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ÎN DERBYUL CAMPIONATULUI DE HOCHEI

DINAMO SI STEAUA
9 \ 1 e .

au terminat la egalitate: 2-2
• După două tururi, dinamoviștiî conduc cu două puncte ® Dunărea

Galați a învins pe S. C. Miercurea Ciuc

ETAPA A X-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL

STEAUA A REUȘIT SĂ SE MENȚINĂ
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
• Gazdele au obținut 15 puncte 9 Rapid, în revenire, a realizat scorul etapei
9 învingătoare cu același scor, Steagul roșu și Dinamo s-au apropiat 

lider 9 în general,de jocuri de nivel scăzut

Rapidistul Neagu șutează, dar portarul Jiului, Ion Gabriel, respinge balonul. Boc va relua, înscriind al 
doilea gol al partidei Foto : S. BAKCSY

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT

Etapă fără istoric, 
șapte victorii ale 
delor, cu un si

acasă de

, CU 
gaz- 

singur 
oaspeți,punct adus 

de la Craiova.
Elementul-surpriză

pei — o spunem in glumă, 
dar și in serios —: l-a consti
tuit doar faptul că. duminica 
aceasta, nu s-a produs obiș
nuita schimbare de lider! 
Obținind un rezultat de ega
litate, in deolașare, Steaua a 
cîștigat, pe de o 
punct prețios, iar 
parte și-a apărat 
lider, care, de to.pt 
ce jde la o echipă

Rezultatele de ieri au dus 
și la alte schimbări in clasa
ment, este drept, previzibile, 
dat fiind faptul că mutațiile 
favorabile
condițiile unor 
ținute pe teren propriu, 
cum 
ceasta etapă. Steagul

al eta-

parte, un 
pe de altă 
poziția de 
etape, tre
ia alta.

s-au

F. C. Argeș — Sportul studențesc 1—0 (0—0)
Sport Club Bacău — A. S. Armata 1—0 (1—0)
„U" Cluj - Farul 1—o (1—0)
Univ. Craiova — Steaua 0—0
Steagul roșu — C.F.R. Cluj 2—0 (1—0)
Dinamo — C.S.M, Reșița 2—0 (2—0)
Petrolul — U.T.A. 1—0 (0—0)
Rapid — Jiul 4—1 (3—0)

ETAPA VIITOARE (15 noiembrie)
Jiul
Steagul roșu 
U. T. A.
C.S.M. Reșița 
Petrolul
Steaua
C.F.R Cluj 
Sportul studențesc

Spori Club Bacău 
Univ. Craiova 
A. S. Armata 
Rapid
„U" Cluj
F. G Argeș 
Dinamo
Farul

1. STEAUA 10 5 3 2 21— 9 13
2. Steagul roșu 10 5 2 3 14— 4 12
3. Dinamo IC 5 2 3 14—10 12
4. Sport Club Bacău 10 5 2 3 14—11 12
5. Jiul 10 5 2 3 15—16 12
6. Univ. Craiova 10 4 3 3 18—15 11
7. C.F.R. Cluj 10 5 1 4 1C— 9 11
8. Petrolul 10 4 3 3 6— 7 11
9. Farul 10 5 1 4 7—10 11

10. U.T.A. io 4 2 4 15—14 10
11. F. C. Argeș 10 3 3 4 17—14 9
12. Rapid 10 3 3 4 8— 7 9
13. „U" Cluj 10 4 1 5 10—20 9
14. A. S. Armata 10 4 0 6 18—21 8
15. C.S.M. Reșița 10 2 2 6 9—17 6
16. Sportul studențesc 10 1 2 7 10—22 4

produs în 
meciuri sus- 

Și, 
surprizele au ocolit a- 

roșu, 
una din animatoarele acestui 
campionat, a trecut pe locul 
al doilea. La egalitate de. 
puncte cu ea, dar cu un gol
averaj inferior, Dinamo și-a 
făcut apariția în primele rin- 
duri ale clasamentului, acolo 
unde îi este, de altfel, locul, 
ținînd seama de valoarea un- 
sprezecelui pe care îl aliniază 
in teren. Se pare că apele re
intră în matca lor normală și 
în cazul Rapidului, care ocu
pă acum un loc onorabil, 
după ce, la un moment dat 
ținea companie Sportului stu
dențesc, la periferia clasa
mentului.

Spuneam că a fost o etapă 
a gazdelor, făcind o socoteală 
strict aritmetică. Dar, în cî
teva meciuri, acestea au tre
buit să se mulțumească cu 
victorii mici, la un gol dife
rență, la Pitești, Sportul stu-, 
dențesc fiind foarte aproape 
chiar de un rezultat de ega
litate. Probabil că acest lu
cru se va scrie și în cronici. 
Din păcate, el n-are nici un 
efect în clasament și, în si
tuația actuală, studenților 
bucureșteni nu le țin de cald 
satisfacțiile morale...

Jack BERARIU

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
8 GOLURI: Năstase (Steaua), Reznai (Jiul).

6 GOLURI: Iordănescu (Steaua), Troi (F. C. A-rgeș), Otlemenco (Univ. 
Craiova) — 1 din 11 m, Naghi (A.S.Â.) — 2’ din 11 m, Pescaru (Steagul 
roșu) — 1 din 11 m.

5 GOLURI: Marcu (Univ. Craiova), Lucescu (Dir.-rr.o — 1 din 11 m.

4 GOLURI : Kun (U T.A.), Mureșan (A.S-A.), M. Sandu (Sportul stu
dențesc), Dembrovschi (Sport Club Bacău).

Citiți in pagina a 3-a relatările trimișilor noștri la meciurile etape: a X-a

o campionatului național de fotbal.
I - '

Au luat sfirsit întrecerile diviziei A de judo 'serion

RAPiD ȘI-A PASTRAT
TITLUL DE CAMPIOANA

Confruntările celei de a 4-a edi
ții a diviziei A de judo au luat 
sfîrșit duminică, odată cu disputa
rea partidelor ultimei etape. Ieri 
seara formația ' ' ’ "
București a urcat 
a podiumului de 
du-șl tilul cucerit 
anul trecut. Dar, 
nunte de la această etapă.

în sala Giuleștl din Capitală, s-au 
prezentat 6 din cele 9 echipe — 
alte 3 fiind programate la Buzău. 
Primul triunghiular, Rapid Bucu
rești — Constructorul Miercurea 
Ciuc — Vagonul Arad a fost aștep
tat cu deosebit interes deoarece re
zultatele acestuia aveau să desem
neze formația Campioană. Princi
pala pretendentă, echipa giuleș- 
teănă, trebuia să obțină victorii în 
ambele întîlniri pentru a rămîne 
în posesia mult rîvnitului titlu.

Sorții au decis ca meciul inau
gural să opună echipele oaspe. 
Constructorul Miercurea Ciuc — 
Vagonul Arad. Prezentîndu-se ex
celent, formația din Miercurea 
Ciuc. avîndu-1 în componență — 
la cat. 70 kg — chiar și pe an
trenorul acesteia, Iosif Gall, a re
purtat un frumos succes cu 4—1. 
Victoria a fost, în același l timp, 
deosebit de prețioasă pentru for
mația din Miercurea Ciuc, scăpată 
astfel de emoțiile retrogradării.

A intrat apoi pe salteaua de con
curs echipa clubului Rapid în par
tida CU Constructorul. Giuleșteanui 
Sabin Lucea (cat. 63 kg) a pus 
capăt meciului său cu Deneș Șa- 
lamon în numai un minut și ju
mătate, finalizînd impecabil o arun
care peste șold (sode-tsuri-komi- 
goshi), arbitrului principal ne- 
rămînîn'du-i altceva decît să 
consemneze lndiscutat^lul ippon. 
Deci Rapid luase condiictrea cu

clubului Rapid 
pe prima treaptă 
onoare, păstrîn- ■ 
la competiția de 
iată cîteva amă-

1—0.
kg) Gheorghe Vasile a 
tajul echipei sale la 
gîndu-și adversarul, 
înainte de limită cu o 
fixare în prelungei

La categoria următoare 70 
mărit avan- 
2—0 Invin- 
Iosif . GaU. 
necruțătoare 
(kami-shiho-

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag. a 2-a)

în fotografie, căzut pe gheață — a deschis scorul,
Foto: Theo MACARSCHI

Primele minute ale partidei derby. Mihăilescu (Dinamo) 
înscriind pe sub portarul Netedu. Arbitrul Oprea Barbu indică

Cu toate că jocurile ultimei etape 
din cel de al doilea tur al cam
pionatului Diviziei A la hochei pe 

..gheață au fost considerate —..pe 
drept cuvîni — derbyuri, ele au sa
tisfăcut numerosul public prezent, 
ieri, pe patinoarul „23 August", doar 
în parte. Meciul cel mai important, 
acela dintre cele două pretendente la 
titlu, Dinamo și Steaua (încheiat la 
egalitate) a fost interesant numai prin ( 
încărcătura sa emoțională, determi
nată de faptul că scorul de 2—2 s-a 
menținut mult timp pe tabelă.

„centru”...

DINAMO — STEAUA
2—2 (1—2, 1—0, 0—0)

<

Meciul ne-a furnizat o confruntare 
între două echipe care nu s-au me
najat deloc. De la. primele schimburi 
de .pucuri și pînă la sunetul final al 
sirenei, am asistat la’ un deplin an
gajament, cele două puternice for
mații ale hocheiului nostru luptînd 
cu toate forțele pentru victorie, Pînă 
la urmă aceasta n-a surîs niciuneiâ 
din ele și considerăm echitabil acest 
lucru, ținînd seama de ocaziile avute

și de perioadele de dominare. Partida 
a început furtunos și în min. 4 Steaua 
ratează o ocazie rarisimă prin Popa 
(de remarcat că pînă spre sfîrșitul me
ciului antrenorul Z. Czaka a folosit 
cu curaj tinerii hocheiști de care 

minut 
Mihăi- 
domi- 
încu- 

poarta

ELISABETA POLIHRONIADE
PENTRU A PATRA OARA

CAMPIOANA DE ȘAH A ȚARII
Penultima rundă a finalei campio

natului național feminin de șah de la 
Cluj a fost dominat de partida dintre 
Margareta Teodorescu și Maria Pogo- 
revici. S-a dat o luptă acerbă în 
această întîlnire, Teodorescu (cu al
bele) încercînd să forțeze cu orice 
preț victoria. Ea a obținut inițiativa, 
apoi un puternic atac și, în cele 
din urmă, avantaj material care pă
rea decisiv. Dar în finalul : rege, 
2 cai și pion (Teodorescu), contra 
rege și cal (Pogorevici),. conducătoa
rea albelor a greșit, permițînd adver
sarei sale să se salveze.

Tot cu un rezultat de remiză s-au 
încheiat partidele Farkaș — Polihro- 
niade și Zsigmond — Gheorghe. Ma- 
kai a cîștigat la Miroslav. Celelalte 
rezultate: Nicola — Jicman 1—0,
Borsoș - ~
Băloianu 
gorevici 
Farkaș.

Astfel, 
tuația fruntașelor era 
1. Polihroniade Il>\ 
Pogorevici, Makai 10:,'.

: Nicola — Jicman
■ Sterolu 0—1, Karibian — 
1—0, Juncu — Ilie 1—0, Po- 
a cîștigat întrerupta cu

înaintea rundei a 15-a, si- 
următoarea • 

j. 2—4. Teodorescu, 
'r

IERI, LA BUCUREȘTI, UN EȘEC NEAȘTEPTAT LA RUGBY

SELECȚIONATA ROMÂNIEI ÎNTRECUTĂ
DE ECHIPA R.F. a GERMANIEI. 1011 (10-3)

Echipa României, care aspiră la o 
>ziție fruntașă la Europa, a fost fn- 
nsă. acasă, de reprezentativa R. F. a 

iei, o formație eu posibilități 
ai modeste, in fața căreia a

cișUgat In trecut întotdeauna lejer, 
fără probleme, fie eâ juca pe teren 
propriu, fie In deplasare! Și totuși, 

dat ieri să asistăm la oe-a fosi

asemene

pațpa-râ pa]îmaresul
foarte ban de pL-.â arum al echipei
noastre in fa» rugbyșîilor ves:-ger-

i z-’i-îTii și, afeexeazâl nesous.
I ca atlt mai m oft, ea ea 3 lOSl

și. oricum, v€deitâțile
noastre slzt infinit mal 

Cum a fost posibil 
rezultat ? De Ia Inoetrj 
câ. în timp ce rugbystii 
ca t joarte slab, oesoeț 
ruit o plârxâ surpriză j 
lor avacsatâ si Z2cier 
abordat partida de-a la 
de minate, în care s-au 
corect și au purtat bal: 
ziciuae și destulă dei 
-buturile noastre. Așa. 
marcat și tocmai de a 
lor este meritata si irycc.-.te

Ce s-a petrecut 
Tn primul rirtd. tn 
cu regret, câ ei 
destulă . seriozitate s

"os'.ri au ju- 
! 3U COnSTt- 
rin concepția 
in care au 

celor SU 
ipdra: foarte 
ral eu repe- 
eritate sore 
altfel, au si 

cea victoria
3 : Rozer AastJ

p£ d® O ciștîffătc
ar pe de alta confirmi

sugerată și de e 
lidă de miercur 
selection;
(Să-și fi

reușitul
păcat și, . . ._______
s-a reliefat tendința negativă a unor 
.-jgbyști (Atanasiu, Fugigi și, chiar, 
Gh. Rășcanu) de a juca pe cont pro
priu. în detrimentul echipei. La ten
dința de joc individual, steril, s-a 
adăugat încă o deficiență — și nu 
dintre cele minore — ritmul extrem 
de lent, jocul cu... încetinitorul, cu 
acțiuni telefonate, ușor stopate chiar 
și de un adversar mai puțin expe
rimentat, așa cum s-a întîmplat ieri.

