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lordănescu (mascat de Anca, purtătorul tricoului nr. 3) 
bucureștean avea să „recidiveze" in finalul partidei.

tn ciuda opoziției lui Hu- 
rum fi Dumitru (Voința), 
Bulat (I.C.H.F.) aruncă la coș.

Șl MARIA LINCĂ (Metalul)

NICOLAE MUSTAfĂ (Dinamo)

deschide scorul in meciul Steaua — „U“ Cluj. Atacantul 
Foto : Paul ROMOȘAN

Învingători merituoși
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ORADEA. 5 (prin telefon, de la 
trimisul DMtru). Fără îndoială, acest 
al 52-lea campionat republican de 
cros a fost unul dintre cele mai 
reușite din istoria competiției, iar 
impresia formată este susținută de 
către toți tehnicienii prezenți aici. 
Timpul superb — a fost o verita
bilă zi de primăvară — cadrul na
tural, cu totul remarcabil — tra
seu! amenajat în pădurea din veci
nătatea Băilor Felix este ideal pen
tru cros — dirzenia și spectaculo
zitatea tuturor curselor, organiza
rea excelentă — iată factorii care 
au concurat Ia succesul total al 
faze: finale a campionatului. în 
plus, sistemul de organizare, cu 
etape de zonă, a asigurat întreceri
lor finale și un nivel calitativ ridi-

SASCHETBALISTII DE LA I.C.H.F. ÎNVINGĂTORI 
LA SCOR CU VOINȚA BUCUREȘTI (63-46)

cat, majoritatea concurenților 
672 de participanți — dovedindu-se 
bine pregătiți.

Vedetele concursului au fost, ca 
și la ediția de anul trecut, de la 
Sibiu, Nicolae Mustață, Maria Lincă 
și Gheorghe Ghipu, toți trei învin
gători detașați. în proba seniorilor 
(10 000 m) dinamovistul N. Mustață 
a făcut o cursă solitară--- s-a des
prins după 2 000 m de toți adversa
rii și a cîștigat cu mare ușurință 
cel de-al 7-lea titlu de campion na
țional la cros al carierei sale.

In cursa senioarelor se aștepta, 
în absența nejustificată a Nataliei 
Andrei, un duel strîns între Maria 
Lincă, invingătoarea de anul trecut, 
și Rafira Fița. Cele două atlete au 
alergat cot la cot trei sferturi din 

. distanță (2 000 m), apoi, bucureș- 
teanca s-a desprins, terminînd cursa 
epuizată, dar cu un avans confor
tabil.

Gheorghe Ghipu și-a etalat din 
nou excepționalul și polivalentul 
său talent cîștigînd proba juniori7 
lor de categoria întîi (5 000 m) în- 
tr-o manieră de mare campion. 
Timpul pe care l-a realizat (15:30,0), 
ne un teren denivelat și moale, 
este foarte promițător pentru 
„pistă".

Iată clasamentele complete, indi
viduale și pe echipe, ale tuturor fi
nalelor, în ordinea desfășurării lor :

Vladimir MORARU

• Jiul, la egalitate de puncte cu deținătoarea primului loc • Primele nouă echipe 
această etapăpe distanța a două puncte • Roznai a marcat și in

• Numai 13 goluri opt jocuri pe terenuri bune

Steaua
Jiul
Sportul studențesc
F. C. Argeș
A.S. Armata Tg. Mures
C.F.R.
C.S.M. Reșița
Farul

-,,U" Cluj
— Steagul roșu
— Univ. Craiova
— Sport Club Bacău 0—0
— Dinamo 1—0
— U.T.A. 1—1
— Petrolul 1—1
— Rapid (disputat 

sîmbătă)

CLASAMENTUL

Meciuri pe muchie de cuțit, în a 
campionatului Diviziei A. patru 
jocuri încheindu-se, de altfel, ia

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

Meciurile disputate ieri, în etapa 
i IV-a a campionatului național de 
baschet masculin, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate.

I.C.H.F. — VOINȚA BUCUREȘTI 
63—46 (28—18). In acest derby al 
neînvinselor baschetbaliștii de la 
I.C.H.F. au fost net superiori de-a 
lungul întregii partide, pentru că 
adversarii nu le-au opus o rezisten-

ță prea serioasă. Sportivii de la 
Voința, din rîndul cărora 
Zisu, unul dintre cei mai 
câtori de pînâ acum, nu 
suficient de organizați în 
ofensive pentru a putea depăși apă
rarea tenace a I.C.H.F.-ului. în a- 
ceste condiții, formația antrenată 
de Mihai Ionescu s-a impus din 
primele minute (min. 8: 13—6) și,

a lipsit 
buni ju- 

au fost 
acțiunile

altemînd contraatacurile cu jocul 
pozițional, s-a distanțat treptat și 
sigur. în min. 37, cînd tabela indi
ca un avans de 25 de puncte (61 — 
36), I.C.H.F. a „oprit motoarele", 
permițînd echipei Voința să refacă 
din handicap. Prin comportarea în

(Continuare tn pag. a 4-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

noua etapă a 
din cele 8 

egalitate, trei 
tranșîndu-se la Un singur gol diferență și doar unu! 
oferindu-ne un scor mai concludent, la realizarea că
ruia, se pare, a avut însă amestec și arbitrajul. ..

Etapa a fost marcată și de un rezultat-surpriză, care 
a dus la schimbarea liderului. Rotația din fruntea 
clasamentului a devenit un lucru obișnuit in acest 
campionat, dar Farul, jucînd acasă, avea perspec
tiva de a-și menține locul și de a evita astfel săp 
tăminalul schimb de ștafetă. Un gol al Rapidului, în 
scris la începutul partidei și apărat apoi cu străș 
nicie, a făcut însă ca liderul să se 
mai în momentul cînd folosind o 
rească — avea vînt favorabil...

Noul comandant de pluton este 
înaintat etapă de etapă, ojungind 
urmă toate celelalte echipe. Este greu de spus, însă, 
dacă „domnia" ei va fi mai lungă decît a celorlalți 
lideri.

Perspectivele sint, în orice caz, mai bune decit 
ale altor pretendenți. Nevisată, poate, este poziție 
Jiului, care, după nouă etape, ocupă locul al doilea 
în clasament. la egalitate de puncte cu Steauo. 
Performanța este remorcabiiă, chiar dacă pe lungul 
drum al campionatului multe

Suporterii dinamoviștilor au, 
zamăgiți. Echipa lor nu 
breack-ul care i-ar permite să 
durile adversarilor.

Codașele clasamentului, C.S.M. Reșița și Sportul 
studențesc’ nicT “n-âu"cîșfigat, nici n-au pierdut. Dar, 
un asemenea bilanț, după meciuri susținute pe teren 
propriu și în condițiile precare din clasament, mai 
degrabă este descurajator (J. BERARIU).

prăbușească toc 
expresie marină-12
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21— 9
14— 12 
10— 7
7— 9

12— 4 
18—15 
12—10
15— 13
13— 11

5— 7
18—20
16— 14

4— 6
9—20
9—15

10—21

Steaua, care c 
acum să lase în

STEAUA 
Jiul 
C.F.R. 
Farul 
Steagul roșu 
„U" Craiova 
Dinamo

8. U.T.A. 
Sport Club 
Petrolul 
A.S.A. 
F. C. Argeș 
Rapid 
„U" Cluj

15. C.S.M. Reșița
16. Sp. studențesc

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14. se mai pot întîmpla. 

însă, motive să fie de- 
reusește să realizeze 
producă alarmă în rin*

DE LA POLITEHNICA BUCURfȘTI 
ÎNVINGĂTOARE IA BRAEISLAVA 

în cadrul turneului internațional 
feminin de baschet de la Bratisla
va, echipa Politehnica București a 
întîlnit formația Universității din 
Brno, pe care a învins-o cu scorul 
de 81—63 (46—27). Baschetbalistele 
românce au prestat un joc de o 
bună valoare tehnică, acțiunile lor 
în viteză și precizia în aruncările 
de la semidistanță fiind principalele 
atuuri ale victoriei.

Intr-un alt joc, Slovan Bratislava 
a dispus cu 72—48 (36—26) de Lo
komotiv Bratislava.CU ERAM A

RUGBYSTH SE PREGĂTESC

MIERCURI - UN PRIM JOC DE VERIFICARE

CU 0 SELECȚIONATĂ STUDENȚEASCĂ FRANCEZĂ

vreo zece ani încoace, noiem
brie a devenit o „lună a rugbyului“, 
deoarece ea coincide cu principalul 
test, singurul care ne certifică va
loarea internațională — meciul tra
dițional cu XV-le Franței. Nici anul 
acesta nu face excepție de la regulă, 
și iată-ne în pline pregătiri pentru 
a-i primi pe rugbyștii galici așa... 
cum se cuvine. Acest important joc 
va avea loc la finele lunii (26), la 
Constanța, oraș în care sportul cu 
balonul oval cunoaște o frumoasă 
răspîndire. Dar pînă la „marele 
meci", naționala noastră va mai trece 
două examene, firește mai ușoare. 
Este vorba de întîlnirea cu o selec
ționată universitară franceză (partida 
va avea loc miercuri 8 noiembrie, 
pe stadionul Parcul Copilului), echi
pă destul de redutabilă, care va fi 
condusă de celebrul internațional
Pierre Villepreux, și de un
amical inter-țări, România — 
a Germaniei (12 noiembrie, pe 
lași stadion bucureștean).

în vederea tuturor acestor 
niri, dar mai ales in așteptarea par
tidei cu Franța, întotdeauna anga- 
jantă prin ecoul deosebit pe care-1 
stîrnește, pregătirile sportivilor noștri 
au. început Astfel, . ieri dimineața, 
beneficiind de splendidul cadru na
tural al stadionului din Snagov și de 
o vreme admirabilă, lotul reprezen- 
tativ s-a antrenat tn compania echi
pei Sportul studențesc. A fost un 
meci agreabil, deosebit de util, în

Dragomirescu 
neobositul căpitan 
al echipei națio
nale — manifestă 
o formă excelentă

ETAPA VIITOARE (12 noiembrie)

F. C. Argeș
Sport Club Bacău 
„U" Cluj
Univ. Craiova 
Steagul roșu 
Dinamo
Petrolul
Rapid

— Sportul studențesc
— A.S. Armata
— Farul
— Steaua
— C.F.R.
— C.S.M. Reșița
— U.T.A.
— Jiul

CLASAMENTUL GOLGETERILOR

8 GOLURI: Năstase (Steaua), 
Roznai (Jiul) ;

6 GOLURI : lordănescu (Steaua), 
Oblemenco (Universitatea Craiova) 
— 1 din 11 m., Naghi (A.S.A.) — 
2 din 11 m.

5 GOLURI: Troi (F.C. Argeș), 
Marcu (Universitatea Craiova), Lu-

cescu (Dinamo) — 1 din 11 m., Pes
carii (Steagul roșu) — 1 din 11 m. ;

4 GOLURI : Kun (U.T.A.), Mu- 
reșan (A.S.A.). M. Sandu (Sportul 
studențesc), Dembrovschi (Sport 
Club) — 1 din 11 m etc.

meci
R.F.
ace-

intil-

care s-a făcut o mare risipă de ener
gie, balonul circulînd cu remarcabilă 
viteză de la un compartiment la altul, 
solicitîndu-se în acest fel din plin 
toată capacitatea tehnică și fizică a 
jucătorilor. După meci, antrenorii lo
tului (T. Rădulescu și R. Demian) 
s-au declarat mulțumiți de compor
tarea de ansamblu a echipei și de 
joc, în general. (S-au înscris 15 în
cercări, la capătul unor acțiuni bine 
concepute).

Echipa care a jucat : Bucos (Dur- 
bac) — Constantin, Motrescu, Drcgo- 
mirescu. Nica — Marica, Florescu 
(Bărgăunaș) — Rășcanu, FI. Constan-

tin, Fugigi — Dărăban, Postolache 
(Atanasiu) — Ciornei (Drăgulescu). 
Ortelecan, Dinu.

D. CALLIMACHI

P.S. Singurul regret : surprinzătoa
rea absență de Ia acest joc de veri
ficare a rugbyștilor echipei Universi
tate;! din Timișoara, care, credem, ar 
fi meritat oricum mai multă atenție. 
Ei sint doar campionii țării și sin
gurii care in acest an au infrint 
(6—0) pe liderul clasamentului 
(Steaua). Dar despre problema selec
ției, intr-un articol viitor.

In sfirșit, meciuri de bună calitate
A Al______ ______ _ I •

Cele 18 formații de lupte greco- 
romane angajate în lupta pentru 
cucerirea titlului de campioană 
și-au disputat ieri întîlnirile din 
cadrul penultimei etape a întrece
rilor din serii.

La București, Pitești, Rădăuți, 
Brașov, Timișoara și Oradea, cei 
mâi buni luptători ai stilului gre- 
co-romane au concurat cu mai 
multă hotărire, au realizat partide 
mai dinamice ca in etapele prece
dente, arbitrii fiind mai puțin obli
gați să dicteze decizii de duble 
descalificări.

în triunghiularul de la București, 
unde s-au întîlnit trei formații 
clasate în primele 5 locuri in seria 
Est am asistat la întreceri de un 
rar dinamism, competitorii — în 
marea lor majoritate, dovedind o 
bună pregătire — au luptat cu ar
doare pentru fiecare punct, reali- 
zînd meciuri de toată frumusețea. 
Echipele Metalul București (loc 2)

I Dinamo (masculin), Rapid și Penicilina (feminin), 
naționale de volei [ sjngUre|g gchipg care nu au curoscut înfrîngerea

IN DIVIZIILE

Aluminiu Slatina 
rea Galați (loc 5) 
toată puterea de 
acumula punctele 
în primele trei locuri din serie, 
performanță care dă dreptul de a 
evolua în turneul final 
pionatului.

Meciurile disputate în sala de 
atletism „23 August" 
fără excepție — au fost viu dispu
tate, cu multe acțiuni tehnice, care 
au satisfăcut publicul prezent în 
număr mare la aceste întreceri.

Luptătorii de Ia Metalul Bucu
rești, cu o formație mai omogenă 
și mai bine pregătită, au cîștigat 
ambele întîlniri susținute, luînd o 
serioasă opțiune pentru a participa 
în turneul final. Victoriile metalur- 
giștilor (24—8 cu Dunărea Galați 
și 20—8 cu Aluminiu Slatina) au 
fest obținute în urma unor meciuri 
de mare luptă, de cele mai multe 
ori decizia stînd sub semnul între
bării pînă la ultimul fluier al ar
bitrului de saltea. Dintre luptătorii 
de la Metalul s-au remarcat S. 
Marinescu (semimuscă), E. Hupcă 
(ușoară), 
cie) care 
torii.

Foarte 
sportivii

(loc 3) și Dună- 
s-au angajat cu 
luptă pentru a 
necesare clasării

al cam-

aproape

și C. Penciu (semimijlo- 
au realizat cite două vic-

bine s-au comportat și 
de la Aluminiu Slatina,

Mihai TRANCA

(Continuare tn pag. a 4-a)

Din păcate, cu puține, foarte puține excepții, partidele etapei a VT-a 
a campionatelor naționale de volei nu au satisfăcut pe spectatorii pre
zenți în săli, echipele competitoare oferind jocuri de o factură tehnică 
modestă. De notat, victoria categorică a Universității Craiova în fața for
mației I.E.F.S., la masculin, precum și buna comportare, în continuare, a 
voleibalistelor de la Rapid și Penicilina, învingătoare in deplasare, singu
rele neînvinse pină acum.

