 40 de minute victoria 
prin : Zdorojnii (încerc.). Brad (în
cerc.) și Cioricl (două Iov. ped.). 
Pentru suceveni a înscris Șolcan
— încercare transformată de Mun- 
teanu. Foarte bun arbitrajul lui P. 
lonescu dm

E.
PRECIZIA SĂCELE

SIBIU 4—4 (0—4). Pe un teren a- 
coperit cu zăpadă și pe o ninsoare 
abundentă, săcelenii au obținut un 
egal deși au dominat cu autoritate: 
Au înscris cîte o încercare : Manea 
pentru oaspeți (min. 15) și Con- 
stantinescu pentru gazde (min. 79- 
Bun arbitrajul lui D. Nicolaescn 
din București.

V. SECĂREANU — eoresp.
REZULTATE TEHNICE : Steaua

— Vulcan 16—6 (0—0) : Dinamo — 
Știința Petroșani 0—0 : Precizia 
Săcele — C.S.M. Sibiu 4—4 <•—4) : 
Rulmentul Bîrlad — C.S.M. Sucea
va 14—6 (14—6); Farul Constanta
— Universitatea Timișoara 6—3 
(0—0) ; Politehnica Iași — Sp. Stu
dențesc 7—7 (4—3) ; Gloria — Gri- 
vița Roșie 3—3 (3—3).

Steaua — Sp. Stu-

CLASAMENT
1. Steaua 9 1 • 1 15*— ll 3
2. Știința Petroșani 9 5 1 3 r— 3 H
3. C.S.M. Sibiu 9 5 1 3 S3— 9
4. Farul C-ța 9 5 1 3 in— 4J
5. Dinamo 9 S 1 3 19S— 57 Ji
6. Rulmentul Bîrlad 9 5 • 4 11 I»
7. Vulcan 9 5 • 4 52— W 19
8. Universitatea Timiș. 9 5 • 4 IM— 35 19
9. Politehnica Iași 9 3 3 3 43— eC

10. Sportul ^tua-ențesc 9 3 2 4 Sf- U n
11. Grlvita Roșie 9 3 2 5 r— ii 13
12. Precizia Săoele 9 1 3 S M— 37 14
13. Gloria 9 9 4 5 32— 73 13
14. C.S.M. âuceâva 9 1 1 7 SB—154 12

ETAPA a X-a:
dențesc : C.S.M. Suceava — C.S.M. 
Sibiu ; Știința Petroșani — Vulcan ; 
Precizia Săcele — Politehnica Iași ; 
Universitatea Timișoara — Rulmen
tul Bîrlad : Dinamo — Gririța Ro
șie ; Gloria — Farul.

Sta-t infr-una din probele de departajare a raliului desfășurate ieri 
străzile Capitalei

; AUTOMOBILISM UN REUȘIT
RALIU AUTOMOBILISTIC

Ieri. în jurul ore: 12. pe o ploaie 
torențială, partictpantu la primul 
raliu automobilistic organizat de 
a r Loto-Pronospor: și-au făcut 
intrarea în București. încheind ul
tima etapă a competiției, care a 
retinti in .ntrecer. *6 de concurenți 
din nu ma. puțin de 12 mari cen
tre ale țârii. Plecați ieri diminea
ță. începînd de la ora 7.01 din Si
biu. sportivii, la volanui mașinilor 
lor. au trecut prin Rm. Vîlcea și 
Pitești, au parcurs porțiuni de șo
sea complet inundate (la Topolo- 
veni și Lupuietu) și totuși, in ma
rea lor majoritate, și-au pontat fi
șele de bord, la ultimul post de 
control, fără penalizări. Astfel, 
și-au găsit utilitatea probele de de
partajare. kilometru cu start de pe 
loc. și cursa de indeminare, ultima 
desfășurată, ieri, după sosirea con- 
curenților. pe «tr. Cîmpinei.

In afara cișt-Zătorilor raliului, 
merită evidențiate echipajele de 
studenți Floarea Mariana Tișe și 
Radu Pălagh:ana. din Cluj și Ana 
și .Cornepu Câpilneanu, din Bucu-

BĂLAȘA MIRICĂ (Laromet)
MANGALIA NORD. 22 (prin lele- 

fo». ie ia trimisul nostra). O ir.tre- 
rere sportivă devine desigur $i mai 
atractivă at—r-, ri-M calculele Mr- 
ăei sirt oase ceste cac- Asa s-ea 
petrecut țuerarLe dsa 
riiie «JCmaiuJ act a., casceocatelor 
— tt nt&v-aJ

arxuf eilUUBl.. 
rfrarteîe titluri, fi 
jocurile decisive.

Ctoe șFar fi rxrrut Închipui 
Bălața Mincă. fostă ridicătoare 
arena Laromet din București 
acum ur. an ciad a fost promovată 
în echipă de apreciatul antrenor Al. 
Gomo:u. va putea să o învingă, in 
dispută directă, pe IldikoGrozăvescu 
campioar.â europeană de junioare.

rezervase 
ridați la i 
L-trecut:

,-u- 
uJi 
In
că 
ta 

pini

pe

fe-rești. De asemenea, și echipajul 
minln, Smaranda Lațiu și Rozalia 
Șanta. Iată acum clasamentele ra- • 
Iiului : clasa 600 cmc 1. P. Godi — 
I. Elekeș — Tg Mureș 182,7 p. 2. 
D. Macovei — Al. Leferent — Bra
șov 188.4 p. 3. I. Vladu — D. Mar
cul eseu — Drobeta Tr. Severin 202,3 
p ; 850 cmc : Gh. Mihai - I. Petru — 
Reșița 177.4 p, 2. A. Kiss — I. Za- 
goni — Cluj 177,7 p. 3. Cornel și 
Ana Căpîlneanu — București 178,2 
p. Skoda : 1. L. Szakacs — D. Bai- 
dar — Zalău 182,6 p, 2. P. Băbescu
— G. Dumitrescu — București
186.2 p, 3. I. Georgescu — O. Hor
vath — București 228,2 p ; 1300
cmc : 1. Cristian și Doina Palade
— București 172,4 p, 2. C. Chiria- 
cescu — M. Goran — Breaza 176,4
p, 3.T. Lodea — P. Dîrgu — Sibiu 

187.7 p ; 1100 cmc : 1. L. Constan- 
tinescu — P. Prichea — București 
170,1 p, 2. C. Gonescu — P. Nicu- 
lescu — București 171,5 p, 3. D. 
Amărică — D. Gîndu — București 
1724 P-

G. ȘTEFANESCU

O finală cu spectaculoase surprize

Șl I. FODOR (I. C Oracea)-CAMPIONI DE JUNIORI

iâlți
r

cele două clasamente, 
cuplu extrem de 

_ _ '. ■ — Al. Câtineanu 
- 841 p.d) a obținut o vic- 

______ fete, 
reușit. împre- 
__  intre 
de campioane, 
individual

; FOTBAL ®
t
1.         —• ■ 11 n 1 ș ■■■‘■■‘"■nilllhî.....

POLITEHNICA 
OLTENIȚA 3—0 
au fost înscrise de 
Sofian (min. 77) și 
A arbitrat 
Buzău. (D, 
județean).

GLORIA 
LĂȚI 2—0 . .
dea (min. 25) și Negoescu (min. 84). 
Foarte bun arbitrajul lui C. Cos- 
tică — București. (V. GAȘPAR, 
eoresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — DUNĂREA 
GIURGIU 3—1 (1—1). Autorii go
lurilor : Nemeș (min. 33), Zaliaria 
(min 76), Stroie (min. 89), respectiv 
Sandu (min. 30). A condus foarte 
bine P. Căpriță — Brăila. (S. NE- 
NIȚĂ, eoresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 2—0 (2—0). 
L,uptă dîrză, pe un teren desfun
dat de ploaie. Golurile au fost rea
lizate de Pîslaru (min. 13) și Ma
nea (min. 40). în min. 87, Condu- 
rache (Progresul) a fost eliminat 
pentru lovirea intenționată a ad- 
vesarului. A arbitrat bine C. Braun
— Brașov. (F, SANDU).

POLITEHNICA GALAȚI — 
DELTA TULCEA 0—0. Studenții 
au dominat categoric, însă n-au 
putut depăși apărarea adversă. N. 
Rainea (Bîrlad) a arbitrat foarte 
bine. (T. SIRIOPOL, eoresp. jude
țean).

CLUBUL SPORTIV TÎRGOVIȘTE
— C.F.R. PAȘCANI 1—0 (1—0). U- 
nicul gol a fost înscris de C. Sava 
(min. 5). Foarte bun arbitrajul lui 
R. Buzdun — București. (M. AVA- 
NU, eoresp. județean).

OLIMPIA ORADEA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (0—0). Golurile au 
fost marcate de lacob (min. 50) și 
Arnoțchi (min. 88). A condus foarte 
bine G. Blau — Timișoara. (V. 
SERE, eoresp.).

nrs feți de 
artoaaril
IBStrm 
înainte, 
urcfcdu-se pe prima treaptă a pc
diurnului laureaților. Atit Bă Iaca M 
rici. o autentică speranță, cit
L Fodor sînt campioni merituoși, nu 
numai fiindcă au depășit parteneri 
puternici, ci șî pentru că — dornici 
de afirmare — s-au autodepășit. rea
lized rezultate valoroase.

Fără a se ridica la. un nivel teh
nic superior proba de perechi a fost 
în schimb viu disputată, aducînd

si

PROGRESUL BRĂILA — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 1—2 (0—1). Au
torii golurilor: Traian (min. 72) 
pentru Progresul, Mustață (min. 25 
și 51) pentru Ceahlăul. în min. 82, 
Stănoaie (Progresul) a ratat un pe
nalty. Excelent arbitrajul lui A. 
Paraschiv — București. (Tr. ENA- 
CHE, eoresp.).

METALUL PLOPENI — META
LUL BUCUREȘTI 1—1 (1—1). Me
dul s-a disputat sîmbătă după-a- 
miază. Au marcat: Spiridon (min. 
9) pentru localnici, Georgescu (min. 
19) pentru bucureșteni.

CALAS AMENT

1. Poli, iași 10 8 1 1 19^* 6 17
2. Metalul Buc. 10 6 2 2 15— 4 14
3. Delta Tulcea 10 4 5 1 11— 6 13
4. Gloria Buzău 10 5 3 2 13— 9 13
5. F.C. Galați 10 5 1 4 15—11 11
6. Chimia. Rm. V. 10 3 4 3 12— 9 10
7. Progresul Buc. 10 4 2 4 6—11 10
8. C.F.R. Pașcani 10 4 1 5 12— 9 9
9. Știința Bacău 10 4 1 5 13-13 9

10. Metalul Plopeni 10 3 3 4 13—13 9
11. Ș.N. Oltenița 10 3 3 4 12—15 9
12. Ceahlăul P. N. 10 3 2 5 7—11 8
13. Dunărea Giurgiu 10 3 2 5 11-15 8
14. Progresul Brăila 10 3 2 5 10—16 3
15. C.S. Tîrgoviște 10 2 3 5 3—11 7
16. Politehnica Galați 10 1 3 6 6—18 5

octom-‘
Delta

ETAPA VIITOARE (29 
brie}: Politehnica Iași • 
Tulcea, Dunărea Giurgiu — Meta
lul Plopeni, Clubul Sportiv Tîrgo- 
viște — Progresul București. Cea
hlăul P. Neamț — Gloria Buzău, • 
C.F.R. Pașcani — Știința Bacău, 
Metalul București — Polit-'hnica 
Galați. Ș. N. Oltenița — Chimia 
Rm. Vîlcea, F.C. Galați — Progre
sul Brăila.

f

Golurile au fost realizate de Both 
(min. 23 din 11 m), Petz (min 30) 
și Libra (min. 32). A arbitrat bine 
T. Cîmpeanu — Beclean. (St. VIDA, 
eoresp.).

METROM BRAȘOV — F.C. BI
HOR 6—1 (2—0). Au înscris : Gane 
2, Necula, Paraschivespu, Băditoiu, 
Selimeși, respectiv Neșu. N. 
ru — Ploiești a arbitrat 
taie. (I. HÎRȘU, eoresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M. SIBIU 2—0 (2—0). Autorul 
golurilor: Dașcu (min. 21 și 44). 
A arbitrat foarte bine A. Bentu — 
București. (I. STAN, eoresp.).

CORVINUL HUNEDOARA 
MINERUL BAIA MARE 0—0. 
calnicii au dominat (raport de 
nere : 20—2 în favoarea lor),
n-au finaMzirvmic' irâcazier^G.'Ghlță 
— Brașov a arbitrat foarte bine. 
(M. IOÂNID, eoresp.).