înaintarea nu s-a grupat suficient 
de bine și de repede, nu a fost per- 
. :tantă, de unde pierderea multor 
baloane In duelurile cu înaintașii 
vest-germani, surprinzător, mai iuți și 
mai indemînateci decît mai experi
ment ații componenți ai grămezii noas- ■ 
tre. In ceea ce privește treisferturile 
le-am reproșa (ca și înaintașilor, de 
altfel), neatenția în situațiile de a- 
părare — s-au și primit două încer
cări ca urmare â acestui fapt — pre-

voluția destul de pa- 
■ea trecută din fața, 
îiversitare franceze, 

făcut loc In lotul nostru re- 
iv automulțumirea, după 
turneu din Anglia ? Ar fi 
oricum, prematur.) Din nou

dispune), după care în același 
Dinamo deschide scorul prin 
lescu. Urmează o perioadă de 
nare a dinamoviștilor, care 
rajați de acest gol, asaltează r____
lui Netedu, foarte bun In acest meci. 
Steaua a rezistat cu succes și către 
sfîrșitul acestei reprize a început să 
iasă cu curaj la atac. Acțiunile a- 
cestei echipe s-au dovedit foarte con-

1. DINAMO
2. Steaua
3. S.C, M. Ciuc
4. Dunărea

CLASAMENTUL
6 5
6 4
6 1
6 1

1 
1 
0 
0

0
1
5
5

33—13- 11 
27—12 
16—31
11—31

9
1
2

Rugbyștii români inițiază, prin D. Rășcanu, un nou atac ce va fi, insă, respins de apărătorii adterși 
foto ; Dragoș NEAGU

Dimitrie CALLIMACHI 
Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Aseară, în ultima rundă, atenția 
numeroșilor spectatori a fost îndrep
tată către partida derby, Teodorescu 
— Polihroniade, ca și spre întîlnirile 
(de asemenea foarte importante) Ma
kai — Zsigmond și Pogorevici — Ni
cola. Era clar că în cazul cînd Teo
dorescu, Makai și Pogorevici ar fi 
obținut victorii, patru jucătoare se 
situau la egalitate pe primul loc și 
pentru desemnarea campioanei ar fi 
fost necesar un meci-turneu de baraj.

Bineînțeles că acest lucru îl știa 
și Polihroniade care, cu albele, a 
jucat foarte prudent și, cum adver
sara sa nu a încercat să forțeze, par
tida s-a dat repede remiză.

ASTFEL, MAESTRA INTERNA
ȚIONALA ELISABETA POLIHRO- 
MADE DEVINE PENTRU A PATRA 
OARA (A TREIA OARA CONSECU
TIV) CAMPIOANA DE ȘAH A ȚA
RII, REPURTÎND UN FOARTE FRU
MOS SUCCES!

Celelalte rezultate : Pogorevici — Ni
cola 1—0, Makai — Zsigmond 1—0, Ste- 
roiu — Karibian 0—1, Gheorghe — 
Farkaș 1/2—1/2, Ilie — Miroslav 0—1. 
Două partide s-au întrerupt și vor 
fi reluate astăzi.

CLASAMENTUL : 1. Polihroniade
12 puncte din 15 posibile, 2—3. Po
gorevici, Makai lU/j. 4. Teodorescu 
11,5, Gheorghe 9>/2, 6—8. Zsigmond,
Farkaș, Karibian ®/ît 9. Juncu 8(1), 
10—11. Băloianu, Jicman 5 (1), 12—13. 
Nicola. Steroiu 5, 14. Miroslav <i/2, 
15. Borsoș 3>/2 (1), 16. Ilie li/2.

sîstente șl în min. 18 Kemenessy e- 
galează spectaculos, pentru ca îii mi
nutul următor Herghelegiu să-l sur
prindă pe Dumitraș cu un șut de la 
distanță, aducînd avantajul de partea 
echipei sale. în partea a doua a 
întîlnlrii se joacă ceva mai nervos, 
mai mulți jucători iau loc pe banca 
sancționaților, fără ca acest lucru să 
ducă la modificarea scorului. Egala- 
rea a survenit în min. 30, . dintr-o 
acțiune personală a lui Pană, care

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4 a)

DINAMO BUCUREȘTI
PRIMELE 4INTRE

ECHIPE
DE PE

DE POLO
CONTINENT!

9 Tn ultimul meci de a- 
seară, de la Stockholm, 
dinamoviștiî au învins pe 
campioana Olandei.

Citiți amănunte in pag. 4

Din nou. un blocaj defectuos dl jucătoarelor de la Ceahlăul P Neamț, 
la un atac al rapidistei Marta Szekely , ...

DOUĂ SURPRIZE ÎN CAMPIONATELE DE VOLEI

DIN AMO V1STELE ÎNVINGĂTOARE LA TIMISOARA, 
IAR CRAIOVENII LA BRASOV ’

Simbătă ți duminică s-a consumat 
etapa a șaptea în campionatele divi- 
iei A de volei. De remarcat că la 
masculin doar o echipă gazdă, Poli
tehnica Galați, a terminat învingă
toare. in timp ce la feminin Di
namo a realizat o prețioasă și sur
prinzătoare victorie la Timișoara. în 
dauna Universității. Este, de altfel 
singura partidă a etapei în care oas
petele cîștigă două puncte Iată amă
nunte de la desfășurarea întilnirilor.

MASCULIN

I.E.F.S. — STEAUA (1—3). Meciul, 
desfășurat simbătă seara și înche
iat la o oră înaintată, a oferit pu
blicului prezent în sala Progresul o

dispută dinamică, interesantă, venită 
parcă să compenseze lipsa de atrac- 
tivitate a meciului din deschidere 
(Progresul — Rapid). Timp de trei 
seturi lupta a fost echilibrată șl 
spectaculoasă, cele două echipe ju
când variat, tactic Și creînd nume
roase faze lungi, aplaudate. In for
mația militară, coordonatorul Marian 
Stamate a dat — prin eleganța fi
nețea și ingeniozitatea paselor sale 
- multă culoare jocului, și, totodată, 

șanse mai mari de succes combina
țiilor ofensive. Aceasta, în ciuda 
faptului că la el se observă o rămî- 
nere în urmă în ceea ce privește 
pregătirea fizică, din cauza inte
grării sale mai tîrzii tn echipă (fiind 
ocupat cu examenele), Impresie bună

J
au lăsat, alături de Bartha și Crețu, 
tinerii trăgători Iuhasz și D. Ionescu. 
Ei trebuie însă să mai lucreze la 
capitolul tehnică. Formația I.E.F.S. 
nu a fost mai prejos decît adversara 
sa în primele trei seturi. Studenții 
s-au remarcat mai ales în apărare 
și în combinațiile Ia fileu realizate 
de ridicătorii Handrea și Chiț și fi
nalizate îndeosebi de Arbuzov și 
Păștean. După ce fiecare echipă a 
ieșit victorioasă în cîte un set în 
cel de al treilea, în care s-a făcut 
de ambele părți multă risipă de 
energie,. .Steaua s-a impus greu, în 
prelungiri. A fost momentul psiho-

(Șîontlnțwre In pag, a < aj



în penultima etapă a campionatului de libere

STEAUA A ClȘTIGAT LA SCOR. IAR TOMISTEX CONSTANTA A PRODUS
ÎNTR-UN DERBY AL NEÎNVINSELOR,

0 MARE SURPRIZĂ
UNIVERSITATEA CLUJ A ÎNTRECUT PE I.C.H.F.: 72-59

Tn penultima etapă a returului cam
pionatului diviziei A la lupte libere 
s-au înregistrat ieri următoarele re
zultate :

BUCUREȘTI - Triunghiularul de 
la sala Steaua a reunit formațiile 
C. S. Satu Mare, C.F.R. Timișoara și 
multipla campioană a țării, Steaua. 
Evident, luptătorii steliști, mari fa- 
voriți în, ambele întllnlri, n-au avut 
probleme deși la unele categorii au 

'Țoiosît elțivâ tineri. Bucureștenii au 
cîștigat la același scor 28—8 tn am
bele partide.

Formația Clubului sportiv Satu 
Mare, deși a avut un om lipsă din- 
tr-o greșeală a antrenorului care n-a 
respectat regulamentul întroducînd 6 
sportivi peste 25 de ani, or regu
lamentul permite doar cinci, s-a com
portat foarte bine în întîlnirea cu 
feroviarii timișoreni, cîștiglnd cu 
25—11. Meciul vedetă al acestei în- 
tllniri, confruntarea dintre olimpicul 
P. Cernău (T) și Gh. Stan (St. M), 
ani de zile component al echipei na
ționale, ne-a decepționat, pur șl sim
plu. Cei doi sportivi, deși recunoscuțl 
ca buni tehnicieni, n-au schițat nici 
un gest măcar că vor să lupte. Ei 
n-au inițiat nici o acțiune și după 
5 minute de „studiu*  au primit cel 
de al treilea avertisment șl au fost 
descalificați. în schimb, Stan s-a 
comportat foarte bine în meciul cu 
X. Marcu (Steaua), un junior care 
promite, ctștigînd prin tuș în neprlza I.

Timișorenii au aliniat o formație 
foarte tînără, cu numai puțin de șase 
juniori, care cu toate că au pierdut 
(cu excepția lui Brîndușan) au ară
tat că posedă o tehnică destul de 
avansată. Considerăm necesar să re
venim asupra comportării Iul P. 
Brîndușan, reprezentantul timișoreni
lor la cea mai ușoară categc-:e (48 
kg), care a reușit două victorii ore- 
țioase la tuș, atît în fata sătmărea- 
nului O. Feher (In virstă de ~ —al 
18 ani, dar destul de matur în teh
nica luptelor libere), cît și In fața 
stelist-'lul Gh. Gheorghe. Brîndușan 
are o mare viteză în execuția pro
cedeelor și se descurcă foarte bine 
în apărare, folosind atacurile la pi
cioare din poziții destul de dificile.

Arbitrajele au fost fără cusur — 
condu ător al reuniunii S. Simionescu, 
îar ar" trf de saltea St. Stanciu (am
bii d>r București), V. Bularca (Bra
șov) s C. Stan (Pitești).

T. RABȘAN

TG. MUREȘ. Dinamo Brașov — cu 
o formație omogenă din care s-au 
remarcat în mod deosebit Gh. Do- 
brînel (cat. 62 kg), Em. Cristian (74 
kg) și Gr. Conrad (57 kg) — a cîști
gat fără mari dificultăți In ambele 
întîlnirî i cu Mureșul Tg. Mureș 22— 
14 șl eu Lemnarul Odorheiul Secuiesc 
32—9- Mureșul a întrecut Lemnarul 
cu 23—1. în această partidă arbitrii 
au dictat patru descalificări duble. 
Foarte bun arbitrajul, șef de saltea 
fiind Gh. Mihăllă (București).

C, ALBU — coresp.
BRAIL A — Sala de sport din loca

litate a găzduit reuniunea dintre for
mațiile Progresul Brăila. C. S. Tir- 
goviște și Autosport St Gheorghe. 
Meciurile »u fost de un bun nivel 
tehnic, cu multe acțiuni spectacu
loase. Ne-au plăcut partidele dintre 
olimpicul V. lorga (Brăila) si I. Lupu 
(Tîrgoviște), ca și meciul I. Palu (B) 
— Gh. Brașoveanu (T). Deosebit de 
disputată a fost partida dintre Pro
gresul și C. S. Tîrgoviște, în care 
localnicii au cîștigat Ia limită i 1B,5— 
17.5. Progresul — Autosport 32.5—7,5, 
C. S. Tîrgoviște — Autosport 32—4.

TR. ENACHE — coresp.

BRAȘOV — Triunghiularul din o- 
rașul nostru a fost destul de echili
brat Au avut loc meciuri spectacu
loase și în final au cîștigat gazdele. 
A.S.A. Brașov — Rapid București 
24—12, A.S.Ă. — Vulturul textila Lu
goj 24.5—15,5, Vulturul — Rapid 
20—16.

CONSTANTA - Echipa lscală To- 
mtstex. amenințată eo retrogradarea, 
s-a mobilizat puternic obțintnd o vic
torie, 25.5—14.5 la Dinamo București 
(eu 7 juniori tn formație) si un egal. 
16—18 cu lidera seriei Est. Steagul 
roșu Brașov, deci două surprize de 
proporții. Steagul roșu — Dir.amo 
29—7. S-au evidențiat C. MTndilă (48 
kg) — două victorii prin tuș, N. Mar- 
cov (100 kg), tot două victorii șl 
L Nan (90 kg) de la Tomistex. Stea
gul roșu a avut In I. Bărbătel (68 
kg) șl C. Moldovan (62 kg) cei mai 
buni oameni. De la Dlnamo o impre
sie frumoasă au lăsat St. Popescu (82 
kg) și FL Moț (57 kg).