MASCULIN
STEAUA A ÎNVINS, DAR...

Disputat în sala Dinamo, meciul 
dintre Steaua și Viitorul Bacău a 
plăcut mai mult datorită ambiției 
cu care au luptat pentru victorie 
ambele sextete (în special, băcă
uanii), decît ca urmare a acurate
ței procedeelor tehnice, capitol la 
care am înregistrat numeroase mi
nusuri, cu deosebire la preluare

să-și valorifice mai bine forța de 
atac. De lăudat dorința antrenori
lor T. Tănase (Steaua) ți V. Pe- 
trișor (Viitorul) de a utiliza în for
mații numeroase elemente tinere, 
cu frumoase perspective. Am re
marcat pe : Stamate, Bartha, Dan 
Ionescu, de la învingători, respec
tiv, Gavrilă și Ciuhureanu. Au ar
bitrat bine: M. Zelinschi și V. 
Savu.

Emanuel FANTANEANU
_____________  , i Și 

la apărarea în linia a doua. în ’ C----- Xi.
în 
al 

Steaua

fiecare set, cele două formații 
mers „cap la cap”, pentru ca 
finaluri (cu excepție? celui de 
II-lea) voleibaliștii»’ de la

RAPIDUL PUS TN DIFICULTATE 
DE ULTiMA CLASATĂ

Așa cum am prevăzut în avan
cronica jocului, voleibaliștii de la

Electra i-au pus în dificultate pe 
cei de la Rapid, care au obținut 
greu victoria. Din nou, am asistat 
la o evoluție foarte slabă a giu- 
leștemlor, care și-au depășit adver
sarii mai mult ca urmare a greșe
lilor comise de aceștia, precum și 
a căderii lor fizice din ultima par
te a partidei. Oricum, pentru am
biția cu care eu abordat Intîlnirea, 
sportivii de Ia Electra merită toate 
felicitările. Totodată, trebuie să ne 
exprimăm dezacordul pentru atitu
dinea antrenorului Aurel Drăgan 
de la Rapid, care a adoptat, în mo
mentele cind era depășit, tactica 
„tragerii de timp- (și la volei este 
posibil așa ceva !) — prin proce
dee ce nu merită să mai cheltuim 
spațiul spre a le enumera — mo
tiv pentru care și-a atras dezapro
barea publicului. A condus slab 
cuplul: I. Armeanu — C. Florescu.

STUDENȚII CRAIOVENI 
NET CIȘTIGATORI

Comportîndu-se, din nou, remar
cabil, voleibaliști de la Universita
tea i-au depășit categoric, în toate 
compartimentele, pe cei de la 
I.E.F.S. S-au evidențiat, cu deose
bire, Braun și Bojan, respectiv 
Mânu. A condus cuplul clujean 
V. Moraru — V. Chioreanu (V. PO- 
POVICI — coresp).

MECI MARATON IA CLUJ

Atit Universitatea, dt ți Poli
tehnica Galați au furnizat o lupți 
dirză, care a plăcut numerosului 
public, la capătul căruia clujenii 
au realizat o victorie pe 
meritată. S-au remarcat: 
M. Popa, Vaida, de la gazde, res
pectiv, Dumitrescu și Stere, Briga-

deplin 
Binda,

(Continuare tn pay. aia)

Marin Dumitru (Dunărea Galați) și-a dus adversarul la parter și încearcă 
obținerea tușului, dar Ion Popa (Aluminiu Slatina) rezistă.

Foto: V. BAGEAC

FINALA CAMPIONATULUI FEMININ DE ȘAH

FAVORITELE TURNEULUI SE DETAȘEAZĂ
• POIIHRONIADE 8 PUNCTE DIN 8 PARTIDE!

întrecerea celor mai bune jucătoare 
de șah ale țării continuă In sala Ca
sei de cultură a studenților din Cluj. 
După un Început echilibrat, marcat 
de citeva surprize, valorile recunos
cute ale eșichierului nostru feminin 
s-au impus cu autoritate. Campioana 
țării, de pildă, maestra internațională 
Elisabeta Polihroniade. a realizat o 
senzațională serie de opt victorii con
secutive ! Cinci partide la rind a ciș- 
tigat Suzana Makai, iar 4 */2 puncte

1
din 5 a obținut Maria Pogorevici. 
Lupa pentru titlu se va da, probabil, 
Intre aceste trei cnocurente. Polihro
niade se intllnește cu Pogorevici în 
runda a 9-a, iar cu Makai in runda 
a 12-a. Partida Pogorevici — Makai 
este programată în runda a 11-a.

Tn acest „trio" se pot încadra ori- 
cind Vera Zsigmond, autoarea unui 
excelent rezultat de 4 puncte din 5 
partide (o întreruptă), și Margareta 
Teodorescu, care — deși a pierdut

cu totul surprinzător la Clara Borsoț 
— w menține in plutonul fruntaș.

în partidele întrerupte s-au inre* 
glstrat rezultatele : Gheorghe — Ka- 
ribian Vs—Va, Steroiu—Jicman 0—1 
Borsoș—Teodorescu 1—0 (!), Băloia- 
nu—Gheorghe Va—-Va, Steroiu—Poli- 
hroniade 0—1, Runda a 8-a : Zsig- 
mond — Hie 1 0, Teodorescu — Ka- 
ribian 1—0, Nicola — Borsoș 1—0, Mi
roslav — Pogorevici 0—1, Makai — 
Băloianu 1—0, Gheorghe - Steroiu 
1—0, Polihroniade — Jicman 1—0.

CLASAMENTUL : Polihroniade 8, 
Pogorevici și Makai 6'2, Zsigmond 
5 Vi (1), Teodorescu 5 */3 p etc.
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BOX COMBINATA METALUL4- RAPID BUCUREȘTI ÎNVINSĂ LA CÎMPULUNG MUSCEL
Și această etapă a „Cupei F. R. 

Box" a avut o desfășurare interesan
tă, atractivă, soldată, ca și altădată, 
cu surprize. în această categorie pu
tem clasa partida dintre Combinata 
orașului Cîmpulung Mușcel și cea 
bucureșteană Metalul + Rapid, in 
care gazdele au obținut o frumoașă 
victorie, Dar, iată amănunte de la 
Inittlnirile disputate.
COMBINATA MUSCELUL ~ — 
METALUL + RAPID BUCUREȘTI 

13—9 !

+ C.S.O. — 
IUCUREȘTI

avut reprezentanți la categoriile mus
că, semigrea și grea, iar oaspeții la 
semimuscă și semigrea. Iată rezulta
tele In partidele ce au avut loc (pri
mii sînt băcăuanii). I. Coman b. p. 
N. Anton, I. Gherman m. n. cu I. 
Memet, I. Radu b. p. I. îoancea, I. 
Vlad b. p. N. Stanca, î. Samson b. ab. 
1 P. Miîea, N, Blaj p. ab. 2 Ia Negip 
Kerim.

Iile IANCU-coresp.
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
COMBINATA CARAȘ-SEVERIN 8—14

te de studentul congolez Mango Filips, 
aflat Ia studii în Craiova. Meritată 
victoria oaspeților.

Teodor COSTIN-coresp.

NICOLINA IAȘI — FARUL CON
STANȚA 5-17

Oaspeții, cu o garintură omogenă 
au realizat un meritat succes.

SELECȚIONATA CLUJ — CRIȘUL 
ORADEA 17—5

SELECȚIONATA BRAILA — DINA- 
MO BRAȘOV 13-9

S-A ÎNCHEIAT RALIUL 
MOTORETELOR ROMÂNEȘTI

NICOLAE BERLOIU-UN CAMPION MAI PUȚIN CUNOSCUT.

Numeroși iubitor! ai boxului 
din Ctmpulung Muscel au asis
tat la derbyul seriei 1 dintre boxerii 
localnici și cei al combinatei bucu* 
veștene Metalul -4- Rapid. Gazdele au 
realizat un frumos succes in fața 
puternicei echipe din Capitală. în 
partida vedetă a reuniunii au încru
cișat mănușile (In cadrul cat. semi- 
uțoară) vechii rivali, Aurel Simion 
și Constantin Stanef. După un meci 
de toată frumusețea victoria a reve
nit la puncte lui Simion. Celelalte 
rezultate (primii sînt sportivii local* 
Bici), In ordinea categoriilor : C. Stă- 
nescu b. ab. 1 M. Leoveanu, I. ștefan 
b. p. h. Constantinescu, N. Manea 
b. p. I. Lungu (!>, I. Mareș m. n. cu 
Răducanu Ivanciu, Gh. Vlad m. n. cu 
I. Mageri, A. pitigoi p. p. Tudor Ni- 
colae, I. Trașcă p. p. C. Nicolae, P. 
Cîmpeanu (M-|-R) ctștigă fără adver
sar, lancu Anghel ciștigă fără adver- 
tar.

Decebal BADULESCU-coresp.

COMBINATA BAIA MARE 4. SATU 
MARE — MOTORUL ARAD 15-7

TnUlnire disputată, dar modestă ca 
valoare tehnică. Combinata, mai bine 
pregătită, a realizat o victorie meri
tată In fața unor boxeri ce s-au lă- 
Mt grtu depășiți. Rezultatele, în or
dinea categoriilor (primii sînt gazde
le) : AL Kolczer b. p. A. Turi, Z. 
Staneiu cîștigă fără adversar, V. Hre- 
niuc b. p. Al. Pahn in cel mai fru
mos meci al galei, I. Tunsu (Motorul) 
ciștigă fără adversar, L. Cheție d. p. 
D. Szekely,-1. Kiss m. n. cu St. My- 
hâlcie, I. Borchescu b. k. o. 2 V. Tirb, 
Gh. Man p. p. N. Moț, V. Frînc b. p. 
Gh. Deheleanu, Al. Coroianu b. p. R. 
Razia, L Siliște b. ab. 1 V. Morodan.

Vasile TOHATAN-coresp.
A.S.A. BACAU — PORTUL CON
STANTA 4- CIMENTUL MEDGIDIA 

13—7
O reuniune cu multe neprezentări 

In ambele fromații. Gazdele nu au

VOLEI
(Urmare din pag. I)

da de arbitri: Em. Costoiu, 
București, șt M, Marian, din 
dea. (I. POCOL — coresp.).

din 
Ora-

PRIMA VICTORIE

vic-Volnța Arad a reușit prima
♦orie în acest campionat depășind 
In trei seturi pe Tractorul Brașov.

Costea și A. 
Schreiber de la Voința. Au condus: 
V. Szakacs, din B. Mare, și I* An

S-au evidențiat:

în această partidă, reșițeanul Pa
vel Nedelcea a fost întrecut la punc

Medicina (in dreapta) încearcă să finalizeze o ncraă acțiune de atac pn» 
Elena Pandrea

Foto : Vasile BAGEAC

CAMPIONATELE NAȚIONALE
Cial la primirea serviciului. Dina- 
moviStele, cu Helga Bogdan, Ale
xandrina Constantinescu și Maria
na Popescu, în vervă, și-au valo
rificat experiența, obținînd o vic
torie comodă. Foarte bun arbitrajul 
brigăzii D. Mcdianu — I. Covaci. 
(EM. F.).

respectiv Constanța Bâlășoiu «: Eu
genia Rebac. Au arbitrat: L. Ciu
lea și L. Grun, ambii din Tg. Mu
reș. (P. IOAN — coresp.).

PENICILINA — CEL MAI BUN 
SETAVERAJ

DEGRINGOLADA FARULUI 
CONTINUA

Mult 
pei din 
nici în

așteptata revenire a echi- 
Constanța. nu t-a produs 
partida de ieri. Aflată pe

REZULTAT! TEHNICE
FEMININ : Dinamo — Conrtrcevml 

l—0 O. ÎS, 2). Universitatea București 
— I.E.F.S, 0—» (—12. —15. —«1. MM:- 
nlna — Farul Consuma »—« fi. 1. î>. 
Universitatea Cluj   Rapid 1—3 •a,
-7, 13. —11), C.S.M. Sibiu — Univer
sitatea Timișoara 0—3 
CaahlAul P. Neamț — 
4-3 (—5, -S, -7).

(—«. —ii. —«>• 
pvruaitn* ’IMt

învingind. din nou, cu 3—4, de 
această dată la P. Neamț pe Cea
hlăul. Penicilina lași are in mo
mentul de față cel mai bun setave- 
raj. Pietrenceie au ceda: categoric

TIMISORENCELE 
ÎNVINGĂTOARE LA SIBIU

î.
i. 
».
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s.
«.
■t.

Rapid 
Medicina
Penicilina 
Constructorul 
„U" Timișoara
Dinamo
t.E.r.s.
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IAR ION BOBÎLNEANU

• Metalul București pe primul
SLATINA, 5 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru). Ultima etapă a 
campionatului republican de regu
laritate și rezistență, desfășurată 
duminică pe ruta Slatina — Drăgă- 
nești Olt — Scomicești — Slatina 
(150 km de drum categoria I) a 
stîmit un deozebit intere» prin lo
calitățile pe unde a trecut carava
na motoretelor românești. Startul 
s-a dat — din minut în minut — 
din £a;a Consiliului popular orășe
nesc Slatina. Patru alergători, toți 
aparținfnd A. S. Poiana Cîmpina, 
n-au putut porni motoarele la sem
nalul arbitrului. în rest, motocicliș- 
tii rămași în cursă au trecut la 
orele indicate în carnetul de bord 
prin punctele de control.

Ca și în etapale anterioare, frun
tașii clasamentului și-au menajat 
motoarele, ore au răspuns la veri
ficările efectuate de oficiali. N-au 
lipsit, insă, nici surprizele neplă
cute, ele fiind, spre satisfacția tutu
ror, remediate prompt. în acest sens 
cel mai mu’*, a avut de lucru apre
ciatul antrenor Otto Stephani din 
Brașov. Pe traseu s-au aflat, pentru 
a vedea cura se comportă motoretele 
Jlobra* ș. reprezentanții construc
torilor, ta frunte cu Ion Mușunoiu, 
directorul administrativ al uzinei 
-6 Martie* din Zărnești.

Tocmai eirtd se credea că socote
lile au foot încheiate s-a stîrnit, ca 
din senin. panică pe ultima parte 
a întrecerii. Ce se intîmplase ? Li
derul clasamentului Ion Bobilneanu 
.singurul alergător cu 0 p.p.) ince- 
uoește viteza, fiind nevoit să se 
oprească, ei 19 km înainte de so
sire. El găsește rapid defecțiunea 
la motor, schimbă operativ o bujie 
«.-trasată, reglează evacuarea gaze-

UN ÎNVINS MERITUOS 

loc in clasamentul pe echipe 
lor ți apoi face o adevărată cursă 
contracronometru. Acul kilometră* 
jului de la bordul mașinii noastre 
care-1 urmărea nu scade sub TO 
km/h. Se părea că va sosi la timp, 
însă cu circa 300 m pînă la ceasul 
de control, la un viraj în pantă, un 
autocamion taie drumul sibianului. 
Acesta reduce brusc turația și nu 
mai poate urca panta. Ion Bobîl- 
neanu nu renunță la luptă și își 
împinge mașina pînă la linia de 
sosire unde va fi — în pofida ad
mirabilei lui comportări de-a lun
gul celor 6 etape — penalizat cu 2 
puncte. Exact cît i-a trebuit prin
cipalului său adversar Niculae Ber- 
loiu (antrenor Paul Miiller), pentru 
a prelua conducerea în clasament. 
Și astfel, mult rîvnitul titlu a fost 
cucerit de un motoeiclist mai puțin 
cunoscut, dar care a știut să-și pre
gătească temeinic mașina pentru 
concurs.

