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CAMPIOANA NAȚIONALA LA ATLETISM
Selecționata județului Timiș, pe ultimul loc,
va participa la barajul de la Tg. Mureș
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IN PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL

ROMÂNIA A ÎNTRECUT ALBANIA CU 2-0 (2-0), 
DUPĂ UN JOC CARE N-A ATINS NIVELUL DORIT

pă a diviziei națio- 
sm. dominată de ex- 
iltat al Argentinei 
m la aruncarea dis- 

un deznodămint in- 
cum era de aștep- 
HnanrvTL-ijtj aa ejș_ 

de la Cluj, 
titlului de 
pentru de

late, a fo

o»

recurgem la litera re-
Ti-

nevoie să 
gulamentului. Atât formația 
mișului, cit și cea a Rapidului,

ale campionatului interj udețean. 
Datorită aceleiași prevederi regu
lamentare, atleții din Argeș se 
clasează înaintea formațiilor Me
talul și Cluj.

★
Și totuși feroviarii s-au. salvat 

de la ultimul loc, .deși după in-

la Tirana

1 K. D. Gumană

națională

s-au îndreptat spre

0 3—1
2—6
5—0
0—3

REALITĂȚI Șl ILUZII.

avut foarte rare momente reale de omogeni- 
legăturile ei de an

ca Finlanda

• Dobrin și Dembrovschi

autorii golurilor 9 Anto

nescu a debutat cu succes

• Două reprize diferite

ca aspect • Evoluția

ambițioasă a oaspeților

iSK

2—C cu Albania...
Un rezultat normal — ar spune Brian Gianolie de la „Tre Sun 

.-ranțois Thebaud de la „Miroir du Foot-bc *. sau Zdravko E'cgoe* o 
la ,,Tempo' din Belgrad. Nouă, insă, ni se pere, ca mai întotdeauna 
acest scor este insuficient, și asta pentru că nu g ndi— in ger.e
doar cele 90 de minute ale jocului, ci vizăm toote implicație pe core 
le are numărul de goluri in lupta pentru calificare

Fără îndoială, echipa noastră nu a făcut un joc prec duo.
sp.un că prestația ei n-a lost cu nimic superioară celei de la Hel
sinki. Această părere reprezintă o exagerare, ea fiind mei mult ex
presia dorinței celor care ar fi vrut o victorie mai netă, sub impresia 
numeroaselor goluri germane de la Dresda.

Echipa noastră a < 
tate. Paradoxal, ea a părut o echipă nouă, deși 
samblu sini vechi de patru ani.

Ca întotdeauna, marile speranțe aie tribunei . __ .___
perechea Dobrin—Dumitrache Cei doi D au depus multe efortu-i oe-; _ 
a place, fără să reușească, însă. Dobrin și Dumitrache ou incercct 
devieri spectaculoase, în stilul celor din faimosul meci cu Portugciia. 
jucat acum trei ani, dar au constatat cu surprindere ca Ragan-.i seu 
Berisha sint mai dirzi și mai „răi" decit eleganții mijlocași portughezi.

Ajungind în acest punct al discuției nocstre, descoperim, de foot, 
cheia meciului și, implicit, cauza lipsei de formec in jocul echipei noas
tre. Albanezii au jucat realmente ca o echipă italiană.

Acest meci cu' Albania ridică încă odată problema lipsei de res
pirație a celor mai multi dintre fotbaliștii noștri atunci cind sint sufocați 
de un marcaj strict și cind au în față noi și noi obstccole mobile, reae- 
nerate prin replieri tenace, care țin de voință și ardoare.

România a învins Albania cu 2—0. Cursa calificării e in 
fășurare. Echipa de ieri, fără să strălucească, râmine, în 
formula de bază a fotbalului nostru în momentul de față, 
impresie are în vedere și handicapul absenței a trei fotbaliști de prim, 
rang ca Dinu, Dumitru și Boc.

Marele meci al calificării începe, de fapt, odată cu fluierul 
al meciului de aseară. Pînă la proba contrarie, echipa primăverii 
rebuie să rcmînă cea a formulei clasice, plus cei trei mari absent:. 

c adevărat, această formulă nu poate fi socotită implacabilă, dar nu
nele tinerelor speranțe care însoțesc iluziile spectatorilor nu promit, 
leocamdată, mai mult decit realitatea celor 25 de minute impersono'e 
:i clorotice ale lui lordănescu, unul dintre foarte puținii tineri care cu 
oâtut cu timiditate la poarta „echipei de pe Wembley".

Iarna care se apropie, și care oferă „tricolorilor" prilejul unor noi 
examene de atestare, ne va arăta dacă există, realmente, o forță moi 
puternică decit echipa de la Guadalajara și de la Budapesta, care, 
spre regretul cronicarului, nu s-a putut regăsi ieri, în nocturna de pe 
,,23 August"..,

plină des- 
continuare. 
și acecstă

final
1973

anunfă un retur dificil

CLASAMENTUL GRUPEI A IV-A 
A PRELIMINARIILOR C.M.

ec—po noastră 
e<

clasamentul

3
3
2
0

o 
pentru cd echipa 

din acest meci — sccotit 
e—t-u reprezentanții noștri, 
ne-am asteptet ca fotba- 

cră-c-e se .- i-ve— defensiv supra-aglo- 
de la Helsinki.

veau un mijloc
arisit voluntar de 

prin Dobrin care a 
această parte — un 
*—***. curat și precis. In acest timp, 
apărarea noastră a fost prea pu
țin deranjată și in această pri- 
rință este semnificativ faptul că 
primul șut al echipei albaneze s-a 
produs abia ta mân. 29 și acela

ai terenului 
adversari, fie 
făcut — în 

joc destul de

Petre GAȚU

(Conrinw-e f» mo a < a)

FILMUL MECIULUI

greș:

SOcTl
_ju,

Surprinzător, dar prints acțiune 
ofensivă a aparținut oaspeților. 
Chiar in primul minut, Dobrău a 

pasa. Pernasăa a avansat in 
terenul nostru, i-a pasat lui Pano.
afla: singur. dar in ofsaid, ș: șutul 
său nu ne-a mai dat emoții Peste 
două minute, o 
Dumitracne s-a 
mului, blocat de Berisha. care a
trims in corner. Primul șut pe 
poartă al tricolorilor l-am ;nreg_s- 
trat in min. 8. cind mingea, trimisă 
de Deleanu din lovitură liberă, a 
fost preluată de Dobrin. din voie, 
jos la colț. Dar portarul a fost la 
post. Echipa României a avut in 
această perioadă inițiativa, dar n-a 
izbutit să desfacă o apărare forma
tă permanent din 7—8 jucători și, 
astfel, ocaziile de gol au fost destul 
de rare. Totuși, tabela 
putea modifica

ta nan 16, cind Dembrovschi a cen
trat gi Dumitrache a deviat balo
nul ușor eu capul, insă mingea re
luată polemic de către Nunweiller, 
toc cw capnL a intilnit muchea ba
rei transversale. In min. 25, același 
Nunweiller a fost din nou aproape 
de gol. a șutat puternic din interio
rul careint dar direct in portar. 
Am consemna-, din păcate, tot mai 
dese perioadele in care formației 

lipsit decizia, mai ales 
careului. Oaspeții, doar.

permanent, nu 
apiau de poarta lui

mai bun rezultat al reuCornelia Popescu: 1,80 m la înălțime — cel 
de ieriniunii

baraj, au 
bănățenii 
feroviarii

Foto: S. BAKCSY

Valeria Bufanu — trei starturi. și 
tot atitea victorii in triunghiularul 

din Capitală !

ambele amenințate de 
reușit ' cite o victorie : 
în fața Brașovului, iar 
în dauna Metalului. Și astfel, cele 
două echipe au ajuns la egalitate 
de puncte (4) cu echipa Brașovu
lui, întrecută în ambele întîlniri 
ale ultimei etape. în această si
tuație, departajarea s-a făcut după 
punctaverajul general, ' care indi
că următoarea ordine : 7. Rapid 
(—177), 8. Brașov (—183) și 9. Ti
miș (—293). Astfel, atleții din Ti
miș vor trebui 
rile barajului de 
echipa județului 
Școlii sportive 
București, cele

primei zile ale triunghiu-

să suporte rigo
la Tg. Mureș, cu 
Bihor și cea a 

de atletism din 
două cîst'gătoare

trecerile
larului din Capitală, șansele lor 
rămăseseră minime. Valeria Bu
fanu, Cornelia Popescu (cu 1,80 m 
la înălțime), Virginia Ioan, Gheor- 
ghe Cefan și mărșăluitorii Rîn- 
ceanu și Rașcu au punctat la ma
ximum, permițînd echipei lor să 

. cîștige în fața formației Metalul. 
' Surprizele zilei : înfrângerea
fon Rățoi la 400 m garduri 
fața reprezentanților C.A.U.
Mediate și Gh. Tănăseseu), ca 
succesul puțin, scontat al lui Ște
fan. Lăzărescu la lungime (7,50 m),

(Continuare in pag. a 3-a)

IERI, ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI A SMULS
UNIVERSITĂȚII TIMIȘOARAUN PUNCT

Ieri s-a disputat ultima etapă 
de handbal din divizia feminină A, 
turul I, și penultima din același 
tur la băieți. Iată rezultatele :

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
9—9 (8—5). In partida derby a în
trecerii feminine, timișorencele — 
cu un avantaj de trei puncte în 
clasament — au putut aborda în- 
tîlnirea mai liniștit, echipa bucu- 
reșteană aflîndu-se pe locul III. 
Nici nu trecuseră bine 70 de se
cunde de la primul fluier al arbi
trilor și tabela de marcaj indica

scorul de 2—0 pentru oaspete. Se 
contura un scor mare ? Așa se pă
rea... Numai că, formația bucureș- 
teană după emoția debutului și-a 
restructurat apărarea, adoptînd un 
sistem 4+2 avansat și agresiv, ceea 
cea pus în mare dificultate pe .ju
cătoarele din Timișoara. Apoi ver
va de șut a Sinionei Arghir a în
ceput să se simtă în joc și după 
13 minute cele doua formații se 
aflau la egalitate de puncte : 4—4. 
Finalul primei reprize a aparținut 
formației din București care, mai 
activă în atac și, în orice caz, su
perioară pe planul angajamentului

lui 
în 

(D.
și

fizic, s-a detașat încheifld această 
primă. 'i parte a întrecerii cu un a- 
vantaj substanțial. Campioanele au 

meciul ceva mai bine 
Hrivniac, mai insistentă 
culoare bune de pătrundere,

reluat 
Hilda 
avînd 
a redus din handicap : 8—7 pen
tru Universitatea București. Această 
diferență rle un singur gol s-a men
ținut pînă în ultimele minute, am
bele formații mai înscriind cite un 
gol. Să subliniem însă un lucru 
neobișnuit : Universitatea Timișoa
ra a avut o acțiune de atac (la sco
rul de 9—8 pentru bucureștence) 
care a durat nu mai puțin de 7 mi
nute ! Toate eforturile timișorence-

Șl
și

București) s-a regăsit in meciul de ieri, cu Universitatea Timișoara, punctind 
poarta echipei adverse lat-o intr-unui din aceste momente

Arghir (Universitatea 
deseori in

»D tâ J *
eu Pano avansa

Adamache. Aoia in min. 29, Gurma 
a încercat să suteze. dar a lovit 
balonul defectuos. De fapt, primul 

Pe spațiul postii lui Adamache 
aveam sâ-l consemnăm abia în 
nun. *4 !

Iată, a venit și primul 
Î3 : Lusescu a pătruns 
dreaptă, a centrat 
grupul de jucători 
perții. s-a înălțat 
spectaculoasă lovitură de cap și 
mingea lovește bara, revine in te
ren și Dobrin reia in plasă : 1—0. 
N-an trecut decit trei minute și tri- 
enlorii și-au mărit avantajat MIN. 
41 : Anca a fnst faultat și Lucescu 
a executat lovitură liberă. înalt, in 
care a. La balon an sărit portarul și 
apărătorii, mingea a fost deviată

loan CHIRILA

refacă terenul pierdut în disputa

Campionatul de lupte libere pe echipe

CU ȘAPTE JUNIORI ÎN FORMAȚIE 

DINAMO A CIȘTIGAT LA LIMITĂ
• Steagul roșu Brașov învingătoare

autoritară si în deplasare

primelor formații de 
au continuat duminică 
disputarea celei de a

întrecerile 
lupte libere 
o dată cu 
doua etape din cadrul returului. La 
București, Sf. Gheorghe, Iași, Lugoj, 
Satu Mare și Tg. Mureș au fost pro
gramate întîlniri importante pentru 
configurația clasamentelor finale în' 
cele două serii, din care primele trei 
clasate (din fiecare serie) vor par
ticipa la turneul final.

Partidele programate la București, 
disputate în sala Dinamo, au reunit 
pe salteaua de concurs trei forma
ții clasate în primele 5 locuri ale 
seriei Est: Dinamo București (loc 2), 
C S. Tîrgoviște (loc 3) și Progresul 
București (loc 5). Firește, in condi
țiile unui asemenea echilibru de 
forțe, meciurile au fost interesante, 
echilibrate și rezultatele au stat sub 
semnul întrebării pînă la fluierul fi
nal al arbitrilor de saltea. Dacă to
tuși nu toate disputele s-au ridicat 
la nivelul spectacular așteptat, a- 
ceasta s-a datorat și faptului că nu 
toț> luptătorii au înțeles noua 
rientare pe care F I L.A. și deci și 
forul nostru de specialitate, inten
ționează să o dea acestui sport. Așa 
se explică și faptul că arbitrii aces
tei întîlniri (V Perjul, St. Stanciu, 
Gh. Mihăilă și V. Bularca), care 
s-au orientat bine în acest sens, au 
fost obligați să dicteze un număr de 
5 duble descalificări și multe alte 
victorii prin descalificare. Probabil, 
antrenorii noștri n-au înțeles încă 
necesitatea modificării metodicii de

o-

I. Iatagan (C. S Tîrgoviște) încearcă să . ___ t_____ ...____
cu P. Ioniță (Progresul), dar bucureșteanul iese din spațiul de luptă 

păstrindu-și avantajul care 1 ~ ’
pregătire a elevilor lor. Dar, despre 
asta, într-un articol viitor.

Formația dinamovistă (care por
nea favorită în aceste întîlniri) din 
componența căreia au lipsit trei spor
tivi de bază (Țigănaș, Marcov și 
Simon) n-a putut evolua la nivelul 
așteptat. Dinamovițtii au obținut, to
tuși, o victorie la limită (20,5—19,5) 
în fața echipei din Tîrgoviște, dar a 
fost întrecută de Progresul cu 23,5— 
18,5. Este lăudabilă inițiativa antre
norului dinamovist Alexandru Radu 
care a introdus în formație un nu-

i-a adus o victorie la puncte 
renunțînd la servi- 

din
mâr de 7 juniori, 
ciile unor sportivi consacrați 
motive de ordin disciplinar. în a- 
ceste condiții, formația clubului Di
namo nu putea obține rezultate mat 
bune. Nu este mai puțin adevărat că 
adversarele ei (în special. Progre
sul) au prezentat la această etapă

(Continuare in pag. a 2-a)

gol. MIN 
pe partea 

și peste tot 
aflați in fața 

Dumitrache. O 
de cap și

c ALEXE

(Con'imtttrt bi pag. a ia)

ETAPA Ct SIRPRIZE LA POPICE CAMPIOANELE ÎNVINSE!
Campionatul divizionar de po

pice a programat sîmbătă și du
minică o etapă în care 
fruntașe ale celor patru clasa
mente au fost nevoite să 
din amărăciunea înfrîngerii. 
fel. actualele campioane ale țării 
Voința București (f) și Petrolul 
Ploiești (m), precum și trei din 
cele patru lidere au părăsit are
nele învinse. Iată amănunte 
la principalele mtilniri.