Cursa-
foartemodificări în 

Constituind un 
omogen I. Fodor 
(841 p.d. 4 ST . 
tone pe deplin meritată. La 
Ildiko Grozăvescu a_ 
crJ cu Elisabela Szilagy, să 
In pdsesia tricourile:

C.<„~e-te finale individual fe
minin — 1. Bă'așa Mirică (Laromet) 
848 p.d. 2. Erika Szasz (Voința Tg. 
Mureș) 804 p.d_. 3. Vasilica Pințea 
•Rapid București) 804 p.d. (mai multe 
bile in gol), 4. Ana Albert (Voința 
Tg. Mureș) 791 p.d., 5. Elisabeta
Szilagy (Voința Tg. Mureș) 787 p.d., 
'. Margareta Nagy (Metrom Brașov) 
787 p.d.; Masculin — 1. I. r'~'1— 
(I. C. Oradea) 1694 p.d., 2. 
futz (Voința Cluj) 1690 p.d., 
Cătineanu (Gloria Buc.) 1661 
Călin Ilie (Minerul Craiova) 
p.d., 5.. 
1611 p.d., .. _____  . _
rul Galați) 1608 p.d.: perechi femi
nin — 1. Udiko Grozăvescu (C.S.M. 
Reșița) — Elisabeta Szilagy (Voința 
Tg. Mureș) 811 p.d., 2. Magda Tă- 
năsescu — Maria Brînzea (Petrolul 
Bâicoi) 805 p.d., 3. Elena Muscalagiu 
— Maria Floricel (Voința Craiova) 
799 p.d.; masculin : 1. I. Fodor (I C. 
Oradea) — Al. Cătineanu (Gloria 
Buc.) 1082 p.d., 2. C. Voicu (Voința 
Buc.) — I. Stefutz (Voința Cluj) 
1630 p.d., 3. C. Ilie (Minerul Cra
iova) — Liviu Moldovan (C.F.R. Tg. 
Mureș) 1608 p.d.

Corpul de arbitri' condus de Nic. 
Ivanovici (Buc.) a funcționat irepro
șabil.

Lo- 
cor- 
irtsă

CLASAMENT
1. Poli. Timișoara 10 7 1 2 18— 7 15
2. F C. Bihor 1» 5 2 3 16—13 12
3. Metrom Brașov 10 5 1 4 13— 9 11 *
4. Minerul B. M. 10 4 3 3 13— 1 11
5. C.S.M. Sibiu 10 5 1 4 10—10 11
6. Minerul Anina 10 5 1 4 12—12 11
7. Met. Drobeta Tr. Sv. 10 5 0 5 15—16 10
8. Olimpia S. M. 10 6 1 3 16— 8 9
9. Corvinul Hunedoara 10 5 3 2 10— 4 9

10. Gloria Bistrița 10 4 1 5 9—11 9
11 Metalurgistul Cugir 10 4 1 5 7-10 9
12. Chimia Făgăraș 10 4. 0 6 12—13 8
13. C.F.R. Arad 10 2 3 5 10—16 7
14. Olimpia Oradea 10 2 3 5 7—15 7
15. C.F.R. Timișoara 10 3 1 6 5—17 7
16. Electroputere Cv. 10 3 0 7 8—14 6

Si 
cite

C.F.R. ARAD — CHIMIA FĂGĂ
RAȘ 2—0 (0—0). Golurile au fost 
înscrise de Korosi (min. 60) și Co
tarea (min. 84). A condus foarte 
bine Gh. Mincu — Tg. Jiu 
NICOLĂIȚA, eoresp.).

Fodor
I. Ste- 

3. Al.
p.u., 4. 

. . 1623 
M, Oprescu (Spicul Pitești) 

., 6. C. ‘ Lebădă (Constructo-

(Gh.

Traian IOANIȚESCU

SURPRIZĂ ÎN CAMPIONATUL MASCULIN
(Urmare din pag. f)

DAR VOINȚA ARAD

HANDBAL

SE-
4—0

£ echilibrat situația șl s-a detașat 
decisiv. în repriza secundă, oaspeții 
au revenit spectaculos, însă n-au mai 
putut reface diferența mare de scor. 
Au înscris : Voina (4), Cosim (3). 
Anton, Roșu, Cîrlan — Universita
tea. Stentzel (3), Schmid (2), Speck 
(2). Roth — Independența. Au con
dus V. Iepure și N, Maghețiu — Ti
mișoara.

UNIVERSITATEA CLUJ — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 6—4 (4—2).

VOINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 
BRAȘOV 11—9 (8—4).

FEMININ
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

I.E.F.S. 7—5 (6—3). Derby-ul etapei 
și al primului tur, desfășurat pe un 
timp friguros, tn prezența a pește 
1000 de spectatori, s-a încheiat la o 
diferență care nu oglindește fidel 
superioritatea echipei timișorene 
Bucureștencele au început partida cu 
o neașteptată vitalitate, deschlzînd 
scorul prin Costandache (jucătoare 
care avea să fie una dintre cele 
mai bune de pe teren). Timișorencele 
au egalat, însă, prompt, dar vor fi 
din nou conduse în urma fructifi
cării de către Băicoianu a unei a- 
runeări de la 7 m. Din minutul 10 
echipa gazdă începe să se impună 
prin acțilini combinate de mare sub
tilitate, punctlnd plnă la pauză de 
cinci ori, în vreme ce bucuresten- 
cele nu reușesc să înscrie decît un 
goT (min. 25 : 6—3). în partea a dou» 
a partidei formația campioană con
tinuă să păstreze inițiativa, anlhl-

METALUL DROBETA TR. 
VERIN — C.F.R. TIMIȘOARA 
(1—0). Au marcat : Olteanu (min. 
9), Bota (min. 60) și Ion (min. 62 
și 74). Bun arbitrajul lui I. Chili- 
bar — Pitești (Gh. MANAFU, 
eoresp.).

MINERUL ANINA — ELECTRO- 
TUTERE CRAIOVzi 2—1 (1—0).
Autorii golurilor : Dumitrescu (min. 
30), Mathe (min. 86), respectiv Ma- 
țeescu (min. 56). A. Sike — Ora
dea a condus foarte bine. (P. LUN- 
GU, eoresp.).

OLIMPIA SATU MARE — ME
TALURGISTUL CUGIR 3—0 (3—0).

(N.R. OLIMPIA SATU MARE 
CORVINUL sînt penalizate cu 
patru puncte)

ETAPA VIITOARE (29 octom
brie) : Minerul Baia Mare — O- 
limpia Satu Mare, Electroputere 
Craiova — Olimpia Oradea. Chi
mia Făgăraș — Minerul Anina, 
F.C. Bihor — Politehnica Timișoa
ra, C.S.M. Sibiu — Corvinul Hu
nedoara. C.F.R. Timișoara — Me
talurgistul Cugir. Gloria Bistrito — 
Metrom Brașov. C.F.R. Arad — Me
talul Drobeta Tr. Severin.

ELEONORA VLAICOV A ÎNVINS 0 PE MARIA ALEXANDRU!

A PIERDUT LA PROGRESUL BUCUREȘTI (4-5)
revșit sd 

Vcinja Cd
Mdrmureanu (Progresii 
din meciul Progresul ■ 
lînd-o prin Ibadula pe Băkviasa și 
dereglînd serios în arev. fel siste
mul ofensiv al adversarelor tor. Sco
rul continuă să se mer.ț -ă favorabil 
gazdelor, in timp ce elevele antre
norului Bota nu mai pot închega ac
țiuni decisive. Partida ia astfei sflr- 
șit prin dominarea coț-ioasă a tlmi- 
gorencelor. care obțin o victorie ex
trem de prețioasă. Principalele rea
lizatoare : Rigo (4) *i Hrivaak (2) 
pentru Unlversitztee. respectiv Cos
tandache (2). Au arbitra: VL Cojo
carii ți L .Mihăilescu (Craiova).

P. ARCAN — eoresp. județean

•■3

ț,U" CLUJ DOMINATĂ,

in.^ltreze pe semicerc, dar va 
t-he:. eifitgat de prima echipă.

PROGRESUL BUCUREȘTI — VO. 
INTA ODORHEI 8—5 (5—3). Iland- 
rde la Progresul au reușit o 

e categorică. într-o manieră 
care r.j comportă discuții. Reveuirea 
Măriei Constantir.escu In rînd irile 
echipei s-a dovedit £ fi și cheia ce- 
kr trei victorii consecutive obținute 
d» Progresul București. Au înscris i 
PMareleana (4) Catarig (3) și Măr- 
mureaati '!) per.trj Progresul, res
pectiv Mikktș (2V. Magiari, Markoș 
ș: Szasz. Au condus foarte bine C. 
Cristea și Gb. Irinoia 
Constanța).

RARD BUCUREȘTI — 
TG. MUREȘ 7—« (8—3).__ .
începuse partida (mia 5 i 2—0), 
părea că feroviarele vor obține o '

(ambii din

rata această situafie favorabila. Fază 
l oto : Paul ROMOȘAN

și astfel că în min. 37 Mureșul va 
conduce din nou cu două puncte i 
6—4 ! De-acufn înainte Rapidul lasă 
totul pe mina Anei Stănișel, care 
reduce din handicap (min. 43 : 5—6). 
ratează o aruncare de la 7 m, pen
tru ca apoi să aducă egalarea (min. 
44 : 6—6) și victoria echipei sale în 
ultimele secunde ale partidei, prin- 
tr-un șut puternic „la vlnclu" i 7—6 I 
Au înscris : Stănișel (6) și Vasilescu 
pentru 
Szoloși 
duș cu 
Crisnic

(prin telefon, de la 
nostru județean), 

feminină de tenis de 
cele mai bune echipe, 
localitate și Progresul 
dat loc la o întrecere 

încheiată cu vic-

Viorica Moldovan (P) — Maria 
Corodi(V) 2—0 (9,13).

Meciul masculin Voința Arad — 
Progresul București a revenit tot 
oaspeților, învingători cu 17—0.

Ștefan IACOB

Naftali 4 v, Sîngiorgian 4 v, Va-
Sentivani 3 v și cuplul

TIMP DE 30 DE MINUTE, DE I.E.F.S.!

meciuri ale etapei a 
uvua u -......... A la baschet mascu
lin s-au desfășurat ieri, inchemdu-se 
cu următoarele rezultate :

STEAUA — POLITEHNICA CLUJ 
81—55 (46—30) Meci pe alocuri inte
resant, datorită, pe de o parte bucu- 
reștenilor (combinații spectaculoase, 
apărare agresivă pe tot terenul, evo
luții individuale remarcabile ale lui 
Savu, Tarău, Pîrșu), pe de alta stu
denților (ambiție, joc uneori egal cu 
al adversarilor lor). Au marcat Ta
rău 15, Pîrșu 14, Savu 19, Ioneci 13, 
Dumitru 8, Poleanu 2, Dlmancea 5, 
Gheorghe 5 pentru Steaua, respectiv 
Moisin 6, Banu 14, Moraru 6, Ro
man 16, Barna 5, Voicu 4, Moldovan 
2 Horvath 2. Au arbitrat bine I. Pe- 
touțiu și D. Crăciun. (R. TIMOFTE)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
FARUL CONSTANTA 89-54 (36—26) 
Jucătorii constănțeni au început foar
te bine partida, surprinzîndu-i pe 
studenți care nu reușesc să riposteze, 
în min. 12, Farul conducea cu 21—17. 
în acest moment a Intrat pe teren 
Nicolae lonescu care, prin binecu
noscutele sale calități a tras întrea
ga echipă după el și, astfel, Univer
sitatea a obținut o victorie 
ricâ Principalii realizatori: 
21, Cîmpeanu 11, lonescu 8 
Universitatea, respectiv Pașca 
Spînu 12. Au arbitrat bine C. Negu- 
lescu și G. Dutka. (C. TIȚ. — eoresp).

Ultimele trei 
doua a diviziei

catego- 
Czmor 
pentru

17.

UNIVERSITATEA CLUJ — I.E.F.S. 
68—61 (28—37). Nu a lipsit mult ca 
să asistăm la o mare surpriză. Tînăra 
echipă a I.E.F.S.-ului cu o apărare 
foarte agresivă, i-a incomodat vizi
bil pe clujeni, conducînd uneori la o 
diferență destul de mare: min. 5 : 
13—3, min. 10: 25—9 (!)■ în această 
perioadă gazdele au comis multe gre
șeli de tehnică și au ratat incredibil. 
In repriza a doua, cu Demian exce
lent în atac, .U“ recuperează ’ 
capul și egalează în min. 30: 
Marcați de efort, bucureștenii 
rezistă iureșului clujenilor șl, 
Universitatea obține o victorie 
stat mult timp sub semnul incertitu
dinii. Au marcat: Demian 33, Riih- 
ring 8, Vizi 7, Antal 7, Zdrenghea 
6, Ursacne 4, Schuller 3 pentru „U“, 
respectiv Molnar I 16, Cernat 13, 
Braboveanu 12, Szep 9, Roman 5, Ber- 
ceanu 4, Molnar II 2. Au condus : V. 
Kadar (inegal) și G. Berekmeri (bine). 
(M. RADU — eoresp).

handi- 
49—49. 
nu mai 
astfel, 
care a

CLASAMENT

1. Steaua 2 2 0 190—118 4
2. Dinamo 2 2 0 164—115 4
3. Univ. Timișoara 2 2 0 168—124 4
4. „U" Cluj 2 2 0 154—121 4
5. Voința Buc. 2 2 0 130—106 4
6. I.C.H.F. 2 2 0 125—104 4
7. Rapid 2 0 2 105—115 2
8. I.E.F.S 2 0 2 112—135 2
9. Polit. Buc. 2 0 2 124—152 2

10. Farul 2 0 2 123—171 2
11. Polit. ciul 2 0 2 115—167 2
12. Academia Militară 2 0 2 109-1V1 2

MUREȘUL
După cum 

părea că feroviarele vor obține o vic
torie fără probleme Dar oasoetele, 
deși cu un lot fragil, lipsit de ex
periență. s-au mobilizat extraordinar 
și. în min. 8. au egalat i 2—2. Abia 
după 16 minute, adică exact tn ul
timul minut al reprizei, mureșe.n- 
cele înscriu un gol splendid prin 
Magda Mathe și intră la cabine cu 
un surprinzător avantaj. Repriza se
cundă începe furtunos, murețencele 
înscriind un nou punct (min. 26 i 
2—4), după care echipa feroviară e- 
galează spectaculos: 4—4 (min. 38). 
Nici de această dată, însă, ferovia
rele nu se pot concentra în apărare

Rapid, respectiv Mathe (2). 
(2), Birtalan șl Buta. Au con- 
multe scăpări I. Crețu și Gh 
(Petroșani).