G. TAMAȘ — coresp.

MOTO
Concursul de dirt-track de Ieri, de 

fapt o revanșă a celui de sîmbătă, 
a oterit celor cîteva sute de spec
tatori prezențl pe stadionul Metalul 
același spectacol agreabil furnizat și 
In ziua precedentă.

Din nou punctul de atracție al 
reuniunii 1-a constituit duelul din
tre cei mai buni alergători români 
și maghiari. Și de data aceasta vic
toria a revenit unul sportiv oaspete, 
Sandor Menyhart, care a acumulat în 
cele patru manse la care a luat parte, 
11 puncte (din 12 posibile), termlnlnd 
la egalitate cu campionul nostru, 
1. Bobilneanu, pe care însă l-a învins 
în disputa directă.

Desigur, așa cum rezultă, principa
lul contracandidat al cîștigătorulul de 
ieri a fost alergătorul nostru numă
rul 1, care i-a depășit atît pe lau
reatul de sîmbătă, J. Berki, cît șl 
pe ceilalți compatriot! ai acestuia,

a

Tn etapa a V-a a campionatului 
național de baschet masculin, au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate :

I.C.H.F. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 59—72 (28—33). După patru 
victorii consecutive, cele două e- 
chipe se prezentau cu șanse egale 
și erau animate de dorința de a 
rămîne, alături de Dinamo și Stea
ua, în rîndul formațiilor neînvinse. 
Pe teren, însă, studenții s-au do
vedit superiori aproape tot timpul 
întrecerii, în cursul căreia tabela 
a indicat doar de două ori scor egal 
(2—2 și 6—6), în rest ea oglindind 
plusul de eficacitate manifestat de 
oaspeți. Aceștia au condus cu 15—6 
si 17—8 (min. 7), lăsind impresia 
că, în ciuda pronosticurilor, vor ob
ține un succes la scor, dar de fie
care dată cînd s-au distanțat au 
fost ajunși din urmă de gazde. Asa 
s-a petrecut de pildă, în repriza 
secundă, cînd „U“ a realizat 43—30 
în decurs de trei minute (_zona" 
folosită de I.C H.F. s-a dovedit o 
Inspirație nu prea fericită, deoarece 
ea a permis clujenilor să încerce 
cu succes aruncările de 
tantă si să-și .intre în mină'), dar 
mai departe I.C.H.F. s-a apropiat 
la un moment 
(41—47 și 43—49 
cum bucureștenii 
partidă destul de
Cîmpeanu, bolnav, s-a resimțit din 
plin', contraofensiva lor a fost re
pede stopată de baschetbalițtii de 
la Universitatea. m3i preciși și mai 
vioi. în final, _U” și-a impus net 
superioritatea și a cucerit o victo
rie pe deplin meritată, după ur. joc 
în care am avut prilejul să vedem 
că cei maturi (Demian, Vizi, R“h- 
ring) fac casă bună c<v cei tineri 
(Zdrenghea, Mathe, Nagy, Antal) 
atunci cînd antrenorul (prof. V. Ge- 
leriul are, pe lîngă capacitatea pro
fesională și mult tact. Au înscris : 
Zdrenghea 21, Ruhring 16, Demian 
15, Antal 10, Mathe 4, Nagy 4, 
Vizi 2 pentru studenți, respectiv 
Chiciu 18, FI. Nicuiescu 12. Bulat 
10. Dikay 9, Mălușel 5. Tudossy 4. 
Antonescu 1. Au arbitrat foarte 
bine G. Chiraleu și C. Negulescu. 
(D. STANCULESCU)

I.E.F.S. — FARUL CONSTANȚA 
81—57 (36—25). Studenții au făcut, 
cel mai bun joc de la începutul 
campionatului. Primele opt minute 
au fost echilibrate, ambele echipe 
conducînd alternativ. Apoi, tinerii 
baschetbaliști de la I.E.F.S. pun 
stăpînire pe joc și. folosind pre
singul aproape pe tot terenul, reu
șesc să se distanțeze la 12 puncte 
(min. 13 : 24—12). De remarcat că 
timp de cinci minute Farul nu a 
marcat nici un punct (!). In re
priza secundă, baschetbaliștii con- 
stănțenî Încearcă să reducă din han
dicap și izbutesc acest lucru, dato
rită. în special, lui Pașca — cel 
mai bun jucător al oaspeților—(min. 
26 : 36—42, min. 30: 44—50). To
tuși, în ultimele zece minute, ini
țiativa trece din nou de partea stu
denților care, profitînd și de căde
rea fizică a adversarilor, înscriu coș 
după coș prin acțiuni simple si 
spectaculoase, create de Cernat, 
Braboveanu, A. Molnar și Roman. 
Astfel I.E.F.S. obține prima victo
rie în acest campionat printr-o e- 
voluție, repetăm, foarte bună, pen-

vervă deosebită, a fost apreciabil 
atît prin cele 22 de puncte înscrise, 
cît și prin intercepțiile efectuate. în 
felul acesta, Politehnica Cluj rea
lizează prima victorie în actuala 
ediție a diviziei A, în vreme ce 
Academia Militară continuă, alături 
de Rapid și Politehnica București, 
să dețină pozițiile codașe, fără a 
fi înregistrat nici un succes. Au 
înscris Barna 22, Roman 16, Moi- 

•sin 11, Banu 6, Moraru 6, Voicu 2 
pentru Politehnica, respectiv Măr- 
gineanu 15, Antoniu 14, Teodorescu 
13, Țurcanu 7, Papo 4. Au arbitrat 
bine V. Radar și G. Berekmeri.
(P. RADVANI — coresp.)

i
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 

VOINȚA BUCUREȘTI 69—49 
(38—17). Partida a fost dominată 
permanent de timișoreni care și-au 
impus jocul de la început 
în min. 4), aceasta datorită 
dinței de apărare agresivă, 
ții au făcut eforturi vădite 
a bara drumul gazdelor spre coșul

(12—0 
și ten- 
Oaspe- 
pentru

la semidis-

dat amenințător 
tn min. 29). Dar. 
au făcut ieri o 
slabă (absența lui

în al doilea concurs internațional de dirt-track

VICTORIA A REVENIT
(cu excepția

LUI
a-prezențl în concurs r.

mintită) dovedind astfel că se află 
într-o bună formă sportivă.

Bine s-a comportat în această a 
doua reuniune metalurgistul Ion Io- 
niță, care a reușit să se claseze al 
treilea înaintea mai rutinaților J. 
Berki. T. Danka, I. Marinescu și 
C. Voiculescu.

în absența iul Gh. Sora (revelația 
ultimei ediții a campionatului intern) 
și 1. Țichindelean, tnlocuitorii aces
tora P. Constantinescu și Gh Marin 
au contat în tntrecere doar pentru a 
întregi cvartetul de concurenți care 
trebuie să ia startul în fiecare manșă.

De remarcat, In încheiere, faptul că 
și cu această ocazie clubul sportiv 
Metalul a fost o gazdă bine pregă
tită pentru acest gen de concursuri, 
iar corpul de oficiali condus de ar
bitrul Eugen Pleșa a-a dovedit com
petent.

CAMPIOANELE — VOINȚA BUCUREȘTI (f) Șl PETROLUL PLOIEȘTI (m) 
ÎNVINSE I

POPICE
în campionatul diviziei A, deși 

•-a disputat o etapă incompletă^— 
din cauza ' .............. " ’
mânia—R. 
tarile au 
înregistrat 
fel, ------
in ța București și Petrolul Plo
iești, 
feminină Voința Constanța, 
pînă acum nu a evoluat 

nici pe arena ei din 
pe litoral, a cîștigat la 
două „bețe" diferență în 

fată rezultatele:

cele

întîlnirii de juniori Ro- 
F a Germaniei, confrun- 
fost interesante, 
cîteva surprize, 
două campioane,

s-au 
Ast- 
Vo-

au fost învinse, iar echipa 
care 

la înălți- 
orașul de 
potou, la 
București.

peste 900 p d. Singurul care s-a a- 
propiăt de această performanță a 
tost C. Antonescu — 884 p d.

I. C. Oradea — Olimpia Reșița 
5090—4895 p. d. Orădenii, cu o for
mație mai omogenă, au terminat 
victorioși la o diferență destul de 
mare. Gallo 892, Lang 891 (cu nici 
o bilă în gol) de la I.C.O; și Ra
dar 868 de la Olimpia au fost cei 
mai preciși popicari ai reuniunii 
(I. GHIȘA — coresp.).

FEMININ

Cetatea Giurgiu — Voința Bucu
rești 2700—2646 p d. Nici campioa
nele n-au reușit să cîștige pe a- 
rena din Giurgiu. Rezultate foarte 
mari au obținut jucătoarele ambe
lor echipe, toate peste 400 p d. 
Localnicele au fost mai bune la 
manșele de „izolate", avînd o me
die de 73 la serii de 25 lovituri. 
Performera reuniunii a fost Elena 
Dada cu 471 p d. Tot de la Cetatea 
s-au mai remarcat Eugenia Popes
cu și Ioana Buradel — ambele ju
nioare — cu 461 și, respectiv, 460 
p d. Din echipa campioană, Voința, 
cele mai multe popice le-au doborît 
Cornelia Petrușca — 460 și Con
stanța Marlncea — 455. (P. Burcin
— coresp).

Rulmentul Brașov—Petrolul Plo
iești 5064—4875 p d. Doar un sin
gur jucător din Ploiești — Nicoles- 
cu 873 p d — s-a putut acomoda 
cu noua arenă brașoveană, el 
fiind șl cel mai bun jucător al în
tîlnirii. De la gazde s-au remarcat 
Covaci — 867 și Kiss — 862 p d. 
(G. LORAC — coresp ).

Voința Tg. Mureș—Sparfac Satu 
Mare 4943—4736 p d. Mureșenii, cu 
toate că au avut unele indisponibi
lități (trei titulari au fost înlocuiți 
cu juniori) au cîștigat destul de co
mod. S-au evidențiat St Eordogh 
888 și I. Păcurar 873 de la Voința 
și T. Botoș 843 de la Spartac. (I. 
PAUȘ—coresp.).

Jiul Petrila-Electrica Sibiu 5138— 
4875 P d.

S. MENYHART [Ungaria]
Clasament i 1. S. Menyhart (Unga

ria) 11 p., 2. I. Bobilneanu (Voința 
Sibiu) 11 p., 3. I. loniță (Metalul 
București) _9 p„ 4. J. Berki (Ungaria) 
8 p., 
6. I. 
rești)

5. T. Danka (Ungaria) 8 
Marinescu (Metalul Bucu- 

L P.
Dumitru NEGREA

RAPID CAMPIOANA
(Urmare din pag. I)

gatame) din oare judoka de la 
Constructorul n-a mai putut scăpa 
cu toate eforturile. în continuare, 
însă, formația gazdă a trecut prin 
emoții nebănuite. Vasile Bideac 
(cat 80 kg) după Ce conducea în 
fața lui Laszlo Csibi a fost sur
prins în ultimul minut eu o cosire 
a coapsei (uchi-mata) cotată de ar
bitri cu waza-ari (7 puncte teh
nice) și decizia de victorie prin 
yusei-gachi (superioritate tehnică) a 
fost atribuită iui Csibi. La semi
grea Ludovic Jozsa a egalat 
întrecîndu-1 pe giuleșteanul 
Sandu prin ippon în min. 5. 
luase un avantaj suficient 
a i se atribui decizia, dar 
surprins la sol cu o 
(hadaka-jîme), fiind obiigat sâ 
ceară întreruperea luptei. Așadar, 
rezultatul final urma să fie decis 
de partida greilor. Gheorghe Boșcu 
— Laszlo Tamaș Mult prea sigur 
de sine, judoka rapidist a declan
șat neatent „un atac (o-uchi-gari)-și 
Tamaș a contrat fiinduri acordată 
waza-ari. Un minut mai tîrziu însă, 
Boșcu și-a prins adversarul într-o 
fixare (uki-gatame) din care acesta 
n-a mai reușit să scape pînă la 
gongul de ippon. Deci Rapid a ob
ținut victoria cu 3—2.

Ultimul 
Rapid — 
succesul 
3—1.

în celelalte pertide Dinamo B:«- 
șov a dtspus de I.EF.S. 
și de $e. 
5—0. I E.F.S. 
rești 4—1.

scorul 
Florin 
Sandu 
pentru 
a fost 

.strangulare" 
obligat

meci al triunghiularului. 
Vagonul a luat sflrșit cu 
formației bucureștene:

cu 4—1
sp. nr. 2 București cil

— $e ?p. nr. 2 Bucu-

★
formația locală Șoimii
Universitatea Cluj cu

La Buzău 
a învins pe 
3-^2 î’ pe Montorul Pitești cu 2—1, 
iap Universitare a dsspus de Mon- 
torul cu 3—1 (M. Dumitru — coresp.).