Echipa Metalul București CT. Po
pa. C. Dovids, Gh. Banu șt D. Vâ- 
silescu) a reușit — grație omogeni
tății ei — să-și păstreze avansul 
din prima parte a competiției (con
sumată astă-vară), devenind cam
pioană pe anul 1972.

Clasamentele finale: individual 
— 1. Niculae Berloiu (Torpedo Zăr* 
nești II) 1 p.p.. 2. Ion Bobîlneanu 
(Voința Sibiu) 2 p.p.. 3. Gheorghe
Banu (Metalul București) 3 p.p, 
4 T. Popa (Metalul București) 4 
p.p., 5. P. Imposte (Torpedo Zăr- 
nești I) 6 p.p., 6. P. Popescu (Torpe
do Zărnești I) 7 p.p.

Echipe: 1. Metalul București 21 
p.p.. 2. Toroedo Zărnești II 23 p.p., 
3. Voința Sibiu 30 p.p.

Traian IOANIȚESCU

ÎNTRECERI ATRACTIVE ÎN CAMPIONATUL

NATIONAL DE CARTING>
GIURCa. 5 (prin telefon, de 

la trimisal nostru). Toamna ne-a 
-te. »it“ AitnScă o zi cu toate a- 
tr.buteie primăverii, propice orică
rui gen de manifestare sportivă. 
Astfel, ed ta a treia a campiona- 
tuhri național de carting, desfășu
rată in lealitate, a beneficiat și 
de tslttmtl eîemer.t care, alături 
de b-ma orranizare (datorată F R- 
Mor> sa-;) •. pregătirea concuren- 
țik a asigurat succesul acestei 
corapeUtri.

două din cele trei manșe ale con
cursului, iar în „duelul" seniorilor 
învingători au ieșit Gh. Udrea de 
la Universitatea Brașov — cl. 
50 cmc și Iosif Ștefan de la Se
mănătoarea București — cl. 175 
cmc. ambii Intr-o manieră care 
a răpit orice speranță de victorie 
partenerilor lor de întrecere.

Rezultate : pionieri și școlari fete 
— Denisa Brâtiloveanu (Giurgiu); 
băieți — 1. M. Neacșu (Sibiu),
2. Al. Anca (Sibiu), 3. Gr. Sili- 
mon (Brașov): junioare — Mi- 
caela Ceacu (Bolidul Slobozia); 
juniori — 1. C. Nedelcu (Univ. 
Brașov) 1 p, 2. A. Beu (Sibiu) 10 p,
3. I. Bobocel (Lie. I. Neculce Buc.) 
10 p: seniori

Urricea: și
care s-a- întrecut Ia ur-

ie eatețorii > tacnîeri și
(la afară de caraoo-at)

SURPRIZE DE PRDPODȚII IA I ULCEA, 
BRĂILA Șl TIMIȘOARA

Seria I: LIDERUL ÎNVINS LA BRĂILA!
DELTA TULCEA — C.S. TÎR- 

GOVIȘTE 1—2 (0—1). Surpriză !
Au marcat Pîrvu (min. 28 și 67, 
ultimul din penalty) pentru oas
peți, respectiv, Răuț (min. 74). A 
condus foarte bine M. Popescu — 
București. (P. PEANĂ — coresp.)

DUNĂREA GIURGIU — Ș. N. 
OLTENIȚA 1—0 (1—0). Gazdele 
au obținut o victorie prețioasă în 
urma unui joc dîrz. Autorul golu
lui : Sandu Constantin (min. 40) 
care a Înscris cu capul la o pasă 
a lui Cojocaru. Arbitrul M. Han- 
ganu — București a condus slab. 
Nu a acordat gazdelor două lovi
turi de la 11 m (min. 63 și 80). De 
asemenea, deși a anunțat că pre
lungește meciul cu trei minute, a 
fluierat sfîrșitul în min. 90. (T. 
BARBALATÂ — coresp.).

GLORIA BUZĂU — METALUL 
PLOPENI 1—0 (1—0). Echipa lo*

înscris: Orovitz (min. 9 și 83) șt 
Gojgaru (min. 84). Foarte bun arbi
trajul lui Nicolae Cursaru — Plo
iești. (D. ROȘIANU — coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI — 
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 2—0 
(2—0). Au marcat Băjenaru (min. 
4) și Stoica (min. 31). A condus 
bine G. Dragomir — București. 
(GH. ARSENIE — coresp).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.F.R. PAȘCANI 2-0 (0—Oj. Joc 
bun, partidă extrem de disputată, 
victorie meritată a formației bucu- 
reștene care în reprima secundă a 
alergat mai mult, iar ale cărei pa
se au fost mai precise. Au înscris! 
Barthales (min. 50) și Manea (min. 
60). A arbitrat foarte bine Zaharia 
Drăghicl — Constanța. (A.S.).

PROGRESUL BRAILA — POLI
TEHNICA IAȘI 1—0 (1—0). Liderul 
a fost învins în min. 26 prin golul

Barthales, cel mai bun jucător al bucureștenilor, în luptă cu apărătorii 
echipei din Pașcani. Fază din meciul Progresul — C.F.R Pașcani (2—0).
cală (cu Sorin Bretan, fost la 
C.F.R. Cluj, în formație) a domi
nat teritorial adjudeeîndu-și victo
ria prin golul înscris de Dobre 
(min. 12). A arbitrat AI. Vădu- 
vescu — București care nu a sanc
ționat jocul dur al oaspeților. (V. 
GAȘPAR — coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — F. C. GA
LAȚI 1—2 (0—0). Cele trei goluri 
ale partidei au fost realizate de 
Straț (min. 50) și Enache (min. 85) 
pentru gălățeni, si de- Hetrea (min. 
64) în favoarea băcăuanilor. A con
dus foarte bine E. Vlaiculescu — 
Ploiești. (I. IANCU — coresp).

CHIMIA RM. VÎLCEA — ME
TALUL BUCUREȘTI 3—0 (1—0). 
Meci de culoare, în care vîlcenii 
au condus cu personalitate ostili
tățile. Metalurgiștii au combinat 
frumos, au Încercat să echilibreze 
jocul, dar comportarea sigură a 
apărării Chimiei le-a destrămat bu
nele intenții. Consemnăm cu re
gret jocul foarte dur practicat de 
bucureșteni, ceea ce a determinat 
accidentarea gravă a trei dintre ju
cătorii echipei gazdă (Stana. Șu- 
trii, Gojgaru și eliminarea lui 
Fătu (min. 83) de la Metalul. Au

marcat de Dumitru. Studenții au 
jucat slab. A condus foarte bine 
C. Petrea — București. (GR. RIZU 
— coresp.).

12 9 1 2 24- 7 19
12 7 2 3 17- 7 16
12 7 1 4 19-12 15
12 6 3 3 14-12 15
12 4 5 3 12-13 13
12 4 4 4 16*13 1210 p: seniori — 50 cmc ~ 1. 

Gh. Udrea (Univ. Brașov) 6 p. 2. 
H. Sc baser (Sibiu) 3 p. 3. „ . V. 
Oar.cea (Sibiu) 4 o; seniori, 175 
cmc — 1. Iosif Ștefan (Semănă
toarea Buc) 1 o, 2. Oct. Baieu (Se
mănătoarea Buc.) 6 p, 3. I. Pa- 
raschiv (Lie. I. Neculce Buc.) 6p 
— un loc mai slab în manșa 
finală.

Pe echipe primul loc a fost o- 
"upat de Universitatea Brașov cu 
10 p. urmată de selecționata Si
biu (17 p) și Semănătoarea Bu
curești (20 p). Echipei 
i »-a oferit, în afara 
campioană, și o cupă 
C.C. al U.T.C.

Giurgiu 12 5 2-5 14-16 12
BUC. ^12 ‘5 2 5 8-13 12

12 5 1 6 16-16 11
12 4 3 5 16-17 11
12 4 3 5 7-12 11
12 4 2 6 10-13 10

1. Politehnica Iași
2. Metalul Buc.
3. F. C. Galați
4. Gloria Buzău
5. Delta Tulcea
6. Chimia Rm. V.
7. Dunărea
8. Progresul
9. Știința Bacău

10. Ș. N. Oltenița
11. C. S. Tîrgoviște
12. Ceahlăul P. N.
13. Prog. Brăila
14. C.F.R. Pașcani
15. Met. Plopeni
16. Polit. Galați

12 4 2 6 11-18 10
12 4 1 7 13-13 9
12 3 3 6 13-16 9
12 2 3 7 8-20 7Practicind cel mai slab joc in a- 

cest campionat, C^.M. Sibiu a per
mis Universității Timișoara să rea
lizeze o victorie meritată. Eviden
țieri : Maru Antonescu, Marianne 
Wolf, de la învingătoare. Au con
dus : D. Dobresco. din Ploiești, și 
M. Nicalau. din București, ti, IO- 
NESCU — coresp. județean).

ETAPA VIITOARE (12 noiem
brie) : Clubul sportiv Tîrgoviște—■ 
Dunărea Giurgiu, Ceahlăul P. 
Neamț — Progresul București. Po
litehnica Iași — F.C. Galați, Me
talul Plopeni — Chimia Rm. Vîl- 
cea, Ș. N. Oltenița — Știința Ba
cău. Metalul București — Delta 
Tulcea, Politehnica Galați — Gloria 
Buzău, C.F.R. Pașcani — Progresul 
Brăila.
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FEMININ
EXPERIENȚA 

ȘI-A SPUS CUV1NTUL
Neașteptat, voleibalistele de____ ______ la 

Constructorul nu au mai avut ace
eași bună comportare ca în etapele 
precedente, ieri în fața echipei Di- 
namo. Elevele antrenorului A. Chl- 
rtță au evoluat crispat, dominate 
de emoție, fapt care le-a impiedicat 
să acționeze coerent în atac — 
unde doar Paula Cazangiu a fost 
ceva mai activă —, iar in apăra
re s*au dovedit penetrabile, in spe-

FINALA CAMPIONATELOR REPUBLICANE

(Urmare din pag. I)

JUNIOARE III : 800 m (73 concu
rente) : 1. Genoveva Modriga (Șc. 
sp. Galați) ; 2. Ecaterina Gheorghe 
(Constructorul Buc.) ; 3. Elena Ni- 
chita (C. A. Roman) ; 4. Gabriela 
Dinu (C. A. Roman) ; 5. Cleopatra 
Farcaș (Lie. 2 Iași) ; 6. Dorina Bur
suc (C.S. Școlar Buc.); ECHIPE : 
1. C.A. Roman 22 p, 2. L.C.E.A. Cîm
pulung Muscel 43 p, 3. Dinamo 
București 44 p; JUNIORI III — 
1500 m (84 concurenți) : 1. Gh. Bun- 
doiu (L.C.E.A. Cîmpulung). 2. V. Ge- 
neș (Ceahlăul Piatra Neamț), 3. M. 
Șabău (Șc. sp. Oradea), 4. V. Afre- 
pie (Șc. Sp. Olimpia Craiova), 5. C. 
Rujală (Dinamo București), 6. B. 
Ciocov (Lie. 4 Timișoara) ; ECHI
PE : 1. L.C.E.A. Cîmpulung Muscel 
31 p ; 2. Lie. 4 Timișoara 71 p ; 3. 
C.S.M. Baia Mare 85 p. JUNIOARE 
II — 1000 m (76 concurente) : 1. 
Viorica Jitaru (L.C.E.A. Cîmpulung), 
2 Vasilica Bocra (Șc. sp. Atletism 
București), 3. Georgeta Macovei (Șc. 
sp. Arad), 4. Radu Maria (C.A. Ro
man), 5. Ana Ristache (L.C.E.A. 
Cîmpulung), 6. Florica Nistor (Șc. 
sp. Atletism București) ; ECHIPE :
1 L.C.E.A. Cîmpulung Muscel 9 p,
2 $c. sp. Atletism București 17 p,
3. L.C.E.A. Cîmpulung (echipa a 
Ii-a) 27 p. JUNIORI II — 3 000 m 
(110 concurenți) : 1. N. Voicu (Me
talul București), 2. Z. Szekell (CSM 
Cluj), 3. Gh. Buruiană (Șc. sp. 1 
Galați), 4. I. Szitaș (Șc. sp. Petro
șani), 5. M. Bistrițeanu (Șc. sp. O- 
limpia Craiova), 6. A. Aldea (Me
talul București). ECHIPE : 1. Meta
lul București 42 p, 2. Șc. sp. Olim
pia Craiova 49 p, 3. C.S.M Cluj 52 
p JUNIOARE I — 1 500 m (61 con
curente) : 1. Viorica Neagu (C.A.

NEGREADumitru

ATLETISM

cîștigătoare 
titlului de 
din partea

(Metalul Bucu-
4. Leonti na Lucaci (C5M
5. Relia Daculescu (C.S. Pi- 
8. Viorica Manolache (Prt- 
Brăila). ECHIPE : 1. CA. Pi-

i» • : t»

Dt H I. t. A. B. S
de intrare Ic meciul 

ech P^e RnpicJLa juniori 
ocupat de C- 
v e.s. tah?a Br

(Poli. Timișoara), 4.
5.

concurenți) : 1. Gh. 
București), 2. N.

Secvenfă din întrecerea jur.:c~ilo 
cițtigată de sportivul brașovean 

Constantin b'edclcu 
Foto: C. BEREȘTEANU

prraul k> 
Nedelcw de
șov cane

1 1 14:11 9
3 3 f.-lS 9
1 4 1*:14 B
1 5 >:1T T
1 S T
• • 4:13 •

k Ml» D4-

penultimul loc In clasament for
mația constănțeană a jucat in în- 
tllnirea eu Medicina sub orice cri
tică. iar cele 11 puncte acumulate 
in 3 seturi se datoresc desele 
zch-.mbări operate de antrenor- 
Medicinei. care a rulat întregul 
Au condus: Gr. Nedeteu 
PMru. (Iulian COSTTNIU).

CAMPIOANELE 
LA A ȘASEA VICTORIE

Partidă de factură modestă, 
care Universitatea Cluj a e 
numeroase greșeli, in special 
primele dou» seturi, permițfnd e- 
chipei Rapid să real.zeze a sav-- 
victorie eonseeuttvA. S-au eviden
țiat : Mariana Petrescu ae U

DE CROS — 8 REUȘITĂ DEPLIMĂ

Roman). 2. Aneta Ion (CS. P-.teșt'• 
3. Cornelia Holub 
rești), 
Cluj), 
tești), 
greșul 
tești 14 p, 2. C.A. Roman 20 p, 3. 
Metalul București 31 p. JUNIORI I 
— 5 000 m (96 *
Ghipu (Metalul
Ifrim (Șc. sp. Atletism București). 
3. I. Jebeleanu
Dan Betini (L.C.E.A. Cîmpulung).
A. Ivan (Metalul Buc.), 6. I. Nunu 
(Constructorul București). ECHIPE : 
1. Șc. sp. Atletism București 26 p. 
2 Metalul București 32 p, 3. C.S.M. 
Cluj 68 p. TINERET — 6 000 m (36 
concurenți) : 1. Florea Șandru
(Steaua), 2. L. Vojcik (Șc. sp. Bra- 
șovia), 3. S. Militon (Steaua), 4. Gh. 
Matei (Steaua), 5. I. Baciu (A.S.A. 
Sibiu), 6. C. Covaci (Dinamo). ECHI
PE : 1. Steaua 11 p, 2. A.S.A. Sibiu 
35 p, 3. Farul Constanța 36 p. SE
NIOARE — 2000 m (63 concurente):
1. Maria Linca (Metalul București),
2. Rafira Fița (Inst. Pedagogic Ga
lați), 3. Ioana Arâșanu (Steaua), 4. 
Elisabeta Ruță (Constructorul Bucu
rești), 5. Maricica Puică (Dinamo). 
6. Elisabeta Baciu (C.A. Roman). 
ECHIPE : 1. Dinamo 25 p, 2. Con
structorul Buc. 27 p, 3. Inst. Peda
gogic Galați 27 p. SENIORI — 10 000 
m (71 concurenți) : 1. Nicolae Mus
tață (Dinamo București), 2. O 
Scheible (St. roșu Brașov), 3. C. An- 
dreica (Steaua), 4. M. Păduraru 
(C.A. Roman), 5. S. Marcu (Steaua) 
6. D. Nicolae (Metalul București) ■ 
ECHIPE : 1. Dinamo 16 p, 2. C.A U 
46 p, 3. Steagul roșu Brașov 46 p.