FEMININ

echipe

guste 
Ast-

de

CETATEA GIURGIU — LARO- 
MET BUCUREȘTI 2 673-2 469 
p d. Gazdele au abordat cu un 
interes sporit confruntarea lor cu 
lidera seriei Sud, Laromet Bucu
rești. Temerea localnicelor era 
justificată, deoarece bucureșten- 
cele, neînvinse pînă sîmbătă în 
actualul sezon, făcuseră anul tre
cut o frumoasă partidă la Giur
giu, iar pînă acum manifestaseră 
o formă sportivă ascendentă.

Beneficiind de un lot numeros 
și mult întinerit, antrenorul 
giuvean 
zentat o 
credit în 
junioare 
Ioana 
pescu. Ce a urmat pe arenă ? Cu 
o singură excepție (Florica Tu
dor), jucătoarele de Ia Cetatea 
s-au autodepășit, cucerind o vic
torie meritată, la un scor con
cludent. care constituie în același 
timp și un nou record al sălii. 
Spre surprinderea generală, oas
petele nu și-au onorat cartea de 
vizită, ele opunînd o palidă re
zistență. Din sextetul but ureștean, 
doar campioana mondială, Elena 
Trandafir, performera zilei (472 p d) 
și proaspăta campioană de junioa
re a țării, Bălașa Mirică au dat sa
tisfacție deplină. în rest, liderele 
au comis erori de tehnică și de 
orientare în alegerea celui mai efi
cient culoar. Dar, pentru a vă face 
o imagine mai completă asupra

Iulian Petrescu a 
formație surpriză, 
acest meci dificil 

în vîrstă de 17 
Buradel și Eugenia

giur- 
pre- 
dind 
unor 
ani :
Po-

comportării echipelor, iată rezul
tatele individuale, în ordinea in
trării pe pistă : Ioana Buradel (C) 
— Maria Szabo (L) 434—396, Eli- 
sabeta Lupea — Elisabeta Gali 
447—3*3, Elena Rada — Elena Ni- 
chita 466—389, Florica Tudor — 
Elena Trandafir 418—472, Ileana 
Oniciuc — Bălașa Mirică 461—461, 
Eugenia Popescu — Stela Andrei 
447—378. Bun arbitrajul lui P. Tu- 
doran (Ploiești).

Traian IOANIȚESCU

VOINȚA CONSTANȚA — VO
INȚA BUCUREȘTI 2343—2305 p. d. 
Meci de uzură, în care campioana 
țării, Voința București a pierdut în 
fața unei echipe animată puternic 
de dorința de a-și îmbunătăți si
tuația precară din clasament. Prin
cipalele realizatoare: Andreaua
Filote (423), Ecaterina Antonovici 
(403) de la gazde, Cornelia Petruș- 
că (411) și Constanța Marincea

lor s-au lovit, atunci, de o exce-» 
lentă apărare, foarte promptă în in
tervenții. Egalitatea a survenit, ca 
și în derbyul campionatului mas
culin, printr-o aruncare de la 7 m 
acordată cu ușurință, dar spre deo
sebire de partida dintre Universi
tatea București și Steaua, aci sco
rul ni se pare ceva mai echitabili 

Arbitrii I, Dumitrescu și T. Ene, 
ambii din Buzău, au condus cu 
unele scăpări și fără să poată stă- 
pîni tine jocul, mai ales în final. 
Punctele au fost marcate de : Ar
ghir (5), Furcoi (2), Iordache, Scor- 
țescu — Universitatea București, 
Hrivniac (3), Onofraș (3), Sauer (2), 
Ibadula — Universitatea Timișoara,'

Călin ANTONESCU '

I.E.F.S. — RULMENTUL BRA4 
ȘOV 14—11 (7—4). Primind o neaș
teptat de viguroasă replică, stu
dentele au trebuit să facă mari 
eforturi pentru a se impune. Ele 
au condus în majoritatea timpului, 
dar în finalul meciului formația 
brașoveană a avut o puternică re
venire, în general, meciul a fost 
plăcut, abundent în faze rapide. 
Au marcat : Băicoianu (5), Frîncu 
(4), Bota (2), Mohanu, Schramko,

(Continuare In pag. a 2 a) (Continuare zzz pag. a 3-a)



Pag. a 2-a Sportul
I.C.H.F. ÎNVINGĂTOARE ÎN DERBY-UL ETAPEI: 70-69 VOLEI SITUAȚIE neschimbata

CU UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
V’:. •Meețyțjlg de baschet desfășurate 

ieri, în cadrul etapei a III-a a di
viziei masculine A, s-au încheiat cu 
următoarele-, rezultate :

I.C.H.F. — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 70—69 (40—29). Impu- 
nîndu-ș( ritmul ponderat în acțiu
nile poziționale și profitînd de pla
ciditatea timișorenilor în defensivă, 
baschetbaliștii de la I.C.H.F. au do
minat riet, prima repriză, cînd au 
condus chiar cu 16 puncte (min. 15, 
scor 32—16), dînd impresia că vor 
cîștiga clar. în partea a doua a 
partidei* înSă, cvintetul Ionescu- 
Czmor-Mănâilă-Minius-Cîmpeanu se 
zbate eu multă convingere și, mai 
ales, cu deosebit succes în defensi
vă, interceptează minge după min
ge, contraatacă și face ca diferența 
de scor să dispară văzînd cu ochii. 
Mai mult chiar, în min. 27 Univer
sitatea , ja. .pentru prima dată con
ducerea (51—50) și obține și avans 
de cinci puncte : 57—52 și 59—54 
în mini 32. Dar, aici oaspeții au 
Comis greșeala care pînă la urmă 
se va dovedi raiaiă pentru ei. In 
loc să ițțsiste în menținerea ritmu
lui rapid, ei au potolit jocul, ceea 
ce nu a fost' decît în folosul adver
sarilor. ffhis, cîteva mingi „bil- 
bîite" cte5 timișoreni și interceptate 
de bucyreștepi, precum și elimina
rea lui ,,Czn)gr pentru comiterea a 
cinci făuîturî, au contribuit în mod 
decisiv la insuccesul formației Uni
versitatea. în schimb, spre cinstea 
lor, jucătorii de Ia I.C.H.F. au avut 
puterea. morală de a reveni și cali
tatea de a-șî valorifica în mod in
teligent experiența, impunîndu-și o 
disciplină tactică prin care au cîști
gat. într-un final pasionant. în 
sfîrșit, nu puteam să nu amintim 
că echipa antrenorului Mihai Iones
cu a cîștigat chiar și în condițiile 
absenței principalului recuperator, 
Francisc Dikaî, nerestabilit după 
un accident suferit de curir.d. Mar
catori Bulat 12, Andreescu 3, FI. 
Niculescu 6, Mălușel 2, Tiidossy 21. 
Chieju 22, Cîmpeanu 4 pentru 
I.C.H.F., respectiv lancea 2, Minîus 
6, Mănăilă 14, Ionescu 10. Czmor 
20, Cîmpeanu 17. Au arbitrat bine 
I. Petruțiu și C. Negulescu.

RAPID—UNIVERSITATEA CLUJ 
60—77 (28—44). Cu un lot mai ri
guros decît în campionatul trecut 
datorită .promovării unor tineri de 
real tâlent (Mathe, Schuler. Ursa- 
che și Nagy), clujenii s-au impus 
permanent. La rapidiști. energia 
consumată de inimosul Cristian Po
pescu nu a fost suficientă pentru a 
compensa superficialitatea întregi: 
echipe în ceea ce privește discipli
na tactică, precum și combativita
tea scăzută, uneori. în apărare. Au 
înscris : Demian 26, Ruhring 2* 
Zdrenghea 10, Vizi 16, Mathe X 
Nagy 2 pentru „U“, respectiv Cr. 
Popescu 21, Petruc 2, Vintilă 9. Stă- 
nescu 7, Tursugian 2, Ssmulescu 4.

Vlădescu 
'Chirâleu

ACADEMIA MILITARĂ — FA
RUL CONSTANȚA 44—54 
Ne-a impresionat plăcut 
oaspe, în care evoluează 
zdraveni și talentați. Cu un plus 
de rodaj, constănțenii pot ataca 
poziții superioare în clasament. Au 
marcat : Cîmpeanu 12, Pașca 12. 
Purcăreanu 7, Bănică 8, Spînu 15 
pentru Farul, respectiv Popa 4, An- 
toniu 20, Papo 2, Teodorescu 6, Ma
rinescu 6, Țurcanu 6. Au arbitrat 
bine dr. I. Știrbu și A. Atanasescu.

D. STĂNCULESCU

15. Au arbitrat bine G. 
și N. Iliescu.

(22—30). 
formația 
jucători

POLITEHNICA CLUJ — DINA
MO BUCUREȘTI 67—103 (33—47). 
Scorul reflectă oarecum diferența 
de valoare, deoarece campionii au 
jucat „economic11. Dacă insistau, 
scorul putea fi mai mare. Au în
scris : Georgescu 32, Dragomirescu 
22, Diaconescu 14, Popa 10, Chivu- 
lescu 10, Niculescu 8, Cernea 5, Ro
tam 2 pentru Dinamo, respectiv 
Sama 24. Roman 20, Banu 15, Moi- 
sin 4. Voicu 2, Moraru 2. Au arbi
trat bine dr. M. Aldea și I. Balaș.

3

Mircea RADU-coresp.
1. Dinamo 3 3 0 267—182
2- Steaua 3 3 0 282—202
3. .U- Cluj 3 3 0 231—181
4. Voința Buc. 3 3 0 203—171
S. ICHF 3 3 0 105—173 i
e. Univ. Timișoara 3 2 1 237—191 1
7. Farul 3 1 2 177—215
3. Rapid 3 0 3 165—192
8. IEFS 3 0 3 196—227

ÎL Porn. ciuj 3 0 3 182—270 i
11. Polit. Cluj 3 0 3 182—270
12. Acad emia Milita ră 3 0 3 153—245 !

Luptă sub panoul Uni-
tersităfii Cluj. Fază din ■
meciul Rapid — „U“' Cluj

RUGBY

Cupa F.R. Box 
CONSTRUCTORUL GALATI 
ÎNVINGĂTOARE LA REȘÎȚA 
Nedelcea — Amăiăroaie, 

meci nul I

Confirmind tradiția, meciul din
tre Dinamo și Grivița Roșie a fost 
ce un bun nivel tehnic, a plăcut 
celor care l-au văzut Rezultatul 
cu care s-a terminat partida, 6—6 
(0—0), stimește oarecum mirare in- 
trucît era de așteptat ca Dinamo 
sa-»i adjudece victoria. în fața u- 
nei echipe întinerite. ~ 
aceea este interesant de 
ieri, cei care au dominat 
priză au fost grivițenii, 
faptului că dinamovițtii 
an 
ta Grivița erau insă mei iuți mai 
dirjl La reluare timp de circa 29 
de minute, am văzut un Dinamo 
dezlănțuit, hotărit parcă să-și im
pună punctul ce vedere în fața 
unei echipe mai puțin rutinate. Nu
mai că in min. 20, Pavlovid face 
o cursă solitară de citea 35 m li 
înscrie o încercare splendidă. Si- 
mien transformă $i Grivița conduce 
cu 6—0 ! Din nou partida se echi- 
librează. compartimentul de înain
tare al Griviței joacă fa 
mai ales in grămezi <fa 
echipa lor este pe puex 
majora oceniL O tawituii 
âe*pst es>e expec itâ in 
nuce fct . beri Joesi 
Botă de dfraenie care ;

deTocmai 
arătat că, 
prima re
in ciuda 
practicau 

rugby mai curat Rugbyștii de

Disputat cu o săptămînă mai 
devreme decît era programai me
ciul țlețby din seria a II-a a Cu
pei F?R. Box, a reunit la Reșița 
formațiile Constructorul Galați și 
selecționata 
proape 800 
în sala „30 
o întlînire 
atractive, 
partida Pavel Nedelcea (Reșița)— 
Octavian Amăzăroaie (Gala’:

Formația din Galați, completă ș! 
mai bine pregătită, a obținut vic
toria «u 14—8, dovedindu-și va
loarea care-i dă dreptul să aspire 
la cucerirea trofeului. Cu toate că 
în disputa penelor Nedelcea—Amă
zăroaie (o întîlnire cum rar le-a 
fost dat să vadă iubitorilor spor
tului cu mănuși din Reșița) deci
zia de meci egal îl nedreptățește 
pe Nedelcea (aceasta a fost și pă
rerea arbitrului P. Epureanu), vic
toria Oaspeților a fost meritată. 
Iată rezultatele în ordinea catego
riilor (primii sînt trecuți boxerii 
din Galați): P. Ganea m.n. A. Ursu- 
lescu, A. Cojan m.n. C. Anghel. M. 
Ton b.ab. 3 I. Anghelescu. C. Bumb 
m n. C. Muscă. D. Moraru b.p. V. 
Brătie. D. Trandafir cîștigă fără 
adversar. St. Voicu b.p. G. Blaj, 
S. Tîrîlă b.k.o. 2 C. Stoinică, C. 
Cojocaru b.ab. 1 P Kurunczi. V. 
Lehăduș p.p C. Văcaru.

GLĂVAN — coresp.

Caraș-Severin. 
de spectatori 

Decembrie1* au 
interesantă, cu 

din care s-a

Cei a- 
prezenți 
urmărit 
meciuri 

desprins

(Urmare din pag. I)

(411) de la bucureștence. (G. TA 
MAȘ — coresp.)

VOINȚA TG. MUREȘ — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2356—2315 pd. 
Derbyul seriei Nord s-a încheiat cu 
înfrîngerea fruntașei clasamentului 
Autoarele principale ale victoriei: 
Erica Sîasz — 413 și Ana Albert 
— 41? De la oaspete s-a remarcat 
lise Schmidt — 427. (I. PĂUȘ — 
coresp.).

GLORIA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2421—2364 p d

VOINȚA TIMIȘOARA — RE
CORD CLUJ 2071—2073 pd (!)

VOINȚA CRAIOVA — U. T. A- 
RAD 2279—2248 pd

VOINȚĂ ORADEA - VOINȚA 
MEDIAȘ 2452—2365 pd

FRIGUL BUCUREȘTI — ME-
TROM BRAȘOV 2439—2501 pd

C.S.M. REȘIȚA—VOINȚA CLUJ 
2536—2514 pd

MASCULIN

RAPID BUCUREȘTI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 5409—5209 p d. Fe
roviarii. au cîștigat mult mai ușor 
decit se așteptau. întrucît echipa 
campioană s-a prezentat slab, a- 
vînd ; tiumal un singur popicar în 
bună dispoziție de joc. Deși cu doi 
titulari absenți (Rădulescu și Măn- 
toiu),. Rapid a jucat cu siguranță, 
cîștigînd la 5 schimburi, singurul 
gîuleștean care a pierdut fiind Al. 
Vrîncteănu în fața veteranului for
mației’" ploieștene, 
(858—894 pd.).