ETAPA A GAZDELOR
SERIA I: POLITEHNICA IAȘI A ÎNTRECUT LA SCOR PE f.C. GALAȚI

POLITEHNICA IAȘI — F. C.
GALAȚI 5—2 (3—0). Joc frumos, 
cu goluri multe. Au marcat: Ma- 
rica (min. 6 și 15), Amarandei (min. 
40), Incze (min. 64), Lupulescu (min. 
69), respectiv Straț (min. 54) și Co- 
laru (min. 59, autogol). Foarte bun 
arbitrajul lui Gh. Limona — Bucu
rești. (D. Diaconescu, coresp. jude
țean)

CLUBUL SPORTIV TÎRGOVIȘ- 
TE — DUNĂREA GIURGIU 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost realizat de 
Sava (min. 6). A condus foarte bine 
V. Roșu — București. (M. Avanu, 
coresp. județean)

tenii au dominat în majoritatea 
timpului, oaspeții contraatacînd spo
radic. Unicul gol a fost realizat de 
Rădoi (min. 81), după o combina
ție cu Iancu. A condus bine N. Mo- 
goroașe — Craiova. (N. Dumitru)

METALUL PLOPENI — CHIMIA 
RM. VILCEA 4—0 (3—0). Meciul 
s-a disputat sîmbătă după-amiază. 
Au marcat: Ciucu (min. 8), Flo- 
rea II (min. 9), Alexe (min. 14) și 
Spiridon (min. 53). A arbitrat 
I. Puia — București.

bine

Metrom Brașov — Laromet Bucu
rești 2617—2404 P d. Brașovencele 
au jucat foarte bine, cîștlgîndja o 
diferență apreciabilă. Cele mai pre
cise concurente au fost Livia Răstă- 
nun — 484 (186 la „izolate") și Ga
briela Blaga — 444 de la Metrom, 
respectiv, Elisabeta Gali — 430 și 
Maria Sabo 412. Maestra emerită a 
sportului, Elena Trandafir • (Laro
met), a fost schimbată după 50 de 
lovituri întrucît nu atinsese cifra 
de 200, iar înlocuitoarea ei, Silvia 
Maxim a realizat 204 p d totalizînd 
astfel 400 p d. (C. GRUIA—coresp.).

Returul campionatului republi
can de tenis de masă pe echipe a 
programat o nouă etapă, cu cinci 
partide masculine și trei femi-ine. 
lată rezultatele și cîteva amănunte 
de la întîlnirile disputate.

Masculin

Instalatorul București — Voința 
Constanța 2240—2242 p d. O victo
rie nesperată a oaspetelor, care au 
avut în Ileana Bratosin — 411 p d 
— cea mai bună jucătoare. De la 
bucureștence s-a evidențiat Ileana 
Predeanu — 410 p d. (F. POPA — 
coresp.).

C.S.M. Reșița—Record Cluj 2451— 
2283 p d.

Voința Timișoara — Voința Me
diaș 2180—2039 p d.

Voința Cluj — Hidromecanica 
Brașov 2375—2330 p d.

MASCULIN

Rapid București—Laromet Bucu
rești 5441—5103 p d. Un galop de 
sănătate pentru rapidiști, care au 
cîștigat foarte ușor ți la un scor 
sever. " 
ceste!
Pișcoi 
"929 p 
De la

Iași, 12 (prin telefon, de la co
respondentul nostru județean). 
C.S.M. Iași — Voința Cluj 5—12. 
Punctele oaspeților au fost „în
scrise" de Cobîrzan 4 v, Horvath 
3 v, Hidveghi 3 v, Indolean 1 v și 
cuplul Cobîrzan — Hidveghi, iar 
pentru gazde Domnaru 3 v, An- 
drieș 1 v, Șumulea 1 v.

D. DIACONESCU
Arad, 12 (prin telefon, de la co

respondentul nostru județean). Vo
ința Arad — C.S.M. Cluj 0—17. 
Victoria netă a clujenilor ne scu
tește de ori ce alte comentarit. Cei 
patru Jucători de la C.S.M., Doboși, 
Giurgltică, Papp șl Bozga au reali
zat victorii pe toată linia.

ȘT. IACOB

Principalii realizatori ai 
facile victorii au fost 
— 933 p d, C. Rădulescu 
d și L. Taină — 927 p 
Laromet nici un jucător

a- 
V.

d. 
cu

Locomotiva București — Politeh
nica București 5—12. După ce au 
fost conduși, la începutul meciu
lui, studenții, cu o echipă mai o- 
mogenă, au egalat și s-au distan
țat în final. Autorii victoriilor: 
Gheorghe 3 v, Boboclcă 3 v, Col-

Tcionot de Bulat. Zdrenghea f^U") se îndreaptă vijelios spre coșul advers 
Fa:ă din derby-ul

tru care toți jucătorii și antrenorul 
Colibaba Evuleț merită felicitări. 
Au marcat : Cernat 27, A. Molnar 
22. Brabovsanu 14, Roman 10, Chir- 
Că 4. Szep 2. I. Molnar 2*  pentru 
LE.FS, respectiv Pașca 2-5. Purcă- 
reanu 12, Cimpeanu 11, Bănică 8, 
Ion 1. Au condus bine Em. Nicu- 
lescu și A. Balas. (A. VASILESCU)

POLITEHNICA CLUJ — ACA
DEMIA MILITARĂ BUCUREȘTI 
63—53 (27—29). A fost un meci cu 
numeroase ratări și greșeli de teh
nică consemnate la ambele echipe, 
mai cu seamă în prima repriză. în 
această parte a întrecerii, scorul a 
alternat aproape permanent. După 
pauză, însă, clujenii au folosit cu 
mult succes apărarea agresivă care 
a Incomodat vădit 
în plus, aportul lui

pe bucuresteni. 
Barna, ailat în

„U“ Cluj — 1CHF
Foto i N, DRAGOȘ 

reușit decît să 
înfrîngerii. Au

propriu, dar nu au 
limiteze proporțiile 
marcat Czmor 24, Minius 8. Cîm- 
peanu 5, Mănăilă 12, Gal 10, Chir- 
luță 5, Weber 3, Roxin 2 pentru 
timișoreni, respectiv Huzum 4, Kiss 
17, Giurgiu 14, Duță 4, Tecdoru 4, 
Capsali 4, Dumitru 2. Au arbitrat 
bine G. Dutka și dr. I. Știrbu.

ARCAN — coresp. județean)(P.

CLASAMENT

1. DINAMO 5 5 0 438—325 10
2. Steaua 5 5 0 456—347 10
3. „U“ Cluj 5 5 0 394—310 10
4. I.C.H.F. 5 4 1 317—291 9
5. Univ. Tim. 5 4 1 388—304 9
6. Voința 5 3 2 298—307 8
7. Farul 5 2 3 303—363 7
8. l.E.F.S. 5 l 4 362—380 6
». Poiit. Cluj 5 1 4 313—392 6

10. Polit. Buc. 5 0 5 339—401 5
11. Rapid 5 0 5 291—356 5
12. Acad. Militară 5 0 5 267—390 3

Ș. N. 
bacAu 
ducanu 
bine A. Bentu
Emil, coresp.)

OLTENIȚA — ȘTIINȚA 
1—0 (0—0). A marcat : Ră- 
(min. 22). A arbitrat foarte 

București. (Gh.

CEAHLAUL P. NEAMȚ — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 0—0. înain
tările ambelor echipe au ratat nu
meroase ocazii. Slab arbitrajul lui 
I. Kosuth — Buzău. (C. Nemțeanu, 
coresp.)

C.F.R PAȘCANI — PROGRESUL 
BRAlLA 2—0 (1—0). Golurile au 
fost înscrise de Mărculescu (min. 
41) și Dominte (min. 57). A condus 
biiie I. Angheliu — P. Neamț. (C. 
Enea, coresp.)

POLITEHNICA GALAȚI — GLO
RIA BUZĂU 2—1 (1—1). Autorii 
golurilor : Broștiuc (min. 
II m), Stoica (min. 52), 
Toader (min. 15) pentru ( 
arbitrat slab S. Stăncescu 
rești. (T. Siriopol, coresp. județean)

CLASAMENTUL

1. POLI. IAȘI 13 10 1 2 29—9 21
2. Metalul Buc. 13 8 2 3 18—7 18
3. F.C. Galați 13 7 l 5 21—17 15
4. Gloria Buzău 13 6 3 4 15—14 15
5. S.N. Oltenița 13 5 3 5 17—17 13
6. Delta Tulcea 13 4 5 4 12—14 13
7. C.S. Tîrgoviște 13 5 3 5 8—12 13
8. Prog. Buc. 13 5 3 5 8—18 13
9. Chimia Rm. Vifcea

13 4 4 5 16—17 12
10. Dunărea Giurgiu

13 5 2 6 14—17 12
11. C.F.R. Pașcani 13 5 1 7 15—13 11
12. Met. Plopeni 13 4 3 6 17—16 11
13. Știința Bacău 13 5 17 16—17 11
14. Ceahlăul P. Neamț

13. 4 3 6 10—13 11
15. Prog. Brăila 13 4 2 7 11—20 10

916. Poli. Galați 13 3 3 7 10—21

. 18 din
respectiv 

Gloria. A
— Bucu-

ETAPA VIITOARE (19 
brie): Metalul Plopeni - 
Tulcea, C.F.R. Pașcani — 
nica 
bul 
cău 
Rm.
F. C. Galați ■ 
Ș. N. Oltenița 
lăți, Progresul București 
Buzău.

METALUL BUCUREȘTI — DEL
TA TULCEA 1—0 (0—0). Bucureș-

noiem-
- Delta
Politeh- 

lași, Progresul Brăila — Clu-
Sportiv Tîrgoviște, Știința Ba- 
— Metalul București, Chimia 
Vîlcea — Ceahlăul P. Neamț, 

Dunărea Giurgiu, 
• Politehnica Ga- 

Gloria

SERIA a II a: C.F.R. TIMIȘOARA ÎN REVENIRE

C.F.R. TIMIȘOARA — COR VI
NUL HUNEDOARA 3—0 (1—0). Go
lurile au fost marcate de Periatu 
(min. 40 și 79) și Kun (min. 73). 
Foarte bun arbitrajul lui V. Pădu- 
reanu — București. (Șt. Marton, co
resp.)

C.S.M. SIBIU — MINERUL 
BAIA MARE 1—1 (0—0). Gazdele 
au dominat mult dar n-au înscris 
decît un gol prin Serfozd (min. 64). 
Egalarea s-a produs în min. 75, prin 
Stir. A condus slab I Constantin — 
Pitești. (Gh. Topîrceanu, coresp.)

CHIMIA FAGARAȘ — OLIMPIA 
SATU MARE 1—1 (1—0). 
golurilor: Filip (min. 38) pentru 
Chimia, Neumaier (min. 47) 
Olimpia. Corect arbitrajul lui C, 
Manușaride — București. (B. Ștoi- 
ciu, coresp.)

GLORIA 
TEHNICA 
plouat tot 
tat multe 
A arbitrat
rești. (I. Toma, coresp.)

Autorii

pentru

BISTRIȚA — POLI- 
TIMIȘOĂRA 0—0. A 

timpul jocului. S-au ra- 
ocazii la ambele porți. 
bine M. Niță — Bucu-

MINERUL ANINA — METALUL 
DROBETA TR. SEVERIN 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat de 
I. Ștefan (min. 73) Foarte bun ar
bitrajul lui S. Blrăescu — Timi
șoara. (P. Lungu, coresp.)

în „Cupa României11

PAUL SZABO ClȘTIGĂ — DUPĂ BARAJ - ÎN FAȚA LUI ANTON PONGRAȚ !

Așa cum se petrecuseră lucrurile, 
în primele manșe ale finalei „Cu
pei României" la scrimă, 
Țiu nu mai putea pierde 
fruntașă pe care s-a aflat 
din asalturile de debut. El 
lizat 13 victorii care îi 
titlul de cel mai în formă Uoretist 
al ssezonuîui L-au urmat îuliu 
Falb. cu 12 victorii și Ștefan Arde- 
leanu. cu 9 victorii. Cu alte cu
vinte. reprezentanții clubului Stea
ua au dominat, conform așteptă
rilor. proba de floretă Mențiuni 
pentru Kuki (C.S.S. Mare). Bănică 
(Steaua) și Heim /Poli Timișoara), 
aflați țn vecinătatea primului „piu-, 
ton". Surprinzătoare, fn schimb, 
poziția lui Ștefan, clasat abia pe 
locul 8. După un început promi
țător Chiș (I.E.F.S.) s-a complicat;

Mihai 
poziția 

chiar 
a tota- 
conferă

care l-a

s-a arătat 
valoroasă 

cu 12 vic-

IN CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ: PROGRESUL — POLITEHNICA 6-3

mai mult: s-a enervat, n-a mai 
avut nici un fel de control asupra 
sa insultînd pe unu] din arbitri 
(V. Chelaru). Apreciem decizia di
rectoratului de concurs, 
scos din competiție...