Horia ALEXANDRESCU
RULMENTUL BRAȘOV — TEX- 

TILA BUIIUȘI 8—4 (3—3). Cu toată 
zăpada căzută din abundență deasu
pra terenului de joc, ambele echipe 
au început partida cu multă ambiție, 
pînă la pauză scorul menținindu-se 
echilibrat. în partea a doua a me
ciului. însă, brașovencele s-au aco
modat mai bine cu terenul, detașîn- 
du-se în învingătoare. Principalele 
realizatoare : Nako (3) și Banea (2) 
— Rulmentul, respectiv Munteanu 
(2). Au condus foarte bine P. Cîrli- 
granu și Șt. Șerban (București).

C. GRUIA — eoresp.
TIMIȘOARA 
BUCUREȘTI

CONSTRUCTORUL 
— UNIVERSITATEA 
3—7 (2—6).

ARAD, 22 
corespondentul 
Întîlnirea 
masă dintre 
Voința din 
București a
de mare luptă, 
toria la limită a oaspetelor, cu 5-4. 
Deși Eleonora Vlaicov, în formă, a 
înscris un succes total, cîștigînd 
cele trei meciuri, ea învingînd-o și 
pe Maria Alexandru, formația ară
deană Voința n-a putut depăși 
team-ul bucureștean. Aceasta, pen
tru că, ambele coechipiere ‘ 
onorei Vlaicov, Magdalena 
Maria Corodi au evoluat 
velul posibilităților lor.

Rezultate tehnice: Viorica Mol
dovan (P) — Eleonara Vlaicov (V) 
1—2 (14, — 18, — 16), Doina Zaha- 
ria (P) — Magdalena Lesai (V) 
0—2 (—17, — 13), Maria Alexandro 
— Maria Corodi 2—1 (—18. 14. 12), 
Viorica Moldovan (P) — Magdale
na Lesai (V) 2—1 (19, — 19. 13). 
Maria Alexandru (P) — Eleonora 
Vlaicov (V) 1—2 (— 22. 20. —25), 
Doina Zaharia (P) — Maria Corodi 
(V) 2—0 (16, 19), Maria Alexandru 
(P)
(16, 11), Doina Zaharia (P) — Ele
onora Vlaicov (V) 0—2 (—15, —15).

TG. MUREȘ, 22 
la corespondentul 
Echipa masculină 
Mureș a obținut o victorie la scor 
în dauna formației ieșene C.S.M. 
cu 16—1. Punctele au fost realizate

Desfășurată pe ploaie, reuniunea hipică 
de ieri a fost Interesantă ca spectacol, 
dar de nedefinit ca semnificație. Habar, 
a găsit tn terenul moale un bun prilej 
să se răzbune că este mult prea des uti
lizat ' în rest, antrenorul Avram a cules 
patru victorii din care. în oeea ce le 
privește pe Joviala șl Hirondița necesi<ă 
un comentariu aparte.

Succesul lor dezvăluie un straniu ca
racter. I.a 16 aprilie, Joviala pierde „Pre
miul Alba Iulia“. fiind învinsă cu un 
scurt cap pe potou. dar Hirondița o 
răzbună cîștigînd „Premiul Alpi”. O săp- 
tămînă mai tirziu, la 23 aprilie, cele două 
trăpașe repetă tentativa de a ieși — in
separabil — învingătoare, de data acea
sta cu un succes deplin. Hirondița ciș- 
tigă - ' ' ----------------- -------- “
lege „
nouă tentativă reușită. Joviala își adju
decă — ' — -“ -•
mlul 
vlala ... .
șești“, iar Hirondița idem în

.Premiul Băneasa", Iar Joviala oti- 
.,Premiul Brodina" La 9 iulie, o

„Premiul Govora" șl Hirondița „Pre-
Galațl". La 3 septembrie iar : Jo- 
termină prima în „Premiul Mără- 

,Premiul

JOVIALA SI HIRONDIȚA SI AU
Mangalia". Prin urmare, ieri a venit rUn 
nou rîndul acestui fenomen. Exemplifi
carea de mai sus conduce la concluzia 
că aceste două trăpașe și-au condiționat 
tn cariera din această stagiune „clauza" 
de a nu cîștigă una fără cealaltă. Nil 
aprofundam problema, demonstrind în 
continuare, implicațiile materiale care 
decurg — pentru anturajul respectiv, 
bineînțeles — din exercitarea unei aiari 
„clauze". Ne exprimăm numai nedume
rirea fată de latura pur tehnică a ca
zului : cum. se sincronizează pregătirea 
celor două trăpașe. ca ele să atingă la 
o anumită dată valoarea maximă. in 
baza căreia por șl „trebuie” să cîștige 
Inseparabil ? E o metodă nouă tn antre
narea cailor de curse ? Poate că ofi
cialii hipodromului procedînd la anali
zarea cazului, ne vor da o mînă de aju
tor în elucidarea întrebării de mal sus...

REZULTATELE TEHNICE : Cursa I : 
TeodOTan (Marinescu), Răscolit. 41—S, 
simplu 3. ordinea 47: cursa a Il-a t Orr.lc 
(Gh. Avram), 36—6 Artizan, simplu 3.

ale Ele- 
Lesai și 
sub ni-

— Magdalena Lesai (V) 2—0

RESPECTAT... PROGRAMAREA I
event 21. ordinea 33: cursa a m-a : Or- 
felina (V. Moise) 35—5, Hebe, Izomcr. 
simplu 2. event 8. ordinea 13, ordinea 
triplii 238; cursa a IV-a : Joviala (G- 
Avram). 34—2, Fidela, Komisei; simplu 
4, event 13, ordinea 45, ordinea triplă 
239; cursa a V-a : Tesalia (Tr. Mai i- 
neseu) 32—6. Venus, simplu 4. event 2n 
ordinea 20. cursa a Vl-a ; Hirondița (Gb. 
Avram). 29—8. Torpedo, Jofra. simplu î» 
event 5. ordinea 4. ordinea trip’â 32 : 
cursa a vn-a : Habar (FI, Pașcă). 2S—3, 
Hoțoman, ^implu 2. event 27. ordinea 
cursa a Vltl-a : Gorum (N. Boitar.) 3$—3. 
Colecția Satira, simplu 11. event 57. or
dinea 18. ordinea triplă 352: cursa > 
IX-a : Hazliu (Tr. Marinescu) 44—’’, 
Brișcă, simplu 42, event 99. ordinea 135. 
Pariul austriac. ridicat la suma ae 
21 674 iei. a fost cîștigat de nouâ bule
tine cu 16 combinați: a sase ca:, a J77 
lei fiecare. Report : 19M2. Retrageri : 
Ral.

Niddj DUMITRESCU

(prin telefon, de 
nostru județean).

Comerțul Tg.

de 
lies 4 v, 
Sîngiorgian — Naftali pentru gaz
de și Andrieș pentru oaspeți.

Ion PĂUȘ
în două partide disputate înain

tea acestei etape din campionatul 
masculin, G.S.M. Cluj a cîștigat în 
deplasare. împotriva echipei C.S M. 
Iași, cu 15—2, iar Comerțul Tg. 
Mureș a dispus acasă de Voința 
Cluj cu 14—3.

MECIURI ECHILIBRATE

IN ETAPA DE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. I)

mai realizat Ion Păun (Dinamo) — 
Emil Apăteanu, Cornel lonescu (Di- 
r.arr. ) — Ion Drăgănoiu, Vasile Dinu 
(Progresul) — Cornel Vîrtosu, In care 
prim:: au obținut victoria.

Partida dintre Progresul și A.S.A. 
Cluj s-a Încheiat cu victoria luptăto
rilor bucureșteni cu scorul de 
26.5-9,5.

Alături de buna organizare, notăm 
și arbitrajele prestate de Gh. Mihă- 
ilă, D. Pană (București) șl T. Oană 
(Brașov) care prin competența și co
rectitudinea lor au contribuit la reu
șita reuniunii. Gh. Suciu (Ploiești) a 
arățat însă 
tervenții.

nesiguranță în unele in-

Mihai TRANCA

întîlnirile 
participat 
IPROFIb Rădăuți și Metalul ____
rești au fost echilibrate, majoritatea 
luptătorilor dovedind o bună pregă
tire. în final, au cîștigat acei spor
tivi care au posedat mai multă pu
tere de luptă, meciurile fiind foarte 
disputate și echilibrate. La sfîrșitul 
celor 3 întîlniri s-au remarcat Șt. 
Rusu (Rădăuți), Gh. Gheorghe (Bucu
rești) și Gh. Vitnan, M. Boțilă (Pi
tești). Rezultatele: C.S. Pitești cu Me
talul București 22—10, cu IPROFIb 
Rădăuți 26—12; Metalul București — 
IPROFIb Rădăuți 20—12.

Ilie FEȚEANU — eoresp. jud.

de la Pitești, unde au 
formațiile C.S. Pitești, 

Bucu-

n-au fost suficient de disputate, mo
tiv pentru care arbitrii au dictat un 
număr de 8 duble descalificări (5 în 
meciul Rapid — Alumina și 3 la par
tidă A.S.A. — Rapid). Iată rezulta
tele: A.S A. Bacău cu Alumina Sla
tina 21,5 - 10,5, cu Rapid 8—8; Ra
pid — Alumina Slatina 8,5—3,5. Dato
rită faptului că doi luptători rapi- 
diști sînt peste hotare, formația din 
Giulești mai are de susținut cîte două 
meciuri cu ambele adversare.

Ilie IANCU — eoresp. jud.

În cea mai importantă întîlnire 
din triunghiularul de la Galați, Stea
ua — Dunărea Galați, luptătorii am
belor formații au realizat meciuri 
frumoase și de un ridicat nivel teh
nic. în această partidă, gălățeanul 
Dumitru Marin l-a învins clar pe 
Gheorghe Stoiciu. Rezultate: Steaua 
cu Dunărea Galați 26—14, cu Dună
rea Tulcea 31-9; Dunărea Galați - 
Dunărea Tulcea 26,5—1,5.

T. SIRIOPOL — eoresp. jud.
La Craiova, Electroputere din lo

calitate a dispus cu 30—10 de Olim
pia Satu Mare. Partidele cu Vulturii 
textila Lugoj nu s-a disputat, deoa
rece formația din Lugoj nu s-a pre
zentat.

N. DRĂGĂNOIU — eoresp.

La
A.S.A 
rești

Bacău s-au întîlnit formațiile 
din localitate, Rapid Bucu- 

și Alumina Slatina. întrecerile

în triunghiularul de 
Crișul a obținut două 
oase: 24—14 cu C.F.R. 
18—14 cu Steagul roșu 
lalte două formații au 
egalitate : 20—20.

P. LORINCZ — eoresp.

la Oradea, 
victorii preți-
Timișoara și 

Brașov. Cele- 
terminat Ia
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ÎN CIUDA TERENURILOR DIFICILE
0 ETAPĂ CU MULTE GOLURI: 25!