Jucătorul nr. 1 al 
fost juniorul Marin

V. Nlcolescu

reuniunii a
Grigore (R),

LA CEI DOI
Așa cum am presupus, în avan

cronica etapei a V-a a campionate
lor naționale de volei, multe parti
de au purtat amprenta echilibrului, 
în clasamente nu s-au produs miș
cări importante, ele afectînd doar 
partea de mijloc, deoarece atît 
fruntașele cît și codașele și-au men
ținut pozițiile.

FEMININ

I.E.F.S. — DINAMO (2—3). Dra
matică desfășurare a avut această

REZULTATE

POLI AI CLASAMENTULUI
nou Dinamo să fie la un pas de a 
realiza punctul decisiv, însă echipa 
I.E.F.S. profitînd de cîteva erori în 
linia a doua a adversarelor, egalea
ză, în prelungiri, situația. Setul III 
a revenit echipei Dinamo la 11, 
după ce au condus la un moment 
dat cu 12—2. După cum se desfășu
rau ostilitățile în setul IV, se pro
nostica o victorie a dinamovistelor, 
care au condus cu 10—6,_ 12“"7 ?1 
14_ 12. Din acest moment insă, stu
dentele se agață de fiecare minge

TEHNICE
3—0 (3, 13, 3) ;
Constructorul — 

_____ 7 ■ Medicina 0—3
„„ț _  Universitatea Cluj 3—0 (5, 3, 11) :
Farul Constanța 3—0 (14. 13, 13).
Dinamo 0-3 (-4, -8 -12) Progresul

FEMININ : Rapid — Universitatea București
I E.F.S. — DInanw 2—3 (—11 14, —-11. 19. >
C.S.M. Sibiu 3-0 (7, 6, 7) • Ceahlăul P. Neamț - 
(_4, _6, —13) ; Penicilina Iași — 1----------
Universitatea Timișoara — F

XauaCTiU3N(-Te'<r-^ -U)“’.''PoIitehnick Galați - Rapid 3-2 
^13 -M l 6); Viitorul Bacău - I.E.F.S. 1-3 (14, ” -°
—4) •’ Voința Arad — Universitatea Craiova 1—3■ (9, —7, 
Tractorul Brașov — Universitatea Cluj 3—2 (12, —5, -

cu — M. Zelinschi (I. COSTINIU).
CEAHLĂUL — MEDICINA (0—3). 

Gazdele au practicat un joc slab, 
permițînd studentelor, foarte bune 
la fileu și în apărare, să cîștige în 
trei seturi. Evidențieri : Ana Gheor- 
ghe, de la Ceahlăul, respectiv An
gela Moroianu, Maria Matei și Lo- 
reta Sudaccvschi. Arbitri : L. Păl- 
tinșan și C. Manițiu, ambii din Bra
șov. (C. NEMȚEANU-coresp. jude
țean).

„U“ TIMIȘOARA—FARUL (3—0). 
Studentele au realizat o victorie 
meritată, la capătul unui meci echi
librat. Remarcări : Marianne Wolf, 
Maria 
reanu din Cluj, și C. Nicoară, din 
Arad.

Antonescu. Arbitri : V. Cio-

(C. CREȚU-coresp.).

MASCULIN

Cluj 3—2 (12, —5,

—13, —9, 
-10, —0) ; 
•3, 3, 12).

partidă în urma căreia voleibaliste
le dinamoviste ar fi putut obține 
succesul în trei seturi, dar pe care 
și-au adjudecat-o in extremis, la 
capătul unei epuizante dispute, ce 
a durat două ore și jumătate. Me
ciul a început în nota de dominare 
a studentelor, dar cu un finiș mai 
bun elevele antrenorului Gh. Con- 
stantinescu înscriu primul set cîști
gat pe tabela de marcaj. In cel 
de-al doilea set, voleibalistele dina
moviste conduc cu 10—5 și 11—8, 
dar sînt egalate*la 13, pentru ca din

STEAUA IȘI PĂSTREAZĂ AVANSUL
formare ; ne miră jocul insuficient 
de hotărîl de eficace, al dinarr.o- 
viștilor.. Excelent, îh nota obișnui
tă, arbitrajul lui Rene Chiriac.

Modesto FERRARINI

STEAUA - O NOUA VICTORIE

zută șl 3—0. Gazdele au insistat, 
încercînd să egaleze, dar la fluie
rul final se consemna scorul : Pre
cizia Săcele — Politehnica Iași 0—3 
.0—3). A arbitrat foarte bine P. 
Niculescu, din București. (V. SECÂ- 
REANU. coresp»

DE 4 PUNCTE
REZULTAT STRÎNS 

LA TIMIȘOARA

Așa cum se prevedea, jocul de la 
Timișoara n-a fost o simplă for
malitate pentru Universitatea întru- 
cît rugbyștii de la Rulmentul Bir-

și, deși Dinamo are opt situații de 
mecibal, I.E.F.S. realizează punctele 
victoriei : 21—19 ! Epuizate fizic, ju
cătoarele de la I.E.F.S. nu mai reu
șesc în setul decisiv să se impună 
— deși au un început bun — ce- 
dînd la 10. Victoria dinamovistelor 
a fost posibilă în orimul rînd dato
rită jocului prestat de Constanța 
Dinculiță și Mariana Popescu în a- 
tac, precum și a clarviziunii în co
ordonarea jocului a Alexandrinei 
Constantinescu și Margaretei Șor- 
ban. I.E.F.S. (antrenor Gh. Moise) 
a cedat ca urmare a preluărilor de
ficitare și a paselor, deseori, greu 
de fructificat de trăgătoare. Doar 
Renata Pop și Maria Cengher au 
avut o evoluție bună, ele fiind de 
altfel „motorul1 întregii echipe. A. 
condus satisfăcător cuplul Em. Cos- 
toiu — V. Savu.

CONSTRUCTORUL — C.S.M. SI
BIU (3—0). După numai o oră de 
joc, tinerele voleibaliste ale forma-

PROGRESUL — STEAUA (1—3). 
Jocul dintre cele două echipe, în
cheiat sîmbătă seara la o oră tîrzie, 
a fost de o factură tehnică și spec
tacular* lodestă, interesul fiind 
menținut numai de evoluția scoru
lui. După un început echilibrat, în 
care fiecare formație și-a adjudecat 
pe rînd cîte un set, au urmat două 
seturi în care victoria steliștilor a 
stat pe „muchie de cuțit". Progresul 
a ratat finalurile datorită preluări
lor greșite și pripelii în atac. Re
marcări : Bartha, Dan Ionescu, Cre
ții de la Steaua, respectiv Poroșni- 
cu și Nicolau. Arbitri : M. Oancea 
și D. Rădulescu. (C. IULIAN).

POLITEHNICA — RAPID (3—2). 
Evoluînd din nou sub posibilități, 
studenții gălățeni au fost pe punctul 
de a înregistra a cincea înfrîngere. 
Remarcări : Păcuraru de la Poli, 
respectiv Chițigoi și Penciulescu. 
Arbitri : C. Mușat — Constanța și 
M. Georgescu — Ploiești. (T. 
POL-coresp. județean).

TRACTORUL—„U“ CLUJ 
Joc plăcut și echilibrat care 
cheiat cu victoria meritată a gazde
lor. Arbitri : V. Dumitru și V. Vră- 
jcscu. (C. GRUIA-coresp. județean).

VIITORUL — I.E.F.S. (1—3). Lo
calnicii au cedat, din nou, pe teren 
propriu in fața studenților bucureș-

SIRIO-

(3—2). 
s-a în-

4.

Sportul studențesc a 
lui — Steaua — o rep 
tată și... dacă nu rata 
de pedeapsă, 
asistăm la o 
fost deschis in 
printr-o 
£3—0). a 
3 reușit 
difsf de 
Xm’A f 
Durbac.

REZULTATE 
CSM Suceava — 
can 16—0 (7—0), 
Gloria
— Rulmentul 
(0—0. > Etapa

CLASAMENT

20
20
13
17
15

Farul _________, ui. -
Birlad 11—10 (7—6) ; Dinamo — Grivița Roșie 6—6 
viitoare : 3 decembrie.

CSM
A PIERDUT ACASA...

ȘTIINȚA PETROȘANI 
CAN 16—0 (7—0) — t. 
simbălă.

28
24
23
22
22

SUCEAVA

a-:
T. V

SACELE !

PE ECHIPE

ETAPA CU SURPRIZE mai

I. Dumitru, care au 
ambele meciuri sus-

P. Coman și 
ciștigat detașat 
ținute.

,,LIBERE

me--
Dinamoviftii Cin

căzută, in ultimul 
dei: 16—3 
țrino D

Un med de rr.ire luptă între 
C-SAt Snreara ILS-M. Sibiu:

Ii au dominat 
fructifice nici 
(balonul a lo- 
a transversală 

încercarea a 
l 16 de Butu. 

toane bene FL Tudo- 
Baesresti ALEXA,

Mfe A 7 *

-

a GUȚl

TEHNICE : Steaua — Sp. studențesc 10—3 (7—0) ; 
CSM Sibiu 0—4 (0—4) ; Știința Petroșani — Vul- 
Precizia Săcele — Politehnica Iași 0—3 (0—3) ' 

Constanța 16—16 (12—9) ; Universitatea Timișoara

Iad au luptat exemplar, dînd o re
plică dîrză. Deși au dominat, stu
denții au cîștigat la limită, princi
pala cauză a scorului strîns — 
11—10 (7—6) — fiind irosirea a nu
meroase ocazii. Au înscris Duță 
(Iov. ped.), Suciu și Zamfirescu (cîte 
o încercare) pentru timișoreni, res
pectiv Bolea și Bradu (cîte o în
cercare), Chiriță (tr.). A arbitrat 
foarte bine Gh. Eftimescu din 
București (P. ARCAN, coresp. ju
dețean). r ,

GLORIA N-A CEDAT FARULUI
începutul a aparținut oaspeților, 

care au reușit să și ia conducerea 
cu 9—6. Gazdele au redus însă 
repede handicapul (12—9 la pauză) 
și pînă la urmă au majorat sco
rul la 16—9. Constănțenii au reve
nit reușind în final egalarea, 
16—16. Au marcat : Soare (două 
Iov. ped.), Tănase (două Iov. p. căz.) 
si Gavriș (încerc.) — pentru Gloria, 
respectiv Dinu și Caragea (încer
cări), Bucos (tr. ; Iov. ped. ; 1. p. 
căz.). A arbitrat satisfăcător St. 
Cristea (București).

George ROSNER 
1 — VUL- 
meci jucat

114— 63 22
46— 34 21
58— 93 *
52—114
67— 98
63— 77
36—110
48— 39 15

50— 1S0 13

1. Steaua 1» 9 0 1
2. Petroșani 10 6 2 2
3. C.S.M. Sibiu io s î s
4. Universitatea Tim. 10 6 0 »
5. Farul Constanța 10 5 2 3
6. Dinamo 10 S 2 3
7. Politehnica lași 10 4 3 3
t. Rulmentul Brașov 10 5 0 5
t. Vulcan 10 5 0 5

10. Sportul studențesc 10 3 2 5
11. Grivița Roș’e 10 2 3 5
12. Precizia Sâoele 10 1 3 6
13. Gloria 10 0 5 5

14. C.S.M. Suceava 10 1 1 8

160- «
103— 33
57— 30 

149— 43 
117— 63

ega-
Nici

na mov i știi, evident, 
larea. Asistăm la 
rugby frumos și în 
înscrie spectaculos o 
rescu o transformă și avem scorul 
final al partidei 6 6. Apreciem 
jocul Griviței Roșii un JCV

forțează 
momente 
min. 74 
încercare. Flo-

care lansînd bila cu precizie. în 
special la manșele ..pline’*, a reali
zat o cifră valoroasă ; 952 p d. în 
ultimul schimb al partidei au evo
luat C. Tudor (R) și unul dintre 
cei mai cunoscuți petroliști. Gh. 
Silvestru. După un început egal. 
Silvestru s-a distanțat ușor, dar 
bucureșteanul are o puternică re
venire în ultimele două manșe și 
ciștigă pînă la urmă destul de clar: 
911—897 pd. Iată și celelalte rezul
tate : M. Grigore (R) — D. Dumi
tru (P) 952—909, L. Taină — M. 
Suța 919—873. V. Pișcoi — H. Ar- 
dac 843—811. t. Lupșan — V. Stan- 
cu 926—825. La bile goale : Rapid 
— 27. Petrolul — 21.

Toma RABȘAN

C. 
Ol- 

și

CAMPIONATUL DE
period (Steagul roșu Brașov) luptă
torii de la Auto-sport au trebuit să 
se recunoască învinși : 9—19. Cu
prețul unor mari eforturi ei i-au 

. j nunârea Ga- 
de 17—15 
realizat si 
in daur.a 

___  __ ____ 21.5-12,5. 
în alte partide, arbitrii au dic- 
decizii de duble descalificări.

întrecut pe cei de la D: 
lăți (locul 4) cu scorul 
Formația din Brașov a 
cea de a doua victorie 
luptătorilor din Galați : 
Ca și 
tat 7

Blocajul echipei Rapid nu poate respinge, de această dată, atacul volei
balistelor de la Universitatea București Foto 1 Theo MACARSCHI

mobilita- 
siguranța 
sextet în 
remarcat 

Teodores-

teni care au evoluat mai bine. Ar
bitri : V. Ranghel 
ambii din Ploiești.
resp. județean).

și *D. Dobrescu, 
(I. IANCU-co-

FEMININ

vieiona
14—10.

Ci
Moț. Șt. Popescu. T. Bancă și 
Popa (Dinam •>». P. lonițâ. Gh. 
teanu. V. A atonic ( Progresul)
L Iatagan. P. Tarbă, Al A postesc u 
(C. S Tlrgoviște).

în încheiere, remarcăm buna or
ganizare realizată de clubul Dinamo 
(In contrast cu alte ocazii), ca și 
arbitrajele corecte prestate de arbi
trii sus-menționațl

Gh. BRIOTA - coresp.

Mihai ÎRANCA

SF. GHEORGHE. întllnirile orga
nizate in sala Teatrului de stat din 
localitate s-au bucurat de prezența 
unui număr mare de spectatori care 
au venit să-i vadă pe sportivii lo
calnici In fața unor adversari su-

MUREȘ. Triunghiularul din 
care' a reunit echipele 

_____ A.S.A. Brașov și Mureșul Tg. 
Mureș nu i-a satisfăcut pe cei pre- 
zenți datorită nivelului scăzut la 
care s-au disputat meciurile. De 
pildă, in partida Mureșul Tg. Mu
reș — A.S.A. Brașov au fost acordate 
7 decizii de duble descalificări. Re
zultate : Steaua cu A.S.A. Brașov
27—9, cu Mureșul Tg. Mureș 19—15; 
Mureșul — A.S.A. Brașov 19,5—
0,5 (!). Într-o formă foarte bună au 
fost sportivii bucureșteni L Arapu,

TG.
localitate, 
Steaua,

Ioan PAUS — coresp. județean
SATU MARE. Etapa de ieri a 

reunit în localitate formațiile C. S. 
Satu Mare, Rapid București și Lem
narul Odorhei. Localnicii au cîști
gat ambele fntilniri • 21—11 cu Ra
pid și 24—1 cu Lemnarul Odorhei, 
mărindu-și șansele să participe in 
turneul fir.ăL Rapid a învins pe 
Lemnarul cu scorul de 21 — 11 S-au 
evidențiat Stan, Varodi. Bălăneanu 
(C. S. Satu Mare), Bălăianu (Rapid) 
și Șandor (Lemnarul). La aceste în
treceri luptătorii de la Odorhei 
s-au prezentat mai slab decit ne aș
teptam din partea unei echipe cla
sată pă locul 4 în seria respectU-ă.