Ecaterina lencic-Stahl 
a fi cea mai constant 
dintre tloretiste : locul I
torii. Olg» Szabo s-a resemnat cu 
tocul 2 (11 v.). Ana Ene-Pascn cu 
locul 3 <10 v.), iar Ileana Ghyulai 
s-a situat pe poziția a 4-a. Sur
prinde plăcut asaltul tinerelor flo- 
retiste Aurora Crișu (locul 5—6 v.). 
Elena Prieop (locul 6 —6 v). Magda 
Bartoș (locul 7 — 6 v.), Gabriela 
Garda (locul 8 — 6 v.) și Lucia 
Briscan (locul 9 — 5 v.). Cu ceva 
mai multă personalitate pe planșă, 
ele ar fi fost în măsură — datorită 
ur.ei excelente pregătiri — să mo
difice substanțial configurația pri
mei părți a clasamentului.

Surpriză, într-un fel. la 
Pe locul I. Paul Szabo, cu 
torii, după un baraj (5—4),

însă, satis- 
prim plan 
Ion Diina, 
7, care —

V.

F. C. BIHOR — ELECTROPU
TERE CRAIOVA 4—0 (3—0). Au 
marcat : Tamaș (min. 1 și 4), Schio- 
pu (min. 14) și Colnic (min. 77). A 
condus foarte bine I. Opriță — 
Arad. (I. Ghișa, coresp. județean)

— META- 
1-0 (1—0).

METROM BRAȘOV 
LURGISTUL CUGIR
Golul brașovenilor a fost înscris 
de Gane (min. 43). A arbitrat foar
te bine 
căreanu.

V. Topan — Cluj. (V. Se- 
coresp.) %

C.F.R. ARAD — OLIMPIA ORA
DEA 3—0 (3—0). Autorii golurilor : 
Bermozer (min. 8), Damian (min. 
11) și Korosi (min. 19). Mulțumi
tor arbitrajul lui M. Nicolaescu — 
Caransebeș. (Șt. Iacob, coresp. ju
dețean)

CLASAMENTUL

1. POLI. TIM. 13 7 4 2 21—10 18
2- Minerul B. M. 13 6 4 3 22—10 16
3. F.C. Bihor 13 6 4 3 22—15 16
4. C.S.M. Sibiu 13 6 3 4 15—12 15
5. Metrom Brașov 15 6 2 5 19—12 14
6. Minerul Anina 13 6 1 6 13—17 13
7. Gloria Bistrița 13 5 2 6 11—13 12
8. Met. Drobeta Tr. Sev.

13 6 0 7 16—19 12
9. Ol. Satu Mare 13 6 3 4 17—13 11

10. Corv Iluned. 13 6 3 4 12—10 11
11. Chimia Făgăraș 13 5 l 7 16—15 11
12. C.F.R. Arad 13 4 3 6 15—18 11
13. Met. Cugir 13 5 1 7 8—12 11
14. C.F.R. Tim. 13 5 1 7 9—21 11
15. Electroputere

Craiova 13 5 0 8 13—18 10
16. Olimpia Or. . 13 2 4 7 8—22 8

Corvi- 
cu cite

(N.R. Olimpia Satu Mare și 
nul Hunedoara sînt penalizate 
patru puncte).

noîem- 
— Mi-

ETAPA VIITOARE (19
bric) : Politehnica Timișoara 
nerul Anina, Chimia Făgăraș — 
Metalul Drobeta Tr. Severin, C.F.R. 
Arad — Metalurgistul Cugir, Cor- 
vinul Hunedoara — Olimpia Satu 
Mare, Olimpia Oradea — C.F.R. Ti
mișoara, Electroputere Craiova — 
Gloria Bistrița, Minerul Baia Mare 
— F. C. Bihor, C.S.M. Sibiu — Me- 
trom Brașov.

PRONOS PORT

țescu 3 v. Antal 3 v pentru Poli
tehnica Si Gheorghiu 3 v și dublul 
Gheorghiu-Danielis pentru Loco, 
motiva. «

Progresul București — Comerțul 
Tg. Mureș 14—3. Meciul a fost la 
discreția gazdelor. Realizatorii suc
cesului: Ltichian 4 v, Ovanez 4 v, 
Sîudeanu 4 v. Cauri 1 v, cuplul 
Luchian.Ovanez. Punctele oaspe
ților au fost obținute de Sentivani, 
Singeorgian și V’alics.

Voința București — Comerțul Tg. 
Mureș 11—6. Cel mai bun jucător 
al învingătorilor a fost Marius Bo- 
dea. victorios în serie. Au cîștigat 
Bodea 4 v, Stamatescu 3 v, Pod- 
goreanu 2 v, Lambru 1 v și pere
chea Bodea-Stamatescu pentru 
Voința și Naftalj 2 v, Sîngiorgian 
2 v, Sentivani 2 v pentru Comer
țul.

Feminin

Arad. 12 (prin telefon, de la co
respondentul nostru județean). Vo
ința Arad — C.S.M. Cluj 7—2. 
Succesul formației din localitate 
s-a datorat Magdalcnei Lesai 3 v, 
Măriei Corodi 2 v șt Iudithei Kre- 
jek 2 v. Pentru oaspete a punctat 
de două ori, Ligia Lupa.

în întîlnirea susținută sîmbătă, 
Progresul București (Maria Ale
xandru 3 v. Viorica Moldovan 3 v, 
Mariana Baciu 3 v) a înregistrat

o victorie categorică (9—0) împo
triva echipei secunde a Spartacu- 
lui București (Marilena Badea. 
Aurelia Țăranu, Silvia Badea).

Duminică, formația pregătită de 
antrenorul Victor Vladone, Progre
sul a cules încă un succes, de data 
aceasta în dauna team-ului condus 
de antrenorul Andi Ardeleana, Po
litehnica București, cu 6—3,

Victoriile au aparținut Măriei 
Alexandru 3 v, Vioricăi Moldovan 
2 v și Marianei Baciu 1 v pentru 
Progresul și Nicoletei Spiridon 
și lui Carmen Crișan 1 v. A 
jucat și Roberta Toma de la 
li tehnica.

Maria Alexandru a înscris 
puncte obținute confortabil, 
jocul campioanei noastre nu se si
tuează încă la nivelul cunoscut. în
tr-un declin accentuat se prezintă 
Carmen Crișan, învinsă net de 
Viorica Moldovan. Și aceasta, la 
rîndul ei a fost nevoită să cedeze 
în fața Nicoletei Spiridon care a 
realizat surpriza întîlnirii. în ge
neral, jucătoarele făcind parte din 
primul eșalon nu se află într-o 
formă corespunzătoare în vederea 
concurării cu succes în competițiile 
internaționale care se apropie.

Azi, de Ia ora 19, în sala 
greșul din Capitală (str. dr. 
covicl) este programat meciul 
culin Progresul București 
tehnica București.

2 v 
mai 
Po.

trei 
dar

Pro- 
Stai- 
mas- 
Poii-

spadă.
10 Vic- 

. ... cu An
ton Pongraț 1 Medaliatul cu bronz 
din acest an Ia C.M. de tineret de 
la Madrid începe să aibâ un cuvînt 
greu de spus chiar și în competi
țiile seniorilor. Este foarte bine 1 
Nicolae lorgu și-a valorificat mai 
exact alonja și a ocupat locul 3 
(9 v.). în timp ce un alt tînăr (o mare 
speranță totodată), Octavian Zidaru, 
s-a clasat pe locul 4 (9 v). Cori- 
sacrații C. Bărăgan, Al. Istrate și 
C. Duțu s-au situat pe locurile 5. 
respectiv 6 și 8. Iar „bătrînii" Al. 
Mironov și D. Popescu pe 9 și res-

pectiv 14. Oltenii au, 
facția de a fi adus în 
o mare descoperire, pe 
deocamdată, pe locul 
pentru primul său concurs de an
vergură — spune mult

Conform previziunilor — ca și la 
floretă — sabia a revenit fără prea 
multe eforturi lui Dan Irimieiuc. 
Reprezentantul lui „Poli" lași a 
acumulat 12 victorii. „Bătălie" 
cruntă. însă, pentru locurile urmă
toare ; departajarea s-a tăcut la 
coeficient : Cornel Marin (11 v. — 
1 692), Dan Popescu (11 v. — 1.615) 
ș; Constantin Nicolae (11
1.432). Și în această probă, tinere
tul nu și-a cruțat adversarii cu un 
stagiu mai mare pe planșe. Este 
drept că Alexandru Nilcă (locul 
5 — 10 v.) și Gheorghe Culcea (lo
cul 6 —10 v.) i-au infiltrat între 
reprezentanții generației în forma
re. dar imediat după ei se află 
Ad. Csiki și St. Vlad (ambii cu cîte 
7 v), reconfirmînd astfel o valoa
re Indiscutabilă.

Proba ne-a lăsat, pe undeva, un 
gust amar : clasarea lui Ionică 
Pop abia pe poziția a 9-a. Sabre- 
rul clujean a contestat rezultatul 
din asaltul cu Mezei (pe care, 
chipurile, l-ar fi cîștigat: foaia de 
concurs a consemnat însă In
vers 1 ?) dar chiar șl așa. Pop n-ar 
fi săltat decît cel mult un loc în 
clasament, in vreme ce specialiștii, 
pe bună dreptate. I-au „văzut", un
deva. în apropierea lui Cornel Ma
rin...

Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la concursul Pronosport 
nr. 46, etapa din 12 noiembrie 1972

Fond de premii: 523.793

I. Dinamo — C.S.M. Reșița 1
II. Rapid — Jiul 1

III. Universit. Cv. — Steaua X
IV. S.C. Bacăui — A.S.A. Tg. M. 1
V. Steagul roșu — C.F.R. Cluj I

VI. „U“ Cluj — Farul 1
VII. Petrolul — U. T. Arad 1

VIII. Atalanta -- Torino 1
IX. Fiorentina — Milan 1
X. Internazionale — Napoli 1

XI. Lanerossi — Bologna X
XII. Roma — Lazio 2

XIII. Terhana —■ Cagliari X

Iei

Ca-

Tîberîu STAMA

Plata premiilor se va face în 
pitală începînd din 17 noiembrie 
pînă la 27 decembrie 1972, inclu
siv, iar în țară începînd aproxima
tiv din 21 noiembrie pînă la 27 de
cembrie 1972, inclusiv.

șg
= HIPISM

Deși condițiile atmosferice de teri nu 
păreau propice pentru evoluția unor tră
pași de elită, de a realiza recorduri de 
prim rang, aceștia — grație condiției 
maxime de care au beneficiat în ultima 
vreme — au suplinit dificultățile întîmnl- 
nate, comportîndu-se admirabil. Pe prim 
plan se situează, desigur, performanța 
Iul G!nd, cu 1:23,4 pe un parcurs 2220 
de metri, timp care corespunde celui 
mal înalt nivel la care s-a afuns anul 
acesta pe hipodromul ploieștean pe un 
parcurs de fond. O atare performanță, 
coroborată cu recordul realizat duminica 
trecută, de 1:22,6 pe o milă, atribuie 
elevului lui Tănase titlul de camolon 
absolut al turfului. pentru acest an. 
Deși handicapată sever, campioana trei 
anilor, mica Senzația, s-a apărat ono
rabil eu timpul de 1:25.9 șl probabil că 
ea ax ti corectat această cifră, dacă dri-

CAMPIONUL ANULUI
verul șSu n-ar fi fost convins de Inuti
litatea efortului, care nu-1 putea aduce 
tn nici un caz un loc pe tabla de la 
sosire I De menționat că Cică Tânase a 
lansat Ier! un atac puternic pentru a 
schimba configurația clasamentelor la an
trenori șl drlverl, cîștlgînd patru aler
gări. Totuși, publicul a avut de reproșat 
lut Tănase — șt not nu ne putem dezice 
de la această impresie — că l-a „sacri- 
ficat“ pe Ral. tn favoarea lui Măcieș 1 
După aspectul nentbtl al simulacrului de 
„întrecere". caTe a fost prima alergare, 
a succedat și această scenă I în rest, 
apreciem modul plin de energie a iui 
Ntculae GheoTgho de a cîștiga cu Vira- 
tec. o cursă în care, avea de altfel o 
bună șansă teoretică.

Rezultate tehnice : Cursa I, Haiti (V. 
Gheorghe) 38.4 Hantru. simplu i, ordi
nea 53, cursa a n-a Măcieș (Al. Nacu)

GIND
31,3, Fiffurel, Mandarina, simplu 4, event 
42, oranea 75, ordinea triplă 341, ursa 
a TlI-a : Fidela (N. ion) 32,4, Frezor, Co
lecția, simplu 6, event 170. ordinea în
chisă, ordinea triplă 2124, cursa a iv-a: 
Ofis (Gh. Tănase) 33,2, Nuvela, simolu 
4, event 50, ordinea 25, cursa a V-a : 
Gînd (Gh. Tănase). 23,4. Gabarit. Pa
pion. simplu 15. event 31. ordinea b5. 
ordinea triplă 508, cursa a Vl-a : Vătatec 
(N. Gheorghe). 35,7. Dansator, simplu 
3, event 97. ordinea 38, cursa a VIT-a î 
Jofra (Gh. Tănase). 29.1, Hectar, Sonda, 
simplu 5, event 16. ordinea 44. ordinea 
triplă 351. cursa a VIII-a : Hipoderm (G. 
Avram). 39,5. Fibrom, simplu 6, event 
30. ordinea 33. Pariul austriac ridicat la 
suma de lei 22 670 a fost cîștigat de un 
tichet cu 6 cai a 11 335 let. Report 11 335. 
Retrageri : Honda și Japonex.