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE*

FIZICA SI SPORT

Bietele 
ăe fctbcl 
București și ăap-d Viena, ce se 
desfășoară r-.ierawi pe stadio
nul Ji3 August*, se pun in 
■irizase începlnd de ar la ca
sele de bilete : Stadion „23 
August*. RewubSeS. Loto-Prece- 
spert. Giu'esti. Dinamo, 
GN.E-F5-. cu p-ugram de func
ționare intre oreie » -20.

Seria a Il-as MINERUL BAIA MARE SE APROPIE...
METALURGISTUL CUGIR — 

CHIMIA FAGARAȘ 1—0 (1—0). 
Joc de slabă factură tehnică. Lo
calnicii au presat aproape tot 
timpul, dar au înscris doar o sin
gură dată în min. 1 prin Dima, la 
o greșeală a portarului oaspeților. 
A arbitrat foarte bine Z. Szekely 
— Tg. Mureș. (M. VÎLCEANU — 
coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA — 
MINERUL ANINA 2—0 (1—0). In- 
tîlnire viu disputată, încheiată cu 
victoria meritată a hunedorenilor. 
Cele doua goluri aii fost realizate 
de Dobre (min, 4) și Darie (min. 
69). A arbitrat Dine A. Pop — 
Cluj. (A. PĂPĂDIE).

MINERUL BAIA MARE—C.F.R. 
TIMIȘOARA 4—0 (2—0). După un 
început slab, gazdele au cîștigat 
comod în fața ceferiștilor timișo
reni. Au înscris: Sasu (min. 10. 41, 
46 și 57). A arbitrat foarte bine 
S. Constantinescu — Cluj. (T. TO- 
HĂTAN — coresp.).

OLIMPIA ORADEA — C.S.M. 
SIBIU 1—1 (0—1). Partidă extrem 
de disputată, cele două apărări 
fiind mereu hărțuite. Au marcat: 
Serfozo (min. 26) pentru C.S.M., 
respectiv, Molnar (min. 82). A ar
bitrat slab I. Cîmpeanu — Cluj. 
(I. GHIȘA — coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C.F.R. ARAD 2—0 (2—0). Cratove- 
nii. în vervă, au cîștigat comod în 
fața unei echipe care s-a apărat 
tot timpul. Au marcat : Tacoi (min. 
17) și Blchea (min. 31). A arbitrat 
bine Fr. Coloși — București. (ȘT. 
GURGUI — coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — F.C, 
BIHOR 0—0. Meci viu disputat. 
Localnicii, avînd mai mult iniția
tiva. au ratat cu seninătate cîteva 
ocazii bune prin Bathori (min. 55 
și 67) și Both (min. 40 și 77). 
A arbitrat bine P. Sotir — Mediaș. 
(ST. VIDA — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOAR 
METROM BRAȘOV 1—1 (0—0). 
Joc foarte bun, dominare terito
rială a timișorenilor, care au avut 
numeroase ocazii de a înscrie. Ei 
deschid scorul în min. 53 prin Re- 
gep, dar sînt egalați în min. 70 de 
Gatte. A arbitrat bine V. Grigo- 
rescu — Craiova. (I. STAN — co
resp.).

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — GLORIA BISTRIȚA 1—0 
(0—0). Joc curat și victorie meri
tată a gazdelor care au dominat 
net. Golul victoriei este opera iui 
Pavlovici (min. 67). A arbitrat 
foarte bine A. Zbcrcea -- Tim -
șoara. (GH. MANAFU — coresp.).
1. Politehnica Timș. 12 7 3 2 21-10 17
2. Min. Baia Mare 12 6 3 3 21- 9 15
3. C.S.M. Sibiu 12 6 2 4 14-11 14
4. F. C. Bihor 12 5 4 3 18-15 14
5. Metrom Brașov 12 5 2 5 18-12 126. Metalul Drobeta 

Tr. Severin 12 6 0 6 16-18 12
7. Corv. Hunedoara 12 6 3 3 12- 7 11
8. Gloria Bistrița 12 5 1 6 11-13 11
9. Minerul Anina 12 5 1 6 12-17 11

10. Met. Cugir 12 5 1 6 8-11 11
11. Olimpia Satu M. 12 6 2 4 16-12 10
12. Chimia Făgăraș 12 5 0 7 15-14 10
13. Electroputere Cv. 12 5 0 7 13-14 10
14. C.F.R. Arad 12 3 3 6 12-18 9
15. C.F.R. Timiș. 12 4 1 7 6-21 ■
16. Olimpia Oradea 12 2 4 6 8-19 8

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

ETAPA VIITOARE (12 noiem
brie): Chimia Făgăraș — Olimpia 
Satu Mare, F.C. Bihor — Electro- 
putere Craiova. Minerul Amina — 
Metalul Drobeta Tr. Severin, C.F.R. 
Arad — Olimpia Oradea, C.S.M. 
Sibiu — Minerul Baia Mare, C.F.R. 
Timișoara — Corvinul Hunedoara, 
Metrom Brașov — Metalurgistul 
Cugir, Gloria Bistrița — Politeh
nica Timișoara.

cu sediul in București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.97.67, anga
jează urgent corespondent principal sau corespondent la Secția Relobi 
internaționale. Condiții : studii superioare, cunoștințe perfecte de limbo 
germană, iucru la mașina de scris, 8 ani vechime minimă in speciali
tate, pentru corespondent principal, și 4 ani pentru corespondent.

ÎNSCRIERI pentru PRACTICAREA
CAIACULUI $1 CANOEI

35.25.08) anunță că primeșteȘcoala sportivă nr. 2 București (tel. 
înscrieri pentru secția de caiac-canoe. Tinerii, in vîrstă de 12—15 ani, 
dornici să se inițieze în acest sport se pot inscrie între 8—11 noiembrie 
a.c. (orele 8,30—10 și 15,30—17) la stadionul Tineretului (bacul de iarnă).

HIP ISM
Aoranttl — denumire anixUl țrw.-'W 

elemente care, prin muncă »i perseve
rență. vor ajunge. tnte-un viitor. real 
mult sau mal puțin îndepărtat. <â exer
cite profesiunea de driver — au a’.tst 
ieri sărbătoarea lor trad.tionalâ : st-au 
disputat întâietatea In .Premiul Apran- 
tiilor*. Alergarea a prezentat, ia torid, 
un caracter simbolic, fără implicații 
certe tn stabilirea unei ierarhii val-rioe 
a acestor elemente. Dacă ar f! existat 
măcar posibilitatea alcătuirii unei grupe 
_ conciirenții să plece la egal din start
— desigur că efectul ar fi fos* salutar. 
Fiind vorba de un parcurs de fond. era 
de presupus că, pentru dobîndirea v.c- 
tortei, intervenea mai pregnant gradul 
de îndemînare al fiecărui aprami. Așa 
însă, cursa fiind tot nelipsitul „gen han
dicap" — adică, ceea ce am aiuns M 
înghițim ca pe o doctorie amară de 1—9 
OH tn fiecare dimineață de duminică
— rolul determinant in înregistrarea re
zultatului a rămas pe seama trăpașilor.

PREMIUL APRANTIILOR
Pînă la urmă, cursa a fost cîștigată de 
Formula, care, cu toate flotă rile de pe 
linia dreaptă împreună cu al ți adversari. 
I-a rondai la victorie pe G. Sandu ’ în 

subliniem că. Hirondița — cu scu” 
rele de rigoare că Joviala n-a figurat 
tn program ’ — a înregistrat a treia vic
torie consecutivă, a șaptea în actuala 
•taffiune. s: a coborlt recordul la î-25 
Pe km ! Ajsta. ca să demonstreze „docu- 
Eientarea** handicaperii or care, în urmă 
cu două săptămîni obligau pe Sem?ț 
sâ-i acorde acestei iepe 20 de metri !... 
Subliniem, de asemenea, că o serie de 
elemente fruntașe ale hipodromului, au 
înscris performanțe remarcabile : Gînd 
rr.6). Virai (26.4). Habar (26,6). Venus 
(21 ,S) etc. Nereeomandați de performsn- 
‘ele anterioare au cîștigat ieri : Fanta, 
Rosita. Frezor și Cleopatra, cuvinte fru
moase se cuvin totuși ltfi Ianoș Moldo- 
veanu care a reușit un dublu succes, 
chia- dacă nu „teoretic”, măcar prin 
modul „practic- cum a condus pe Fre- 
&or fi Cleopatra,

Rezultate tehnice : cursa I Fanta (Tr. 
Marcu), 33,7, Flota, simplu 10, ordinea 
1.230, cursa a Il-a Orion (I. Oană), 35,4, 
Șahara, simplu 3, event 39, ordinea 18, 
cursa a IlI-a Torino (Gh. Tănase). 30.3. 
Caliopa, Halina, simplu 2, event 26, or
dinea 22. ordinea triplă 180, cursa a lV-a 
Rosita (I. Toderaș), 30,4. Viraj, Panama, 
simplu 14. event 76, ordinea 105, ordinea 
triplă 1 161, cursa a V-a Formula (G. 
Sandu), 27,6. Rosalin, simplu 5, event 123, 
ordinea 14. cursa a Vl-a Semeț (Tr. Mar
cu), 28,6. Somnoroasa. Frigida, simplu 4, 
event 37, ordinea 56. ordinea triplă 503, 
cursa a VII-a Hirondița (G. Avram), 25, 
Habar. simplu 4. event 48. ordinea 8, 
cursa a VIII-a, Frezor (I. Moldoveanu), 
32.1, Sora. Colecția, câștigător 16, event 
78, ordinea 116, ordinea triplă 737, cursa 
a Xl-a Cleopatra (I. Moldoveanu), 39,1, 
Leandru, simplu 7. event 52. ordinea 41. 
Pariul austriac s-a ridicat la suma de 
lei 15 909 și s-a £ închis. Retrageri : po
măda.

Nidcly DUMITRESCU



NUMAI TREI ECHIPE-GAZDE
K3*'5?U*'

ÎNVINGĂTOARE!
STEAUA 3(1)

„U“ CLUJ 1(1]
POVESTEA MINUTULUI 80 DOMINARE FĂRĂ PERSPECTIVA1 ELANUL DE FRONDĂ

Partida din „vedeta" cuplajului 
de pe Republicii se apropia de un 
final în care ambele echipe, păreau, 
într-un fel, mulțumite de rezultatul 
de egalitate înscris pe tabela de 
marcaj. Mai rămăseseră numai 10 
minute de joc și aspectul de pînă 
sumei al întâlnirii lăsa să se între
vadă un echitabil meci nul, care 
avantaja evident pe oaspeți, dar 
care și recompensa, în același timp, 
strădaniile acestora și comportarea 
pe alocuri lăudabilă, într-o dispută 
deosebit de grea, plină de ambiții 
mărturisite și nemărturisite.

Și totuși — în ciuda unor previ
ziuni, inspirate de însăși evoluția 
situației în teren, previziuni care 
nu mai lăsau nici un dubiu asupra 
justeții egalității — partida a căpă
tat, începînd din min. 80 un alt

curs. Altul decît acela care se in- 
dentifica cu realitatea. Pentru că 
în acel minut 80, Steaua a înscris 
un gol, decisiv. In urma unei lovi
turi de la 11 m, acordată fără jus
tificare regulamentară de arbitrai 
întâlnirii, la capătul unei faze care 
a stârnit numeroase comentarii. Pa
ză pe care de altfel ne propunem 
a o relata, în continuare, cu amă
nuntele necesare unei mai corecte 
și juste aprecieri.

Așadar, povestea minutului 80. O 
minge lungă, din dispozitivul apără
rii bucureștene. l-a găsit bine plasat 
și nemarcat pe Dumitru. Mijlocașul 
bucureștean. fără nici un adversar 
în față, a încercat să neutralizeze 
Intervenția hotărâtă a portaroiui 
Ștefan, ieșit în întâmpinarea sa. râ- 
dicînd mingea peste acesta, pentru

a-și crea o situație de goi. eu certi
tudinea reușitei. Dumitru însă a lo
vit mingea prea tare și în timp 
ce balonul ieșise de-acum din ca
drul spațiului de joc. portarul clu
jean l-a obstrucționat (evident în 
virtutea unui act reflex de înde
părtarea pericolului golului) pe ju
cătorul nrâlitar. Infracțiunea — in
diferent de esracterjl ei voluntar 
sau involuntar. — se petrecuse Tn- 
sA. D"°A IEȘIREA MțVD’t DIN 
TTR~X Dar arbitrul M. Bâduleseu. 
aflat foarte deoarte de fază nu a 
putut aprer.a situația exa-.ă și după 
un moment de ezitare a dictat lovi-

F.C. ARGEȘ 0
S.C. BACĂU 0

PITEȘTI, 5 (prin telefon, de la Iri
tai

Ne

nostru). —

este greu să așternem pe hir- 
c-:r..î bune ale acestei par
ei-: simplul motiv că ea s-a 

rotai sub nivelul cerințelor.

rea Infracțiunilor intenționate sau 
neintenționate. El a arătat de patru 
ori cartonașul galben (Olteanu, Hriț- 
cu, Jercan, Dobrin) pentru ultimii doi 
poate prea ușor. Urmarea? Această 
atmosferă de tensiune din teren a 
fost transmisă și tribunelor. Sigur 
că nu Dinulescu este de vină
F.C. Argeș n-a cîștigat meciul cu 
S.C. Bacău, ci tocmai 
joc a localnicilor a

■ ■■
courile jocului cu Albania s-au păstrat în mintea iubitorilor fotba
lului o săptămînă întreagă. Doar astfel se explică faptul că în 
această neobișnuit de frumoasă duminică de noiembrie tribunele 

au fost prea puțin populate.
Etapa de ieri a fost o etapa logica, în care 

de joc al tricolorilor in partida cu Albania.
De ce spunem asta ? In primul rînd pentru 

puțin entuziasmul factice și elanul de fronda ale
Că

se confirmă potențialul

»m.
net-, u »
■

În ciuda excepționalei

forme a lui Adamache...
Atent si prompt, pe fazâ. Ramai 
țîșnit pe lingă zid și, cj capul.

STEAGUL ROȘU 0(0)

PETROȘANI, 5 (prin telefon, de k> 
:rimisul nostru). —

Golul, singurul gol al meciului, 
un gol valorînd două puncte ex
trem de prețioase oentru Jiul (cu 
ajutorul cărora a urcat pe locul doi 
al clasamentului), s-a marcat in 
min. 54. Mulțescu. reintrat în echi
pă după accidentul de la Craiova, a 
pornit intr-un dribling prelungit $1

l*W-

Stadion «Jiul-: ttmp frumoc; ter**» 
moaie; spectator aproxiir.ativ 3*^3 
A marcat ; ROZNÂI (m*n. 54). Ra
port de corner* : 14—4; raportul fU; 
murilor ’-a poartă 20—9 spauul
porții 15—3).