Z. COVACI — coresp.

VOINȚA TG. MUREȘ — JIUL 
PETRILA 5058—4879 p d. Lidera 
seriei Nord, Jiul Petrila a suferit 
o usturătoare înfrîngere în fața 
unei echipe omogene. în mod deo
sebit s-a evidențiat Ștefan Fordogh 
(V), realizatorul celui mai mare re
zultat individual: 891 pd. (P. IOAN 
— coresp.).

LAROMET BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 4920—4852 pd

FLACĂRA CÎMPINA — GLO
RIA BUCUREȘTI 5343—5300 pd

I.C. ORADEA — C.F.R. TG. MU
REȘ 5204—5108 pd

C.F.R. TIMIȘOARA — ELEC
TRICA SIBIU 4906—4747 p d

VICTORIA BOD — CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 5769—5175 pd

RULMENTUL BRAȘOV — CON
STRUCTORUL GALAȚI 4835—5025 
P d

VOINȚA LUGOJ — SPARTAC 
SATU MARE 4999—4946 p d

OLIMPIA REȘIȚA — VOINȚA 
CLUJ 4943—5001 p d.

SI» IN

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE

PARTIDA REVANȘA CU DYNAMO LUKENWALDE

ție gazdă s-au impus în fața sibien- 
celor. Echipa Constructorul, superi
oară prin forța atacului, 
tea în linia a doua și 
blocajului, au depășit un 
permanentă derută. S-au 
Victoria Caranda, Ileana
cu, Paula Cazangiu, Doina Stoian, 
de la învingătoare. Au arbitrat bine 
A. Dragomir și CI. Nistor.

Emanuel FĂNTĂNEANU
RAPID—„U“ BUCUREȘTI (3—0). 

Meci fără probleme, în general, 
pentru giuleștence, învingătoare la 
un scor categoric. Rezultatul strîns 
din setul II se explică mai mult 
prin faptul că antrenorul D. Plo
con a utilizat 
partidei 
a căror 
la aceea 
în jocul 
acuratețea paselor Eugeniei Rebac, 
precum și forța de atac a Marianei 
Baga și Martei Szekeli. De la Uni
versitatea ne-au plăcut Doina Ioneci 
și Ileana Dulău. Arbitri C. Flores-

în această parte a 
cîteva jucătoare de rezervă 
valoare nu se ridică încă 
a titularelor. Am remarcat 
feroviarelor fantezia și

HIPISM

1. Rapid
2. Medicina
3. Constructorul
4. Penicilina
5. „U“ Timișoara
6. Dinamo
7. I.E.F.S.
8. „U“ Cluj
9. Ceahlăul

10. ,.U“ București
11. Farul
12. C.S.M.

5 5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5

4
4
4
3
3
2
2
2
0
0
0

1 
î 
o
2
1
3
3
3
5
5
5

io
9
9
8
8
7
7
7
7
5
5

1. Dinamo 8 8 0 24: 1 Hi.

MASCULIN

2. Steaua
3. I.E.F.S.

6 5 1 15: 6 
642 14 IC .0

4. Viitorul 6 3 3 11:14 9
5. „U“ Cluj 5 3 2 11: c
6. Tractorul 5 3 2 9:lz 8
7. Rapid 5 2 3 11:11 7
8. Progresul 5 2 3 10:11 7
9. ,.U” Craiova 5 2 3 9:11 7

10. Politehnica 5 1 4 7:14 6
11. Voința 5 0 5 4:15 5
12. Electra 5 0 5 3:15 5

SĂRMANELE

Duminică dimineața, în sala Di
namo, echipa de lupte greco-roma- 
ne a clubului din șoseaua Ștefan 
cel ____ _ .
șă, formația Dynamo Lukenwalde 
din
dispute spcțaculoase, 
faze dinamice, luptătorii bucureș
teni au obținut victoria cu scorul 
de 6—4. Elevii antrenorilor Dumi
tru Cuc și Ion Cernea au manifes
tat multă poftă de luptă și, deși nu 
sînt toți în cea mai bună formă 
competițională, s-au situat la nive
lul prestigiului de care se bucură 
în arena internațională luptele gre- 
co-romane din țara noastră. Din 
rîndul sportivilor de la Dinamo 
București s-au remarcat Ion Gibu, 
Ion Păun, Cornel Ionescu, Ion Ena-

Mare a întîlnit, în

R.D. Germană. La

meci revan-

capătul unor 
presărate cu

che și Nicolae Mandea, care au rea
lizat victorii aplaudate la scenă des
chisă de cei prezenți. Surprinzătoa
re a fost pentru noi înfrîngerea lui 
V. Fodorpataki în fața luptătoru
lui D. Heuer, pe care îl învinsese 
clar în partida de joi seara. Dina- 
movistul bucureștean, prea sigur de 
el, nu și-a pregătit suficient acțiu
nile ofensive și a fost „contrat" în 
cîteva rînduri, dîndu-i prilej adver
sarului să acumuleze punctele ne
cesare victoriei. Cei mai buni spor
tivi din formația oaspe au fost II. 
Schmidt (învingător asupra lui V. 
Rădulescu), K- Radginșki (victorios 
asupra lui C. Turturea), R. Schroter 
(învins prW tuș de I. Păun) și D. 
Heuer, componenți ăi lotului națio
nal

LUGOJ. întrecerile programate In 
localitate au fost foarte echilibrate 
și deci interesante. Păcat că arbi
trajele, considerate părtinitoare de 
către antrenorul Dana (C.F.R. Timi
șoara), au umbrit buna desfășurare 
a întflnirilor. în partida cu Vulturii 
Lugoj, antrenorul Dana conside- 
rlndu-se nedreptățit, a retras echipa 
de pe saltea și meciul s-a terminat 
cu scorul de 26—14 în favoarea lu
gojenilor. Celelalte rezultate : Vul
turii textila Lugoj — Dinamo Bra
șov 16—16 ; C.F.R. Timișoara — Di
namo Brașov 18—18.

C. OLARU — coresp.

IAȘI. în lupta pentru a părăsi 
ultimul loc din seria Est, luptătorii 
de la Nicoiina ău făcut mări efor
turi în etapa de ieti și au acumu
lat puncte prețioase în clasament. 
Avantajul terenului propriu le-a 
permis sportivilor ieșeni să termine 
la egalitate cu puternica formație 
Progresul Brăila; în care evoluează 
și medaliatul cu ..bronz" de la J. O. 
de la Miinchen, Vasile lorga și să-l 
Învingă pe cei de la Tomistex Con
stanța. Rezultatele : Nicoiina Iași cu 
C. S. Brăila 1(5—1(5, cu Tomistex 
Constanța 26,5—13,5 ; Progresul Brăila 
— Tomistex Constanța 28,5—9,5

CURSE
în ambianța unei splendide di

mineți de toamnă, reuniunea de 
ieri, fără să cuprindă un program 
deosebit de atractiv, a atras pe 
cî.apul de curse ploieștean, o asis- 
tetlțâ numeroasă. Din punct de ve
dere tehnic trebuie să subliniem 
evoluțiile cailor Senzația (1:25,5) și 
Torpedo (1:26,7), ceea ce atribuie un 
merit deosebit antrenorului Mir
cea Ștefănescu, deși n-a fost cîști- 
gător cu nici unul (caii primind 
handicapuri necorespunzătoare). Si
gur că, după cele scrise de noi în 
cronica precedentă, antrenorul A- 
vram a vrut să demonstreze că 
Hirondița poate să cîștige și inde
pendent de Joviala — care nici n-a 
figurat în program — și asta este 
o treabă care a făcut-o cu succes 
și, cu un nou record : 1:26,3. Rezul
tatul acoperă însă de ridicol pe cei 
ce stabilesc handicapurile ! Dumini
ca trecută, Hirondița primea 20 de 
metri de la Semeț. Ieri, eleva lui 
Avram i-a acordat 30 de metri lui 
Semeț și l-a pulverizat... Dacă toate 
cursele de cai poartă titulatura de 
„handicap" este de presupus că cei 
ce alcătuiesc acest gen de curse, 
sînt tributarii unei supravegheri a 
timpilor realizați de trăpașii noștri 
la antrenament. Dar independent

DE CAI...
de asta, la antrenament, una peste 
alta, înseamnă că degeaba se face 
„șansa, hîrtiei11 și degeaba mii de 
oameni care vin pe hipodrom în
cearcă această șansă a hîrtiei. Este 
de neconceput „optica" oficialilor 
de pe hipodrom.

Rezultate tehnice : Cursa I : Nu
vela (Tr. Marcu), Elocvența 31,8, 
simplu 6, ordinea 33, cursa a Il-a : 
Gorun (N. Boitan) 32,2, Palmier, Fi
dela simplu 14, event 78, ordinea 
264, ordinea triplă 2 008, cursa a 
III-a : Hectar (N. Gheorghe) 1:30,6, 
Orfelina, Formula, simplu 3, event 
22, ordinea 19, cursa a IV-a : Eva
dat (N. Sandu) 1:29,2, Garofița, 
simplu 8, event 45, ordinea 138, 
cursa a V-a : Hirondița (G. Avram) 
1:28,3, Habar, Senzația, simplu 10, 
event 185, ordinea închisă, ordinea 
triplă 2 068, cursa a Vl-â : Papion 
(I. Toderaș) 1:29,5, Obreja, simplu 3, 
event 49, ordinea 36, cursa a Vil-a: 
Kilowat (G. Sorcan) 28,L Torpedo, 
Rosalin Simplu 15, event 34, ordinea 
124, ordinea triplă 539, cursa a 
VIII-a: Silitra (V. Gheorghe) 47,1, 
Cristina, simplu 9, event închis, or
dinea 129.

Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de lei 12 985 și s-a închis.

Niddy DUMITRESCU

ANUNȚ
Direcția de Poștă și Difuzare a Presei din D.P.T. anunță că 

au început contractările de abonamente pentru a nuli 973 
la toate publicațiile cuprinse în catalogul presei române re
cent apărut.

De asemenea, se contractează abonamente la cotidiene și 
periodice de informare generală, precum și la publicațiile 
tehnico-științifice cuprinse în catalogul presei externe — 1973.

5979 1
D. DIACONESCU — coresp. județean
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SERIA I: ȘTIINȚA BACĂU-VICTORIOASA LA PAȘCANI

IERI, IN MECIUL INTERNAȚIONAL AMICAL DE LA CRAIOVA
POLITEHNICA IAȘI — 

DELTA TULCEA 5—0 (3—0)

UNIVERSITATEA - F. C. GUARANI 2-1 (1-1)
CRAIOVA, 29 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru județean). 
Prezența la Craiova a unei echipe 
braziliene a stîrnit un interes deo
sebit în rîndurile amatorilor de 
fotbal. 15 000 dintre ei au luat loc 
în tribunele stadionului Central cu 
gîndul că vor vedea un joc fru
mos. La începutul partidei, oaspe
ții au arătat o superioritate în con
trolul balonului dar, pe măsură ce 
minutele se scurgeau, jocul căpăta 
un pronunțat caracter de duritate 
datorită faptului că oaspeții doreau 
neapărat victoria.

Jocul a avut nenumărate între
ruperi, în special după ce Bădin 
a deschis scorul în mm. 32 prin- 
tr-o lovitură de cap, la un corner 
executat de Niță. Arbitrul a inter
venit în repetate rinduri ți. in mir.. 
52, l-a eliminat pe Bernao pentru 
atitudine necuvincioasă față de 
conducătorul jocului. Păcat de s- 
ceastă ieșire nervoasă a brazilia
nului. El jucase bine și realizase 
golul egalizator, un gol de toată 
frumusețea înscris în min. 40. în 
min. 48, oaspeții au ratat copilă
rește. Bădin ra pus“ o minge în

interiorul careului lui Mingo, care 
ț-a îndreptat spre poartă și, numai 
eu portarul Oprea in față, a șutat 
Pe lingă bură.

Din acest moment, eraiovenii do
mină autoritar ». reușesc să-$: asi
gure victoria în min. 84 pr.n go
lul înscris de Mîneioagi. după c 
suită de ratări ale lui Marca $i 
Bălan De remarca* 
formația era -~ea-ă

Jocul a fost la discreția studen
ților, oaspeții nereușind să reziste 
ritmului impus de localnici. Golu
rile au fost marcate de Simionaș 
(min. 17), Lupulescu (mir.. 21), Ma
nca (min. 29 și 62) și Incze (min. 
68). A condus foarte bine I. Toma 
— Bacău.
D. DIACOXESCU, coresp. județean

DUNĂREA GIURGIU — 
METALUL PLOPENI 2-0 (0—0)

faptul că din

IN MECI AMICAL

A. S. A. TG. MUREȘ -
SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (10)

Jocul a plăcut mumeroților spec
tatori ce «u asistat la această parti
dă. în prima repriză, jocul a fost 
mai echilibrat. După pauză, gazde
le au evoluat Ia un bun nivel îi au 
reușit să concretizeze două ocazii. 
Oaspeți:. In această parte a meciu
lui, au pus accentul pe apărare și 
au contraatacat destul de peneu’-os. 
insă n-au neofit să finalizeze. Go
lurile au fost marcate de Masou 
(min. *S r de Meirosu (mir. 81) 
A condus foarte bine I- Hrisafl — 
București.

Tr. BARBALATA. coresp.
Ș.N. OLTENIȚA — CHIMIA 

RM. V1LCEA 4—1 (0—O

n-au putut înscrie. In repriza a 
doua, Ș.N.O. a acționat mai vigu
ros ți a organizat atacuri frumoa
se ce-au depășit de patru ori apăra
rea Chimiei. Punctele au fost reali
zate de Stamanichi (min. 55). Bu- 
buruz (min. 63), Răducanu (min. 73 
ți 85), respectiv H. Popescu (min. 
73). A arbitrat bine L Tudor — 
București.

E. GHEORGHE. coresp.
METALUL BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA GALA]! 2—0 (0—0)

înaintea începerii meciului, se pă
rea că Metalul nu va avea _prc- 
bleme* eu ocupanta ultimului loc. 
Politehnica GSIati. Dar. in teren 
datele problemei s-au schimbai, *ă- 
lățenn au dat o replică neaștepta
tă. summind pe metalurgist! la 
eforturi deosebite ea să termine în
vingători. De altfeL cele dtruă pc- 
tun ale Metalului au fost înscrise 
in urma a două greaeL ale apărăto
rilor oaspeți, de care au profitat 
îaacu tentn 62) ți E- Dumitru (mir. 
65). In ultima parte a meciului. 
Rudenii: au avut posibilitatea de a 
reduce in scor, însă balonul expe
diat de Popar.ica. în min. 83. a Șters 
bara Bun arbitrajul iui M. Iliescu 
— Brașn

A. PĂPĂDII

— -•

R. GEORGE — cores»

SâV Tobias — WT

F.C. GALATI — PROGRESUL 
BRĂILA 2—0 (2—0)

Mircea TUDORAN

«T GURGUI

O fa»# tieMticd d» mcrâl de teri dfatre Mesafad Băneefti — Politehnica Galați, ciștigat de metalurgiști
Foto ; L. ADORJAN

TG. MUREȘ, 29 (prin telefon). 
Un amical, totuși privit ou seriozi
tate de cele două echipe. Au cîști- 

gazdele grație golurilor realizate 
de Naghi (min. 40) și Mureșan (min. 
85), ambele în urma unor centrări 
excelente ale lui Caniaro și respec
tiv Czako. Elevii lui Gh. Ola s-au 
prezentat bine, au ieșit des la atac.

avlnd și trei acarii man de sol. 
dar bara sau portar-o* Xaza »-as 
opus șuturilor foarte acti-.uiL Le- 
șeenu. De remarcat eâ în eciupa 
locală și-a făcu: reintrarea Otoiero. 
iar un alt tin ir Kollek a fcwt pro
movat in prima garnituri.