MK

8 MINUTE

SOARTA PARTIDEI

■s

va sparge dese

S.C. BACĂU 1(0)

O nouă acțiune 
Petrolul

gazdelor, care 
ieri la Ploiești)

Băcă- 
ambițioși, mai ac- 
chiar adversarilor 
e inspirat și sal-

rc-utdr.țen: (faza din meciul 
Foto: V. ONESA

de atac a 
Farul disputat

CARE AU HOTĂRÎT

ARAD, 22 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

U.T.A. avusese destule necazuri 
acasă, în acest campionat. O în
vinsese „Dinamo" și „Jiul", o chi- 
nuise atîta, duminica trecută, 
C.S.M. Reșița și pentru a scăpa de 
această obsesie, arădenii s-au dez
lănțuit din start, ca în vremurile lor 
de glorie. Și „uraganul U.T.A." a 
distrus în numai opt minute orice 
iluzii ale moldovenilor și orice în
doieli ale suporterilor de pe Mu
reș. în acele prime opt minute, 
U.T.A., ca o vijelie, a înscris nu 
mai puțin, de trei goluri, anunțînd 
un scor de proporții. E drept, la 
primul gol, Broșovschi a plecat 
din poziție de ofsaid nesemnaliza
tă de tușierul Stelian Marian, dar 
peste patru minute, tot „vrăjito
rul" Kun centrează excelent para
lel cu poarta la Domide, și Veli- 
cu nu mai poate face nimic. Iar 
în min, 8, la lovitura liberă exe
cutată de Axente de la circa 18 
metri lateral, Petescu se înalță 
peste nesigura apărare de pe Bis
trița și înscrie cu capul. Echipa 
Păduleștilor simte catastrofa și 
încearcă cît de cît să echilibreze 
jocul. Dar Dembrovschi, creatorul 
echipei, e faultat sau obstrucțio- 
nat mereu de Pîrvu (aici arbitrul 
de centru a comis singura greșeală 

>e arădean, care 
pe Dembrovschi 

lotul național), iar ceilalți 
năuciți de acele prime mi- 
coșmar nu-și prea găseau 
și Mioc trage în portar de 
metri (min. 23). Așa îneît,

După pauză însă, sub o ploaie 
rea, apar parcă alte echipe în 
teren. U.T.A. mulțumită de sine, 
și fără griji, nu mai forțează ni
mic, S. C. Bacău rănit în orgoliul 
său, încearcă acum totul, 
uanii sînt mai 
tivi, superiori 
lor, dar Vidac

Stadion „U.T.A."; timp foarte 
friguros, ploaie rece: teren bun: 
spectatori circa 5 000. Raport de 
cernere: 4—6. Raportul șuturilor la 
poatră: 16—17 (pe spațiul porii! 
7—3). Au Înscris : BROȘOVSCin 
(min. •>), DOMIDE (m’n. 6). FE- 
TESCU (min. 8). POJONI (min. 
23). DEMBROVSCHI (min. 80 dm 
penalty).
f- 

r-OJOTl. Ponovlcl _
Condruc (min T Z. 
Axente. DOMID6. 
KUN.

S. C. BACAU : Cîzie 
solu, Cataraiu. 
nescu — Vătafu (min. 46 
Avram). Hritcu — Mioc. ____
BROVSCHi. BualubeL Pana.

A arbitrat ZOLTAN SZECSEI 
(Tg. MureS) alutat bine
de Nlc. Barna (Tg. Mureș) și 
s’ab de Stelian Marian (Timișoa
ra).

Trofeul PetSchovseM : 9.
La tineret rezerve : U.T.A. — 

S.C. BACAU 4—1 (2—0).

U.T.A. ; vroAC — Birău. Pîrvu. ------ _ _ - j _ pETESCUj
73 Calinii)) 
tZ. Broșovschi

PETROLUL 0(0) 

FARUL 1(1J

Vellcu,
Marpă’ 
Corr.A- 
Sorin

DEM-

Â DECIS CAPACITATEA

La ora cînd scriu cceste rînduri, afară plouă, Steaua ataca, 
„Sportul studențesc" patinează cu o îndemînare pe care nu aș fi 
bănuit-o in ziua meciului cu Dinamo. In aceste condiții, n-am să 

moi aștept scorul final al meciului cu lordănescu și Năstase, propu- 
nîndu-vă o mică povestire.

Acum o lună, pare-mi-se, am fost la o Consfătuire a antrenorilor 
din prima noastră divizie. Cineva vorbea de la catedră, prezenlind un 
fel de dare de seamă. Antrenorii ascultau cuminți. La un moment dat, 
a venit vorba de Farul. Se spunea că Farul se face-vinovat de ur> fel 
de crimă împotriva metodicii universale a fotbalului.,.J se reproșa Farului 
că in săptâmina cu pricina a consacrat antrenamentului doar cinci ore 
și jumătate. M-am uitat la Hașoti.. Părea foarte calm. Atîta doar că 
colțurile gurii nu se fixau, oferirVcf privitorului ur. amestec' de zlmbet

La ora cina scriu < 
„Sportul studențesc 

a tu* vttiM «-»

nesâncționîndu-1 ps 
îl putea scoate 
din...
încă
nute 
capul 
la 6 
înscrie tot U.T.A., în min. 28, un 
gol ușor, creat tot de Kun și re
alizat de Pojoni care, în momen
tul cînd se pregătea să lovească 
năpraznic mingea, alunecă, însă 
balonul atins se duce în dreapta 
lui Cizic plecat... în stînga. Se a- 
nunța un scor fluviu...

ț

vează în bară șutul Iui Rugiubei 
din foarfecă (min. 55) sau respin
ge în corner din picioarele lui 
Mioc (min. 88). Băcăuanii își gă
sesc o platonică împlinire abia în 
penultimul minut de joc cînd Po- 
povici comite henț în careu. Vi
dac intuiește traiectoria, se duce 
într-acolo, dar Dembrovschi exe
cutase penaltyul ca un maestru. 
Meciul se jucase de fapt în pri
mele opt minute...

Mircea M. IONESCU

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Pe un teren extrem de greu; 
cu numeroase băltoace în urma ploii 
căzute încontinuu începînd de sîm- 
bătă seara, Petrolul și Farul au ofe
rit o dispută foarte dîrză, plină de 
tensiune și dramatism, încheiată ou 
victoria — puțin previzibilă — a 
echipei constănțene.

Oaspeții ău reușit să deschidă sco
rul după 23 de minute de joc prin 
Caraman, care. a șutat puternic și 
plasat de la circa 25 de metri de 
poarta ploieștenilor, surprinzîndu-l 
pe Mihai lonescu, al cărui plonjon 
tardiv n-a mai putut evita golul. 
Acest minim avantaj — pe care a- 
poi elevii lui Hașoti l-au apărat cu 
îndîrjire, îndeosebi în repriza se
cundă. cînd au foet supuși unei pre
siuni formidabile — s-a dovedit în 
cele din urmă suficient pentru ca 
formația constânțeană să plece nu 
numai victorioasă de la Ploiești, dar 
și în postura de nou lider al clasa
mentului.

Farul a demonstrat și aici. Ia Plo
iești, că este o formație robustă, 
care s-a adaptat mai bine condițiilor

SUPERIOARA DE ADAPTARE
dificile de joc decît e:
Constănțem s-au apărat excelent — 
avînd un cuplu de fundaș; centra 
redutabil și un portar imbatabil — 
și au contraatacat destul ce perci- 
los, fiind în cîteva rînduri pe punc
tul de a mări scorul.’ îndenseb; in 
min. 58, cînd la o centrare 
I. Constant: nescu, de pe ; 
dreaptă, Caraman a reluat cu 
dar portarul ploieștean a 
splendid mingea.

Independent însă de replka 
roasă a oaspeților, se poate 
că ploieștenii au avut o zi ma 
bă, fiind, de asemenea urnă: 
de neșansă. Lor le-a

partea 
capul, 
parat

tnnnP

i sla- 
iți 

lipsit azi (n.r.

• ••

>• o o si văzuse în plasă.
Vtj.iru: Tr. Moarcăș a avut de 

coad-js tn mec-, foarte greu, fiind 
nevoit să în#erv.nă deseori pentru 
a șotol; spsri»> ir.fierbintate (a și 
dat avertismente jucătorilor Stoica 
— asMi foarte dur — Gruber —. 
pentru prc^s> — și Nistor — pen-’ 
L-i simulartL El a și greșit uneori. 
In apreenerea nzw faze de joc. dar 
nu a influent rezumatul.

Constantin FiRANESCU

C.S.M. REȘIȚA 2(0)

Univ. CRAIOVA 4(1]

JIUL jiu IW
CRAIOVA, 22 (prin telefon, de la 

trimisul nostru)
In ciuda vremii foarte reci și a 

ploii persistente, o ploaie de toam
nă, aproximativ 15.000 de craiove- 
ni au luat drumul spre stadionul 
central duminică la ora mesei în 
dorința de a-și vedea echipa fa
vorită jucînd acasă. Asta cu atît 
mai mult cu cît în ziua meciului 
cu Jiul se împlinise aproape o lună 
și jumătate de la ultima prezență 
a studenților pe terenul lor. Evo
luția de astăzi a universitarilor i-a 
mulțumit pe deplin pe suporterii

teren des- 
ploaie, spee- 

15 000. AU
Stadion Central : 

fundat; timp rece, 
tatori aproximativ 
marcat : ROZNAI (min. 6), OBLE
MENCO (min. 37 si 66). IVAN 
(min 52) VELEA (min. 56). Ka- 
por't de cornere: 9—3. Raportul 
șuturilor Ia poartă : 14—5 (pe spa- 
țiul porții: 7—2).

UNIVERSITATEA : Oprea — Ni
culescu. Bădin (min. 70 Deselni- 
cu). SAMES. Velea — STRtM- 
BEANU, 
DESELNTCU 
BLEMBNCO
Marcu.

JIUL : ton 
cil Tonca,

neral și în special a portarului 
Oprea (acesta a degajat exact în 
piciorul atacantului minerilor.). Cu 
toate că studenții și-au masat 
apoi adversarii în jumătatea lor 
de teren, ei nu au putut egala decît 
în min. 37 prin Oblemenco care a 
fructificat o centrare a lui Marcu. 
Și pînă atunci craiovenii ar fi pu
tut egala dar fie câ Marcu. acest 
mare talent al fotbalului nostru, 
s-a jucat cu ocaziile de gol și- cu... 
inimile spectatorilor, fie că bara 
s-a opus șuturilor lui Oblemenco 
(min. 32) și Niculescu (min. 34). Și 
repriza se încheie cu încă două ra
tări senzaționale ale aceluiași 
Marcu.

Repriza a doua, este o urmare 
firească a celei dinții, atît pe pla
nul fotbalului propriu zis cît și al 
altercațiilor din teren. Probabil că 
jucătorii celor două echipe au avut 
de plătit unele polițe mai vechi, 
oricum asta a impietat spectaco-

lului sportiv. Adăugind la aceasta 
și starea terenului — iată expli
cația întinderilor suferite de Bă- 
din și . Oblemenco —, dar acciden
tarea lui Mulțescu este mai mult 
opera lui Sameș, altminteri demn 
de a fi evidențiat pentru forma sa 
excelentă.

Fiind o continuare clară a jocu
lui din prima repriză, în care au 
fost superiori teritorial, studenții 
au majorat diferența prin goluri 
deosebit 
fost cel 
lovituri 
cu, de 
Țarălungă, 
(splendidă centrarea lui Țarălungă, 
după ce a driblat spectaculos pe 
Tonca) și Velea (a avansat pe 
nesimțite în careul de 6 m al por
ții lui Ion Gabriel și a fructificat 
o excelentă pasă a lui Nifă).

Stadion Petrolul ; 
fundat; timp ploios; 
aproximativ 5 000.

A marcat CARAMAN —“ 
Raportul șuturilor la poartă : 
21—11 (pe spațiul por-..; 7— .
Raport de cernere : 14—2.

PETROLUL : M. lonescu — X. 
lonescu, Tudorie. CIUPI. L Gr_- 
ber — Crîngașu (minL Ar. - 
lescu), Dincută — 
(min. 46 Moldovan), 
Oprișan, Doru.

FARUL : PILCA - 
TONESCU. BALOSL\ 
Constantinescu. Mihu — Tâ 
Tuf an. CARAMAN. OiogJ -• 
76 Ghircă)

A arbitrat TR. MOAR CAS 
șov) ajutat la . .e
I. Darbu (Deva) ș: V. Cioc Me
diaș).

Trofeul Petschovschi : S.
La tineret-rezerve ; Petroiul - 

Farul 2—1 (2—1).

teren i 
specia: on

C. Io=e-r 
COZAZxl

S.OCL AN 
Nisior — I

A. S. A. OP)
telefon, de la

sub impresia 
in ultimul mi

BSdin (min. 70 Deselm- 
SAMES. Velea — STRtM- 

Ivan _ ȚARĂLUNGĂ, 
(min. 70 Niță), O- 
(min, 77 Păunescu),

Gabriel — Georges- 
Stocker, Naidul — 

NAGHI. LIBARDI — Stan Ga
briel, ROZNAI. Stoian. MULȚES
CU (min. 64 Szabados).

A arbitrat Mircea ROTARU 
★ ajutat la linie de T.
Oniga și V. Buimistriuc (toți din 
Iași).

Trofeul Petschovschi r 10.
La tineret-rezerve : Untv. Cra

iova _ Jiul 3—0 (2—0).

STEAUA

SP.STIJDENȚESCW]

de spectaculoase cum a 
lui Ivan (în urma unei 
colț, executată de Mar- 
acesta

Ivan),

al 
de 
la la Oblemenco,

Oblemenco

Mircea TUDORAN

ieri) foarte mult Ion Cor.star.’.:.-., o- 
mul ,care ar fi adus, probabil, efica
citatea necesară liniei de înaintare, 
care ar fi știut să organizeze ș: sâ 
conducă ofensiva echipei sale. în 
absența acestuia, petrolîșr.i r.-u re
ușit să se descurce in fața unei apă
rări aglomerate ți decise. Astfel câ. 
deși gazdele au avut inițiativa în 
majoritatea timpului de joc. au de
ținut superioritatea teritorială, do- 
minînd net după pauză, și au be
neficiat de numeroase situații favo
rabile, ele n-au puiuț înscrie nici 
măcar golul egalizator, pe care l-ar 
fi meritat, fără îndoială. De cîteva 
ori, în calea acestui gol s-a aflat 
Fiică, portarul cor.stănțean scoțînd, 
de pildă, de-a drepiu! senzațional 
în corner mingea trimisă cu capul 
de Dincuță, de la 10—II metri o 
minge, pe care aproape toată lumea

REȘIȚA, 22 (prin 
briciisui nostru)

Râmași, se pare, 
infringerii survenite 
nat Ia Arad în etapa trecută, ju
cătorii rețițeni au vrut să rezolve 
torul în primul sfert de oră. Go
lul a fost foarte aproape de poar
ta lui Soiyom în această perioadă 
::spir și Bolonyi. forțați de Neagu 
arau gata sâ înscrie un autogol, 
iar Atodiresei — singur cu porta
rul — s-a speriat și a centrat 
înapoi), a ciocănit chiar la poar- 
ta mureșenilor (Neagu a șutat în 
bară în min. 3), dar timpul s-a 
scurs si golul s-a depărtat, mi
nat parcă de ploaie dincolo de 
Dealurile Domanului.