JIL’L : Ion Gabriel — GEORGESCU, 
TONCA, Stocker. Na‘din _ AL Naey. 
LIBARDI — Urmcf. MULTES CU. 
ROZNAI, Szabados.

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE — 
Ivâncewa, JENEI, NAGY, Anghelini
— CADAR. Balint (min. 60 Șerbănoiu)
— Anghel, GHERGH1.L1. Pescaru, 
Gyorfi.

A arbitrat NICOLAE PETRTCFA- 
XU ajutat la linie de I*»1*
Dancu si Gheorghe Nlcolae, toți din 
București.

Trofeul Petaehovscbi > t.

La tineret-rezerve : Jiul 
ro«u : J— i (t— 1).

— Steașu!

terenului.derutant, de la centrul
i-a depășit ușor pe Cadar și Gher- 
gheli dar. clnd să treacă și de Je
nei, a fost faultat de masivul apă
rător al brașovenilor la 18 metri de 
poartă. IJbardi a executat lovitura 
liberă, balonul a pornit ca din.- 
tun, Adamache nu l-a putut reține, 
respingîndu-1 la cîțiva metri în față.

pe brașoveni In jumătatea Ire de 
teren, căutând breșe într-o apăra
re excelentă care cedează extrem 
de greu. Fără indotalâ. dm avalan
șa de atacuri ale minerilor, cele 
din minutele i, II, B și 41 rr 3 
putut fi conerefizate în goluri de 
Razna: Mulțescu n AL Nagy. Im
precizia șuturilor lor P reflexele 
uluitoare ale lui Adamache au fă
cut Insă ea tabela de marcaj să nu 
se modifice plnâ la pauză. La 
dul lor. stegarii s-au apăra: 
timpul cu strășnicie. Nagy — 
butan tul — a jucat fără trac, 
dar. Balint Gherghely au mv 
enorm In jumătatea lor de teren și. 
pc contraatac. Anghel a ratat o ex 
celentă ocazie, șutind pe lîngă poar 
tă (min. 21).

După goL Jiul a slăbit puțin rit 
mul. permițînd elevilor lui Proca 
sâ iasă mai des la atac. în min. 67 
Pesearu, ajuns îrrtr-o poziție exce
lentă, a irosit o mare ocazie de a 
egala. Această ratare a fost un 
semnal de alarmă pentru ga’de 
Apărătorii Jiului și-au strâns rân
durile și și-au concentrat atenpa. 
P’ contra»»»- în min. 74. R -nai 
are in_ vârful bocancului un 2—9 
dar șutul său a fast parat specta
culos de apârătorttâ porții na 
lei Si scorul a rămas doar 
consfințind un succes al pc 
neatfor. v-rtorre absolu* meri»* 
ținută greu, dtipâ multe, mu 
forturi ale tuturor jucătorilor, 
cum afirma, eu cîteva zile tn 
mă. Roznai. unul dintre golgetem 
actualului campionat.

rtn- 
tot 
de- 
Ca- 

lEM-it

St
caea ce s-ar S putut 
fost o lovitură liberă 
acei minut «norul

C.S.M. REȘIȚA j(o) 

PETROLUL j(0)

REȘIȚA, 5 (prin telefon, de la 
misul nostru). —

tri«

Așadar, prima confruntare 
reșițenilor și ploieștenilor s-a 
cheiat la egalitate. La prima vede
re s-ar 
tățește 
țiativa 
uneori 
tensive 
claritate. 
Special Florea. care de altfel 
muncit foarte mult, au centrat înalt 
în careul advers, ușurând astfel sar
cina fundașilor centrali ai Petro
lului. în rezolvarea situațiilor criti
ce. De-abia. în repriza secundă. îna
intașii C.S.M.-ului au creat o breșă 
în disnozitivul de apărare al plo- 
ieștenilor. Așa s-a întîmplat și în 
min. 56, cînd Florea a centrat înalt 
în fața porții lui M. Ionescu, balo
nul l-a depășit pe apărătorul butu
rilor petroliștilor, precum și oe Ciu- 
pitu care a încercat să degajeze, 
iar Szilaghi. pe fază, a introdus ba
lonul în plasă. Și după înscrierea 
golului, cvartetul ofensiv reșițean a 
acționat crispat, neclar, și firește, 
nu a putut depăși apărarea Petro- 
i”lui. Oisroții au adoptat tactica 
formațiilor ce evoluează în depla
sare: o apărare aglomerată în fața 
careului de 16 m, cu un marcaj 
strict al adversarilor și declanșarea 
de contraatacuri rapide. Dintr-o a- 
se-nenea acțiune nloieștenii au ega
lat: in min. 86. Moldovan a trecut 
printre apărătorii C.S.M.-ului și a 
expediat balonul în poartă pe lîngă 
Gornea care îi ieșise în întâmpi
nare.

Jocul, în marea majoritate a 
timpului, a avut un sens unic: spre 
poartă lui M. Ionescu. Dar Florea 
(min. 7), Pușcaș (min. 12), Neagu 
(min 15). Szilaghi (min. 27), au 
ratat ținta. In penultimul minut al 
reprizei întâi, Oprișan a făcut o 
cursă pînă la linia de fund, a cen
trat în careu. însă Moldovan, la 
6—7 m de poartă, nu a ajuns ba
lonul și astfel a irosit o situație 
favorabilă, cea mai mare a oaspe
ților în aceasta partidă. In repriza 
secundă, după marcarea golului de

a 
în-

părea că rezultatul nedrep- 
pe gazde care au avut ini- 
în permanență, dominînd 

categoric. Dar, acțiunile o- 
ale reșițenilor nu au avut 

cele două extreme, in 
a

a încerca; sâ atenuăm 
_ ________ _____ celor care vor să sus

țină, împotriva evidenței, că echipa națională poate mult mai mult de- 
cit oferă, ca și cum această echipă i>-ar fi de fapt emanația foarte tem
porizatului nostru campionat. .... . j . ,

In serile întilnirilor internaționale ale tricolorilor, cirtd' QYupUri d© 
spectatori continuă să discute fazele jocului abia încheiat, «wripiomi 
entuziasmului factice și ai elanului die frondă se imbujpr.țpză. L&p prin 
farmec, scot din tolba cu minuni două-trei tiribombe, le aruncă in di
recția lui Angelo Niculescu, apoi mai găsesc citeva abțibilduri, pe care 
stă scris numele cîtorva tineri fotbaliștii care au singurul merit de a nu 
fi respirat încă sub tricoul tricolor, și pornesc astfel atacul asupra unei 
mori de vint pe care o desenează, in stilul lui Matty, la orizont.

entru etapa de ieri am ales mediul dintre superclubul momentului, 
Steaua, și foarte talentații poeți clujeni, care nu știm din ce mo

tiv au renunțat să poarte șepcile roșii de pe vremuri.
Ce ne-a oferit acest meci ? în primul rînd, un spectacol porgdoxal, 

care a pus față în față o echipă care nu izbutește să se- adune (Steaua) 
cu toate că are obsesia acestei acțiuni și un „11“ care a izbutit să 
se adune („U") fără să insiste prea mult în direcția asta, in al doilea 
rind, am asistat la înlocuirea „salvatorului" din meciul cu Albania- (l-am 
numit pe Năstase), pentru un motiv foarte simplu :• randament'-nul. in 
al treilea rind, am asistat la un arbitraj cu erori grave (nu facem pro
cese de intenție) și care, pe deasupra, și-a asumat rolul nefast, de a 
nu permite, echipelor sâ execute trei pase consecutive, ceeg, j:e„;ne face 
să credem că o afecțiune gripală avea darul sa acționeze asupra flu
ierului, împotriva voinței lui Mircea Bădulescu.

Etapa de ieri a strălucit printr-un număr de goluri in stil italian, 
care face aproape hazlie pretenția de a învinge Albania cu un scor 
mai mare. Să ne amintim, în această ordine de idei, că Argeșul care va 
juca joi pe Chamartin, nu a reușit sâ înscrie un singur gol împotriva 
unei apărări, care are destule nume de plăiași. Sâ ne amintim, de 
asemesea, că lipsa de har a atacanților noștri tricolori este o simplă 
bagatelă pe lingă atacul fostului lider (Farul), care a reușit să piardă 
un meci pe care l-ar fi putut cîștlga cu 8—1, dacă regulamentul ar fi 
prevăzut binecunoscuta cutumă a copilăriei noastre, care acorda un 
gol la trei cornere.

E cel puțin trist să acredităm ideea că potențialul expresiv al fotba
lului nostru este subminat de un om sau de o idee de joc. Șe( vede, 
insă, că așa e mai comod și mai spectaculos.

loan CHIRILA

demaniera 
dus la acest

tide, 
situat
Ea a fost foarte săracă în faze de 
fotbal clare, bine gîndite. așa cum 
ar trebui să le construiască niște 
jucători de Divizia A. Destul de ra
re au fost momentele de luciditate, 
mai ales ale gazdelor care și-au do- 
minat în majoritatea timpului ad
vers- . Dar ac?astă dominare a 
fost haotică, lipsită de perspective, 
cu mingi înalte, fără sorți de iz- 
trfniiâ. în careul superbetonat băcă
uan. acolo unde Velicu, Catargiu și 
Sinăuceanu, prin gabaritul lor, dis- 
tr . i o ea m îlte probleme,
acțiunile ofensive inițiate de ar
geșeni. Din conul tocului s-a vă
zut clar lipsa de orientare tactică 
a a>b-vinl»»il.Tr. care n-an știut ca 
printr-un joc de construcție, la mij
locul terenului, să încerce lansări 
pe extreme menite să creeze 
cele breșe atft de căutate de 
cânți

F.C. Argeș a făcut una din
~ia: slabe partide din acest sezon. 
Pe măsura scurgerii timnului, ea 
s -a pierdut complet capul. Numai 
întâmplarea îi putea aduce succesul 
final pe eare-1 merita, totuși, dacă 
avem în vedere nu dominarea sa

- 3C“'" două mari ocazii 
di-t prima repriză cînd Troi (min. 
lî) a șutat în bară și cînd Ghiță a 
scos salvator în corner, golul ce pă
rea î.-ru-.ent al lui Dobrin (min. 25 
— lovitură cu capul In urma unei 
faze fixe».

Ceea ce r.u ne-a plăcut. însă, ab
solut deloc în această partidă a 
fost tensiunea nervoasă. Nenumă
rate întreruperi datorate faulturi
lor de joc, obstrucțiilor, ținerilor de 
trt: --u de ambele părți. Credem că 
areas.â tensiune nervoasă s-a da- 
t ' ou-tă măsură și arbitrajului 
cor.fuz prestat de Dinulescu: lipsă 
de personalitate, de fermitate, deci

zii întârziate, neinspirat în aprecie-

a- 
ata-

cele

Însorit, exce-Stadion „1 Mai”; timp
lent pentru fotbal ; teren foarte bun; 
spectatori, peste 8 000: Raport de cor
ner©: 15—0. Raportul șuturilor la poar
tă : 12—3 (pe spațiul porții : 6—fl) .

— Ciolan, OL- 
Prepurgel. Ma- 
Ro§u) — Radu.

F. C. ARGEȘ : Stan 
TtANU, Vlad, Ivan — 
rian Popescu (min. 70 
Troi (min. 46 Cassai), Dobrin, Jer- 
can.

S.C. BACAU : Ghită — MIoc, CA- 
TAHGIU, VELICU. Margasolu — Sl- 
NAUCEANU. HRIȚCU - Pană, Peni- 
brovschi (min. 46 Băluță), Rugiiibei, 
Florea.

A arbitrat C. DINULESCU *** 
ajutat la linie de b. Ghețu și M. Cițu 
(totl din București).

Trofeul Petschovschi : 8.

La tineret-rezerve : F. C. Argeș — 
S.C. Bacău 3—0 (1—0).

semieșec. Și spectatorii ar trebui să 
fie mai supărați pe echipă, mai ales 
că ea nu a arătat prea multe lu
cruri bune în această repetiție ge
nerală înaintea returului cu Real 
Madrid. Să sperăm că acolo F.C. 
Argeș își va face autocritica jocu
lui său din meciul cu S.C. Bacău.

Mihci IONESCU

Stelian TRANDAFIRESCU

0 SINGURA GAFA, FATALA
transformat

care nu-și 
acțiunile de

I

Î3 A-igcs-.-: timp frumos: 
tserta-ors aproximabv

Stadion
•©ren nu . _________ a ___ ____
13 Mt. A mama NAuin (mir. 74) din 
: Raoort d* romere: 6—6 Rap->r-

tu! «uîurflor Ta ooartă : 15—7 (pe țpa 
î u! porui : <—J).

a$* ’-tsâ. tot 
acorda ar fi 
înefirvetâ? în 
devenea asx- 

fel 2—1 pectrv Steaua. Tătara în-
«rr r^d cel de a) 1-lea goi al Htil- 
ttârâî. -’ .-pă ev lordănese-j death se»e 
sr-rul în min. II și Barbu resta
bilise egalitatea în min. în ur
ma unei gafe a apărării gazdelor.

La 2—1. meciul era practic înche
ia: și vîc-ioria bucureștenilor asigu
rată. astfel că golul lui Imdănescu 

mul minut de joc. avea 
aproape neobservat, de- 

sns Ir. economia

AiS. A. n
TG. MUKEȘ, 3 (prin telefon, de Io 

toianul nostru). —

Lcuremiu DUMmESCJ

C.S.M. : Goma
Gel 1CT.
BELDEANU —
Szilighi (mei. Tt

m. ionescu

A arbitrat GH. 1010X1 •«*•« 
ajutat la linie dr V. Tatua x GK We- 
torga (top din jreșuj.

Trofeul Prtsmvțcfc : -

La tîneret-rezerve : C.SA4. Bno — 
Petrolul 1—2 (o—Q.

către gazde, pentru o scurtă pe
rioadă. întâlnirea s-a mai echilibra» 
ca apoi, în final toate eforturile 
reșițenilor de a termina învingă
tori să se dovedească zadarnice.

Pom pili u VI NT) LA

Kl)
CLUJ, 5 (prin telefon, de la trimi

sul nostru). —
Tradiția întîlnirilor dintre echipa 

locală, C.F.R. și U.T.A. a continuat 
să se mențină. Este al treilea cam
pionat — consecutiv — în care 
echipa din Arad reușește să evite 
înfrîngerea din partea formației fe
roviare clujene pe terenul aceste
ia. Chiar dacă — după cum ei înșiși 
ar putea-o recunoaște — de astă 
dată oaspeților le-a fost mai greu 
decît în anii trecuți, în obținerea 
rezultatului final de 1—1 benefi
ciind și de o oarecare șansă.