FESTIVITA TEA RETRA GERIf 
LUI LERETER

‘ehnic și spectacular prea ridicat, 
comițîndu-se numeroase obstrucții 
șl jocul fiind deseori fragmentat. 
■Jocul a avut două aspecte deose
bite. în prima parte, gălățenii au 
dominat ți au reușit să-și concreti
zeze superioritatea prin golurile 
marcate de Donici (min. 21) și Ion 
îonițl (min. 37). în repriza secundă 
oaspeții au avut o puternică reve
nire, construind multe faze ofensi
ve, periculoase, la poarta adversă, 
Insă portarul gălățean Hagioglu a 
avut intervenții decisive. în minu- 
tu! 87, jucătorul Ionescu (Progre
sul) a fost eliminat pentru injurii 
aduse arbitrului. A condus satisfă
cător C. Toma — București.

Gh. A5SENIE, coresp.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
GLORIA BUZĂU 3—0 (1—0)

Un joc plăcut, cu multe goluri, 
dar cu multe ratări Ia ambele 
porți. Localnicii au practicat un joc 
spectaculos și ar fi putut obține o 
victorie mai categorică, dacă nu ar 
fi ratat nenumărate situații favo- 
răbile. Iată cîteva dintre ele : Pa- 
rescura (min. 5, 18, 48), Contardo 
(min. 69, 83), precum ..barele" lui 
Mustață din min. 8 și 59. Replica 
buzoienilor a fost dlrzâ, ei au făcut 
risipă de energie, dar n-au reușit 
decit o dată. în min. 74. să pericli
teze poarta Ceahlăului, cînd Cramer 
a trimis balonul în bară. Golurile 
au fost realizate de Mustață Imin. 
27 și 80) și Mihalache (min. 65). Z 
arbitrat bine I. Ciolan — lași.

C. NEMȚEANU, coresp.

C.F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA 
BACĂU 1—2 (0-0)

Final dramatic= la Pașcani, unde 
echipa locală a părăsit Învinsă te
renul. Feroviarii au avut inițiativa 
aproape in permanență. Edificator 
In acest sens este raportul de cer
nere, 20—3, în favoarea C.F.R.-ului: 
Dar, înaintașii feroviari au jucat

dezordonat și astfel n-au .putut con
cretiza nici 0 ocazie. De abia în mi* , 
nutul 78 tabela de marcaj s-a 
schimbat în favoarea lor, cind Bru- 
chental a transformat un 11 m, a-’ 
cordat în urma unui hehț edmis 'de” 
studentul Tana în Careul' săb. In to 
continuare, studenții n-au, -depus s- 
armele, ci, dimpotrivă, ău contra
atacat foarte viguros și, totodată aii 
Speculat două greșeli ale fflhdășilot ' 
feroviari Rusu și Dinu, înscriind 'de" - 
două ori (autori : Strdî'e*min 86- 
si Grosaru — min. 88)( asigurîndu-și 
astfel victoria. După aspectul jocu
lui un rezultat de egalitate ar fi 
fost mai echitabil. A arbitrat bine 
P. Brătănescu — Suceava.

C. 'ENEA, coresp.:

C.S. TIRGCVIȘTE — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 2—0 (0—0)

Meciul s-a disputat sîmbătă după- 
amiază. Golurile au ' fost reaîizătb 
de Savă (min. 56) și Kaîlo ’fmh'K 
81). A arbitrat foarte bine Tudor 
Andrei — Sibiu. ,

CLASAMENT
L Politehnica lași
2. Metalul Buc.
3. F.C. Galați
4. Gloria Buzău
5. Delta Tulcea
6. Știința Bacău
7. Ș.N. Oltenița 
S. Ceahlăul P. Neamț .

Cnimia Rm. Vilcăa
10. Dunărea Giurgiu
11. Progresul Buc.
12. C.F.R. Pașcani 
1». Metalul Plopeni 
14. C S. T!rgo'-n$le
13. Progresul Brăila " 
18. Politehnica Galați

ETAPA VIITOARE
Progresul București -—C.F.R. Paș
cani, Progresul Brăila — Politehni- ■ 
ca Iași, Chimia Hm. Vîlcea ■— Mant, 
talul București,. Dunărea Giurgiu 
Ș.N. Oltenița, Politehnica Galați — ; 
Ceahlăul P. Neămt; ■ Gloria Buzău
— Metalul Plopeni, • Știința Bacău
— F.C. Galați, Delta Tulcea —* Cin- •>-
bul Sportiv Tîrgoviște, ■

(o noiembrie):

11 9 1 1 21- Sri
11 7 2 2 17— 4 16
11 6 1'4 47-uH: IS
11 5 3 3 1 a-IS I?
11 4 5 2 11-11 13
11 5 1 5 15—14 11
11 4 3 4 16—16 11
11 4 2 5 10—11. 10
ii' 3 4 4 f.t—13 10“ *
11 4 2 5 13—16 10
11 4 2 5 6-13 10
11 4 1 ft 13—11 9
11 3 3 5 13—13 9
11 5 3 5 5—11 9
ii 5 2- ft io—ia a
11 1 3 7 6-29 5

Aradul fotbalistic l-a sărbăto
rit astăzi pe al doilea „Pet- 
schovschi- al său, pe inginerul 
Iosif Lereter care, la 39 de ani, 
â părăsit arena competițională- 
Clubul U.T.A. a organizat o 
festivitate emoționantă, cu pri
lejul partidei amicale UT.A — 
Jiul, partida de adio a lui Le
reter

tn min. 15, jocul a fost între
rupt, fi s-au rostit cuvinte emo
ționante pentru acest jucător 
care in cei 5 ani petrecuți la 
clubul arădean fi-a ci f tigat a- 
tltea simpatii. Lui Lereter i-au 
fost oferite cadouri, cupe fi di
plome din partea clubului 
U.T.A., de la CJEFS Arad.de 
la conducerea Uzinei textile 
Arad, Consiliului studierii jude
țean, întreprinderii Progresul, a

foirilor colegi de ecnipi etc eic 
Cu brațele fr.c4-r«e de

Si ochii fnMcrimafi. ri-Wx—«- 
tul a incertei să «aaad crteia 
eutnnte, ăfi<- emoția i-t copie- 
fit.. A predat aței tricoul 
eu nr 3 inioctnto’ulsa stu 
Pirru Lereter a ni-ăai apoi te
renul. in wraleie de spec
tatori A fost o f estimate emo
ționantă, o festivitate pe cere 
loăf Lereter a •nmtc-o din 
plia

Jocul a fost apoi reisat pe.’ 
s-a tnchetaf cu victoria forsta- 
ției textOiste care a întrecut 
Jiul cu 2—1 (1—1) prm polu
rile înscrise de Urme? Ural', 
Petescu |i Brofovschi (V T A >. 
ultimul din penalty

SERIA A II-G: DERBYUL
S-A TERMINAT IA EGALITATE

REPREZENTANȚII CLUBULUI STEAUA. CAMPIONI PE ECHIPE HANDBAL IN DIVIZIA A

Timp de două zile, sala Floreasca 
II din Capitală, a găzduit ultima 
etapă din cadrul campionatului 
național al diviziei A, rezervat e- 
chipelor de scrimă. Faptul că, încă 
înainte de consumarea acestui al 
IV-Iea act al celei mai importante 
competiții interne, erau cunoscute 
campioanele țării, a făcut multă 
lume să creadă că întrecerile de 
sîmbătă și duminică vor consti
tui mai mult o formalitate, dar 
lucrurile aveau să se petreacă nu 
tocmai așa, cîteva surprize de ul
timă oră venind să infirme opi
niile scepticilor Firește, surprizele 
despre care vorbim n-au fost de 
natură să detroneze formațiile pu
ternicului club bucureștean Steaua 
de pe pozițiile lor de lidere, dar 
au adus schimbări de poziții în 
primele locuri ale clasamentelor 
finale. Cea mai spectaculoasă evo
luție. în afara celor ale echipelor 
campioane, a avut-o tînăra echipă 
Viitorul București (antrenori L. 
Glișeă și T. Mureșan) care a reu
șit să ocupe locul secund în cla
samentul final al floretei. Scrime- 
rele de la Viitorul, toate între 17 
și 19 ani, ne-au lăsat o bună im
presie și ne-au făcut să începem 
cronica cu notarea succesului lor, 
la care le adăugăm, firesc, și nu
mele : Mariana Ostafi, Magdalena

Barioș, Aur or* Crișu, Carmen Bu- 
dur și Haritina Cristescu.

Se cuvine însă să ne referim 
mai pe larg la victoriile pe toată 
linia obținute de reprezentanți1 
clubului Steaua, care au cucerit 
toate cele patru titluri de campion, 
ai țării pe echipe.

La floretă feminin. team-ul de 
aur al Stelei (A. Pascu, O. Szabc. 
S. Ardeleanu, E. Stahl. L Gyulai 
și F. Stoica) a câștigat într-o ma
nieră impresionantă titlul, nea riad 
practic nici o adversară, iar dife
rența de 20 de puncte față âe a 
doua clasată este dovada cea mai 
elocventă in această privință. Iată, 
de altfel, ordinea primelor trei cla
sate la această probă : 1. Steaua — 
40 p, campioană republicană pe 
1972 ; 2. Viitorul București — 2C 
p ; 3. Progresul București 18 p. A 
retrogradat formația Olimpia Satu 
Mare.

La floretă masculin, echipierii 
de la Steaua — Șt. Ardeleana, A. 
Ștefan, M. Bănică, M. Tiu ți C. 
Niculescu — și-au menținut avan
tajul substanțial asupra principalei 
lor adversare, Universitatea Bucu
rești, clasată pe locul secund O 
evoluție bună a avut echipa Olim
pia din Satu Mare, aflată acum, 
la încheierea campionatului, pe lo
cul trei. Așa cum era de așteptat.

Progres.: Bjc-reșt: n-< mai pu
tut evita joCuI Vi $i a retrogra
dat. Iată și puncta.-ele primelor 
trei clasate: L Steaua — 38 p 
campioană republicani pe 1972 ; 
t Unfv. Bucureșn - 24 p: 3. O- 
limpia S-j Mare 18 p

tn proba de spadă acrimerfi de 
la Steaua aveau să realizeze c 
nouă victorie rateeortcă. A. Istra te 
C Birina. St Mrtdansehi și X 
lorru pr.rniaă medaliile de cam
pioni. Clasamentul arată astfel: 
1 Steaua — 43 p. cimrisaai repa- 
blicar.i pe 1972 ; 2. Medicina Tg. 
Mureș 28 p ; 3. Electroputere Cra
iova — 21. p. A retrogredat Univer
sitatea București.

în fine, ia sabie aveam să asis
tăm La prima infringer» a scri- 
mer.ior de la Steaua, care au tre
buit să plece steagul in fața Poli
tehnicii lași (7—9). e drept ia con
dițiile în care acest rezultat nu 
mai putea afecte ierarhia finală. 
Clasamer.rjl a fost următorul . 
1. Steaua (G. Cal rea. G. Alexe, O. 
Xintîlă. Alex. Milea și C. Xicolae’ 
— 38 p. campioană republicană 
pe 1972 ; 2. Politehnica Iași — 
32 p; 3. Tractorul Brașov —
20 p. A retrogradat Olimpia Satu 
Mare.

Horia ALEXANDfiESCU

CastanAzr*» — IRFA ; Rada (3). 
Ionesca rD. Oaacea B, Căciulă (t). 
Fierea. Xzka — B-LmentuL

TKXTTLA BUHLSI — PROGRE- 
SI L BUCI RFSTI »—4 (3—1). Vic- 
torie BRMA a CUripri gazdă Prin
cipalele realizatoare t Manteanu (4), 
Viera (2) S- Șerbaa 09 — Textila 
respectt Pădareieaaa și Popescu 
cite 2 (L VIFRV. coresp.)

MX P.ESrL TG. WTREȘ — CON
STRUCTORUL TIMISOARA 4—3 
(1—1). Au marcat : Gbearghiu (2), 
Stei (1), Kaspuri (1) și Veseliei (1) 
pentru Cinstructorul, respectiv Szo- 
îosi a - Bartha ș: 3Utbe. (A. SZA
BO. creeso. Ju&trm)

VOINȚA ODORHTJ — RAPID 
BfCURFSTl 9—6 (4—8).

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — INDE
PENDENT* SIBIU 29—8 (11—5).
începută sub semnal echilibrului 
și al jocului plăcut spectaculos, 
partida ne-a înfățișat dună scurge
rea primului sfert de oră, un Di
namo în mare reviriment care mai 
putea face și altceva decit să se 
bazeze exclusiv pe Intervențiile lui

Penu (extraordinar și de această 
dată). I-am regăsit pe Licu și Să- 
mungi, pe Dan Marin și Moldovan, 
pe Dinea și Papp. așa cum îi știam 
în urmă cu un campionat și ju
mătate, adică plini de vervă și 
inițiativă, subtili și inspirați, cu 
multă poftă de goluri. Ei au luat 
meciul pe cont propriu și s-au de
tașat fără nici o greutate, dar au 
făcut greșeala de a răspunde du
rităților comise de oaspeți cu a- 
ceeași monedă, ceea ce a umbrit 
frumusețea partidei, mai ales în
spre final. Principalii realizatori: 
Dan Marin (5) și Samungi (2) — 
Dinamo, respectiv Savu (3).

BUCUREȘTI 
TIMIȘOARA 

17—15 (10—8). încă din primele 
minute, liderii au preluat iniția
tiva și și-au asigurat un avans de

UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA

trei goluri, pe care aveau sâ-l păs
treze mult timp (5—2. 6—3, 6—5, 
9—6*. Cu toate acestea, ei ni s-au
părut puțin obosiți, marcați de e- 
fortul depus in rundele precedente 
Timișorenii, în schimb, neașteptat 
de insistenți, luptind aprig pentru 
fiecare minge și beneficiind de un 
Gunesch plin de vervă, și-au apă
rat șansele cu multă ambiție, care 
a creat serioase dificultăți bucu- 
reștenilor în ultimul sfert de oră. 
De notat că în această partidă s-au 
dictat 14 aruncări de la 7 m (Uni

i ATLETISM DINAMO BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ
(Urmare din pag. I)

clasat înaintea lui M. Zahariâ și 
V. Jurcă.