Deși gazdele continuă să domi
ne net (raportul de cornere ajun
ge repede la 8—0 în favoarea lor, 
in ‘imp ce A.S.A. a șutat prin Mu- 
resan și Hajnal, fără nici o spe
ranță înspre poarta lui Gornea) 
ei se precipită la marginea careu
lui de 16 m. unde pasa decisivă nu 
ajunge la momentul oportun, iar 
șutul la poartă n-are precizie și 
tărie.

Scor alb la pauză, dezamăgire

lor, mai ales în privința scorului 
cu pare au cîștigat. Cu toate aces
tea craiovenil au trecut prin mo
mente dificile mai bine de 30 de 
minute din desfășurarea partidei. 
Nu trecuseră decît 6 minute de la 
începerea jocului și Jiul conducea 
cu 1—0, datorită unui gol înscris 
de Roznal. care a speculat o gravă 
greșeală a apărării craiovene în ge-

De la început trebuie să subli
niem că starea proastă a terenului, 
din cauza ploii căzute înainte și 
apoi și în timpul meciului, a soli
citat jucătorilor ambelor echipe e- 
forturi suplimentare. Ei au trecut 
acest examen, al rezistenței, fără 
să dea semne de oboseală, norma
le pe un astfel 
un joc plăcut și

Ceea ce le-a 
aceasta a decis 
fost adaptarea 
terenului. Și aici, datorită și valo
rilor individuale de care dispune, 
Steaua s-a dovedit superioară. Teh
nica și-a spus cuvîntul. în afara 
faptului câ s-au plasat foarte bine 
pe teren, steliștii au și pasat la

de teren, oferind 
corect.
deosebit însă, și 

soarta partidei, a 
jocului la starea

fel, în funcție d° starea terenului, 
pe jos sau la semiînălțime. în felul 
acesta, ei au dominat jocul în pri
ma repriză și în ultimul sfert de 
oră, după o perioadă în care mul
țumiți de rezultat (4—0) au cam 
stins motoarele.

Prima parte a meciului a fost a 
Stelei, care a deschis scorul chiar 
în min. 2, la o centrare a lui Pan
tea, mingea fiind reluată puternic 
de lordănescu. Nu au trecut decît 
cinci minute și din nou un gol 
semnat lordănescu, dintr-o lovitură 
liberă de la circa 20 m. excelent 
executată peste „zid“ în coiful por
ții. Cu două goluri handicap din 
plecare aproape, studenții reacțio
nează timid. Steaua continuă sâ

C.F.R. CLUJ 2(0) 

„U" CLUJ 1(0) LA CLUJ E „MOMENTUL C.F.R

atace și în min. 16 lordănescu rea
lizează performanța numită „hat- 
trick" (trei goluri consecutive) : o 
acțiune Năstase — Aelehei, acesta 
trece peste doi adversari și-i pa
sează la 6 m Iui lordănescu, care 
reia imparabil. Scorul reprizei a 
fost stabilit în min. 35 de Năstase, 
care a marcat dintr-un unghi im
posibil (aproape de pe linia de 
corner), după ce driblase și pe por
tar, ieșit înaintea lui. Studenții 
n-au avut în această repriză decît 
o singură ocazie, ratată de M. San
du (min. 40). însă, ei vor schim
ba aspectul jocului în repriza a 
doua, echilibrîndu-1, luptînd și 
combinînd mai bine, spre deose
bire de Steaua care nu mai insistă. 
Scorul a devenit 4—1 în min. 63, 
cînd Tănăsescu a reluat în plasă 
mingea trimisă din lovitură liberă 
de Pană.

Dar vor obține numai atît, pen
tru că în ultimele
Steaua revine în

CLUJ, 22 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

Da, așa e sportul, odată îi face 
fericiți pe unii, altădată pe alții. A- 
cum, în orașul de pe Someș, e „mo
mentul C.F.R.", este perioada favo
rabilă a acestei echipe ce trăiește 
bucuria victoriei ca pe un succes de 
mare prestigiu. Cîte energii nebănu
ite, cite ambiții șl elanuri trezesc _a- 
ceste derbyuri locale! C.F.R. a cîș
tigat marele său meci cu 2—1 (0—0). 
Dacă ar fi să judecăm lucrurile sen
timental (ne gîndim și la tribune, a- 
flate cu inimile în cele două tabere), 
am spune, poate, că un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai echitabil. Dar 
cronicarului îi stau la îndemînă niște 
date care vin să argumenteze că ba
lanța înclină totuși de partea ferovi
arilor. Raportul de cernere (deși nu 
e hotărîtor într-un meci), este un ar
gument suficient de trainic să de
monstreze o superioritate existentă. 
Echilibrului între compartimente, 
plusului de tehnicitate și experiență 
pe care „U“ le are, formația ferovi
ară i-a opus o pregătire fizică mai 
bună, o forță de joc superioară, care, 
în condițiile terenului moale, a de
venit factor de bază.

Și în prima repriză, dar mai ales 
In a doua, C.F R.-ul a dominat, acți
unile sale ofensive au fost mai peri-

culoase, înaintașii săi s-au 
mai multe ori aproape de 
gean min. 4, Tegean și S.

aflat de 
gol (Țe-

Bretan

frigu- 
alune- 
; 8 000.

(min. 
din 11

Stadion Municipal: timp 
ros (lapoviță); teren greu, 
cos: spectator! aproximativ 
Au marcat : MUNTEANU 
62), COJOCARU (min. 72 __  _
m) șl ADAM (min. 88). Raport de 
cornere : 14—4. Raportul șuturi
lor la poartă : 16—15 (pe spațiul 
porții: 10—8).

C.F.R. : GADJA — Lupu, DRA
GOMIR Sz6ke, Roman — M. 
BRETAN. COJOCARU — S, Cre
tan, ADAM, Tegean (min. 6! : 
Vișan), Petrescu.

„U“ : ȘTEFAN — Crețu. PEXA. 
Solomom, CTMPEANU, — Anca. 
Mureșan — UIFALEANU, MUN
TEANU, Soo, Lică (min. 76 : 
Barbu)

A arbitrat N. PETRICEANU 
•**★★*. ajutat la linie de A. 
Munich și I. Urdea (top din Bucu
rești).

Trofeul Petchovschl : 8.
La tineret-rezerve : 

„U“ 2—2 (1-2).
C.F.R. —

Bretan min.
68, Adam min. 55). Nu a

15, Cojocarumin. 6, M. 
min. 26 și , 
apărut golul datorită impreciziei în 
șut sau intervențiilor de ultim mo-

ment ale Iui Ștefan. Universitatea a 
avut ocazii prin Uifăleanu (min. 10), 
Crețu (min. 21, excelent șut, excelen
tă intervenție a lui Gadja), Muntea
nu (min. 44) și Mureșan (min. 46).
în min. 62, Dragomir a încercat să-l 

păcălească pe arbitru, cu un plon
jon spectaculos în careu, dar n-a 
reușit, după cum golul lui Miinteanu 
(min. 39) n-a fost validat pentru po
ziția clară de ofsaid a lui Șoo. In 
min. 62, moment neprevăzut : C.F.R. 
domină, dar o minge lungă a lui Soo 
îl găsește liber pe Munteanu care îl 
driblează și pe Gadja și înscrie. 
C.F.R.-ul își masează adversarul în 
propriul careu și în min 72 egalează: 
cu sau fără intenții, Solomon joacă 
mingea cu cotul și arbitrul nu ezi
tă, acordă tl m., transformat de Co
jocaru. Meciul e dîrz, dar 
(excepție, duritățile lui Lupu și pro
testele lui Pexa, „neutralizate" de 
cartonașele galbene).

Se părea că întîlnirea se termină 
la egalitate. Dar nu, Adam găsește 
momentul „răzbunării": Vișan pă
trunde In careu, șutează, Ștefan res
pinge șl Adam, „vulpoiul" Adam, la 
post, reia în gol, „înfigînd sabia". 
„U“ nu mai are timp de replică, e 
min. 88 și meciul e jucat.

sportiv

Constantin ALEXE

ironic și de tristețe. Pe parcursul consfătuirii, oamerflr du lîiat cuVinttft. 11 l,;‘ 
S-a ridicat, printre alții, Valentin Stănescu, zis Falstâf. Cu vocea lui’ime«- • •». 
să, Valentin a luat apărarea lui Hașoti, vorbind cam așa Mâi fra, / 
ților, să mă bată dumnezeu dacă mai pricep ceva ! Eu, săptămînă tre
cută, i-am frecat pe ai mei ca pe hoții de cai, vreo 14 ore. Normal ar 
fi fost să iau premiu. Hașoti,. mai nepriceput, a lucrat cu ei doar cinci 
ore și jumătate. Și totuși, duminica trecută, Hașoti m-a bătut îa Con
stanța, cu toate cele 14 ore ale mele. Unde-i adevărul, oameni buni

Sala a ris, Valentin s-a uitat cu mînie la el însuși, și discuțiile au 
continuat. Intr-un tirziu a luat cuvîntul și Hașoti : „Dacă-mi permiteți, am 
sâ spun și eu cîteva vorbe. Dar nu pentru ca să mă disculp. Departe, 
de mine gîndul ăsta. Vreau să vorbesc despre cele cinci ore șt jumatâte 
ale meie. în general, lucrăm mai mult. Dar eram după meciul cel greu 
de la Pitești, terminat cu 1—1. Mi-am zis atunci că e momentul să trec 
la lucrul de intensitate. Venea Steaua, și era cczul să o primesc cu 
antrenamente de calitate. Eu îmi îndrept, in general, gînduriie spre in
tensitate. Mi-ar fi fost foarte simplu să împac și capra și varza. Știam 
că în tribună sint ochi care ne urmăresc. Dar n-ar fi fost cinstit să 
modific ideea antrenamentului numai ca să mă feresc de ochii lumii. 
Eu cred că scopul unui proces de antrenament este Sâ se ajungă la
intensitate. Ce simplu ar fi fost să fac o miuță de vreo trei ceasuri șt
să scriu in hirții că sporg norma spre 20 de ore pe săptămină l". ,

Au urmat cîteva secunde de tăcere. Toți se uitați la rocile tinărui
antrenor Hașoti, care își reluăsq locul fără să aibă impresia că 
sese ceva. ''7 ^. ;

Ieri, la. Ploiești, Hașoti a obținut două puncte 'mari. prSÎtiînd' Șefia 
clasamentului. Nu șfiu dacă e vorbă de intensitate '“sătr de cfftceva. Știu, 
insă, că nu e puțin lucru să ’ajtingf-în frunte cu o echipă în care fi
gurează destule nume aproape necunoscute. s *

Acum vreo 2 luni, Hașoti a preluat resturile echipei marinarilor, A 
făcut o împotriva voinței sale. Cel care i-a făcut, insă, această ofertă 
O citit in ochii lui inteligenți...

< ■

loan CHIRILA

in tribune, tensiune printre jucă
torii reșițeni. Se observă acest fapt 
imediat după reluare, atunci cînd 
Rednic vrind să dribleze pe Haj-

Stadion Valea Domanulul, timp 
ploios, teren bun. spectatori a- 
proxlmativ 10 000. Au înscris : 
BELDEANU (min. 61) și PUȘCAȘ 
(min. 72). Raportul șuturilor U 
poartă : 19—6 (pe spațiul porții : 
12—3). Raportul de eoraere : 10—0.

C.S.M. reșița : >G6rneariu. ned--■ 
nic; GEORGEVICI. KISS. Kafka — 
PUȘCAȘ, BELDEANU _ Atodire- 
sei. NEAGU, Szllaght, FLOREA.

A.S.A. TG. MUREȘ : S&lyom — 
SzolSsi, Unchiaș (min. 62 : Tolh), 
ISPIR. CZAKO — OTza, Boldul — 
Văradi. Nagy. Mureșan (min. 66:
Lueaci II). HAJNAL.

A " - —
★ ___ _ _ ___  _
Hrtsafl și C. Dragotescu (toți
București).

Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret-rezerve : C.S.M.

șița — A.S.A. Tg. Mureș 
(0-0). )

arbitrat GH. POPOViCI 
ajutat la linie de I. 