Nu e mai puțin adevărat însă că 
clujenii au abordat cam cu teamă 
acest meci, din care cauză jocul 
lor a avut în ansamblu de suferit. 
Ei au atacat destul de timid, de 
neconvingător, în primul sfert de 
oră și de-abia șutul în bară al lui 
M. Bretan, din min. 18, le-a insu
flat mai mult curai, mai multă de
cizie în acțiunile ofensive. A urmat 
(în min. 20) o lovitură cu capul a

A fosi un meci tensionat ca un 
arc mb presiune, un duel surd, un 
fx mocnit din care nu s-a descătu- 

dftrâ* o singură dată, la gol, 
©ac" "1 >rBea fîtmoasă în care ar-’ 

fara cursivă si finalizată Meciul 
a icoz. iitâ vreți, un fel de con- 
fr~i—*are î~tre doi luptători de for
țe egale, dintre care unul atacă 
T.rttrind. dar cu poate puncta pen- 
tm că advv *saruî. solid «i tenace, 
preferă o pasivitate ostentativă. în 
stare să-l ferească de înfrângere.

du a încercat să repare totul dis
perat. agățîncu-se de umerii înain
tașului evadat. Dar faza s-a petre
cut in suprafața de pedeapsă și pe- 
nalty-ul rezultat a fost 
lejer de Naghi. .

După 0—1. Dinamo, 
permisese 
atac decît 
che și 
alocuri ți 
cabil. la

să mizeze în
pe aportul lui Dumitra- 

Lucescu. practicînd pe 
antijocuL renunță, expli- 
taetica inițială, deschide
2 Brt- > 4 .TVS -4-,

X : X-T* - SZOLOSI. U--
— Orza. BOLbNI

Fa .-ekaș S %GII1. MURES AN, Haj-
o.e
con * 

ac~eț

r

D P

OTTO ANDERlO fSatU 
. aJmm slao la tuși de 

$: T. Ca.ană (Ca-

«rve : A.S-A. — D’IU*

CU

TRADIȚIA S-A MENȚINUTi
i

lui Adam — la un corner, cînd 
mingea a trecut puțin pe lîngă ba
ră — lăsîndu-ne sâ înțelegem că ei 
își vor impune curând punctul de 
vedere. Dar tocmai cînd tribunele 
se așteptau să cadă golul gazdelor, 
cei care au deschis scorul au fost 
oaspeții. La o lovitură liberă exe
cutată de pe partea dreaptă de 
Broșovschi (min. 21). Domicle a pre
lungit mingea cu capul spre stînga. 
Ia Kun, iar acesta, deși talonat de 
fundașul advers, a șutat plasat în 
colțul porții clujenilor, pâcălindu-1 
pe Gadja, care se plasase în colțul 
opus. După numai 5 minute însă 
gazdele au izbutit egalarea. la un 
șut de la distanță al lui Tegean, 
mingea strecurînclu-se printr-un cu
loar viu de jucători și pe lîngă 
portarul Vidac care, mascat fiind, 
n-a mai putut interveni. In mod 
surprinzător, clujenii nu forțează 
după acest gol pentru a lua avan
taj. Ei se angrenează în jocul lent 
al arădenilor, care caută să men-

mai
Ei 

ma;
le

țină mingea mai nvalt la mijlocul 
Terenului ți astfel fazele de poartă 
devin mai rare.

După pauză, asistăm la 10—15 
minute de joc echilibrat, perioadă 
în care U.T A. ne amintește că știe 
să și contraatace periculos, dar apoi 
feroviarii încep să domine tot 
insistent, să atace în trombă.
5i creează situații dintre cele 
favorabile, insă nu reușesc să
fructifice. în min. 71, la o centrare 
a lui Petrescu. Adam trimite min
gea cu capul de la numai 7—8 me
tri peste poartă ratând incredibil, 
în min. 79 Petescu clarifică o nouă 

^fază critică pentru echipa sa, iar 
un minut mai târziu fundașul Po- 
->ovici respinge de pe linia porții 
balonul expediat de Tegean.

Fluierul final al arbitrului Aurel 
Bentu consfințește un rezultat de 
egalitate care îi dezavantajează evi-

Leșeanu, autorul egalării pentru formația studenților bucureșteni, îl învinge pe Niculescu în duelul aerian, 
dar Oprea va reține. Foto i Paul ROMOȘAN

SP.STUDENȚESC1[O)

CNIV.CRAIOVA >1(0)

Ne-a plăcut mult, optica ambi
lor antrenori ai meciulpi de des
chidere din cuplajul de pe stadio
nul Republicii. Fiecare a întrebu
ințat mijloacele maxime permise de 
jucătorii la dispoziție, de obiecti
vele. din punctul de vedere al fie
căruia. și de... circumstanțele cla
samentului. Ghcorgh» Ola și-a îm
pins cît se putea liniile de atac șl 
cea de mijlocași spre careu! cra- 
iovenilor și a solicitat totul de la 
șase oameni care s-au mișcat mult 
și foarte bine. Primele 20 de mi
nute puteau să răsplătească cu cel 
puțin un gol risipa de energie si 
de arânț ofensiv a bucureștenilor. 
Dincolo. Constantin Cernăianu știa 
că nu poate evita acest început de 
furtună. El a repartizat în linia de 
fundași pe doi dintre ..uriașii" lui. 
pe Bădin ți Sameș. i-a cerut lui 
Țarâlungă să fie un mijlocaș sută 
la sută, i-a redus și rolul ofensiv

Mu-.Jc-.paj: teren bun; vre- 
bu trumoesâ: speetaten aproxima lv 
t ad. A« nureu : KUN (miB. îl) 
F TEGEAN (mia. **)• Raport de cor- 
eere: 7_1: raportul șuturilor la poar- 
t* : ZS—4 (pe spațiul porții 1—2).

C.F.R. : Gadja — Lupu. DRAGO- 
M1K. penze». Roman — M. Brelan, 
Cojocaru (min. 7» Pripici) — II- 
GEAN. ADAM, Vițan (mia. w Bucur). 
Petrescu.

V.T.A. : Vidae — Bsrău. Pfevu. PO- 
JON1. Popovici — Condruc. Petfiscu. 
BBOȘOVSCHI — 
Kun.

Axente. DO'JtDE

<8*Cursă pentru egalare, piuă la urmă
al lui Marcu și a mizat pe forța, 
înălțimea și impetuozitatea celor
lalți doi veritabili „pivoți ,de bas
chet" ai lotului său. Bălan și vîr- 
ful de atac de circumstanță, Desel- 
nicu, care își prelungește rămînp-

Stadion Republicii, timp admirabil, 
teren bun, spectatori aproximativ 
15 OOo (la începerea jocului). Au mar
cat : MARCU (min. 67) și — respectiv 
— LEȘEANU (min. 72).

Raport de corner© : 9—4,
Raportul șuturilor la poartă : 15—7 

(pe spațiul porții : 11—5).
SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — 

JURCA, Mățăoanu. G. Ionescu, TA- 
NASESCU — JAMAISCH1. Damian — 
Leșeanu (min. 75 — Kraus), O. IO
NESCU, M. SANDU, LUCACI.

„U“ CRAIOVA : OPREA — Nicu- 
«escu. BADIN, SAMES, Velea — 
STRIMBEANU, Ivan — ȚARALUNGA, 
Deselnicu. Bălan (min. 77 — Mincioa- 
gă), Marcu.

A arbitrat ION CHILIBAR 
ajutat la linie de Ion Constantin și 
Ion Rălleanu (toti din Pitești).

Trofeul Petschovschi j 8.
La tineret-rezerve : Sportul studen

țesc — «U* Craiova 1—1 (•—!).

lui Oble-rea în rol prin absența 
tnenco.

Mai mult de jumătate 
ză. Sportul studențesc a 
cum vă spuneam — buturile longi-
linului Oprea, portarul de un calm 
scandinav; am văzut faze în care 
situațiile de gol au apărut de două

din repri- 
asaltaf —

arbitrat : 
ajutat 

Emu Martin, toți din Bucu-

AUREL B E X T U 
la linie de M. Ilal-

Petschovschi : io.

A

movici și 
rești.

Trofeul
La tineret-rezerve : C.F.R, — U.T.A. 

2_o (1—0).

dent pe clujeni, dar pe care U.T.A., 
cu experiența și maturitatea sa de 
joc, l-a apărat cu strășnicie în re
priza secundă, menținîndu-se astfel 
neînvinsă de patru etape.

Constantin FIRANESCU

Dar 
pe 

fața 
prin.

■ A 
și de trei ori la poarta.; lui. 
masiva apărare craioveană, 
frontul ei central, a ieșit cu 
curată din clipele infernale
care a trecut în minutele 3, 6, 28, 
31. 39. Craiovenii au țîșnit în acest 
timp de două ori, dar cît de peri
culos ! Descurajați de nefructifica- 
rea eforturilor din prima repriză, 
gazdele au început mai lent, mai 
fără vlagă a doua reprfZtî.' Studen
ții craioveni au simțit ezitarea lor 
și lansarea uriașilor din față a de
venit mult mai frecventă. Spre 
stupoarea adversarilor lor, ei des
chid scorul, printr-o acțiune spec
taculoasă și clară. în câre1 voleul 
lui Marcu a reprezentat lovitura 
de grație". „Planul Cernăianu" se 
depășea chiar ! Deselnicu rgvine la 
locul lui, în apărare; dar țȘucureș- 
tenii — care conduseseră așa de 
clar ostilitățile — găsesc" resur
sele, morale în primul rând, snre 
a egala, o egalare pe care o meri
tau cu prisosință. Centrarea lui 
Jurcă (min. 72) e transformată im
pecabil de Leșeanu. Mircea Sandu 
întîlnește opoziția barei la șutul 
din min. 72, aceeași bară dare se 
opusese mingii lui și în min. 59. 
Sportul studențesc a spus „mulțu
mesc !“ pînă la urmă pentru un 
egal. Intr-un meci care putea să 
însemne, la un moment, o victorie 
netă a lor.

Eftimie IONESCU

LOTO-PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul Pronosport 
etapa din 5 noiembrie 1972.

I. 
n. 

in. IV.
v.

nr. 45»

Steaua — „U“ Cluj
Jiul — Steagul roșu
Sportul stud. — Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 
C.F.R. Cluj — U.T. Arad

Vi. c.S.M. Reșița — Petrolul 
vn. .. ...........

VIII.
IX.
X.

XI.
xn. 

xin.

Cagliari — Roma X
Lazio _ Ternana 1
Milan — Lanerossi 1
Napoli — Fiorentina 1
Sampdoria — Atalanta X
Torino — Juventus 1
Verona — Internazionale 2

Fond de premii : 433 604 lei.
Plata premiilor va începe în Capitală

de la 10 noiembrie pînă la 20X11 ; în țară
de la ii noiembrie pînă la 20 xu 1972
inclusiv, ~

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA DIN 5 NOIEMBRIE 1972 

Extragerea 
Extragerea

35
Extragerea 
Extragerea

33
Extragerea _____________ . ____
Fond de premii provizoriu : 1 700 000 lei. 
Plata premiilor de la această tragere se 

Va face după cum urmează : în Capitală 
de la 14 noiembrie pînă la 20 decembrie 
1972 inclusiv ; în tară: de la 17 noiem
brie pînă la 20 decembrie 1972 inclusiv.

PRONOSPORT
tn urma tragerii la sorți cele 

autoturisme oferite la concursul 
Pronosport din 15 octombrie 1972 
venit următorilor : autoturism 
1 300‘ 
rești; autoturism „Trabant Șflț't 
leanu Ion gin comuna Macea ~

a v-a î 31 43 23 37 45 7 28

39

2S
42

27

două 
special 
au re- 
„Dacia 

Ionescu C. Alexandru' din Bucu- 
— Arde- 
Arad.

vinl%25c2%25bb%25c2%25bbil.Tr


IN DIVIZIA A LA POPICE

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE PE TOATĂ LINIA
ARENA CONSTRUCTORUL DIN BUCUREȘTI „LEAGĂNUL" UNOR FALSE RECORDURI!

In etapa a V-a a diviziei A au 
cîștigat, în general, favoritele, iar 
unele partide s-au încheiat la sco
ruri mari și aceasta nu atît prin 
tehnica jucătorilor, cit, mai ales, 
datorită particularităților unora 
dintre piste. Dar iată rezultatele 
înregistrate :

MASCULIN

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— RAPID BUCUREȘTI 5922— 
5o77 p.d. Deși se numără printre 
fruntașele seriei Sud, formația Ra
pid nu putea emite pretenții la 
acest joc, întrucît pe arena pro
prie Constructorul este imbatabilă. 
Așa s-au petrecut lucrurile și la 
această reuniune, gazdele cîștigînd 
de o manieră categorică, la un 
scor la care nimeni nu se aștep
ta. Cifra de aproape 6 000, rezul
tate individuale de 1 054 și 992 
p.d., precum și media de 937 p.d. 
de jucător dovedesc din nou că 
pistele arenei Constructorul faci
litează obținerea unor punctaje 
foarte' mari, intr-un cuvînt, sco
ruri nereale pentru formația gaz
dă. La această partidă, de pildă, 
doi dintre camponenții echipei 
Constructorul au stabilit recor
duri personale. P. Branchi — 996 și 
I. Dumitru — 1054 p.d. (!).

Cîțiva dintre rapidiști au reușit 
și ei să se adapteze viciilor as
cunse ale pistelor, doborînd mai 
multe popice ca pe arena din Giu- 
lești, pe care se antrenează zi de 
zi. Astfel, juniorul Gr. Marin a 
fost notat pe foile de arbitraj cu 
992 p.d., C. Tudor cu 969 p.d. 
Si L. Taină cu 949 p.d. Au fost 
însă și doi popicari care au evo
luat, spre surprinderea generală, 
sub posibilitățile... arenei: Al.
Popescu <C) — 863 și Al. Vrîncea- 
uu (R) — 872,

Scorul cu care a luat sfîrșit par
tida : 5 922—5 677, deci o dife
rență de 245 „bețe" în favoarea 
Constructorului, nu reflectă nici pe 
departe valoarea tehnică a celor 
două divizionare, ci starea neco- 
respunzătoare a arenei pentru me
ciurile de campionat ! (T. RABȘAN).

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
FLACARA CÎMPINA 5 334—5 036 
p.d. Atît echipa locală cit și Ilie 
Băiaș, component al echipei na
ționale, care la acest joc a dobo- 
rit 1 017 popice,- au stabilit noi re
corduri ale arenei gălățene. Băiaș 
a avut 641 la „pline" și 376 la 
„izolate". De la cîmpineni cel mai 
precis om a fost veteranul Petre 
Purje — 890 p.d. (T. SIRIPOL — 
coresp.)

ELECTRICA SIBIU — VOINȚA 
TG. MUREȘ 5 144—5 186 p.d. Tna-

Baschetbaliștii de la I.C.H.F. 
învingători la scor 
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partida de ieri. I.C.H.F. a rămas 
neînvinsă în clasament, alături de 
Dinamo, Steaua și Universitatea 
Cluj, urmînd ca duminică să susți
nă o confruntare interesantă in 
compania studenților clujeni. Au 
înscris : Em. Niculescu 2, Djkai 5, 
Bulat 22, Andreescu 2, FI. Nicules
cu 6, Tudossi 13, Chiciu 8, Cîm- 
peanu 5 pefitru I.C.H.F., respectiv 
Teodotu 13, Grigorescu 4, Kiss 5, 
Giurgiu 7, Duță 6, Huzum 3, Bradu 
8. Au arbitrat bine E. Sarossy și 
A. Atartasescu.

D. STANCULESCU
FARUL CONSTANȚA - POLI

TEHNICA CLUJ 69—67 (39—32).
Așteptată cu mult interes, partida a 
prilejuit o întrecere echilibrată și 
spectaculoasă. Scorul a alternat 
permanent, iar în final victoria a 
revenit localnicilor printr-un coș 
înscris în ultimele secunde de joc. 
Cele mai multe puncte au fost în
scrise de Spînu 28, Pașca 13, Pur- 
căreanu 10 pentru Farul, respectiv 
Barna 23 și Roman 21. Au arbitrat 
bine M. Rizea și N. Iliescu.