Niddy DUM1TRESCV
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DIN NOU, O ETAPĂ
CU GOLURI PUȚINE: 13

Două goluri în ,20 de minute, 
iar in următoarele 70 nici unul...
DINAMO 212)

C.S.M.REȘIȚA 0(0)

O diferență de valoare, organi
zare a jocului și forță și-a pus am
prenta pe această confruntare. S-a 
adăugat și o oarecare timiditate din 
partea oaspeților, încă sub impre
sia scorului cu care cedaseră la 
București partida cu Steaua și, pro
babil, și sub aceea a absenței lui 
Beldeanu, un om de bază, dar nă
răvit în ale indisciplinei (absențe 
de la antrenamente, motiv pentru 
care a fost scos din echipă și lăsat 
acasă).

Această amprentă s-a păstrat tot 
timpul jocului, în care Dinamo a 
avut o primă jumătate de oră des
tul de bună și apoi a alternat pe
rioadele de superioritate evidentă 
cu cele de slăbire a ritmului, mul
țumită de rezultat. Acesta fusese 
fixat încă din min 20. Scorul l-a 
deschis Doru Popescu, la 4 minute 
de la începerea partidei. O com
binație rapidă Dinu — Dumitrache— 
Doru Popescu face mat apărarea re- 
șițenilor. Kafka ratează intervenția, 
balonul a ajuns la Doru Popescu 
care a pătruns în careu, l-a driblat 
pe Gornea, ieșit din poartă, și a 
înscris : 1—0. Oaspeții combină fru
mos în cîmp, dar în fața porții se 
izbesc de un zid care-i domină 
prin statură, detentă și forță, astfel 
că acțiunile lor nu au finalitate. 
Iar cei care înscriu sînt tot dina- 
moviștii. Mai înainte însă (în min. 
14), Lucescu a ratat un penalti (a- 
părat de Gornea), acordat la un 
atac asupra lui Lucescu, care putea 
fi sancționat (cum a și făcut arbi
trul) sau nu (și n-ar fi protestat 
probabil nimeni). în min. 20, după 
ce Atodiresei a ratat o bună oca
zie, scorul a fost majorat: o nouă 
acțiune inițiată de Dinu duce min

gea la Fl. Dumitrescu, care a cen
trat. iar Dumitrache (scăpat pentru 
o clipă de sub supravegherea iui 
Grozăvescu) a reluat pe jos, mingea 
a mai „șters" un picibr advers și 
a poposit în plasă : 2—0. Scor care 
n-a mai fost modificat pînă la 
sfirșit. deși reșițenii au avut cîteva 
acțiuni de contraatac în finalul pri
mei reprize și la începutul celei de 
a doua, însă lipsite de eficiență 
(o singură ocazie în min. 56, pier
dută de Nestorovic!). și în ciuda 
revenirii dmamoriștilor în partea a

Stadionul D-ia-no; teren bun : limn
rece: aproximativ 18.000 spectatori. Au. 
marea: : POTT POPESCU (mtn. «) șt1 
DTM: ixAi Hl min. 20). Raport de 
eorneve: II—S Raportul suturilor la 
poarti : 20—13 <pe spațiul porții •

DINAMO : Caval — Cheran. Do- 
BRÂU G Sar.du. DEL EA XT — DINU, 
NunweCler ti — Lucescu. Doru ?o- 
pescu fr-n. 45 : MOLDOVAN). Durr.i- 
—aese. FL. DUMITRESCU (mia. «4. 
Stlceanu).

C-S.M ; GORNEA — Gaspar. GSOR- 
GEVICL K«. Karira — GROZAVES- 
CU. N«* *oro-.-jci  (min TI : Râduiescu) 
— ATODIRESEI PUȘCAȘ. Neagu 
(min. 51: S:'.agh:). Fierea.

Stadion ^23 August"; timp rece : 
teren bun : spectatori, aproximativ 
7 09». A marcat SORIN AVRAM 
(min. 41). Raport de cornere: 11—1. 
Raportul șuturilor la poartă : 11—3 
(pe spațiul porții : 9—2).

SPORT CLUB : Ghlță - Mîoc, Ca- 
targiu, Velicu, MÂRGAȘOIU — Vă- 
tafu (min. 74 Sinăuceanu), HRIȚCU 
— S. Avram (min. 69 Băluță), Pani 
Rugiubei, FLOREA.

A.S.A. : Nagel — SzOlldsi. UN- 
CHEAȘ, Ispir, Czako — Orza' (min. 
51 Kiss). BOLONI — Fazekas (min 
46 Varadi). Naghi, Mureșan, Hajnal.

A arbitrat K. GHEMIGEAN
★ ***★. ajutat la linie de R. Stln- 
can și Tudor Marin (toți din Bucu
rești).

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

A.S.A. Tg Mureș 4—1 (t—0).

A arbitrat N. CURSARU **♦*.  a- 
■ :~r ta tușa de V. Neaețu și Gii. t»rațe«nJr.

Tro-evl Petsehovsehl : 9.
La tJaeret-rererre : Dinamo — CSM 

Rerita 3—« O-»)

doua a reprizei secunde, cînd au 
avut cîteva situații foarte bune, dar 
ratate de Dinu (min. 68), Dumi- 
trache (min. 73), Moldovan (min. 77) 
și Dinu (bară, min. 78).

Bineînțeles, o victorie meritată de 
Dinamo, după un joc în care fără 
să aibă constanță și strălucire, și-a 
dominat adversarul prin ansamblu 
și forță de atac. Oaspeții au avut 
o comportare onorabilă, practicînd 
un joc deschis și sportiv. Factura 
meciului — modestă.

Petre GAȚU
---- -

Univ. CRAIOVA 0

STEAUA . 0
CRAIOVA, 12 (prin telefon, de la 

trimisul nostru)
Liderul știa că nu are voie să 

piardă la Craiova dacă vrea să-și 
mențină poziția și să se gîndească 
chiar la șefia clasamentului de 
toamnă. Dar Steaua mai știa că a- 
casă la ei, oltenii capătă forțe ne
bănuite și iureșul lor ofensiv a

Stadionul Central ț timp rece, bur
niță ușoară; teren bun ; spectatori 
circa 25.000. Raport de cernere : 5—1, 
Raportul șuturilor la poartă > 18—11 
(pe spațiul porții I 9—2).UNIVERSITATEA : OPREA — Nl- 
culescu, Bădin, SAMEȘ, VELEA — 
STRÎMBEANU, Ivan — Țarălungă, 
Mincioagă (min. 53, Bălan), Desel- 
nicu, Marcu.

STEAUA : IORDACHE — Sătmă- 
reanu, CIUGARIN, NEGREA, HAL- 
MAGEANU — Vlgu, Dumitru — pan- 
tea, Voinea, Iprdănescu (min. 32. 
Tătaru). Aelenel.

A arbitrat GR. BÎRSAN ****★, 
ajutat la linie, cu greșeli, de T. Tro- 
fin și Gh. Ștefănescu (toți din Ga
lați).Trofeul Petschovschl t 8.

La tineret rezerve : Universitatea — 
Steaua : 2_1 <1—0).

făcut atîtea victime. Și chiar dacă 
nu juca Oblemenco, militarilor tot 
le-a fost teamă de iureșul craio- 
vean. De partea cealaltă, studenții 
știau prea bine că forța lor ofen
sivă este egală aproape cu zero 
dacă nu joacă „tunarul" Oblemen- 
co. Și gîndul acesta a crispat e- 
chipa lui Cemăianu din atac și 
pînă în soli,da defensivă, care a 
devenit șovăielnică și dură (în pri-

Joc reținut,
mele 30 de minute, de exemplu, 
apărătorii localnici au trimis 5 
mingi acasă, au făcut 6 faulturi și 
3 hențuri în fața careului 1) Pe a- 
cest fond de teamă reciprocă, me
ciul a devenit o luptă înăbușită, 
fără culoare, cu prea puține acțiuni 
curate și spectaculoase cum aștepta 
toată lumea de la un derby. Desi
gur, studenții au fost cei care au 
atacat mai mult. Dar în toată re
priza întâia singurul om cu adevă
rat periculos a fost... fundașul Sa- 
meș, autorul celor două „șuturi 
ghiulea" (min. 4 și 39). Deselnicu 
nu și-a găsit vocația de gol, în ciu
da zbuciumului său plin de intenții 
bune, Marcu — care l-a depășit 
mereu pe Sătmăreanu — n-a dus 
decît o singură dată pînă Ia capăt 
acțiunea sa și a centrat bine în 
min. 21, dar atunci au ezitat De
selnicu și Niculescu. în replică, 
Steaua făcuse un joc de tatonare 
subordonat exclusiv apărării, deși 
era limpede că reduta lui „U“ — 
mult prea crispată — se clatină la 
cea mai ușoară adiere de vînt.

Nici după pauză lupta fără cu
loare n-a fost abandonată. Studen
ții n-aveau cum s-o facă fără un 
„buldozer" priceput, înfipt intre 
agilul Ciugarin și tenacele Negrea. 
Steaua nu îndrăznea s-o facă, deși 
totul îi era favorabil. Ambele echi
pe așteptau parcă timpul acela 
cînd greșala adversarului nu mai 
poate fi reparată, așteptau finalul, 
dar fără prea multe iluzii. Pentru 
că nici în acel final mai fierbinte 
remiza albă n-a fost schimbată.

Doru Popescu îl fentearS pe Gornea fi, peste cîteva clipe, va expedia balonul în poartă. Este minutul 4 
fi Dinamo conduce cu 1—0 ' Foto: Drago? NEAGU

Așadar, indiferent de locul pe 
care-1 ocupă Jiul in clasament, suc
cesele Rapidului în confruntările 
directe cu formația din Valea Jiu
lui continuă. în ultimele opt întîl- 
niri, bucureștenii au realizat 7 vic
torii și un meci egal. Da, Jiul încă 
nu poate depăși „complexul Rapid". 
Altfel nu se explică slaba evolu
ție de ieri a echipei oaspete, ezită
rile apărătorilor săi, lipsa de mo
bilizare a înaintașilor, care, rar (în

fără culoare
în ultimul sfert de oră, Steaua a 
simțit o clipă gustul victoriei și a 
forțat puțin arma atacului. Dar a- 
tunci s-a opus Oprea cu pictorul 
(min. 75, cînd șutase Iordănescu 
din careul mic ; era primul șut al 
bucureștenilor pe poartă 1 !); iar 
Voinea a ezitat în două situații de 
zile mari (min. 78 și 81). Simțind 
că ar putea pierde chiar ambele 
puncte studenții s-au năpustit pur 
și simplu spre careul advers în ul
timele minute. L-au întrebuințat 
serios pe lordache, au și înscris 
odată, dar golul a fost anulat pen
tru că Deselnicu faultase așa cum 
se anulaseră tot pe drept alte două 
goluri înscrise de militari (min. 25 
Voinea pentru ofsaid ; min. 67 Ior
dănescu pentru fault la Niculescu). 
Și așa, liderul avea să se bucure 
de remiza meritată în timp ce gaz
dele părăseau terenul destul de 
triste. Adevărul este că fără Oble
menco în linia de atac. Universi
tatea este acasă o echipă oarecare. 
Probabil că și Steaua a înțeles a- 
cest lucru. Dar, sau a înțeles prea 
tîrziu, sau n-a avut curajul să re
nunțe la prejudecata remizei cu 
care venise la Craiova.

Mircea M. IONESCU

COPILUL CEL FIRAV.I

0 partidă care 
și-a confirmat tradiția

deosebi cînd au văzut că scorul ia 
proporții) s-au apropiat mai peri
culos de poarta lui RădUcanu. în 
final. Jiul a trebuit să suporte o 
înfringere severă. Rapid s-a com
portat. ieri, pe linia ultimelor sale 
evoluții, adică bine. A beneficiat,

Stadion „23 August": timp frutnos: 
teren satisfăcător ; spectatori apro
ximativ 5 060. Au marcat : M. STE- 
L1AN (min. 12). BOC (min. 14). DIJ- 
MITRIU in (min. 37). DUMITRIU H 
(mtn. 64), respectiv SZABADOS (min. 
75). Raport de corner. : 7—3. Rapor
tul șuturilor la poartă : 14—11 (pe 
spațiul porții : 8—3).

RAPID : Răducanu — Pop. B'>C. 
GRIGORAȘ, Codrea — M. STELTAN 
(min. 64 Savu). Angelescu — Petrca- 
nu, DUMITRIU n (min. 65 M. Ste- 
llan). Neagu, Dumltrlu III.

JIUL : Ion Gabriel — Georgescu 
{min. 46 Onutan). TONCA. Stocker 
(min. 46 GEORGESCU). Naidin — Al. 
Naghi, Libardi — G. Stan (min. 63 
SZABADOS). Roznai. Stolan, Mal
tes cu.

A arbitrat TR. MO ARC AȘ ■***♦.  
ajutat la linie de C. Braun și N. Ilies
cu (toți din Brașov).