'" " din

Rc-
1-0

1

nal, îi dă acestuia 
cupereze balonul și 
riculos, de la distanță, de puțin 
pe lîngă poarta lui Gornea (min.

prilejul să re- 
să șuteze pe-

48) și, mai ales, la acțiunea 'iui 
Szilagyi, care, profitînd da o bîl- 
bîială a lui Ispir și Solyom, intră 
singur în careul advers dar nu 
reușește să șuteze din unghi bun 
spre poarta goală dîndu-i timp lui 
Unchiaș să respingă din plonjon 
cu capul, de pe linia porții ’(min. 
58). Trei minute mai tîrziu, Bel- 
deanu reia cu capul, centrarea, a- 
celuiași Szilaghi și Solyom scapă

- din mînă mingea, ;udă. și grea, în 
gol : 1—0 1.. „Ghinionul” s-a spart 
— ss aude din tribune. — și in
tr-adevăr, după ce a’cțidnile ofen
sive continuă să sa consume tri 
careul echipei oaspete, Neăgu este 
faultat la marginea ,suprafeței da 
pedeapsă și Pușcaș exeeptă exccr,f,} 
lent lovitura liberă, trimițjnd ba-.. .. 
Ionul din bara late’rală în gol : 
min. 72 — 2—0. t

în ultimele zece minute’’ reșlțe-
nii atacă tot mai vehement, dar ' 
Beldeanu, Fierea și Neagu. în ciu
da unor acțiuni personale spec
taculoase, nu mai reușesc să în
scrie. Golurile au venit. greu, dar 
au venit... ;

Paul SLAVESCU

© Partidele cu selecționatele Albaniei, cele din cupele continen

tale și turneul lui Guarani F. C., iată punctele agendei ® Rapid a

plecat la Viena, Real sosește astăzi O Guarani F. C. evoluează

miine pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare

ANZARDA (Real Madrid)

Dobrin et co., de peste două 
Piteștenii vor să se arate și 
fără reproș. Pentru momentul 
autocarului, purtîndu-i pe

Intrăm în una dintre cele mai pli
ne și mai variate săptămîni din cite 
a avut fotbalul românesc în ultimii 
ani: jocuri de toate categoriile, de la 
a doua apariție a reprezentativei în 

' ' ........................... ! Și
Ia evoluția unei formații brazi- 
care a început spectaculos tur- 
său europeano-african, trecind 
„miercurea cupelor continen- 
iată ce ne oferă acest program, 
vă spuneam, cu totul neobiș-

15 minute 
atac, domină insis-

August", teren 
cu multe porțiuni 
1. . ’I

; spectatori aproximativ 
Au marcat : IORDANESCU 
2. 7 șl 16) și NASTASE 

35). respectiv tA.nASESCU 
63). Raport de cornere :

Stadion .,23 
greu, alunecos,__ ___ . .
acoperite cu apă: timp rece, apoi 
ploaie ; - - .
2 500. ‘
(min. 
(min.
(min. ____
5—7. Raportul șuturilor la poartă î 
30—13 (16—5).

STEAUA : Haidu — SATMA-
REANU, Ciugarin. Negrea, Hălmă- 
geanu — ȘTEFANESCU, Vigu — 
PANTEA, IORDANESCU. NASTA
SE (min. 85: Tătaru). AELENEI.

SPORTUL STUDENȚESC î ION 
VASELE — Jurcă. Dumitru Nl~o- 
lae (min. 46 Mățăoanu), Cojocaru, 
TANASESCU _ Damian, O. IO
NESCU — Leșeanu (min. 46 
Kraus), PANA. S. Mircea, Kraus 
(min. 46 Georgescu).

A arbitrat AL. PÎRVU 
alutat la tușă de I. Micloș și 
Gh. Dragomir (totf din București).

Trofeu] Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Steaua — 

Sp. studențesc 1—2 (0—0).

tent, însă ratează mult, cel puțin 
2—3 goluri din situații clare, astfel 
că scorul rămîne neschimbat, con
sfințind victoria echipei mai bune 
din toate punctele de vedere.

Petro GAȚU

preliminariile probei mondiale 
pînă 
liene, 
neul 
prin 
tale", 
cum 
nuit...

Săptămînă a început, de fapt, ieri. 
Ieri seară, cînd Rapidul a plecat 
spre Viena, demonstrind că vrea să 
facă totul spre a intra pe gazon, In 
partida de miercuri cu Rapidul vie- 
nez, în plenitudinea forțelor sale. O 
probă concludentă au și trecut-o de 
altfel giuleștenii sîmbătă, sub reflec
toarele stadionului „23 August", cînd , 
stimulați de poziția lor din clasa
ment dar și de întrecerea cu un ad
versar de veche rivalitate, ne-au dă
ruit un meci de toată frumusețea, 
aspru și realist, așa Cum va fi șl cel 
de poimîine din Austria.

Pitcștiul rezervă Realului o pri
mire deosebită. Cu o escală... pe 
aeroportul Otopeni, la ora 19,15, Real 
Madrid va sosi la Pitești, orașul 
campioanei noastre, în jurul orei 21. 
în capitala argeșeanâ crește vizibil 
interesul pentru marele meci al Iui

gazde 
sOsirii 

. . , celebrii
jucători din Madrid în fața elegan
tul hotel „Muntenia", se pregătește o 
primire organizată special din care 
nu vor lipsi, sîntem siguri, numeroșii 
suporteri ai alb-violeților. Cum s-a 
amintit, Realul dă cea mai mare a- 
tenție întilniril de la Pitești, dele
gația fiind condusă de octogenarul 
președinte al său, Santiago Bernabeu. 
Acesta nu efectuează deplasările de- 

pe care le soco-cît pentru partidele 
tește foarte grele.

Guarani F.C., vă
Dinamo. însoțită de 
din Spania, Turcia 
a evoluat cu un deosebit succes în 
prima parte a turneului său, Gua
rani F.C., formația braziliană consi
derată ca cea mai dotată dintre e-

Invită miine Ia 
elogiile presei 

și Franța, unde

vom intra în a doua jumătate a ei, 
centrul interesului .va trece asupra 
partidelor de duminică ale selec
ționatelor. în primul rînd asupra 
celei al reprezentativei A, care se 
va desfășura pe stadionul „23 Au
gust". Lotul se reunește în această 
dimineață la București; joi vor sosi 
și selecționații care au participat la

Programul unei săptămîni neobișnuit de bogată în evenimente fot
balistice de prim rang:

Miine, marți, ora 15, pe stadionul Dinamo : Dinamo — F. C. Guarani 
(Brazilia).

Miercuri : F. C. Argeș — Real Madrid (C.C.E ) și Rapid Viena — Ra
pid București (Cupa cupelor).

Joi : adversar nedesemnat — Guarani F. C. (Brazilia)
Duminică : România — Albania (preliminariile C.M.).
Albania — România (echipe de tineret) 
Universitatea Craiova — F. C, Guarani (Brazilia).

A-

PRONOSPORT
I. U. T. Arad — S.C. Bacău

II. C.S.M. Reșița — A.S.A.
III. Steaua — Sp. studențesc
IV. Univ. Craiova — Jiul
V. Petrolul — Farul

VI. Met. Plopeni — Met. Buc.
Anulat

I
x
1
1
1
2
x

1
1
1
1
2

VII. Gloria Buzău — F.C. Galați 
VIII. Corvinul — Minerul B. M.

IX. Met Drobeta — C.F.R.
X.

XI. Genoa -
XII. Mantova

XIII. Monza -

Catanzaro — Varese 
Brescia 
- Bari 
Arezzo

Tim.

Fond de premii: lei 400 985.

chipele de primă potență ale țării — 
campioană mondială, începe turneul 
de la noi jucînd mîine, de la ora 15, 
pe stadionul Dinamo cu echipa an
trenată de Ion Nunweiller. Din for
mația din șos. Ștefan cel Mare nu 
va lipsi Dinu, care are ocazia să e- 
volueze într-un joc internațional a- 
cum, în perioada în care este obli
gat la inactivitate în meciurile ofi
ciale. Brazilienii mai susțin două în- 
ttlniri în țara noastră: joi cu un ad
versar încă nedesemnat și 
dimineața, la Craiova, cu 
ta tea.

In finalul programului, 
mai important : cu Albania din pre
liminarii. Deși prima parte a săptă- 
mînii va fi monopolizată de jocurile 
din competițiile continentale, cum

duminică, 
Universi-
jocul cel

partidele din întrecerile europene 
Inter-cluburi. Situația este valabilă 
și pentru lotul de tineret, convocat 
tot astăzi, la București. De miine va. 1 
vom ține zilnic la curent cu .desfășu- 
rarea pregătirilor loturilor Ă șl de 
tineret în vederea impftrtahtefor ■ 
jocuri de duminică, de la București 
și, respectiv, Tirana.

Cum constatați, va fi o săptămînă 
în care n-o să fie prea ’mult TTmjf 
să ne gîndim la altceva, pe plan spor
tiv decît la fotbal. Sînt șapte. parti
dele programate la nivel internațio
nal pentru selecționatele și echipele 
noastre de club. Să sperăm că ele > 
vor trece cu bine această „săptămînă 
de foc".

Efiimis IONESCU



SELECȚIONATA ARGEȘULUI, DUBLĂ
5

ÎNVINGĂTOARE LA ClMPULUNG MUSCEL
CIMPULUNG MUȘCEL 23 (prin 

telefon). Atleții din selecționata ju
dețului Argeș au dominat întrece
rile programate pe stadionul Mu
nicipal din localitate în cadrul e- 
tapei a 3-a din divizia națională, 
realizînd victorii clare în fața e- 
chipelor Rapid și Brașov. Un re
zultat meritoriu l-a obținut tînăra 
Doina Spînu — 6,03 m la lungi
me, nou «record național de juni
oare. Rezultate tehnice :

100 m (b) : D. Cristudor (A) 10,8; 
100 m (f) : Valeria Bufanu (R) 11,9; 
200 m (b) : D. Cristudor (A) 22,4 

m (f) :
400

400
(R)
(R)

Cîmpulungeanu (R) 2:19,1 ;
m (b) : Gh Cefan (R) 4:00,0; 
m: I. Szasz (B) 15:38,0; 110 

: G. Bora (B) 15,7 ; 100 m g :

Valeria Bufanu 
m (b) : M. Bălan 

m (f) : Alexandrina
58,1 ; 800 m (b) ; 
1:57,3 ; 800 m (f):

(R)

(R) 
(A) 
Bâ- 
Gh. 
Sc-

descu
Cefan
fia
1500
5000
m g

Valeria Bufanu (R) 14,6 ; 400 mg : 
I. Rățoi (R) 56,0 ; 3000 m obstaco
le : Gh. Cefan (R) 9:10,0; lungime

(B) 6,90 m ; lun-
Spînu (A) 6,03 m-

V.

(b) : E, Rotaru 
gime (f) : Doina 
record junioare : înălțime (b) : 
Lazarciuc (A) 1,92 m ; înălțime (D : 
Virginia Ioan (R) 1,56 m : prăjină : 
M. Stroe (R) 3,50 m; triplusall: 
E. Rotaru (B) 15,15 m ; greutate
(b): V. Sălăjan (B) 15,58 m : greu
tate (f) : Valentina Cioltan (A) 16 08 
m ; disc (b) : V. Sălăgean (B) 43.00 
m ; disc (f) : Olimpia Cataramă (A) 
57,72 m ; suliță (b) : C. Romane: jc 
(A) 61,64
Neacșu (A) 
Zamfir eseu 
marș: L.
4x100 m (f) : Rapid 50,8 ; 4x100 m 
(b) : Argeș 43,7.

m ; suliță (D : Elena 
50,70 m ; ciocan : M.

(A) 55,20 m; 1» km 
Pescaru (A) 46:31,6;

Clasamente generale: ARGEȘ— 
BRAȘOV 168—122 (92—91 la băr
bați și 76—31 la femei) ; ARGEȘ— 
RAPID 151—126 (100—71 și 51— 
55) ; RAPID—BRAȘOV 133—123 
(75—83 și 58—40).

D. RADULESCU-coresp.

LA BARCELONA

SEMIFINALE ALE „C.C.ELA POLO
(5—5) cu Ț. S. K. A. Moscova

PaLac
turneuluial

louă

2
6
1
o

1
3
1
1

de dinamoviști în 
Londra.
final

ecisive
e-

19— 9 5
12—IZ 3
11—17. 3

...iar Smith de Orantes

Crystal 
ată noap- 
n cadrul 

grupi campionilor
europe.ii- :le meciuri.
Amateur Duisbarz Pclytechnik
Londra și TARA Moscova —
Din.amo București e 
pentru desemnarea cs

in u'li-r.l msci de la Londra, campionii României au realizat un scor egal

Ion Găsitu în timpul cursei de
10 km mar} pe care a încheiat-o 

intr-un timp excelent: 43'49,0
ÎNTRECERILE

chipe ce urmau să se califice în 
grupele semifinale.

In prima partidă, Amateur Du
isburg a întrecut pe Polytechnik 
Londra la mare luptă cu scorul 
de 4—3. Apoi a urmat meciul din
tre T.S.K.A. Moscova și Dinamo 
București, unde campioana Uniunii 
Sovietice pornea favorită. La ca
pătul unui joi: dramatic, în care 
poloiștii bucureșteni au jucat mai 
bine ca în partidele anterioare, ta
bela de marcaj a indicat scor e- 
gal: 5—5. A fost cel de al treilea

draw realizat 
turneul de la 

Clasamentul 
arată astfel :
1. Ț.S.K.A.
2. Dinamo Buc.
3. Amateur
4. Polytechnik

0
0
1
2 7—A 1

Dinamo Bu-
golaveraj

3
3
3
3

T.S.K.A. Moscova și
curești (datorită unui 
superior) au obținut calificarea 
pentru grupele semifinale ale com
petiției.