REZULTATE TEHNICE. 10 km 
marș: 1. N. Rînceanu (R) 45.50,0, 
2. S Rașcu (R) 47:34,0. 3. I. Bîr- 
zoi (M) 50:20,6 ; 400 m g: 1. D. 
Melinte (CAU) 53,6, 2. Gh. Tănă- 
sescu (CAU) 54,3, 3. I. Rățoi (R) 
54,3 ; 200 m (f) : 1. Valeria Bufa
nt! (R) 24,2, 2. Mariana Goth (M) 
24,8. 3. Viorica Recu (R) 25,9 ;
prăjină: 1. N. Ligor (CAU) 4,60 m, 
2. V. Mureșan (CAU) 4,40 m, 3. I. 
Dragomir (M) 4,00 m ; 200 m
(b) 1. T. Petrescu (CAU) 22,3, 2. 
T. Puiu (R) 22,5, 3. A. Tudor
(CAU) 22,6; suliță (f) : 1. Angela 
Zirbo (CAU) 47,08 m, 2. Georgeta 
Bule (CAU) 40,94 p, 3. Virginia 
Cupleșan (R) 26,32 m; 800 m (b) : 
1. Gh. Ghipu (M) 1:51,3, 2. Gh. 
Cefan (R) 1:52,1, 3. N. loan (CAU) 
1:53,9. 4. Z. Gaspar (CAU) 1,53 9 ; 
ciocan:' 1. ,V. Popescu (CAU)

54,96 m, 2. I. laru (CAU) 53,74 m, 
3. E. Velciu (M) 52,60 ; înălțime 
(f) : 1. Cornelia Popescu (R) 1,80 m, 
2. Virginia Ioan (R) 1,68 m, 3. 
Doina Munteanu (CAU) 1,65 m ; 
800 m (f) : 1. Maria Lincă (M)
2:10,0, 2. Cornelia Holub (M)
2:12,7, 3. Sofia Cîmpulungeanu (R) 
2:16,0 ; 100 mg: 1, Valeria Bu-
fanu (R) 14,0, 2. Mariana Miloșoiu 
(CAU) 14,7, 3. Rodica Țarălungă 
(CAU) 14,8 ; greutate (f) : 1. Lia 
Manoliu (M) 13,47 m, 2. Gabriela 
Ionel (CAU) 12,35 m, 3. Iuliana 
Tdrok (CAU) 11,98 m ; lungime 
(b) : 1. Șt. Lăzărescu (CAU) 7,S0 
m, 2. M. Zaharlă (R) 7,40 m, 3. V. 
Jurcă (R) 7,35 m ; 5 000 m : 1. Gh. 
Cefan (R) 15:07.4. 2. L. Voichin (R) 
15:10.8. 3. D. Nicolae (M) 15:11,4; 
4 X 100 m (f) : 1. C.A.U 49,3, 2. Me
talul 49,7, 3. Rapid 50,0.

Clasamente generale: C.A.U. — 
Rapid 152—123 (101—71 la bărbați 
și 51—52 la femei) ; C.A.U. — Me
talul 156—125 (101—74 și 55—51) ;

Rapid — Metalul 140—130 (92—81 
și 48—49).

în triunghiularul din campiona
tul interj udețean : $c Sp. A — 
Bacău 159.5—119.5 (90.5—75,5 și
69—43) ; $c. Sp A. — Ilfov 194— 
59 (110—44 ȘE 84—15) ; Bacău — 
Ilfov 173—64 (101—47 și 72—17).

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
1. DINAMO t 1 • 1 X 534 16
2. C.A.U. t 7 • 1 + 453 14
3. Steaua S H 2 + 119 13
4. Argeș 8 3 0 5 — 54 6
5- Metalul 8 3 6 5 — S3 «
6. Cluj 8 3 • 5 — 1W «
7. Rapid 8 2 0 6 — 177 4
». Brașov 8 3 0 6 — 183 4
9. Timiș 8 2 0 « — 293 4

SELECȚIONATA TIMIȘ A CIȘTIGAT 

SURPRINZĂTOR LA BRAȘOV
BRAȘOV, 29 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). — Triun
ghiularul desfășurat pe stadionul 
Tractorul din localiatte s-a încheiat 
cu dublul succes al sportivilor do 
la Steaua. In disputa cu selecțio
nata Brașovului, atleții din județul 
Timiș au realizat o surprinzătoare 
victorie.

LA CLUJ. REZULTATE SCONTATE
CLUJ, 29 (prin telefon). — Cu 

cele două victorii obținute asupra 
echipelor Argeș și Cluj, atleții de 
la Dinamo au terminat neînvinși 
campionatul divizionar, rămîriînd in 
posesia titlului național. Dintre re
zultatele înregistrate, mai intere
sante ni se par cele realizate de 
Elena Neacșu la suliță (53,90 m). 
Erica Teodorescu la înălțime (1,74 
m), Dinu Piștalu Ia prăjină (4,80 m) 
și Valentina ^Cioltan la greutate 
(16,68 m).

Rezultate tehnice : 10 km marș: 
N. Maxim (D) 43:58,2; ciocan; Gh. 
Costache (D) 60,02 m ; 400 m g: A 
Imbrone (C) 55,3; 200 m (b): Gh. 
Dulgheru (D) 21,8; prăjină: 6. Piș
talu (D) 4,80 m; 800 m (b): Gh. 
Ungureanu (D) 1;52,7; lungime (b): 
V. Sâruca-n (C) 7,45 m; disc (b): 
Gh. Zamfirache (D) 48,90 m;5000m- 
M. Hatoș (D) 14:51,2; 200 m (f)Y
Ruxandra Marinescu (D) 26,1; su
liță (f); Elena Neacșu (A) 53,90 rtlj

înălțime (f): Erica Teodorescu (Dl 
1,74 m; 800 m (f): Maria Puică 
(D) 2:15,1; 100 mg: Elena Mîrza 
(D) 14,4; greutate (f): Vălentinn
Cioltan (A) 16,68 m; 4X100 m (f): 
Cluj 49,7.

Clasamente generale: Dinamo — 
Cluj 188—115 (118—69 și 70—46): 
Dinamo — Argeș 182—118 (110—71 
și 72—47); Cluj — Argeș 158—147 
(99—99 și 59—48).

Nușa DEMIAN

Rezultate tehnice. 200 m (b): Gh 
Zamfirescu (S) 22,4, A. Darvaș (T) 
22.6; 800 m (b); I. Damaschin (S) 
1:57,4, P. Lupan (S) 1:57,8; 5000 m: 
O. Scheible (B) 15:32,0, S. Marcu 
(S) 15:32,4; 10 km marș: I. Găsitii 
(S) 48,15,4; 400 mg; V. Suciu (S) 56,0; 
disc (b): V. Sălăgean (B) 52,74 m, 
Z. Hegheduș (B) 51,36 m; lungime 
(b): D. lordache (S) 7,29 m, E. Ro
taru (B) 6,84 m: ciocan: A. Micu
(S) 48,24 m ; prăjină : A. Șepci (S) 
4,00 m; 200 tn (f): Marioara Lazăr
(T) 26,2; 800 m (f): Ioana Arășanu
(S) 2:19,2; 100 mg: Marioara Lâzăr
(T) 15,3, Edith Schal (B) 15,6;
înălțime (f): Maria Uncii (S) 1,53 
m; suliță (f): Elena Riță (T) 38,22 
m; greutate (f): Ana Scă;ăgean (B) 
14,69 m; 4x100 m (f): Timiș 53,3.

Clasamente generale: Steaua — 
Brașov 154—109 (103—68 și 51—41); 
Steaua — Timiș 149—115 (108—62 
și 41—53); Timiș — Brașov 136—125 
(85—86 și 51—39).

Caro] GRUIA

versitatea beneficiind de 4, iar Po
litehnica de 10 !). Principalii rea
lizatori : Voina (5) și Cosma (5) — 
pentru învingători. Teaeoiu (5) și 
Gunesch (4) pentru învinși.

MINAUR BAIA MARE — DI
NAMO BRAȘOV 14—10 (7—3).
După o primă repriză excepțională, 
jucătorii din Baia Mare slăbesc 
ritmul și râtează nepermis de mult, 
permițînd echipei oaspe să reducă 
din handicap. Principalii realiza
tori : Rotaru (5) și Panțiru (4) — 
Minaur, respectiv Schmidt (3) șl 
Willisch (3). T. TOHÂTAN — co- 
reSp. județean.

TROTUȘUL — STEAUA 12—15 
(8—11). Meci frumos, disputat în 
limitele sportivității, în care oaspe
ții au fost tn permanență „vioara 
întîi”, obținînd o victorie meritată. 
De notat că handbaliștii de la 
Trotușul au ratat 2 aruncări de la 
7 m. Principalii realizatori : Badea 
(4) — Trotușul, respectiv Birtalan 
(6). GH. GRUNZU — coresp.

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ 24—19 (10—9)! 
Rezultatul constituie, fără îndoială, 
O surpriză, dar vine să confirme 
evoluția modestă de pînă acum a 
studenților clujeni, afiați undeva, 
în partea de jos a clâsamehtului 
Handbaliștii de la Voința au abor
dat jocul cu mult curaj, au circu
lat eficient la semicercul advers și 
s-au apărat destul de atent, mai 
ales în partea a doua a întîlnirii, 
obținînd două puncte extrem de 
prețioase, în dauna Universității 
Cluj, care este amenințată acum de 
poziția penultimă a clasamentului. 
Principalii realizatori: Anghel (8) 
șl Dumitru (5) — Voința, respec
tiv Oros (5) și Sajgo (4), G. ROS
NER.

F.C. BIHOR — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 2—2 (1—1)

Derby-til seriei a fost dominat de 
timișoreni, care au practicat un joc 
mai bine orientat, mai calm, și au 
profitat de greșelile orădenilor ce 
le-au comis deseori. Echipa orăc’eă- 
nă ă jucat crispat, cu mingi la în- 
timplare, dovedind că moralul ju
cătorilor nu a fost încă refăcut 
după eșecul suferit cu o săptămînă 
In urmă la Brașov, în fața Metro- 
mului. Formația timișoreană a Ve
nit cu lecția contraatacului foarte 
bine învățată. înscriind de două 
ori, prin Bojih (min. 2) și Dașcu 

A min. 71). Golurile gazdelor au fost 
( realizate de Colnic (min. 31) și 

Daraban (min. 77). Bun arbitrajul 
lui R. Stincan — București.

I. GHIȘA, coresp. județean

C.S.M. SIBIU — CORVINUL 
HUNEDOARA 3—0 (1—0)

Jocul a fost la discreția sibieni- 
lor. care pe lingă cele trei goluri, 
au ratat tot atîtea ocazii, prin Ser 
fozo, Firițeanu și Cherciu. Munedo- 
renii au încercat să scoată un re
zultat cit mai strins, punînd ac
centul pe apărare, combinînd des
tul de bine la mijlocul terenului,, 
însă ra înd cu ușurință situațiile 
favorabile. Au marcat: Firițeanu 
(min. 3) și Serfozo (min. 54 șl 90). 
A condus bine Gh. Mieloș Bucu
rești.

I. IONESCU, coresp. județean

MINERUL BAIA MARE —OLIM
PIA SATU MARE 4—0 (4—0)

în prima repriză, băimărenii 
și-au sufocat adversarii ’âu în
scris de patru ori, toate golurile 
fund opera lui Sasu (min. 4, 24, 
35 și 39). După pauză, oacpeții au 
jucat foarte bine, însă Both și Li
bra au ratat din poziții favorabile. 
Merită consemnat faptul că din 
cei 5000 de spectatori, 1000 au fost 
din Satu Mare. Foarte bun arbi 
traju] bii I. Tifrea — Cluj 
T. TOHÂTAN, coresp. județean

CHIMIA FAGARAȘ — MINERUL 
ANIMA 3—0 (2—0)

Făgărășenii au fost cu mult su
periori oaspeților, dominînd cu 
autoritate In tot timpul partidei. 
Localnicii au deschis scorul în mi
nutul 28 prin Feher, ca apoi, în 
minutul 43, Filip să mărească a- 
vantajul echipei sale. Scorul a fost 
stabilit cu două minute înainte de 
fluierul final, cînd loniță a fina 
lizat o acțiune a colegilor săi. A 
condus slab St. Lazăr — București.

T. LANCEA, coresp.

GLORIA BISTRIȚA — METROM 
BRAȘOV 2—1 (2—0)

Joc viu disputat, cu multe faze 
de gol. Prima repriză a aparținut 
aproape îh întregime gazdelor, ca 
după pauză, brașovenii să echili
breze jocul, inițiind o serie de ac
țiuni ofensive mai periculoase și 
totodată au redus din handicap. 
Golurile au fost marcate de Cio
can (min. 25 și 34) pentru Gloria, 
Bădițoiu (min. 74) pentru Metrom.

în min. 52, Necula (Metrom)Ta .fost 
eliminat pentru injurii acibiac.. arbi
trului. A arbitrat foarte bine. £. 
SILAGHI — Eaia Maț-e,.'.

I. TOMA, coresp
C.F.R. TIMIȘOARA 4 META
LURGISTUL CUGIR 1—0 (0- 0)

Cele două echipe aflate-'în zonă-, 
periferică a clasamentului au oferit- 
Un joc modest, presărat cu' multe 
greșeli. Timișorenii, deși 
nat în majoritatea tirripultij și ău 
avut numeroase ocazii,, au învins 
la limită, prih golul înscris de Cd- 
tec (min. 67). Oaspeții “ ău" dat o ‘ 
replică deosebit de dîrză,' avînd în‘ 
Raksi un bun coordonatof, da>- 
tacurile lor nu au avut cursivitate 
și fiind ușor destrămate. de \ apă- . 
rarea feroviară. Corect " ârbiffajhl 
lui Z. Silaghi — Oradea." "

P. ARCAN, coresp. județeaft!fi“0'

C.F.R. ARAD — METALUL 
DROBETA TR. SEVERIN 

2—0 (1—0)

Joc de nivel tehnic mediocru. A- 
rădanii au controlat jocul și...,ari : 
jucat multe ocazii, iap oaspeții au 
jucat deschis, curajos. Școrul Ka f-';st ■ 
deschis de Bermozer,- în- min>. -. 14, 
ca apoi, spre afîrșitu) partidei, ui - 
min. 87, Schwartz, să majoreze. aT. ,, 
vantajul la 2—0 pentru echipa sa, 
A arbitrat satisfăcător Vi Catană- 
Carei.

GH, NICOLAițA; eoresp;

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
OLIMPIA ORADEA 3—0 (2- 3)

Deși eraiovenii... au avut iniția.ți-, 
va din primele minute, victoria lor 
s-a conturat destul de tîrziu. Spre" 
sfîrșitul primei ‘ reprize, ' după' o; 
suită de ratări aproape copilărești, 
Tacoi a fructificat de două .oj-i, jn 
minutele 43 și 44. în repriza.. a 
doua aspectul jocului nu s-a schim
bat și ca un rezultat fivesc al 'do-1' 
minării craiovenilor, scorul a' fost'' 
mărit de către același ' -T'acbl, . îh . 
minutul 75. A condus, joartpj.Mpb 
Gh. Vasilescu II — București,,.

V. POPOVICT, coresp.
CLASAMENT

1. Politehnica Tim.
2. Minerul Baia Mare .11 5 3 3 17— 9
3. C.S.M. Sibiu “ ’11 S'r’4 ^3—10

11 7 2 2 20— 9 16
13 
13 
13 
11 
11 
11 
10* 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
1 

(N. R. Olimpia Satu Mare și Corvinul 
Hunedoara sînt penalizate cu cite patru 
puncte).