Trofeul Petschovschl s 8.
La tineret-rezerve : Rapid — Jiul 

5—0 (2—0)

în plus, de intuiția, puterea de crea
ție șî*  pasele ideale ale lui Dumi
triu II și fără să forțeze a luat jo
cul pe cont propriu, încă din start. 
După ce în min. 3 și 8 imprecizia 
în șut l-a privat pe Neagu de fi
nalizarea a două situații bune, fe
roviarii au deschis scorul neaștep
tat de repede. în tain. 12, Petrea- 
nu a trecut cu ușurință printre 
Stocker și Naidin, a ajuns la linia 
de fund a terenului, a centrat îna
poi și Marin Stelian, deși jenat de 
Tonca, a reluat în goi de la 6 m. 
Am crezut că acest duș rece îi va 
ambiționa pe oaspeți. Dar ei n-au

avut timp de replică, pentru că 
peste două minute, o bilbiială a în
tregii apărări (ezitantă încă din pri
mul minut) i-a creat posibilitatea 
lui Boc să înscrie în poarta goală 
(să împingă, mai bine zis, mingea 
în plasă, cu talpa, dar pentru că 
lîngă el nu se afla nimeni, jocul 
periculos reclamat de petroșeneni 
nu avea nici un suport regulamen
tar). Jiul încearcă să forțeze, dar 
eforturile lui Stoian nu sînt spri
jinite tocmai de „marile speranțe" 
numite Roznai și Mulțescu și ac
țiunile echipei din Petroșani se frîng 
în apropierea careului mare. Cel 
ce șutează mai periculos e funda
șul Georgescu, care în min. 23 a 
reluat din voleu, dar pe lîngă ră
dăcina barei. Au mai ratat, apoi, 
Stoian (min. 28) și Roznai (min. 
36) însă cursul jocului n-a fost in
fluențat cu nimic. Rapid își vedea 
de treabă. în min. 37, o nouă „scli
pire Dumitriu II" face ca scorul să

. ia proporții. Acesta l-a văzut liber 
pe Dumitriu III și a urmat o pasă 
precisă. Extremul stingă a driblat 
și portarul și a înscris in poarta 
goală. Așadar, un gol al fraților 
Dumitriu și 3—0 !

După pauză, nimic deosebit pînă 
în min. 64, cînd Dumitriu II încăl
zește din nou tribunele. „Liftează" 
pe spate o minge pentru Neagu, 
acesta-i retrimite balonul și proas
pătul revenit în Giulești își încheie 
evoluția cu un gol frumos. Pentru 
el benzina se terminase și a cerut 
schimbarea. La 4—0, meciul cade 
în anonimat. Rapid bate pasul pe 
loc. Roznai are golul in picior, dar 
întîrzie să șuteze (min. 70) și doar 
Szabados face ca tabela de marcaj 
să se schimbe (min. 75) rcluînd din 
voleu mingea centrată de Mulțescu. 
Prea puțin pentru ca oaspeții să 
evite o înfringere severă, dar me
ritată.

Constantin ALEXE

VICTORIE CO DESTULE EMOȚII STEAGUL ROȘU 2(1)

C.F.R. CLUJ 0(0)

Wl IkVk vEmLi I ■■Irl W ■■■

Sint 11 oni de otunii... Bozii Morion era antrenor la Jiul. Cl.in.c1hd 
in cînd, venea acasâ, la București. Lua trenul duminică noaptea. 
Se întorcea la Petroșani, in zori. Intr-o bună zi, nu s-c. mai îivtors 

singur in Valea Jiului. A odus cu e1 un copil. Un copil fiirav. Atît de 
firav, incit jucătorii Jiului cu crezut că e vreun nepot al lui „nea Bozii", 
edus pentru cine știe ce scoală profesională. Dar copilul a intrat în 
vestiar și și-a egățet haina în cuier Jucătorii Jiului s-au uitat (ung la 
micul Morccveotă. Cînd l-au văzut fără cămașă, s-au cpucat so-i numere 
coaste e. Tilvescu, Romoson si toii ceilalți se uitau lung la „copilul de 
trupă" care tăcea, privindu-și. rușinat, ghetele roase.

Apoi, s-a întimplct minunea. R.nd pe find, Tilvescu, Romoșan, Ciur- 
dărescu ți toți ceilalți au uitat de antrenament și s-au tras spre banco 
antrenorului. In mijlocul terenului. coDilul juca miivgea de parcă <3t fi 
fost subiectul unui film de desene animate La un moment dat, Tîlvesci, 
a încercat să-l întrebe ceva pe antrenorul Marian. Dor Bozii a cerut sc 
se facă liniște. Nimic nu trebuia să întrerupă fotogmr>ele fabulosului 
film de desene animate. Bazil Marian regăsise Fotbalul.

Peste un an, copilul s-a întors acasă, in Giulești. Vrind, nevrind. 
Bazil i l-a încredințat li.i finei Stânescu. Acolo, in Giulești, Morcoveață 
a răsucit în cîteva zile întreaga echipă a Rapidului, După vreo patru ani. 
el a izbutit să-i aducă și titlul, adică ceea ce nu reușiseră Baratki, 
Șipcș, Auer, Bogdan, și toti ceilalți.

Anii s-au scurs. Bazil și Tinel au luat într-a. bună zi copilul peste 
ocean, tocmai la Montevideo. Nimeni n-a izbutU să-i convingă vreodată 
că există in țara asta un fotbalist mai adevărgt decit copilul ce! firav.

Dar, într-o zi mai rea ca toate celelalte, fotbalistul cel edevăra*  s-a 
îmbolnăvit. Bazil a simțit că se rupe ceva în el. Și-a apucat capul intre 
miini, ca acum cîteva seri, în jocul cu Rapid Viena. Tinel, insă, a izbit 
cu pumnul în masa Soartei si l-a adus la Brașov, împotriva părerii 
doctorilor și 0 voinței tuturor.

...Ieri, pe stadionul 23 August, Nichi Dumitriu și-a regăsit echipa. 
Pe bancă, exact ca acum 12 ani, se afla din nou Bazil Marian. De ostă- 
dată, insă, Jiul era de partea cealaltă. Iar Libardi privea și el, uimit 
precum Tilvescu și Romoșan, acum 12 ani.

in numai 20 de minute, Nichi Dumitriu a răsucit echipa Rapidului. 
Tn numai 20 de minute, Neagu a de<venit un maestru al „un-doi"-urilor, 
iar Petreanu a izbutit să renunțe la ancestrala poziție a capului 
în pâmint.

In minutul 65, Bazil Marian l-a trimis în vestiar pe Nichi Dumitriu. 
Pentru el, Nichi e și astăzi copilul cu care a coborit, intr-o dimineață 
vînătă, in gara Petroșanilor.. I

I loan CHiRILĂ

IN ORICE MICI SE ASCIMDt UN... DAR!
F.C. ARGEȘ 1|0) 

SP. STUDENȚESC 0(0]
PITEȘTI, 12 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
Surprinzător pentru toată lumea, 

studenții bucureșteni sînt aceia care 
controlează jocul, încă din primele 
minute ale întâlnirii. Țesătura de 
pase la mijlocul terenului, rezolva
rea simplă a acțiunilor din apărare 
și mișcarea ușoară în atac fac ca

Stadionul „1 Mai"; teren bun ; timp 
închis; spectatori aproximativ 5 MO. 
A marcat : TROI (min. 46). Raportul 
de cornere : 10— 8. Raportul șuturilor 
la poartă : 19—12, (pe spațiul porții 4 
7-5).

F.C. ARGEȘ : Stan — Pigulea. Bar
bu. VLAD, Ivan — PREPURGEL, M. 
Popescu — RADU (min. 88, Roșu), 
Troi. Dobrtn, Jercan (min. 46 Cassai).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu _ 
Jurcă, G. IONESCU, Cojocaru, Tă- 
naseșcu — Jamaischt (min. 69, Bujor), 
KRAUS — Leșeanu (min. 76, Manea), 
M. Sandu. O. Ionescu, DAMIAN.

A arbitrat ■ GABRIEL BLAU ***.  
ajutat (cu multe erori) de A. Zbareea 
și I. Boroș, toți din Timișoara.

Trofeul Petschovschl : 9.
La tineret-rezerve : F.C. Argeș — 

Sportul studențesc 0—1 <•— 1)

aspectul meciului să indice o evi
dentă superioritate tactică a elevi
lor antrenorului Gheorghe Ola. De 
partea cealaltă, piteștenii se mișcă 
greoi, se complică în combinații 
inutile, ezită să se angajeze în rit
mul unei dispute veritabile. Așa se 
și explică de ce în primele 45 de 
minute' inițiativa a fost de partea 
Sportului studențesc care, nu mimat 
că a stăpînit jocul, dar a avut șl 
cîteva bune ocazii de a înscrie prin 
Tănăsescu, Leșeanu, M. Sandu și O, 
Ionescu, în min. 3, 6, 16 șî 18.

Treziți oaretaim din amorțeală de 
protestele justificate ale publicului, 
piteștenii încearcă să iasă la „su
prafață" și reușesc, spre finalul re
prizei, cîteva acțiuni mal periculoa
se, grație insistenței ofensive a lui 
Prepurgel, autorul a trei puternice 
șuturi la poarta lui Suciu.

După pauză, F. C. Argeș intră 
ceva mai hotărît și, chiar în primul 
minut d« la reluare, reușește să în
scrie singurul gol al partidei : Troi 
expediază cu putere, de la - margi
nea careului, un balon căruia Su
ciu nici n-a avut timp să-i vadă' 
direcția ! Se părea că piteștenii au 
găsit nu numai cheia porții bucu
reștenilor, ci și cadența jocului a- 
devărat. A fost doar o simplă ilu
zie care a durat cîteva minute. Pen
tru că cei care se impun, în conti
nuare, sînt tot oaspeții. Ei se afiă 
pe punctul de a egala în min. 58, 
prin M. Sandu, care ratează incre
dibil, (singur cu Stan), șl mai apoi, 
în min. 60, cînd degajarea defec
tuoasă și ieșirea neinspirata a por
tarului argeșean oferă ocazia lui 
Leșeanu să înscrie, dar acesta tri
mite de puțin pe lîngă poarta goa
lă 1 Și totuși, în ciuda acestor mari 
situații de gol ratate, -studenții 
bucureșteni înscriu și un gol vala
bil, In min. 66, prin M. Sandu, care 
a reluat în plasă centrarea precisă 
a lui Leșeanu. Dar (acest inevitabil 
dar!), arbitrul de centru anulează 
golul, la semnalizarea eronată a tu- 
șierului Boroș, pentru un ofsaid ab
solut imaginar. Din acest moment 
psihologic și decisiv al întîlnirii, 
victoria piteștenilor nu mai este 
nici un moment în pericol. Cu atît 
mai mult, cu cît în final Radu și 
Cassai au posibilitatea să mărească 
scorul. Ar fi fost însă nedrept și 
împotriva realității jocului.

Mihai IONESCU

REVANȘĂ MULT AȘTEPTATĂ
OGAFĂ... DECISIVĂ!

„U“ CLUJ 1(1)
FARUL 0(0)

CLUJ, 12 (prin telefon, de Ia tri
misul nostru)

Un meci între două echipe care 
— prin prismă clasamentului — 
au o stringentă nevoie de puncte 
(din motive diferite), este, în mod 
normal, aprig disputat, viu. Nu a 
fost însă cazul — surprinzător — 
la Cluj, unde atît Farul, cît și „U“ 
s-au angrenat în majoritatea 
timpului într-un joc tern, static, 
așteptîrțd parcă scurgerea celor 90 
de minute cu nerăbdarea celor o- 
bligați să stea în frig fără voia 
lor.

Constănțenii de la care așteptam 
o replică viguroasă, care să demon
streze că înfrângerea în fața Rapi
dului a fost un accident, au in
trat pe teren cu un dispozitiv de 
apărare întărit, (cu Antonescu „li
bero"), în cadrul căruia însă mar
cajul era cam aproximativ. Asta 
încă n-ar fi însemnat nimic, dacă 
n-ar fi fost și jocul aproape pasiv, 
de acceptare a dominării adversa
rului. în care contraatacurile — 
destul de rare în prima repriză, 
mai dese în cea de a doua. în spe
cial spre sfîrșitul ei — erau ter
minate, este adevărat, cu șuturi la 
poartă. Cele mai multe dintre ele 
aveau însă ca urmare simpla for
malitate a repunerii mingii în joc. 
Au făcut excepție doar loviturile 
foarte bune ale lui I. Constanti- 
nescu (min. 37 și 50), Rădulescu 
(min. 60) și Ologu (min. 64).

De cealaltă parte, universitarii 
clujeni au avut unele perioade 
(destul de scurte din păcate) da 
fotbal mai bun. Ne referim la a- 
celea în care Anca (min. 4), Mu- 
reșan (min. 10). Barbu (min. 50 și 
55 — la un luft al lui Nistor în ca

reul mic !) și Soo (min. 58) puteau, 
cu mai multă șansă, înscrie. Dar 
au avut și momente, cele mai de 
seamă spre sfîrșitul meciului, cînd 
au jucat dezlînat, fără orizont în 
care condiția fizică, destul de sla
bă. a fost vizibilă.