POLOISTILOR
ATENA 22 lAgerpres). — In x 
doua a turneului de la Ater 

tur
a
contînd pentru primul tur al -Cu
pei campionilor europeni* la polo 
pe apă, echipa OSC. Budapesta a 
învins cu scorul de_16—3 formația 
finlandeză Helsine Force. Alte re
zultate : Partizan Belgrad — Istan
bul 9—3 ; Ethnikos (Grecia) — Pe- 
likan (Franța) 10—3

ITALIA

6 5 0
6 5 0
6 4 0

■«5.

I

Elena Mîrza ciștigă cu un avans confortabil cursa

m; 4X100 m(Urmare din pag. I)
DINAMO—

200 m
Foto : Paul ROMOȘAN

FINALA NEWCOMBE-RIESSEN LA VANCOUVER
MONTREAL 22 (Agerpres). — 

Australianul John Newcombe și 
americanul Marty Riessen își vor 
disputa finala probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului inter
național de tenis de la Vancouver, 
în semifinale, .Newcombe l-a eli
minat cu 7—5, 6—4 pe englezul

Mark Cox, iar Riessen l-a învins 
cu 6—3, 6—4 
Bob Lutz.

Rezultatele 
blu bărbați : 
Cox, Stillwell 
be, Stolle —
4—6. 6—3, 6—4

pe compatriotul său

semifinalelor de du- 
Drysdale, Stone — 

6—4, 6—4 ; Newcom- 
Borowiak, Rahim

ÎN PRELIMINARIILE C.M
A CUCERIT UN PUNCT PREȚIOS

BERNA : 0-0 CU ELVEȚIA

Năstase învins 
de Kodes...

BARCELONA, 22. — Campiona
tele internaționale de tenis ale 
Spaniei, întrerupte din cauza ploii, 
au fost reluate cm disputarea par
tidelor semifinale din cadrul pro
belor de simplu și dublu.

în întrecerea masculină, cei doi 
mari favoriți ai concursului, jucăto
rul român Ilie Năstase și ameri
canul Stan Smith, au fost eliminați. 
După mai bine de 2 ore de joc, 
Năstase a pierdut la cehoslovacul 
Jan Kodes, la scorul de 7—9, 4—6, 
1—6 O luptă foarte strînsă s-a 
dat între Stan Smith și Manuel 
Orantes, în care tenismanul spaniol 
s-a impus pînă la urmă, cu 9—7, 
1—9, 7—5, 6—1.

în semifinalele probei de dublu 
bărbați, Ilie Năstase și McMiîIan 
au învins cu 6—3, 4—6, 6—2 cu
plul spaniol Gimeno—Munoz. S-a 
calificat de asemenea, pentru finală 
perechea Orantes, Gisbert (Spania), 
care a întrecut cu 6—4, 6—4 cu
plul Pattison—Parun.

Finala de simplu femei va opune 
pe jucătoarele franceze Natalie 
Fucs și Gail Chanfreau.

(S) 55,0; înălțime (f): Erica Teodo- 
rescu (D) 1,60 m, Elena Vintilă (D) 
1,60, Ildiko Bokor (CAU) 1,55 m; su
liță (f): Ioana Stancu (D) 44,34 m, 
Angela Zirbo (CAU) 41,70 m ; 200 m 
(b) : Gh. Dulgheru (D) 21,4, Gh. Zam- 
firescu (S) 21,5, T. Petrescu (CAU) 
21,5; 200 m (f): Elena Mîrza (D) 25,1, 
Ruxandra Marinescu (D) 25,7, Ildiko 
Kraus (CAU) 25,9; ciocan: Gh. Cos- 
tache (D) 61,76 m, V. Țibulschi (D) 
56,24 m, Șt. Siscovici (CAU) 55,34 m; 
800 ni (b): Gh. Ungureanu (D) 1:52,2, 
Z. Gaspar (CAU) 1:53,8, N.
(CAU) 1:54,0, I. Damaschin (S) 1:54,7; 
800 m (f): Maria Puică (D)
Ioana Arășanu (Ș) 2:17,5, Niculina Ci
nică (D) 2:20,4; 100 m g: Elena Mîrza 
(D) 14,3, Marcela Miloșoiu (~ 
14,8, Roclica Țarălungă (CAU) 
greutate (f): Ștefania Lesenciuc 
12,48 m, Argentina Menis (D)

Gabriela Ionel (CAU) 11,87 
Mustață (D) 14:40,4, 
14:40,4, M. Hatoș 
(b) : I. Zamfirache 
Șepci (S) 43,20 m, 
42,40 m ; lungime (b): C.

loan

2:15,7,

(CAU) 
15,0; 

: (D)
12,18 

m ;
Fl.
(D) 
(D) 

Gh.

m,
5000 mi N.
Sandru (S)
14:45,8: disc
44,70 m, A.
Suha (CAU)

* Corbu (S) 7,36 m, V. Jurcă (S) 7,24 m,

St. Lăzărescu (CAU) 7,06
(f) : CAU 50,6

Clasamente generale: 
STEAUA 172—108 (99—83 Ia bărbați 
și 73—25 la femei); DINAMO—C.A.U. 
185—107 (116-73 și 75—34); C.A.U. — 
STEAUA 144—124 (80—94 și 64—30) ;

Triunghiularul Metalul — Cluj — 
Timișoara. 10 km marș: I. Bărzoi (M) 
51:21,2; 400 m g: G. Iancu (M) 55,3, 
A. Imbrone (C) 55,8; înălțime (f) : 
Daniela Corăscu (M) 1,50 m ; suliță 
(f) : Eva Zorgd (C) 42,76 m; 200 m (f): 
Mariana Goth (M) 24,5, Marioara La- 
zăr (T) 25,5; 200 m (b): A. Darvas 
(T) 22,0; ciocan : E. Velciu (M) 52,14 
m ; 800 m (b): Gh. Ghipu (M) 1:54,5, 
Al. Moldovan (C) 1:54,7; 800 m (f): 
Maria Linca (M) 2:11,0, Cornelia Ho
lub (M) 2:16,1; 100 m g: Mariana Ne- 
delcu (C) 14,7, Anca Hoinărescu 
15,3; greutate (f): Agepsina Rusu 
13,28 m, Lia Manoliu (M) 12,94 
Maria Illi (T) 12,58 m; disc 
Gaja (C) 40,40 m; 5000 m: I. 
(M) 14:59,6, D. Nicolae (M) 
lungime (b): Ș Ciochină (M) 
4X100 m (f): Metalul 50,1, Cluj 50,4.

Clasamente generale: METALUL— 
TIMIȘ 155-125 (96—80 și 59—45); ME
TALUL — CLUJ 151—119 (96—66 și 
55—53) ; CLUJ - TIMIȘ 144—138 
(73-99 și 71—39)

Clasamentul diviziei A

1. Dinamo
2. C.A.U.
3. Steaua
4. Argeș
5. Metalul
6. Brașov
7. Cluj
8. Timiș
9. Rapid

Disputat la Berna, în prea 
57 000 de spectatori. medul 
echipele Elveției și Italie, 
pentru preliminariile câmp 
lui mondial de fotbal (grupe 
europeană) s-a terminat c 
scor alb. Jocul a fost < 
nă factură tehnică, mai ales 
ma repriză, dar apărările s- 
vedit de netrecut. Unul din 
mai buni jucători de pe ti 
fost portarul elvețian F::s-~r. A- 
cesta a salvat un gol gata făcut in 
minutul 86, la un șut tras de la * 
metri de Riva.

con ti nd

a a 2-a

i pri-
1 do- 
e că

In penultima etapă a diviziei de judo

(C) 
(C) 
m, 
șt.(b):

Dima 
15:05,0; 

6,87 m;

CAMPIONATELE DE VOLEI
■ (Urmare din pag. 1}

Bunăvoința lor s-a diluat apoi, 
treptat. în decalajul evident de ca
litate (sub toate aspectele) care se
pară cele două echipe. Atuurile în-

REZULTATE TEHNICE

MASCULIN : t.E.F.S. — Progresul 
I -I <S. 14. —n. 10). Steaua — Electra 
3—1 (13. 7. —13 14). Dtnamo — Po
litehnica Galați 3—0 (8. 8. 3). Rapid 
— Tractorul Brașov 2—3 (—9. —8. L 
9, _5)!. Universitatea Craiova — Viito
rul Bacău 3—1 (13. —9. 8, 13), Univer
sitatea Cluj 
9, 7).

vingătoarelor (lipsite totuși de a- 
portul Anei Chirițescu, indisponi
bilă) : capacitatea de a ataca deci
siv, deopotrivă de eficace, din linia 
a doua ca și la fileu. Slăbiciunea 
majoră a învinselor : blocajul de
bil. Remarcări : Aurelia Căunel.
Florentina Ttu, Carolina Hatură. 
Cristina Popa, de la învingătoare, 
respectiv, Constanța Ostache. Bun 
arbitrajul lui N. Waldinger și M. 
Oancea (Ion CUPEN).

— Voința Arad 3—0 (t.

Dinamo — Rapid 1—3 
—10), Medicina — Uni-

Timișoara 2—3 (—9, 13. 
9, —15)) !, Universitatea Bucu-

RAPID A FĂCUT UN PAS IMPORTANT
SPRE TITLUL DE CAMPIOANA

Italienii a înscris un gol în mi
nutul 19, prin Chinaglia, dar arbi
trul vest-german Kurt Tschentcher 
a anulat golul pe motiv de ofsaid. 
Au jucat formațiile :

ELV L|1A : Prosperi, Mundschin, 
Ramseir, Boffi. Hasler, Odermatt, 
Kuhn. Chapuisat, Balmer, Muller, 
Jeandupeux ;

LUXEMBURG TURCIA
desfă-

Burgnich, Spinos!, 
Capello, Agroppi, 
Chinaglia, Riva.

FEMININ :
—13, 12, —5.
vers ita tea
—10,
rești — Penicilina Iași 0—3 (—12, — 1, 
—3). Farul Constanța — Constructo- 
rul 0—3 (—2, —7. —3) !, C.SJd. Sibiu
— I.E.F.S. 1—3 (—4. 1. —7,
versitatea Cluj — Ceahlăul P.
3—1 (12, 8. —5. 10).

—7), Uni- 
Neam;

CLASAMENTE

DINAMO — RAPID (1—3) Der- 
byul etapei feminine a revenit cam
pioanelor după o luptă dîrză. Dina- 
movistele, lipsite de aportul Helgăi 
Bogdan, au luptat de la egal la e- 
gal timp de două seturi cu rapi- 
distele, dar neavînd o apărare la 
fel de bună ca a echipei adverse 
— excelentă pe toată durata jocu
lui — au cedat. în plus învingătoa
rele au beneficiat și de o coordo
natoare in vervă deosebită : Euge
nia Rebac. S-au evidențiat : Euge
nia Rebac și Constanța 
de la Rapid, respectiv 
Popescu. A condus cuolul Em. IU- 
escu — A. Dini cu (Iulian Costiniu).

MASCULIN

în preliminariile C.M. s-a 
gurat in localitatea Alzette (Luxem
burg; meciul din preliminariile 
C-M. dintre selecționatele Luxem
burgului și Turciei. Întîlnirea s-a 
încheiat cu o mare surpriză. Au 
ciștîgat fotbaliștii din Luxemburg 
cu 2—0 (2—0).

CAMPIONATE...
AUSTRIA : RAPID VIENA A 
PIERDUT UN NOU PUNCT

MASCULIN
1. Dinamo
2. Steaua
3. I.E.F.S.
4. Viitorul
5. „U* Cluj

6— 7. Progresul 
Rapid

8. Tractorul
fl. „U- Craiova

10. Politehnica 
11—12. Voința
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FEMININ

1. Rapid
2. Medicina
3. Constructorul
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- • F. F S.
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7 h IA ui
8 ,U“ Timișoara
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11. Farul
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Bălășoiu. 
Mariana

pre- 
efor- 
apă- 
de a 
netă.

RAPID — TRACTORUL (2—3) ! 
Credem * că ceea ce a impresionat 
cel mai mult pe spectatorii 
zenți în sala Giulești au fost 
turile făcute de cei doar 7(!) 
rători ai culorilor rapidiste 
preintîmpina o înfringere
Căci așa se părea după primele 
două seturi, cîștigate mai ușor de- 
cît arată scorul, de echipa braso- 
veană venită la București decisă 
să facă o figură bună (in special 
Bărbuță, Mănoiu și Rednic). Au ar
bitrat bine V. Dumitru și V. Savu. 
(T. Radu).

DINAMO — POLITEHNICA 
(3—0). Meciul a fost o simplă for
malitate pentru elevii lui G. Ere- 
mia, care au dominat de la un ca
păt la altul al jocului. Arbitraj fără 
nrobleme : N. Beciu — D. Mediana.