E. PETRE-coresp.
UNIVERSITATEA CLUJ — PO

LITEHNICA BUCUREȘTI 91—70 
(53—28). întîlnirea dintre aceste 
două formații studențești a fost o 
simplă formalitate pentru gazde. 
Clujenii au avut în Demian un pi
vot pe care bucureștenii nu l-au 
putut anihila în nici un moment, 
indiferent că au folosit apărarea 
om la om sau pe cea în zonă. Echi
pa prof. Vasile Geleriu a alternat 
atacurile poziționale cu contraatacu
rile și a manifestat multă precizie 
în aruncările la coș, în special Vizi, 
Antal și Kun. Au marcat Demian 
29, Vizi 14, Ruhring 12, Kun 12. 
Antal 10. Schuller 4, Ursache 4, 
Nagy 4, Mathe 2 pentru Universi
tatea, respectiv Czell 18, Anastasiu 
16, Bora 14, Rusu 10, Dudescu 6, 
Șerbănescu 4, Mihăilescu 2. Au ar
bitrat bine G. Dutka și D. Crăciun.

Mircea RADU-coresp.
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— ACADEMIA MILITARĂ BUCU
REȘTI 82—61 (38—27). Oaspeții au 
dat o replică dîrză. Datorită pre
singului aplicat, în minutul 17 ta
bela le- indica scor favorabil : 
28—27. Intrarea în formația timișo
renilor a jucătorului-antrenor Nico- 
lae lonescu a determinat, însă, 
schimbarea raportului de forțe. 
Treptat, team-ul timișorean a pus 
stăpînire pe joc și a acumulat un 
avans care, în final, a ajuns Ia 21 
de puncte. Menționăm că nivelul 
tehnic al partidei a fost modest. 
Au marcat Cimpeanu 27, Czmor 19, 
Mănăilă 15, Minius 10, Roxin 3, 
Chirluță 5, lonescu 3 pentru Uni
versitatea, respectiv Antoniu 17, 
Teodorescu 16, Mărgineanu 13, Papo 
4, Țurcanu 3, Farcaș 2, Brînzea 2 și 
Marinescu 2. Au arbitrat foarte 
bine I. Szabo și Fr. Took.

Petre ARCAN-coresp. județean
CLASAMENTUL

I. Steaua S 5 0 454—547 18
2. „U“ Cluj 4 4 0 322—25' 8
3. I.C.H.r. 4 4 0 2 S4—219 8
4, Unlv, Timișoara 4 3 : 313—2M 7
5. voința 4 3 1 24»—238 7
6. Dinamo 3 3 0 267—132 6
7. Farul 4 2 2 24*-M2 8
8. Poiit. Buc. 8 0 5 388—401 5
9. Rapid 4 0 4 234—281 4

10. Poiit. Cluj 4 0 < 24»-339 4
11. Academia Militară 4 0 4 214—327 4
12. I.E.F.S. 3 0 3 196—227 3

Astăzi, la ora 17. se disputa In sala
Dinamo meciul Dinamo — I.E.F.S.. res
tanță din etapa a IV-a a diviziei 4

Gneorghe Marin, wtal dintre tinerii 
tul Brașov, lansind bila de tert 

întea ultimului schimb. sibienii 
conduceau cu 3 puncte, dar popi
carul Pivota, de pe postul nr. 6. 
a cedat mureșanuiui Martina cu 
813—897 și astfel victoria a reve
nit, pe merit. Voinței. (L IONES- 
CI7 — coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 5 343—5 237 
p.d. Gazdele au controlat în per
manență jocul, avind în Moi- 
doveanu (948) și Grecescu (912) 
cei mai în formă jucători. De la 
brașoveni o impresie frumoasă au 
lăsat juniorul Gh. Marin (899) 
și I. Radu (918). (G. ROSNER — 
coresp )

PETROLUL PLOIEȘTI — LA- 
ROMET BUCUREȘTI 5167—5 023 
p.d. Gazdele au cîștigat destul de 
greu, fiind conduse după schim
bul patru cu 77 de puncte. Ulti
mii doi jucători ploieșteni — Du
mitru (921) și Nicolescu (926) — 
au răsturnat însă scorul în fa
voarea echipei locale. De la oas
peți s-au remarcat Pelin — 887 și 
Constantinescu — 875 p.d. (A. VA- 
SILESCU — coresp.)

GLORIA BUCUREȘTI — VIC
TORIA BOD 5 037—t'WST' p.dL Un 
galop de Ș4r..\tale,jjcairu echip.e 
xu -Gloriei. Oaspeți... _,uc.. uan cu 
rezuIKie mJri re.tme* -ne -arena din 
Bod. n-au putut face față. p:er- 
zînd categoric. Cel mai mare punc
taj l-a realizat Dinu — 901 p.d 
<<> GUTU — coresp.)

C.F.R. TG. MUREȘ — OLIM
PIA REȘIȚA 5 268—4 914 p.d

JIUL PETRI LA — I. C. ORA
DEA 4 922—4 913 p.d.

VOINȚA CLUJ — VOINȚA LU
GOJ 5 157—5 027 p.d

SPARTAC SATU MARE — C.F R 
TIMIȘOARA 5409—5216, p.d.

FEMININ

HIDROMECANICA BRASOV — 
C.S.M. REȘIȚA 2 520—2 403 p.d. 
Brașovencele au jucat foarte bine: 
media 420 p.d., victorii la toate 
cele șase schimburi Și cinci jucă
toare cu peste 400 p.d. Cele mai 
eficace • Viorica Orghidan — 462, 
Mariana Antuș — 440 de la gaz- 

CAMPIONATUL DE LUPTE 
GRECO-ROMANE PE ECHIPE
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din rîndul cărora s-au evidențiat 
C. Mustață (muscă), D. Calotă (co
coș) și, în special, C. Dumitru 
(ușoară) — sportiv ce întrunește 
calități și cunoștințe ce-i pot per
mite să aspire la selecția în lotul 
național.

Din formația gălâțeană am re
marcat excelenta pregătire a com
ponentului lotului, M. Dumitru ca 
și posibilitățile de afirmare ale lui 
L. Paraschiv. Acești doi luptători, 
deși s-au prezentat la categorii su
perioare de greutate, au avut evo
luții foarte bune. Păcat că restul 
sportivilor care au compus echipa 
din Galați au manifestat serioase 
lipsuri în pregătirea fizică, motiv 
pentru care formația gălâțeană a 
pierdut întîlnirea cu Aluminiu Sla
tina: 11,5—20,5.

La buna desfășurare a competi
ției și-au adus contribuția și arbi
tri Gh., Mihăilă, N. Baciu .și Ai. 
Ruszî. Un moment de neatenție din 
partea arbitrului Gh. Szabat l-a 
privat pe slătineanul Gh» Savovici 
de o victorie prin tuș în fața me
talurgistului Gh. Glieorghe, motiv 
pentru care, nu putem face aceleași 
aprecieri pozitive asupra modului 
cum el a arbitrat*

RĂDĂUȚI. Deși a evoluat ce te
ren propriu, formația IPROFIL 
n-a reușit să realizeze nici o vic
torie. Și aceasta, nu pentru că lup
tătorii din Rădăuți ar fi avut o 
comportare slabă, ci datorită fap
tului că adversarii lor, sportivii de 
la Steaua și A.S.A. Bacău au fost 
suDeriori. Rezultatele: Steaua cu 
A.S.A. Bacău 19—7, cu IPROFIL 
Rădăuți 20—18. A.S.A. Bacău — 
IPROFIL Rădăuți 19,5—18,5.

în ciuda acestor rezultate nefa
vorabile echipei gazde, cei aproape 
400 de spectatori au urmărit me
ciuri de un bun nivel tehnic. Cei 
mai buni luptători ai reuniunii au 
fost I. Baciu (Steaua), Șt. Rusu 
(IPROFIL) și V. Prențiu de ia 
Bacău. <M. Covolaru-coresD.)

PITEȘTI. Sala Sporturilor din 
localitate a găzduit o reuniune cu

pÂ (C. GRUIA — căra»

Performera reuniunii a fost Stela
Andrei cu 423 p.d. (P. P \LL — 
coresp.)

U. T. ARAD — VOINȚA TI
MIȘOARA 2 194—2 098 p-d. Cele 
mai precise jucătoare: Antal — 
404 de la U T.A. și. respectiv. 
bascu — 392 p.d. (ȘT. 1ACOB — 
coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — CETA
TEA GIURGIU 2 674—2 473 pd 
Excepțional a evoluat junioara 
rapidistă VasJxa P.ntea — 458.
precum și senioarele Alexandrina 
Navon — 475 și Flonca Fmp — 
473 p.d De la giurg'uvenre s-a

Rada cu 450 p.d (C. HAKIA — 
coresp.)

CWMtăVtM' 243»—PlTLua

popic? au
un rezultat general bun. patru din- 
tre ele înscriind punctaje de peste 
400. Performera reuniunii a fost 
Juhana Barna cu 418 pd. Dintre 
craiovence o singură jucătoare a 
depășit granița celor 400 pd, a- 
nume Elena Muscalagiu— 40 i pd. 
<R. ZAMFIR — coresp,). *

VOINȚA CLUJ — VOINȚA O- 
RADEA 2 370—2 219 p.d.

METROM BRASOV — INSTA
LATORUL BUCUREȘTI 2 582— 
2 297 p.d.

PETROLUL BAlCOl — VOIN
ȚA constanța 2 19 p.d.

VOINȚA BUCUREȘTI — GLO
RIA BUCUREȘTI 2 651—2.537 p.d.

RECORD CLUJ — VOINȚA TG 
MURES 2 176—2 341 p.d.

meciuri de un bun nivel tehnic, 
la buna reușită a competiției con
tribuind toți competitorii. C. S. 
Pitești a cucerit două victorii pre
țioase: 18—10 cu Rapid București și 
19—17 cu Dunărea Tulcea. In me
ciul dintre Rapid și Dunărea Tul- 
cea, victoria a revenit sportivilor 
bucureșteni cu scorul de 21—19.

S-au remarcat I. Botez (Rapid) 
și N. Bădălan, N. Olaru (C.S. Pi
tești).

Ne simțim obligati să consem
năm atitudinea recalcitrantă a 
antrenorului tulcean, Geambazu, 
care a vociferat mereu la deciziile 
unor arbitri corecți. (Ilie Fețeanu- 
coresp.)

BRAȘOV. întrecerile au fost do
minate de sportivii dinamoviști 
care au realizat două victorii clare 
(în fața luptătorilor de la Steagul 
roșu, la un scor categoric :
34.5— 2,5 !). în schimb, sportivii 
localnici i-au întrecut, pe cei cra- 
ioveni cu 21—13. Electroputere 
Craiova a luptat cu hotărîre și în 
partida cu Dinamo București și a 
pierdut onorabil, cu 24—12. De re
marcat că în această întîlnire s-a 
produs o surpriză: dinamovistul V. 
Fodorpataki a fost învins prin tuș 
de către craioveanul N. Șerboaica. 
(V. Secăreanu-coresp.)

TIMIȘOARA. Sportivii de la 
C.F.R. din localitate n-au putut 
să-și valorifice avantajul „terenu
lui propriu", pentru că evoluînd 
în fața primelor două clasate în 
seria Vest (Progresul București și 
Vulturii Textila Lugoj) au trebuit 
să se recunoască învinși. Rezulta
tele: Progresul cu C.F.R. 17,5—16.5 ț 
cu Vultur» Lugoj 18,5—16,5. Vul
tur» Lugoj — C.F.R. Timișoara
31.5— 14,5. (Șt. Marton-coresp).

ORADEA. întîlnirile din acest 
triunghiular au fost dominate de 
luptătorii de la A.S.A. Cluj, care 
au cîștigat ambele meciuri: 18—16 
cu Crișul Oradea și 25—17 cu C.S. 
Satu Mare. Orădenii i-au învins 
pe sportivii din Satu Mare cu 
23—18 (V. Sere-coresp.).

fODI MERCKX PRIMEȘTE 
„GHIDnXUl Oi TUR"

iLme as stnrxat ca troleu.

r na ocUruIiH belgian Eddv

KILLY DEBUTEAZĂ

LA BOB...
PARK. 3 (Agvrpre»). — Cele- 

rr+mr ‘-ameer Jean Claude 
LSy a —" —ț** eâ-șt va face de- 
>cT3î cct=peth«sai in probele de 
kc 7- prezent ei se antrenează 
» ? irt.f - ai» de la Grenoble
r-pmrsă ea elre-nannl Hans Leu- 
n Hx. K—ir va porueipa la trei 
■noKMn pNRaanale tn luna ia- 
■ -ire a aasatai mter Ia Saint Mo- 
it> (Bvetia). In cumul lunii fe- 
—aar-je. Kîliy va reveni la schi 
—vtrv* să. evo£*jeze in cadrul a trei 
uacounri ierei sale profesioniști- 
or. eare w avea loc in S.U.A.

HOCHEISTII SOVIETICI SI-AU ÎNCEPUT• 8

TURNEUL IN FINLANDA
BELSIMKL 3 (Aaexpres). — Re- 

prererea-rea de hochei pe gheață 
a VR-SSl a susținut primul meci 
t&a ca*al tsneului pe care-1 in- 
trepnreoe in F.r.ianda. jucind la 
Tampere eu selecționata țării 
B8>*. HactetftS sovietici au obți- 
■ri victoria cn scorul de 4—1

4—1. ♦—*. 4—?> Scorul a fost des
chis de cazde in minutul 6 prin 
Lrppre In continuare. inițiativa a 
aparusm .-.rt —rtțor sovietici care, 
intr-un interval de numai cinci 
~ r-jte. au reușit să înscrie patru 
S-:. —prin Biines (min. 14), Le
bedev ~i"_ 141 .Knisin .(min. 17)

CAMPIONATE, CAMPIONATE...
ITALIA: PATRU ECHIPE 

LA EGALITATE DE PUNCTE
După cinci etape, in campionatul 

Italiei, in fruntea clasamentiriu: 
patru echipe se află la egalitate: 
Roma. Milan, Intemazionale < La
zio cu cile 8 puncte. în etapa de 
ieri, o singură echipă a cistigat in 
deplasare La Verona. Inter a 
învins cu. 1—0. prin golul mar- 
cat .de Moro. în rest, d me
ciuri importante au atras in mod 
deosebit atenția. Derbyul toi Inez, 
dintre Torino și Juventus, a da*, 
cîștig de cauză primei formați cu
2—0. prin golurile înscrise de Pa
lici (2). La Cagliari, formația lui 
Herrera. A. S. Roma, a trecut cu 
brio examenul: Cagliari — Roma 
2—2. Riva a ratat un penalty, dar 
a marcat în compensație un ? t eol 
ca și coechipierul său Gorî. in timp 
ce oaspeții au înscris prin Sar.ta- 
rini și Muiesan. Alte rezultate ?i 
autorii golurilor : Bologna — Pa
lermo 3—0 (Savoldi din l ’. ~_
Ghetti — 2): Lazio — Ternana 2—n 
(Chinaglia din 11 m. Frusta’upt). 
Milan — Vicenza . 2—0 iBiasio.a. 
Rivera din 11 m), Napoli — Fio
rentina 3—0 (Improta — 3. ar. al 
din 11 m), Sampdoria — Atalanta 
0—0. în clasamentul golgeterȚoc 
conduc: Rivera și Pulici cu t 5 
g urmați de Spadoni și Pra*; cj 
cite 4 s?