4. F. C. Bihor
5. Metrom Brașov
6. Gloria Bistrița
7. Minerul Anina
8. Chimia Făgăraș
9. Met. Drobeta Tr.Sv.

10. Olimpia Satu Mare
11. Corvinul Hunedoara
12. Metalurgistul Ciigir
13. C.F.R. Arad
14. C.F.R. Timișoara
13. Electroputere Craiova
16. Olimpia Oradea

i 4 if S’JSIMI
11 5 1 5 17—11
11 5 1 5 11—12

. 11 5,Ț 5 12—15
11 5 0 6 15—13 
11 5 0 €

4
3
6
5
6

15— ia
16— 12 
10— î
7—11 

12—16
6—17

s-
ETAPA VIITOARE (5 noiembrie): 

Politehnica Timișoara — Metrom 
Brașov, Corvinul Hunedoara — Mi
nerul Anina, Olimpia Oradea —î 
C.S.M. Sibiu, Metalul Drobeta Tr. 
Severin — Gloria Bistrița, Olimpia 
Satu Mare — F.C. Bihor;. Electco- 
putere Craiova — C.F.R. Arad, ,Mi- .. 
nerul Baia Mare — C.F.R. Timi
șoara, Metalurgistul Cugir -* Chi
mia Făgăraș. ? >

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 44, ETAPA DIN 29 OCTOMBW E 1972
I. România (A) — Albania (A)

II. Albania (Tin.) — România (Tin.)
III. Atalanta — Verona
IV. Florentina — Torino

V. fnternazionale — Cagliari
VI. Juventus — Milan 

VII. Lanerossi — Lazio 
VIII. Palermo — Sampdoria

IX. Roma— Napoli
X. Ternana — Bologna

XI. Lecco — Catanzaro
XII. Reggiana — Ceseha

XIII. Taranto — Catania
Fond de pregjji: Iei 151048.

2—0" 1

0-1
■ >

. a.
o-o .
1—;0. ,
2-2

,i
X

1-2.»’ 2
0—0 X
1—0 1
2-Q. -1 .
1—0 1...
1—2
0—0 ’ X

Arad.de


ROMANIA A ÎNTRECUT ALBANIA CU 2-0, LA FOTBAL
(Urmare din pag. I)

n-ă nimerit poarta, iar prima in
tervenție a lui Adamache a fost 
consemnată în min. 32, cînd a ie
șit din poartă și a boxat mingea, 
în rest, ostilitățile s-au desfășurat 
în jumătatea de teren a oaspeți
lor. Dar fără claritate, fără șu
turi, astfel că pe măsură ce se 
scurgeau minutele, tribunele în
cepeau să se îngrijoreze. Și se pă
rea că ’ tabela de marcaj va ră- 
mîne neschimbată, în ciuda supe
riorității teritoriale a jucătorilor 
noștri. Au venit însă cinci minute 
de foc, singurele mai... productive 
și scorul a devenit 2—0 pentru re
prezentativa noastră, după un joc 
de o factură modestă, nota gene
rală a întîlnirii.

La 2—0 oaspeții nu 
de ce sta în apărare și

sportivă a unor jucători sau im
puse de necesitatea unei împros
pătări.

Dacă însă, rezultatul ne satis
face, nu același lucru putem spune 
și despre jocul prestat de echipă ș: 
randamentul său. Si nu ne gin- 
dim neapărat la aspectul specta
cular (Dobrin a oferit totuși czte- 
va „numere personale*), pentru că 
într-un meci ej miză, cum sin 
cele pentru calificarea în turneu 
final al CM, nici nu putem pre 
tinde, ci la eficienta tactică a jo
cului. la mijloacele și nu 
strict necesare pentru a st 
o apărare supra-numerică. 
ceasta privi n ajuns
vechi consta n știm să
contra i 
firma ti» 
chipele 
tul surp

Oaspeții au făcut tot ceea ce se 
putea pentru a 
favorabil. N-au 
părării la care 
dovedit că pot 
chiar destul de 
un fotbal viguros, fără prea multă 
Lrețe,

obține un rezultat 
reușit, in duda a- 
au recurs, dar au 
juca și ofensiv și 
periculos. Practică

principale ir. Pano, un strateg vi
clean, bun pe contraatac, in Ra- 
zami, un conducător de joc abil, 
Berisha. Gbika și Seidini apărători 
prompți și mijlocașul Bizi 
capacitate de efort

Arbitrajul brigăzii elene 
vacopoulos, M. ZUtanos și 
tos. bun.

cu

L 
C.

mare

Vam- 
Xan-

Stadion „23 August": 
coros ; teren moale (Pe a-oc 
alunecos); spectatori circa W < 
Au marcat : DOBRIN (min SSK 
DEMBROVSCHI (min. 41). Raport 
de cornere : 7__7: raportul șutu
rilor la poartă. 12—6 (oe spa -1 
orții 12—1).

ROMANIA : ADAMACHE — 
măreanu; XJootSu. AXTOXeSCH. 
Deleanu*-— Ar.ca. NunweiE* 
Dembrovschi (min. 69 iordâne 
DOBRTX, Dumitrache, LUCE

ALBANIA : Muhedini 
tbershimi. BERISHA, 
Carjl, Ragami. Bizi 
Gurmă, PANO.

A arbitrat bine L. VAMVACO- 
POULOS, ajutat la tușa de N. 
Zlatanos 
Grecia.

ajutat la tușă <4 
și C. Xantos — tot

teptat ca 
atac, ceea 
vadă cele 
au beneficiat). Mai ales că și e- 
chiDa noastră a slăbit ritmul de 
joc. mijlocașii n-au mai putut să 
susțină atacul, iar acesta a început 
să se stingă treptat. Jocul a deve
nit mai echilibrat, dar situații mai 
ihrite de gol și-au creat tot ju
cătorii noștri, ratate însă, astfel 
că partida a luat sfîrșit cu scorul 
de 2—0, stabilit dinainte de pauză.

O victorie meritată, fără discu
ție care satisface pentru că menți
ne echipa română în lupta pentru 
primul Ioc din grupa a IV-a a pre
liminariilor C.M., și pentru că a 
fost obținută într-un moment c. 
fricii pentru reprezentativă, acela 
al unor remanieri, forțate de in
disponibilități. de lipsă de formă

vară.

mai aveau 
ne-am aș-

simplu. piese

<;re-

re-^lat

ae a
n-a

puți- 
apă- 
(sur-

sneăe rina minute 
ăeosebft. Joc la

in repriza secundă: Dembrovschi 
din a oro piere

după pauză să iasă la 
ce s-a și întîmplat (do- 

6 lovituri de colț <ie care

FILMUL MECIULUI

>* <■?'
DECLARAȚII DUPĂ JOC

ANGELO NICULESCU (antreno
rul echipei României): „Îr.îr-ur. 
meci internațional oficial contează 
în primul rînd, victoria si echipa 
noastră a obținut-o. Este adevărst. 
doar la două goluri diferență. Spun 
doar, pentru că înaintașii și-au mai 
creat și alte cîteva ocazii pe care 
le-au ratat prea ușor. Dintre tri
colori mi-a plăcut în mod deoseb i 
^.nțqneșcu. pe care eu H consider 
Ca fiind cel mai bun jucător de pe 
teren. Mulți pronosticau un succes 
la 5—6 goluri diferență Echipa 
Albaniei însă, excelind prin joc co
lectiv și o bună pregătire fizică, 
a demonstrat că este un adversar 
incomod, care nu poate fi depăși' 
Cii, ușurință. Acum. în fotbal, nici 
un meci nu mai este ușor, toate 
echipele se pregătesc cu seriozitate 
șî' luptă din răsputeri, indiferent 
că este vorba de Finlanda sau Ai- 
bania^r

MUSLIM ALLA (antrenorul echi
pei Albaniei): „A fost, în genere!, 
un meci destul de frumos. Ambele 
echipe au luptat mult, desfășurind 
un joc suficient de dinamic. în 
prima repriză norocul a surîs echi- 

• pei României cane a marcat două 
goluri. Ceea Ce nu s-a intim plat cu 
noi. în repriza secundă, cînd am 
dominat mai mult, apropiindu-ne 
mai des de poarta adversă. Arbi
trajul mi s-a părut corect. Cît des- 
jpre evidențiații partidei, eu unul 
consider ca cel mai bun jucător pe 
Dobrin, un excelent tehnician. Echipa 
noastră a jucat ca o... echipă și 
mi-e greu să remarc pe unul sau 
altul dintre jucători. Părerea mea 
rămîne însă că, în continuare, for
mația României va avea primele 
șanse în grupa preliminară a C.M.".

LUCESCU : „Foarte greu de jucat 
împotriva unei echipe care s-a agă
țat cu strășnicie de fiecare minge, 
în plus, terenul greu, alunecos (nu 
știu cînd vom avea și noi odată un 
teren ca lumea, ,cu un gazon pe 
care să joci de plăcere!) ne-a deza- 

’’ vantajat pe noi. Cu toate acestea, 
■ scorul putea fi mult mai mare, 
arbitrul refuzîndu-ne un penalty 
clar. în repriza secundă, cînd eu 
em fost faultat în careul de 16 m“.

DUMITRACHE: „Revin în echi- 
* pa națională după o absență des- 
r tul de mare. Din această cauză am

REUNIUNEA
ORGANIZATORILOR

DE CURSE CICLISTE

ÎN FINALELE TURNEULUI DE TENIS DE LA EDINBURGH

ILIE NĂSTASE Șl AUSTRALIANUL BOB HOWE
ÎNVINGĂTORI u dublu

Asociația internațională a organi
zatorilor de curse cicliste (A.I.O.C.C.) 
s-a întrunit recent la Paris sub 
președinția lui Felix Levitan. Parti- 
cipanții au aprobat rapoartele de 
activitate prezentate de diferitele 
comisii și au examinat propuneri 
privind activitatea viitoare.

A fost elaborat calendarul com
petițiilor anului 1973, ce va fi su
pus spre aprobare Uniunii cicliste 
internaționale și federației de spe
cialitate profesionistă. Prima probă 
a anului viitor va fi „Trofeul Costa 
del Sol“, care se va desfășura la 
11 februarie în Spania. în luna 
martie se vor disputa „Turul Sar
diniei". cursele clasice de o zi Ge
nova—Nisa și Milano—Torino. La 
17 aprilie, ca de obicei, va avea 
loc cursa Milano—San Remo, și tot 
în această lună este programat 
..Turul Siciliei". Principalele probe 
ale lunii mai sînt „Turul Toscanei", 
„Cele patru zile de la Dunkerque" 
și tradiționala „Cursă a Păcii", re
zervată amatorilor.

Cele două curse de mare fond 
— „Giro d’Italia" și '„Tour de 
France" — vor avea loc la datele 
ce le vor stabili ziarele organiza
toare : „Gazetta delo Sport" și 
respectiv „L’Equipe". în sezonul 
de toamnă, principalele curse vor 
fi „Turul Piemontului", „Criteriul 
așilor". „Marele premiu al Națiu
nilor" — contracronometru și „Tro
feul Baracchi".

A fost examinată și propunerea 
privind crearea unei categorii inter
mediare între amatori și profesio
niști. Cicliștii incluși în această ca
tegorie ar putea avea dreptul să 
concureze atît în cursele rezervate 
amatorilor, cit și în cele ale pro
fesioniștilor. Adoptarea acestei pro
puneri, se arată în comunicatul a- 
sociației, ar duce la sporirea efecti
vului de cicliști chemați să ia parte 
la cursele naționale și internațio
nale.

Probele de simplu au revenit sud-africanului
Ray Moore și australiencei Margaret Court

EDINBURGH 29 (Agerpres). — 
La Edinburgh s-a încheiat turneul 
internațional de tenis contînd pen
tru „Cupa Dewar". în finala pro
bei de dublu bărbați, cuplul Ilie 
Năstase (România) — Bob Howe 
(Australia) a învins cu 6—3, 7—5 
perechea John Fea ver — Stephen 
Warboys (Anglia). Proba de sim
plu bărbați a revenit sud-africa
nului Ray Moore, care l-a între
cut cu 6—4, 4—6, 6—4 pe com
patriotul său Pat Cramer.

Australianca Margaret Court a 
ieșit învingătoare la simplu femei, 
dispunînd în finală cu 6—3, 3—6, 
7—5 de Virginia Wade (Anglia), 
tn foto : Margaret Court.

TELEX*TELEX
Boxerul columbian Antonio Cervantes 
este noul campion mondial la categoria 
super-ușoară (versiunea WBC), în urma 
victoriei obținute prin K.O., în repriza 
a 10-a, în fața lui Alfonso Fraser (Pa
nama). A. Cervantes este primul cam
pion mondial de 
Iul columbian.

box din istoria sportu-

bera, Hutka (Cehoslovacia) 6—8, 8
6—2.

■ i.Competiția internațională automobilistic* 
„Raliul San Remo" a fost ciștigațil în 
acest an de sportivul italian Amileare 
Ballestrlerl, pe o mașină „Lancia". El a 
totalizat 2 709 puncte penalizare, fiind 
urmat de compatriotul său Sergio Bar- 
baslo („Lancia") — 2 931 p.p.. suedezul 
Hakan Lindberg (,,Fiat“) — 3 503 p.p. Șl 
italianul Giulio Bisulli (,,Fiat“) — 3 «13
p.p. Dintre cele 69 de mașini care au 
luat startul in această dificilă cursă, nu
mai 13 au trecut linia de sosire.

La Las Vegas se desfășoară în prezent 
un mare turneu internațional de golf la 
care participă o serie dintre cei mai 
buni jucători ai lumii. După disputarea 
a două manșe, pe primul loc in clasa
ment se află John Manhaffey cu 134 
puncte. îl urmează — cu același punctaj 
— Arnold Palmer, unul dintre favori*ii 
competiției și Lanny Wadkins. Un alt 
mare favorit, Jack Nlcklaus, ocupă lo* 
cui 4 cu 135 p.

centrul terenului, multe pase, 
ne încercări de străpungere a 
rărilor. De fapt, în acest meci 
prinzător. îndeosebi, pentru jucăto
rii noștri) avea să se tragă foarte 
puțin pe poartă. în min. 50 Adama
che a fost nevoit să blocheze Ia 
picioarele lui Pano, scăpat singur 
în careu. Min. 60 : pe partea dreap
tă Dumitrache fentează in stilul 
său. intră in careu, pasează, dar 
cînd Lucescn este pe punctul de a 
intercepta mingea, e faultat clar în 
careu, insă arbitrul a refuzat lovi
tura de la 11 m. A fost singura 
.greșeală a lui Vamvacopoulos. Au 
urmat minute dificile pentru jucă 
torii noștri ! Fundașul Gjika a cen
trat spre colțul porții și Adamache 
a fost nevoit să trimită în corner 
(min. 62), Pano, deci tot Pano, a 
trimis balonul în bară, dar se afla
se in ofsaid. Min. 67 : mare ocazie 
de gol, dar Dembrovschi trimite 
mingea, cu capul, în bară. Oaspeții 
profită de căderea echipei noastre 
și, surprinzător, au inițiativa, atacă 
mai mult. A încercat din nou Pano 
(min. 76) să-l învingă pe Adama
che, însă mingea a trecut pe lîngă 
poartă. Și totuși, echipa noastră pu
tea cîștiga cu 3—0. In min. 89,
Lucescu i-a dat o pasă excelentă 
lui Sătmăreanu. Venit in viteză, a- 
eesta a șutat puternic, însă exact 
in locul unde se afla fundașul 
Gjika, care a respins de pe linia 
porțL evitind un gol aproape sigur, 
A fost una din puținele faze „cal
de" pe care le-am consemnat 
acest final de meci.