„U“ CRAIOVA — VIITORUL 
(3—1). Joc spectaculos, de un bun 
nivel tehnic, cîștigat pe merit de 
gazde. Au arbitrat : M. Albuț și 
Gh. lonescu, ambii din București 
(N. Drăgănoiu — coresp.).

peste fald
(Șc sp.nr.2)

Suedezul Edstrom, autorul a patru goluri în meciul cu Malta din 
preliminariile CM. (Suedia — Malta 7—0) este marea vedetă a fotba
lului scandinav. Iată-l, înscriind un gol cu capul în poarta maltezilor. 

Foto : PRESSENS-BILD Stockholm

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

Sabin Lucea (Rapid But.) finalizează spectaculos o aruncare 
(sode — tzuri — romi — goshi) în meciul cu Gheorghe Marin

Foto: Ion MIHAÎCA
(kame—shiho—gatame) necruțătoare, 
iar Gheorghe Boșcu (Rapid), la grea, 
a finalizat ipponul în min. 5, cu o 
fulgerătoare ko—soto—gake (agățare 
mică din exterior). Astfel Rapid a 
cîștigat partida cu Șc. sp- 2 cu 3—L 

ÎN CONFRUNTĂRILE eu judoka 
de la Montorui Pitești, giuleștenii 
au ieșit învingători la toate catego
riile : 5—0. S. Lucea (cat. 63 kg)
b. ipp. E. Alecu, Gh. Vasile (cat. 
70 kg) b. ipp. I. Negre, V. Bideac 
(cat 80 kg.) b. ipp. L. Cicran. FL 
Sandu (cat 93 kg.) b.y. P. Ne- 
cula, Gh. Boșcu (cat 4- 93 kg.) 
b.y L Mitu.

A treia întîlnire, dintre Montorui 
și Șc. sp. 2 a luat sfîrșit cu victoria 
ia limită. 2—1, a formației pîteștene, 

Au arbitrat foarte bine Dumitru 
Dautner și Dorin Gavra (Buc).

Costin CHiRlAC

Ieri dimineața, la București și 
Brașov au avut loc întrecerile pe
nultimei etape a campionatului di
viziei A de judo. Rezultatele au 
fost. 
Iată 
trei

ÎN
P1TALA, echipa ciubulu- Rapid 
repurta: două frumoase victorii, 
urma cărora ș:-a mâ: 
șansele de a cuceri titlul de campi
oană. In primul med formația 
leșteană a intiinît pe cea a Școlii 
sportive nr. 2 din București. La ca
tegoria 63 kg. meciul inaugural din
tre Sabin Lucea (Rapid) și Gbeorgbt 
Marin s-a încheiat cu victoria prin 
yusei-gachi (superioritate tehnică) a 
primului, care a finalizat excelent, 
în min. 3, o aruncare peste șold 
prin tragere și ridicare (sode—tsuri 
—komi—goshi). în continuare însă, 
la cat 70 kg. am asistat la o mare 
surpriză, cunoscutul judoka. Cornel 
Roman (Rapid) fiind învins, la ca
pătul unei dispute aprige, de loan 
Petrof, prin yusei-gachi. Petrof a 
finalizat de trei ori, dar fără reu 
șite depline sode—tsuri—komi—
goshi Cu un draw puțin scontat « 
luat sfîrșit partida de la cat. 80 kg 
dintre Constantin Melnic (Rapid 
și Marian Florea Așadar. înainte: 
partidelor de la ultimele două cate
gorii. rezultatul era egal. Dar. Fio 
rian Sandu (Rapid), la cat. 93 kg 
a obținut victoria înainte de limită 
în fața lui Horia Vișan, cu o fixare

Cu patru zile Înainte de meciul din 
Capa Cupelor, dintre Rapid Viena 
și Rapid București, formația vieneză 
= — et: ce ca—.picnat, In
deplasare la Eteenstadt întîlnirea cu 
echipa locală s-a închei: cu rezulta
tul de 1—1 șl echipa antrenată de 
îr.-.s: rî’.tzek se —.er.țir.e în plutonul 
fruntaș al clasamentului. în min. 69 
Rapid a deschis scorul prin Gallos, 
dar în continuare, gazdele au exer
citat o mare presiune la poarta ra- 
pidlștller reușind U egaleze, partida 
!r.c:-.e:.-.du-«e cu un meritat rezultat 
de egalitate. Rapid Viena a folosit 
tn acest med .următoarea formație, 
oare va ti aliniată probabil șl 
miercuri seara tn meciul cu echipa 
cuturestear.ă Antrich — Ulmann, 
Werner, Fajenk, Fak — Scheffel (din 
min. TO Byî, W'alxer, Gallos — Kast
ner, KraaU (din min. 82 MUller), Lo
renz. După joc antrenorul Hlozek a 
declarat: „Am fost la an pas de 
victorie și. firește, golul primit în 
ultimul minut a constituit o mare 
neșansă pentru formația noastră.

De duminică Rapid Viena se află 
In cantonament in vederea meciului 
de miercuri seara care va începe la 
era 20,30 și va fi condus de arbitrul 
francez

sament conduce Admira cu 15 p 
urmată de Rapid cu 14 p.

R. F. A GERMANIEI: BAYERN
— BORUSSIA 3—0

Loraux.
KARL P01NTNER

in general, cele așteptate, 
citeva amănunte de U cele 
triunghiulare.
SALA RECOLTA DIN CA-

cons:

1

de sala 
rezultate 

cu Con-

TRIUNGHIULARUL Universita
tea Cluj — I.E.FJS. — Constructorul 
Miercurea Ciuc, găzduit 
Steaua, s-a încheiat cu 
scontate : Universitatea
structorul 3—2 și cu I.E.F.S. 2—2 
(17—13 punctaj tehnic), I.E.F.S. — 
Construtorul 3—2.

LA BRAȘOV, formația locală Di
namo a întrecut detașat pe Vago
nul Arad (4—0) și pe Șoimii Bu/ă‘> 
(3—0); echipa Șoimii a terminat ia 
egalitate (2—2) cu Vagonul, dar a 
cîștigat la punctajul tehnic: 12—10 
(I. STANCA — coresp.).

Redacția șt aduxluLUațla t Uucutcșd, itt. Vâslit (fonta at. 16 j bidoane t centrata ti 10.05,

I

rezultate din etapa a X-a:
Linz — Wacker Innsbruck 

Vienna
0—0,
0—0,
0—1,
1-0, 
cla-

Alte
A.SK.
1—0, Austria Salzburg
5—1, Sturm Graz — Donawitz
Austria 
Austria 
Bregenz
Admira

Etapa a 8-a a campionatului vest- 
german a programat la MUnchen în- 
tîlnirea derby, dintre fosta și actuala 
campioană, Borussia Mdnchenglad- 
bach și Bayern MUnchen. Meciul ur
mărit de 75 000 de spectatori pe sta
dionul olimpic s-a încheiat cu victo
ria elară a gazdelor (3—0). De notat 
însă că oaspeții au Jucat fără Sleloff, 
Wittkamp șl RupP. Golurile au fost 
marcate de MUller (2) și Hoeness. 
Sîmbăta viitoare este programat un 
alt derby : V.f.B. Stuttgart — Bayern 
MUnchen, care va fl în centrul aten
ției deoarece Stuttgart ocupă acum 
locul al doilea.

Alte rezultate : Kickers Offenbach 
— V.f.B. Stuttgart 1—3; Rotweiss O- 
berhausen — Eintracht Frankfurt
1— 0; V.f.L. Bochum. — M.S.V. Duis
burg 2—1; Werder Bremen — Schal
ke 04 2—0; Fortuna Dusseldorf — 
Hamburger S.V. 2—2; Eintracht Bra
unschweig — S.V. Wuppertal 0—1; 
F.C. Kaiserslautern — Hanover 96
2— 1; F.C. Koln — Hertha B.S.C. 4—0.

Clasament : 1. Bayern Munchen — 
13; 2. V.f.B. Stuttgart — 12 p; 3. For
tuna Dusseldorf — 11 p. In clasamen
tul golgeterilor conduce Muller cu 11 
goluri urmat de Biidde 7 goluri, 
Kestedde și Heynkes cu cite 6 goluri 
etc.

senal 20 puncte, Chelsea și Leeds 18 
puncte. Everton și Norwich 17.

Rezultatele tehnice ale meciurilor 
de sîmbătă: Birmingham — Sout
hampton 1—1; Arsenal — Criystal 
Palace 3—2; Ipswich — Derby Coun
ty 3—1 ; Leeds — Coventry 1—1; 
Norwich — Leicester 2—1; Liverpool 
— Stoke 2—1; Manchester City — 
West Ham 4—3; Newcastle — Man
chester United 2—1; Everton Shef
field United 1—0; Chelsea — Totten
ham 1—0; West Bromwich — Wolver
hampton 1—0,

IUGOSLAVIA! STEAUA ROȘIE 
BELGRAD A CÎȘTIGAT DERBYUl

Etapa a X-a a. campionatului iu
goslav programată pe un timp twfa. 
vorabll (ploaie, vînt chiar zăpadă), 
pe terenuri desfundate a fost totuși, 
tn centrul atenției datorită unor, par
tide așteptate cu mare Interes. Le 
Belgrad s-a desfășurat drebyul dintre 
Steaua roșie și Partizan, cîștigat . de 
prima cu 2—0, prin golurile marcate 
de Karasi șl Geaici. Alte două, me
ciuri s-au încheiat cu mari surprize: 
Zeleznicear — Olympia 0—1 și Voj- 
vodina — Sarajevo 0—2. în rest re
zultate normale: Radnicki — Varaar 
1—0, Velej — Sutieska 1—0, Hâjduk 
— O.F.K. 1—0, Spartak — F.C.' Bor 
1—1, Boraț — Celik 0—0, Dinamo Za
greb — Sloboda 1—1.

în clasament: Steaua roșie 17' p, 
Radnicki 15 p., Zeleznicear și-Velej 
cîte 14 p etc.

Vienna — Voest Linz 
Klagenfurt — W.S.K.
— Wiener Neustadt 

— Grazer A.C. 0—0. în

ANGLIA: LIVERPOOL Șl 
ARSENAL TN FRUNTE

După 14 etape, în clasamentul cam
pionatului englez conduce echipa Li
verpool cu 21 puncte, urmată de Ar-

EDDY MERCKX ATACA
RECORDUL LUI OLE RITTER
CIUDAD DE MEXICO 22 

pres). ’ — Cunoscutul ciclist 
Eddy Merckx, de patru ori 
tor al Turului Franței, a sosit 
Ciudad de Mexico. EI va efectua, pe 
pista de lemn a velodromului olim
pic, tentativa de doborîre a recordu
lui mondial al orei, deținut în pre
zent de danezul Ole Ritter cu perfor
manța de 48.663 m. Ritter a stabili’ 
recordul său tn anul 1968, înaintea 
deschiderii Jocurilor Olimpice din 
Mexic. De atunci, toate încercările de 
a corecta recordul orei au eșuat.

Eddy Merckx este însoțit de antre
norul său, italianul Giorgio Albani,

(Ager- 
belgian 
cîștigă- 

Ia

de fostul campion francez Jacques 
Anquetil, la vremea sa și el dețină
tor al orei, și de 53 de trimiși spe
ciali ai ziarelor sportive europene.

La sosire, Merckx a declarat re
porterilor că nu s-a fixat definitiv 
asupra datei cînd va încerca să do
boare recordul. „Aceasta depinde, 
mai ales, a menționat el, de felul 
cum voi reacționa la altitudinea ca
pitalei Mexicului, dar sper că totul 
va merge bine. Mă simt în cea mai 
bună formă, și dacă timpul va fi 
bun, cred că voi doborî recordul Iui 
Ritter",

ȘTIRI • REZULTATEr
• Federațiile de specialitate din Maroc 

și Senegal au căzut de acord asupra da
telor de disputare ale medului pe care 
reprezentativele celor două țări urmează 
să-l susțină în cadrul preliminariilor C.M. 
Partida tur va avea loc la 19 noiembrie: 
la Casablanca, iar meciul retur se va 
desfășura la 3 decembrie, la Dakar.

• La Erevan. în cadrul campionatului 
unional, s-a disputat întîlnirea dintre 
formația locală Ararat șl echipa Torpeda 
Moscova. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 0—0.

• tn cadrul etapei a 12-a a campiona
tului francez s-au disputat cinci par
tide încheiate cu următoarele rezultate: 
Angers — Nancy 0—0; Bordeaux — Bas- 
tia 1—1; Nimes — Sedan 2—1: Reims — 
Sochaux 1—0: Strasbourg _ Lyon 0—S.

O tn. flecare an, federația vest-ger- 
mană de fotbal atribuie trofeul -F tz 
Walter" jucătorului -model" care s-a 
remarcat în întîlnirlle internaționale si 
cele pentru campionatul tării. La aerar ă 
ediție, trofeul a fost cîștigat de doi 
cători : Franz Beckenbauer și Gu.-> r 
Netzer Ei au fosț stabilit! ca ce> nai 
„falr-play" fucători de o comisie ae- 
eială avind in frunte oe fostul selec o- 
ner Sepp Herberger Din comisie au ă- 
cut parte antrenori, tehnicieni și ziariști 
sportivi. Trofeul a fost decernat tn ca
drul unei solemnități, care a avut loc la 
Bochum.
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