CtSARE TRENTINI

ANGLIA: LIVERPOOL 
CONDUCE DETAȘAT

Rezultate înregistrate în etapa a 
17-ă a campionatului englez: Ar
senal — Coventry 0—2 ; Birmin
gham — Tottenham 0—0 : Cresta1 * *

Turneul internațional de șah de la Novî 
Sad a continuat cu partidele din runda 
a ll-a. Benko a cîștigat la Deze, Rakici 
la Masici, Byme la Marjan și Lengyel 
la Rosolimo. A fost consemnată remiza 
în partidele Măriei — Lein și ivkov — 
Jovici. Celelalte partide s-au întrerLipt. 
în clasament conduc Lein (U.R.S.S.) și 
Benkd (S.U.A.) cu cite 9 p., urmați de 
Lengyel (Ungaria) — 7V2 P-, Ivkov 
(Iugoslavia) — 7 p. Pianinei (iugoslavia)
— 7 p., și o partidă întreruptă etc.
a
Tradiționalele campionat^ Internaționale 
de călărie ale Belgiei au început la 
Bruxelles cu desfășurarea unei probe de 
obstacole, în care victoria a revenit, 
după baraj, sportivului englez Harvey 
Smith. învingătorul, care a concurat pe 
calul „Volvo“, l-a întrecut în baraj pe 
austriacul Hugo Simon (pe „SchneefJo- 
eke“). Pe locui trei s-a clasat vest- 
germanul Alwin Schokemoehle, pe 
„Wyler“. Unul dintre favoriții cursei, ita
lianul Raymcmdo d’Inzeo, pe „Bellevue", 
a ocupat locul șapte.
R
înaintea ultimelor 24 de ore de întreceri, 
în Cursa ciclistă de șase zile, care se 
desfășoară pe velodromul acoperit din 
Grenoble, continuă să conducă cuplul 
francez Guimard — Van Lancker. îi ur
mează perechile Grosskost (Franța) — 
Pijnen (Olanda) și Seeuws (Belgia) — 
Gimondi (Italia).
W
Finala probei de simplu din cadrul tur
neului international de tenis (rezervat 
jucătorilor profesioniști) de la Goteborg 
se va disputa între cunoscuții jucători 
australieni John Newcombe și Roy 
Emerson. în semifinale, primul l-a în
vins cu 6—4, 7—5 pe olandezul Tom 
Okker, iar cel de-al doilea a cîștigat cu 
6—1, 6—3 partida susținută cu englezul 
Mark cox. Acesta eliminase, în turul 
anterior pe americanul Jeff Borowiak, 
revelația concursului. în semifinalele pro
bei de dublu s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Ismail el Shafei ^Republica 
Arabă Egipt), Brian Fairlie (Noua Ze- 
elandă) — Roy Emerson (Australia), 
Kjell Johansson (Suedia) 6—2, 6—3; Tom 
Okker (Olanda), Marty Riessen 'S.U.A.)
— John Alexander, Phil Dent (Austra
lia) 7—5, 6—7, 6—4.

Turneul internațional de tenis de )a 
Aberavon (Scoția), care contează pentru 
„Cupa Dewar", a fost cîștigat, la s’m- 
plu feminin, de cunoscuta jucătoare aus
traliană Margaret Court. în finală Mar
garet Court a învins-o în două seturi cu 
6—3, 6—4 pe Virginia Wade (Anglia). 
Finala masculină se dispută între ame
ricanul Clark Graebner și vest-germanul 
xurgen Fassbender.

Echipele Brynaeș și Farjestad își corni- 
nuă șirul victoriilor în cadrul campiona- 
tului suedez de hochei pe gheață. în 
etapa a 3-a a competiției, Brynaes a în
vins cu 7—3 formația Modo, iar FaUes- 
tad a dispus cu 7—2 de Vastra Froelunda. 
Alte rezultate: grupa Nord : SkeUeftea
7 4 * * 7 * 9,—4 • Djurgaarden — Soedertalie
1—4; Biorkloven — Tunabro 2—4; grupa 
Sud : Karlskoga — Leksand 1-5; Mora

Tmgsryd 4—6; Vaesteras — A.I.K. 2—2 
in clasamentele celor două grupe conduc 
neînvinse, cu cite 6 p., echipele Brynaes 
(grupa Nord) și Farjestad (grupa Sud).

într-un meci internațional amical de 
hochei disputat la Krefeld (R.F.?,.). 
echipa locală E. v. Krefeld a întrecut 
eu scorul de 7—4 (4—1, 3—4, 0—3)
formația olandeză r. c. Haga.

„de »P«<;t*torl au urmărit 
pe circuitul de ia Riverside (California) 
ultima cursă din cadrul competiției in
ternaționale automobilistice dotate cu 
„Trofeul Can-Am". Victoria a revenit 
americanului George Follmer care, ia 
volanul unei mașini „Porsche-917", a par
curs 324 km cu o medie orară de 197,110 
km. „Trofeul Can-Am", care a cuprins
9 probe, a fost cîștigat de George Foll
mer, urmat în clasamentul final de com- 
patrioții săi Peter Rbvson (învingătorul 
de anul trecut) și Mark Donohue. Pe 
locul patru s-a situat englezul Jackie 
Cliver. s

Portarul lui Crystal Palace, intrepidul John Jacltson, reține balonul la o 
fază periculoasă, în meciul cîștigat cu 1—0 de echipa sa in țața lui Ever

ton. în ultima etapă a ligii engleze. Telefoto : A.P.-AGERPRES

STAN SMITH NET ÎNVINGĂTOR
IN FINALA DE LA COUBERTIN

Au început și preliminariile
PARIS, 5 — Americanul Stan Smith 

este marele Laureat al turneului in
ternațional de tenis, desfășurat timp 
de o săatâmină sub cupola sălii 
„Pierre de Coubertin-, din capitala 
Franței. In finala nrobei de simplu, 
ț- fața asistențe-record. Smith
a ir.'-—.: o vKrtorie categorică, care 
sțxRberă orice îndoieli asupra actua
lei sale forțe de joc. EI l-a învins pe 
asul soaniol Andre< Gimeno cu 6—2, 
•—2, T—5, hdndu-ș: astfel și revanșa 
cer.*--_ Infringerea suferită în fața 
a-reljiasi In meciul pentru ..Cupa Da
vs*. dintre echipele S.U.A. și Spa- 
-iei, disputat in august Ia Barcelona. 
I- scorul de 5—5 în setul trei, cînd 
-e părea că Gimeno mai are sarse 
de a întoarce varia partidei. Smith 
a răspuns la puternicele servicii ale 
acestuia cu două retururi formida
bile. preluind cin nou inițiativa. El 
a realizat astfel breakul decisiv, cis- 
tigind anei cu ușurință ultimul ghem, 
pe serviciul său.

Prin acest ultim rezultat. Stan 
Smith — care a acumulat 50 de punc
te în clasamentul Marelui Premiu — 
FJJL.T. — a redus distanța care-1 se
para de Ilie Năstase. liderul circui
tului. Iată punctajele fruntașilor com
petiției : 1. I. Năstase (România) 
592 p ; 2. S. Smith (S.U.A.) 509 p ; 3. 
M. Orantes (Spania) 468 p ; 4. J. No
des (Cehoslovacia) 320 p ; 5. A. Gi
meno (Spania) 319 p ; 6. R. Hewitt 
(R.S.A.) 278 p .

Iată si ultimele rezultate ale probei 
de dublu, din cadrul turneului Cou-

și Iakușev (min. 18). Următoarele 
două reprize au fosț echilibrat,?,, 
astfel că scorul mecjului a rămas 
neschimbat.

Totodată și-a început turneul în 
Finlanda și selecționata de tineret 
a U.R.S.S. Astfel, jucind Ia Lappen- 
ranta cu echipa similară a țării 
gazdă, tinerii hocheiști sovietici 
au terminat învingători cu scorul 
de 5—1, (2—1, 1—0, 2—0) prin 
punctele realizate de Lavrentev, 
Lukașin. Gataulin, Vasiliev și Bu- 
gorski. Golul gazdelor a fost mar
cat Mikkola.

Palace — Everton 1—0 ; Ipswich- 
Leeds United 2—2; Leicester — 
Manchester Urtifed' ■'IdVSr-'
pool — Chelsea 3—1 ; Manchester 
Ct t v — Derby 4—0; Scheffield U- 
r. ted — Stoke City 0—0 ; Sout
hampton — Norwich 1—0 ; West 
Brc-mv. ich — Newcastle 2—3 : West 
Ham — Wolverhampton 2—2.

în clasament conduce echipa Li
verpool cu 24 p (din 16 meciuri), 
urmată de Leeds — 21 p (din 16 
meciuri) < Arsenal — 21 p (din 17

R. D. GERMANĂ: DYNAMO 
DRESDA A RÂMAS NEÎNVINSA

D :pă opt etape, singura echipă 
r.einvmiâ in campionatul R. D. 
Germane este Dynamo Dres.da 
S:mbâ*ă a a pierdut primul punct 
din campionat, terminînd la egali- 

(1—1) cu Dynamo Berlin. A 
ua clasată. F.C. Carl Zeiss Jena, 
c.spus cu 3—1 de Rot Weiss- 

Erfurt. apropii nd u -se de liderul 
clasamentului. Alte rezultate : Han
sa Rostock — Sachsenring Zwickau
3—2. F. C. Magdeburg — Chemie 
Leipzig 1—0. F.C. Lokomotive Leip
zig — Wismut Aue 1—2, Union
Berlin — FC. Karl Marx Stadt 
1—0. Vorwărts Frankfurt Oder — 
Chemie Halle 5—1.

în clasament, situația primelor 
clasate este următoarea : 1. Dyna
mo Dresda 15 p. 2. F.C. Carl Zeiss 
Jena 12 p. 3 F.C. Magdeburg 10 p,

AUSTRIA: RAPID VIENA 
DIN NOU ÎNVINSĂ

Jucind la Salzburg, cu echipa 
Austria d.-n localitate, în cadrul 
celei de a 12-a etape a campiona
tul ai austriac. Rapid Viena (care 

turneului de la Stockholm
bertin : semifinale: Gimeno, Gis
bert — Hrebec, Zednik 6—7, 6—3,
6—4 ; Barthes, Jauffret — Dibley, 
Fillol 6—4, 7—6 ; finala : Barthes, 
Jauffret — Gimeno, Gisbert 6—3, 
6^-2.

• La Stockholm, au început între
cerile preliminare ale penultimului 
turneu din cadrul Marelui Premiu — 
F.I.L.T. Iată primele rezultate : Stoc
kton (S.U.A.) — Aberg (Suedia) 6—3, 
6—3; Palm (Suedia) — Di Matteo 
(Italia) 6—1, 6—3; Barrazzuti (Italia) 
— Rosberg (Suedia) 6—2, 6—3 ; En- 
gert (R.F.G.) — Zugarelli (Italia)
6—4, 6—2; Norgern (Suedia) — Holms
trom (Suedia) 6—4, 7—6. Pilici (Iugos
lavia) — Adison (Australia) 6—7, 6—1, 
6-4.

va susține miercuri returul cu Ra
pid București, în Cupa cupelor) a 
fost învinsă cu 2—0, în clasament 
Rapid ocupă lpcul 4 cu 14 p.

R. F. A GERMANIEI :
NETZER IN MARE FORMĂ

Cea de a 11-a etapă a campiona
tului vest-german -s-a încheiat cu 
rezultate scontate, dar-a scos din 
nou în evidență unele formații în 
excelentă dispoziție de joc. Este 
vorba de victoriile repurtate în 
deplasare de Bayern Miinchen cu 
Hamburger S.V. (în min. 83 scorul 
era încă alb, dar în ultimele mi
nute, Hoeness a marcat două goluri 
și formația bavareză cîștigă cu 
2—0) și de Wuppertaler S.V. care 
învinge pe câștigătoarea cupei, 
Schalke 01, cu 2—1, la Gelsenkir
chen. O formă excelentă manifestă 
Netzer de la Borussia Monehen- 
gladbach, învingătoare cu 4—2 în 
partida cu Eintracht Braunschweig. 
Golurile învingătorilor au fost în
scrise de Wimmer. Netzer, Danner 
și Heynckes, ultimul mareînd cu 
acest prilej cel de al 100-lea gol în 
campionat. Antrenorul Helmut 
Schon a asistat la jocul dintre 
Fortuna Dusseldorf și F.C. Koln, 
cîștigat de prima cu 3—1, după ce 
conduseseră cu 3—0.

Celelalte întîlniri ale etanei ; 
V.f.B. Stuttgart — Werder Bre
men 2—1, Hannover 96 — Kickers 
Offenbach I—1, Eintracht Frankfurt 
— Hertha B.S.C. 2—2, M.S.V. 
Duisburg — Rot Weiss Oberhausen
4—1,

în clasament conduce Bayern cu 
19 p, urmată de Fortuna Dussel
dorf cu 16 p, Vf. B. Stuttgart 15 p, 
Wuppertaler S. V. 13 p. V.f.L. 
Bochum 13, p, Borussia Monehen- 
gladbach 12 p„ etc.

în clasamentul golgeterilor situa
ție neschimbată: Muller 12 g, Bud- 
de, Heynckes, Wunder și Propper 
cite 8 g.

J. NEUSSER
ȘTIRI, REZULTATE

Numeroși spectatori au urmărit, 
la Halle, meciul internațional ami
cal dintre echipele de juniori ale 
R.D. Germane și Cehoslovaciei. Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 1—1 (0—0).

în preliminariile turneului inter
național pentru juniori — U.E.F.A., 
la Dublin, echipa Irlandei a învins 
cu scorul de 2—1 selecționata Sue
diei. Jocul a fost urmărit de peste 
3 000 de spectatori.

Pe stadionul „Levski" din Sofia 
s-au întîlnit, într-un joc amical 
de fotbal, reprezentativele de ju
niori ale Bulgariei șl Greciei, Me
ciul s-a terminat nedecis: 1—1.

La Varșovia s-a disputat meciul 
internațional amical dintre selec
ționatele de Juniori ale Poloniei și 
Ungarei. Partida s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 2—2
(0—2).

La Padova, s-a disputat tneciul 
internațional amical dintre selec
ționatele feminine ale Italiei și 
Spaniei. Sportivele italiene au ob
ținut victoria cu scorul de 5—0 
(3—0).

CAMPIONATUL
DE POLO

AL U.R.S.S.
MOSCOVA, 5 (Agerpresj. — Cu 

o etapă înainte de încheierea cam
pionatului unional de polo pe apă, 
se cunoaște formația cîștigătoare a 
competiției. Este vorba de echipa 
Universității din Moscova, revela
ția actualei ediții a întrecerii, care 
are în lotul său trei dintre com
ponent» reprezentativei U.R.S.S., 
medaliată cu aur la Jocurile O- 
limpice de la Miinchen.. în ultimul 
meci susținut, echipa Universității 
din Moscova a învins cu scorul de 
5—4 formația Dinamo Tbilisi. Ma
rea favorită a campionatului, echi
pa ȚSKA Moscova (în rîndurile 
căreia se numără nu mai puțin de 
șase dintre laureații de la Mun- 
ehen), s-a clasat pe locul dot iar 
Dinamo Moscova a ocupat locul 
trei

Multiplul campion și recordman 
mondial de patinaj viteză, ,olan
dezul zburător “ Ard Schenk, este 
gata să-și reia periplul pe pistele 
de gheață. Iată-l împreună cu un 
posibil viitor performer, băiețelul 
său de 4 ani, Norman, în timpul 

unei pauze de antrenament.
Foto : ANPIX — Amsterdam
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