Căcredeam

1ULOS

R F. A GERMANIEI : DERBYUL 
A FOST CÎȘTIGAT DE BAYERN

echipă 
alba- 
făcut, 
t ce 

cent dat.

pauza, 
la cî- 

Portarui 
atacantul Pano

simplu a turneului de 
va opune pe iugoslavul 
americanul Bob Lutz.

Finala probei de 
tenis de la Essen
Nikola PlUci șl --------
în semifinale. Pllici l-a eliminat cu 1—6, 
8—3, 6—4 pe Clift 
l-a învins eu 7—6, 
mail el Shafed.

Rlchey, iar Bob Lutz
6—4 pe egipteanul is-

Cehoslovaciei a învins 
formația Poloniei în

Echipa de tenis a 
cu scorul de 4—1 ---------.-
primul tur al Cupei europene de tenis 
pe teren acoperit. Partidele din ziua a 
două a acestei întilnlri, disputate la 
Praga. s-au soldat cu următoarele rezul
tate • Zednik — Niedzcwski 4—6, 6—1,
9—7: Hrebek — Fibak 7—5, 5—7, 6—2; 
Nowicki, Rybarczik (Polonia) — Sem-

♦

ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE

Etapa a IX-a a campionatului 
vest-german a programat partida 
dintre primele două clasate, Ba- 
vem Miinchen — V. f B Stuttgart, 
întîlnirea derby desfășurată la 
Stuttgart, s-a încheiat cu victoria 
formației Bavem (1—0) «rin golul 
marcat de Hoeness în min. 17. Jo
cul s-a desfășurat ne o ploaie to
rențială în fața a 60 000 de spec
tatori Scorul nedreptățește echipa 
gazdă, care a dominat mai mult. 
In urma acestui rezultat Bavern 
conduce acum detașat în clasa
ment.

în urma scorului egal (2—2). rea
lizat de Fortuna DOseldorf în me
ciul cu Hannover 96. prima echi
pă trece pe locul 2 în clasament. 
Cu u>n rezultat surorizS s-a înche
iat meciul dintre Schalke 04 si 
Eintracht Brnnnșchweig: 0—1. Es
te nrima înfrîngere suferită de 
gazde ne teren propriu dună 22 
de meciuri 1 O victorie cote<’orjcă 
a ob+innt •nona promovată Wnn- 
nentrier cv (4—1) în tot.a echipei 
Pw-tha B.s C Tn acest ioc. ,Tnng, 
pn-rv* a. 3.nfiva+ rvi-riQ t-mt țh’tH 
pAhîna q Tui Mun-
rbpn. a crAhjrf

Alt.® rerulta+o M V Dn^hurs 
Kickers Offenbach 4—0. Ein

tracht Frankfurt — Werder Bre
men 2—2. Borussia Monchenglad- 
bach — Rott-Weiss Oberhausen 
4—1, Hamburger S.V. — V.f.L 
Bochum 2—1, F.C. Kaiserslautern— 
F.C. Koln 2—1.

în clasament conduce Bavern 
Miinchen cu 15 p urmată de For
tuna Diisscldorf și V.f. B Stuttgart 
cu cîte 12 p, F.C. Koln 11 p, Wup- 
pertaler S.V. 10 p. Tn clasamentul 
golgeterilor: Miiller (Bayem Miin- 
chen) 11 goluri, Budde 
Diisseldorf) 7 g, Heynkes 
Monchengladbach) 7 g, 
(MSV Duisburg) 7 g,
(Kickers Offenbach) 6 g. Priipper 
(Wuppertaler SV) 6 g etc.

J. NEUSSER

(Fortuna 
(Borussia 
Wunder 

Kosteddc

ANGLIA : LIVERPOOL Șl ARSE
NAL LUPTĂ PENTRU PRIMUL 

LOC

Rezultate înregistrate în campio
natul englez : Arsenal — Manches
ter City 0—0 ; Chelsea—Newcastle 
United 1—1 ; Coventry City — Bir
mingham 0—0; Derby County

iată, ea are un excfelent început 
de campionat, cu un singur punct 
pierdut în patru etape, practicînd 
un joc spectaculos, plin de inven
tivitate. Nu putem afirma acum că 
ea va cîștiga „lo scudetto", sîntem 
convinși, însă, că ea se va număra 
printre fruntașe. Duminică, Roma 
a învins pe teren propriu pe Na
poli, e drept la limită, dar a stă- 
pînit jocul cu autoritate majorita
tea timpului, ratînd numeroase o- 
cazii favorabile. Amprenta „magu
lui" asupra stilului de joc al echi
pei este evidentă, echipa lui Her
rera remarcîndu-se printr-o excep
țională pregătire fizică.

Partida centrală a etapei de ieri 
s-a disputat la Torino între actu
ala campioană, Juventus, și Milan. 
Meciul, spectaculos și de un bun 
nivel s-a terminat la egalitate după 
ce oaspeții au condus multă vre
me cu 2—1. In rest, rezultatele 
etapei sînt normale, chiar victoria

!• A.S.A. Tg. Mureș în grupă cu o echipă iugoslavă și una alba
neză • Jocurile se vor disputa în 1973, la datele cupelor euro
pene • Competiția de tineret — în Iugoslavia • Trakia Plovdiv 

a cucerit Cupa Balcanică 1972

Mingea șutate de 
Dembrovschi te 
îndreaptă s?~e 
plasa porții al
baneze, printre a- 
păritorii derutați 

fenta lai Săt- 
măreanu

de

S.
Fotografii

S'
de

BAKCSY și D. NEAGU

Din cauza unui deranja
ment intervenit in circuitul 
telefonic cu Tirana, nu nc-a 
parvenit, pină la închiderea 
ediției, rezultatul meciului 
dintre echipele de tineret ale 
Albaniei și României.

Adversarele echipelor românești 
în cupele europene, Real Madrid 
și Rapid Viena au fost învinse ieri 
în campionatele țărilor respective.

în campionatul Spaniei, Real Ma
drid a fost învinsă pe teren, pro
priu de Corruna cu 1—0.

în campionatul Austriei, Rapid 
Viena a fost întrecută, tot pe teren 
propriu, de A.S.K. Linz cu 2—1.

După cum am anunțat, săptămîna 
trecută a avut loc la Skoplje ședin
ță Secretariatului permanent al Cu
pei Balcanice la fotbal, la care fe
derația noastră a fost reprezentată 
de tov. ing. Ștefan Socaciu. mem
bru în Biroul Federal F.R.F.

La această ședință au fost luate 
în discuție cîteva probleme privind 
activitatea fotbalistică din Balcani.

S-a stabilit astfel ca ediția 1973 
a Cupei Balcanice pentru selecțio
natele de tineret să fie organizată 
de federația iugoslavă la Skoplje, 
între 1 și 8 august. Iugoslavia, Ro
mânia și Grecia vor juca în seria I, 
iar Bulgaria, Turcia și Albania în 

.. seria a II-a. în mod definitiv, da
tele vor fi stabilite cu prilejul șe
dinței comitetului de Ia 28 noiem
brie a.c. Ia Istanbul (secretariatul 
permanent al Cupei Balcanice a 
fost preluat de forul turc). De ase
menea, la aceeași ședință se va lua 
o hotărîre și in privința reluării 
Balcaniadei pentru primele repre
zentative.

în fine, conferința a alcătuit gru
pele Cupei Balcanice inter-cluburi 
și programul de jocuri. A.S.A. Tg. 
Mureș face parte din grupa A, îm
preună cu Sutieska Niksice (Iugo
slavia) și echipa albaneză care ur
mează să fie desemnată. Cealaltă 
grupă B, este formată din Lokomo-

tiv Sofia (Bulgaria). Beșiktaș Istan
bul (Turcia) și Aris Salonic (Gre
cia). în ce privește datele jocurilor, 
reprezentantul federației turce a 
propus ca meciurile să se dispute 
în aceleași zile în care au loc și 
partide pentru cupele europene, în 
felul acesta fiind mai ușoară pro
gramarea 
este 
(toate 
1973) :

7.111
— Beșiktaș.

21.111 : SUTIESKA -
Beșiktaș — Lokomotiv.

11.IV : A.S.A. — ALBANIA și Lo
komotiv — Aris.

25.IV : Sutieska 
Beșiktaș — Aris.

23.V : A.S.A. — SUTIESKA 
Aris — Lokomotiv.

30.V : ALBANIA — A.S.A. și 
komotiv

Datele 
fixate.

Tot la
rul finalei ediției 1972, Intre Vardar 
Skoplje și Trakia Plovdiv (în tur : 
5—0 pentru Trakia). De data aceas
ta a cîștigat Vardar cu... 4—0 (2—0) 
și puțin a lipsit ca gazdele să ega
leze scorul general. Trofeul a re
venit echipei Trakia.

lor. Ceea ce s-a 
că programul arată 
jocurile vor avea

: Albania — Sutieska

A.S.A.

NE NVTNSĂ DE 10 ANI IN CAMPIONATUL DE POLO

DINAMO A PIERDUT (2-3) IERI
admis. 
astfel 

loc în

și Aris

A.S.A. și

Albania Și

Și

— Beșiktaș.
finalei (duble) n-au

Lo-

fost

Skonlje s-a disoutat retu-

ADVERSARELE ECHIPELOR 
ROMÂNEȘTI, ÎNVINSE IERI 

IN CAMPIONAT

ÎN FAȚA RAPIDULUI PENTRU PRIMA OARA!
...8 iulie 19(52. In campionatul na

țional de polo, Steaua învingea pe 
Dinamo cu 4—1. De atunci, echipa 
din Ștefan cel Mare a susținut în 
prima competiție a țării aproape 200' 
de partide dintre care a cîștigat ma
rea majoritate la scoruri concludente 
și a realizat cîteva scoruri egale. 
Impresionantul șir de succese — nu 
am aflat încă un caz asemănător în 
istoria campionatelor din alte țări 
europene — a fost întrerupt ieri la 
amiază cînd, pentru prima oară în
tr-un meci oficial, Rapid a învins 
pe Dinamo cu 3—2 (0—0, 0—1, 
2—1).

Desfășurarea întrecerii dintre 
două candidate la titlu, prima 
turneul final găzduit In aceste 
de piscina Floreasca, chiar dacă nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic deo
sebit, a plăcut publicului prin dra
matismul din final și răsturnările 
spectaculoase de pe tabela de mar
caj. Jocul a fost extrem "le îndîrjit 
în prima repriză, cu multe eliminări, 
dar scorul a rămas alb. Primul gol

1—0,
cele 
din 
zile

Dispută aeriană între Charlie George (nr. 10) de la
Jeffries de la Manchester City. Partida s-a încheiat

Arsenal și Derek 
cu un scor alb

Telefoto : A.P.-AGERPRES

fost consemnat abia 
Ia un contraatac di- 
sup. numerică) au

al partidei a 
în min. 13,45 : 
naniovfeștii (în 
înscris prin Novac. Au urmat o se
rie de șarje succesive de ambele 
părți, dar Frățilă și Mureșan nu au 
putut fi învinși. Abia în repriza a 
treia a survenit și egalarea : C. Rusu 
a șutat de la distanță la colț, fă- 
cind inutilă intervenția portarului di- 
namovist (1—1).

Finalul a fost de-a dreptul pal
pitant. In min. 23, un șut de Ia t 
metri al lui D. Popescu se stre
coară printre brațele apărătorilor ra- 
pidiști și a fost 2—1 pentru Dinamo. 
Apoi Novac s-a aflat într-o situație 
bună, dar „bolta" sa a întîlnit bara 
In faza următoare, același C. Rusu. 
la capătul unui contraatac, restabi- 
lește egalitatea (2—2). In continuare, 
șansa 
chipe.
primit 
vește 
„om în plus", a ratat prin D. Po-

a surîs pe rînd ambelor 
Băjenaru reia din void un 
de la Olac, dar mingea se 
de bară. Apoi, Dinamo,

e- 
pas 
lo- 
cu

pescu, iar Rapid — tot în superio
ritate numerică — pierde atacul prin 
scurgerea celor 45 de secunde (!). Și 
în ultimele momente ale partidei, 
tind se părea că nimic nu se va mai 
întîmpla în bazin, după o decizie 
mult controversată a arbitrului 
I. Drăgan (asupra căreia vom re
veni pe larg), încheiată cu un anga
jament „unu Ia unu“, Țăranu a șu
tat prin șurub, surprinzîndu-1 pe 
Frățilă : 3—2.

Arbitrul I. Drăgan a condus nesi
gur, cu greșeli care nu au influen
țat rezultatul final, tn cel de al 
doilea meci al zilei: Voința — 
I.E.F.S. 7—5 (0—1, 3—2, 2—0, 2—2).

în urma acestor rezultate, Dina
mo și Rapid se află la egalitate de 
puncte, prima echipă avînd avan
tajul golaverajului superior. Astăzi, 
de la ora 18, sînt programate me
ciurile Rapid — I.E.F.S. și Dinamo — 
Voința.

Scheffield United 2—1; Everton— 
Ipswich Town 2—2 ; Manchester 
United — Tottenham Hotspur 1—4; 
Norwich City — Liverpool 1—1 ; 
Southampton — West Bromvich 
Albion 2—1 ; Stoke City — Leices
ter 1—0 ; West Ham United — 
Crystal Palace 4—0; Wolverhamp
ton Wanderers — Leeds United 
0—2.

în clasament conduce echipa Li
verpool — 22 p (din 15 meciuri), 
urmată de Arsenal — 21 
meciuri), și Leeds — 20 
meciuri).

ITALIA: ROMA TN 
DUPA 4 ETAPE

celeilalte echipe

A. VASILIU

p (din 16
p (din 15

FRUNTE

Fără îndoială, echipa acestui în
ceput de campionat este formația 
antrenată de Helenio Herrera, Ro
ma. în comentariile dinaintea în
ceperii sezonului se vorbea foarte 
mult despre Juventus, Milan, In- 
temazionale sau Cagliari, formația 
romană fiind aproape uitată. Și

celeilalte echipe din Roma, Lazio, 
la Vicenza în fața lui Lanerossi, 
sau înfrîngerea Bolognei — pe care 
actualul campionat o găsește com
plet debusolată, aflîndu-se după pa
tru jocuri pe ultimul loc — pe 
terenul noii promovate Ternana. 
Iată rezultatele și autorii goluri
lor : Atalanta — Verona 0—1 (Bu- 
satta), Fiorentina — Torino 0—0, 
Internazionale — Cagliari 1—0 
(Boninsegna), Juventus — Milan 
2—2 (Salvadore și Causio, respec
tiv Rivera și Bigon). Lanerossi Vi
cenza — Lazio 1—2 (Speggiorin, 
respectiv Nanni și Chinaglia). Pa
lermo — Sampdoria 0—0. Roma — 
Napoli 1—0 (Scaratti), Ternana — 
Bologna 2—0 (Beatrice și Lucchit- 
ta). în clasament, după patru etaue 
conduce Roma cu 7 p, urmata de 
Milan, Napoli, Lazio și Inter cu 
cîte 6 p. Clasamentul golgete- Tor 
are în frunte pe Rivera (Milan) cu 
5 goluri, urmat 
și Prati (Milan)

de Spadoni (Roma) 
cu cîte 4 goluri.

CESARE TRENTINI
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