Singurul gol al partidei a fost 
— aproape simbolic pentru calita
tea meciului — de fapt, consecința 
imediată a unei gafe enorme a

Stadionul Municipal ; timp tnchis. 
rece ; teren ușor denivelat; spectatori 
aproximativ 4 500. A marcat : MURE- 
ȘAN (min. 23). Raport de corncre : 
7—5. Raportul șuturilor la poartă : 
13—14 (pe spațiul porții : 7—7).

UNIVERSITATEA : ȘTEFAN —
Crețu, ANCA, SOLOMON. Mlhăilă — 
Poratch! (min. 60, Munteanu). SOO 
— Uilăleanu. Barbu (min. 78, Fanea), 
MUREȘAN, Lică

FARUL : PILCA _ Stoica, Anto
nescu, Bâlosu, Nistor — I. CONSTA N- 
TINESCU, Mihu (min. 46, RADULES
CU) — Tănase (min. 46. Turcu), TU- 
FAN. Caraman, Ologu.

A arbitrat C. PETREA ***•*♦,  
ajutat de I. Hrisan și Al. Paraschtv 
(toți din București).

Trofeul Petschovschl : 10.
La tineret-rezerve : „U" Cluj — Fa

rul 3—0 (0—0)

proaspătului internațional Antones
cu. La o centrare (fără grad de 
periculozitate) a lui Lică, Anto
nescu (care. în general. în acest 
meci s-a complicat inutil, căutînd 
execuții spectaculoase) a lovit min
gea cu capul din plonjon, deși nu 
era neapărată nevoie. Balonul s-a 
dus glonț spre... pieptul lui Mure- 
șan care, de la numai 7—8 m. sin
gur cu Pilcă, n-a avut probleme: 
1—0 (min. 23).

Finalul meciului este ceva mai 
animat Farul se încumetă — abia 
acum ! — să aducă mai mult de 
patru oameni în atac, dar totul es
te, desigur, mult prea tîrziu...

Dumitru GRAUR

BRAȘOV, 12 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

Am asistat Ia o lecție care de
monstrează că fotbalul atît de dis
cutatei . noastre prime divizii, poate 
fi și altul dcclt eterna dominare a 
gazdelor în fața acelei tradiționale 
tactici de apărare a oaspeților. A- 
ceastă C.F.R.-Cluj, tot mai elogiata 
pentru omogenitatea ei la toți indi
cii, a jucat sub poalele Tîmpei ca pe 
propriul său teren, Nici un moment 
clujenii nu s-au gîndit să-și strîngă 
rîndurile în fața propriei porți ; nici 
chiar atunci cînd se apropia țiauza și 
scorul alb se menținea și, deci, poate 
era cazul unei prudențe. Oaspeții au 
jucat așa pînă la sfîrșit dar, se în
țelege, laudele noastre nu îi satisfac 
în măsura în care și rezultatul le-ar 
fi răsplătit spiritul jocului. Obligați 
la inversarea enumerării meritelor 
de întreaga comportare a învinșilor, 
n-am fi insă exacți și obiectivi dacă 
nu am sublinia că fotbalul realizat 
de ei a cîștigat merite suplimentare 
prin replica mai palidă a brașove
nilor. Principala explicație a evolu
ției sub așteptări a gazdelor trebuie 
căutată în criza centrului atacant pe 
care stegarii continuă să o străbată. 
Așa fiind, antrenorul Proca s-a văzut 
obligat să revină la vechea Iui so

S. C. BACAll 1(1)

A S. A. 0(0)

BACĂU, 12 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

Două echipe fără cărți de vizită 
Impresionante în acest campionat s-au 
angajat într-un joc mediocru, ctștl- 
gat la limită de formația gazdă. Do
minarea lui S. C. Bacău a fost con
vingătoare, masivă în timp, dar fără 
vlagă suficientă, fără nerv, fără di
namism. S. C. Bacău a avut, ce-i 
drept, abilitatea de a utiliza cu pre
cădere extremele pentru a risipi o 
defensivă aglomerată, dar șarjele re
petate pe marginea terenului, lipsite 
de finalitatea așteptată în interven
țiile atacanților centrali (neșes-anți, 
fără detentă) au creat un fel de ste
reotipie care a ucis frumusețea jo
cului. Cu toate acestea, golul aces
tei victorii minime s-a construit prin- 
tr-o incursiune a lui Florea, pas 1a 
Margasoiu care-1 talona, centrare, Na- 

luție, cu Pescaru vîrf de atac. Ea a 
rezolvat In fond victoria de azi. Dar 
mijlocul terenului a apărut slăbit prin

Stadion, Tineretului; timp tras 
(a și plouat in timpul partidei); teren 
bun: spectatori 6 006. Au mar-at : 
GYbRFY (min. 40), PESCARU (min. 
79). Raport de cornere : 3—7. Rapor
tul șuturilor la poartă : 12—13 (pe
spațiul porții : 4—6).

STEAGUL ROȘU : Adamaehe - 
IVANCESCU, Jenei. Naghi aNGHE- 
LINI _ Cadar. Ballnt — Zotinca.
Ghergheli. PESCARU GYORFY.

C.F.R. CLUJ : Gadja — LUPU 
Dragomlr. PEX'ZEȘ. Roman — M 
BRETAN. Cojocaru (min. 46 Vișan) 
— Bucut (min. 67 Pripici). ȚEGEAN. 
Adam. PETRESCU.

A arbitrat EMIL VLAICULESCU. 
*♦★•**•.  ajutat la linie de N. M«- 
roiana șl Ion ChlrițA, toți din Plo
iești.

Trofeul Petschovachi : 9.
La tineret rezerve : Steagul roșu 

— C.F.R. Cluj: 2—1 (2-9).

absența celui mai complet jucător de 
cîmp al Steagului roșu.

Cîteva faze din joc :
început bun al oaspeților. Min. 9: 

lui Adamaehe ii îngheață inima, cînd 

UN MECI FĂRĂ RENIIZĂRINOTNBIEE
gel scapă balonul (așa cum făcuse 
și cu două minute mai înainte fără 
ca Mioc să concretizeze) și S. AVRAM, 
calm, rutinat, plasează în poarta 
goală : 1—0.

Acest gol obținut, se pare, după o 
planificare minimală, la timpul cu
venit, n-a putut stimula elanul bă
căuanilor pentru realizarea unui scor 
direct proporțional cu dominarea te
renului advers. Și acest lucru ar fi 
fost posibil, pentru că partenera de 
întrecere a acuzat o slăbiciune ge
nerală în toate compartimentele și o 
apatie surprinzătoare în replica ju
cătorului care altă dată mobiliza, co
ordona și construia fără răgaz. Ne 
gîndim, desigur. Ia Naghi. Corespon
dentul său din tabăra adversă, Dem- 
brovschi. a lipsit din teren, acciden
tat în etapa precedentă, șî n-ar fi 
exclus ca aceste absențe, fie ele la 

(la un șut al lui Țegean) (coechipie
rul Naghi schimbă direcția balonului 
în— bară. Jocul se menține în con
tinuare mai mult la mijlocul terenu
lui. Pînă la pauză, mai sînt de sem
nalat o lovitură liberă (autor Pes
caru), la care balonul trece pe lîngă 
poartă și primul gol al partidei, în 
min. 40 : Zotinca centrează înalt, sar 
Gadja și Penzeș iar Gyorfy reia 
fără ezitare balonul, ajuns Ia el din 
duelul celor doi, direct în plasă : 1—0.

Clujenii se avîntă cu 6—7 oameni 
în atac, după pauză, dar contraatacu
rile brașovenilor devin acum cu ade
vărat periculoase. Subliniem perioada 
minutelor 58—78 cînd gazdele s-au 
apărat cu înverșunare. C.F.R.-ul are 
acum cea mai mare ocazie, prin A- 
dam, care reia pe lîngă poartă, cu 
capul, o minge pe care o putea con
trola nestingherit. Emoțiile din te
ren ale negru-galbenilor, ca și cele 
din tribune, se risipesc în niin. 79 
cînd Pescaru reia, cu dezinvoltură și 
rapiditate, în plasă, balonul trimis 
de Balint. Așa s-a marcat golul nu
mărul 200 al campionatului, așa s-a 
definitivat o victorie care pentru cei 
ce nu au văzut-o, ar părea facilă. 
Dar cite incertitudini au planat azi 
deasupra stadionului brașovean 1

Eftimie IONESCU

figurat sau la propriu, să fi fost 
determinante în prăbușirea cotei va
lorice a meciului. Ne este greu să 
găsim cîteva momente notabile în a- 
ceastă întîlnire ternă pe care cineva 
o definea, aici, la sfîrșitul el, ca pe 
o simbioză între „cumsecădenia" gaz
delor și lipsa de formă a oaspeților. 
Iar dacă le căutăm cu tot dinadinsul, 
le dibuim în minutele 38 și 77, cînd 
Boloni a șutat de la 30 m. în bara 
transversală și cînd Sinăuceanu a ni
merit. de la 4 m, pe portarul A.S.A.- 
ei, căzut la pămînt, după ce Băluță 
proiectase mingea în bară cu o lovi
tură de cap. Dacă nu ne-am aștep
tat la un meci entuziasmat, am avut 
totuși iluzia unei partide îndîrjite. 
Dar ne-am înșelat...

Ion CUPEN

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

In sfirșit, după trei ani, Petrolul 
a reușit să cîștige pe teren propriu 
în fața textiliștilor arădeni I Dar, 
ca să fim drepți, cu un gol născut 
cu... forcepsul. Aceasta înseamnă că 
echipa gazdă, n-a reușit să în 
chege acțiuni ofensive clare, așa 
cum se așteptau, desigur, spec
tatorii ploieșteni avizați de ma
nifesta dorință de revanșă a 
echipei favorite. Atît Petrolul cît șl 
LI.T.A. au evoluat mult sub așteptări, 
fără o idee clară de joc, cu multe 
execuții tehnice defectuoase, partida 
desfășurîndu-se. în marea sa majo
ritate, într-o neașteptată notă de 
anonimat. Despre aceasta vorbește 
foarte clar faptul că fazele cele mai 
periculoase ale primei reprize la 
poarta arădeană au rezultat dintr-o 
ciocnire dintre Vidac și... Pojoni 
(min. 8) și din acțiunea solitară a 
fundașului Nae Ionescu (min. 40) în
cheiată. însă, cu un șut peste poartă, 
în restul acestui interval de timp, 
mecîul a decurs sub semnul Intîm- 
plârii și gafelor, acțiunea lui Din- 
cuță din min. 30 fiind simbolică: 
bine lansat în careul mic, nejenat 
de vreun adversar, el nu este ca
pabil să mențină balonul și lese 
odată cu acesta dincolo de linia 
de fund.

PETROLUL 1(0)
U.T.A. o(q)

După pauză — un foc de paie al 
echipei gazdă : Ion Constantin își 
reamintește că se află în teren șl 
șutează din afara suprafeții de pe
deapsă (min. 47). imitat de Crîngașu, 
al cărui, șut violent este respins de 
Vidac în bară. Jucătorii Petrolului 
se chinuie, literalmente, pentru a

Stadionul Petrolul ; timp bun ; te- 
ten bun ; spectatori aproximativ 
12 000. A marcat : ION CONSTANTIN 
(min. 61). Raport de cornere : 7—1. 
Raportul șuturilor la poartă : 15—4 
(pe spațiul porții : 6—2).

PETROLUL : M. Ionescu — N. TO- 
NESCU. Tudorie, CIUPITU. Gruber — 
Cozarec. CRÎNGAȘU — Dincuță (min. 
56. Moldovan), I. Constantin. Angeles
cu. Oprlșan.

U.T.A. : Vidac — Bicăn. Pîryu, PO
JONI. POPOVICI — Petescu. Condrtt? 
— Axente (min. 71, Sima); -'Bomide. 
Broșovschi, Kun II. , ...

A arbitrat I. CtMPF.ANU (Ciul) 
♦ ****,  ajutat ia linie de S. Mu- 
reșan (Turda) și T. Gaboș (Cluj).
Trofeul Petschovschl t 10.
La tineret rezerve : Petrolul 

U.T.A. 0—0.

înjgheba ceva, dar totul este lipsit 
de sare și piper. Pînă și golul (min. 
61) rezultă dintr-o acțiune ce nu 
anunța nimic, balonul trecînd cu 
chiu cu vai dincolo de linia porții: 
Angelescu urmărește un balon fără 
speranțe pe linia de corner, Vidac 
ezită în a-i micșora unghiul sau a 
rămîne în poartă, jucătorul ploieș
tean centrează paralel cu poarta. 
Vidac urmărește traiectoria balonu
lui și Ion Constantin îi mai dă un 
ultim impuls, înainte ca Popovici să 
încerce. în extremis, să scoală balo
nul ce depășise complet linia porții.

Abia în min. 66, Broșovschi sem
nează primul șut pe spațiul porții 
lui Mihai Ionescu, executînd o lo
vitură liberă de la 20 m. Și cei care 
au avut cele mai clare ocazii de gol 
în ultimul sfert de oră al meciului 
au fost jucătorii oaspet*,  dar Do- 
mide (min. 76) a expediat un șut 
puternic (.in afara suprafeței de 
pedeapsă) care a șters bara, iar Bro
șovschi (min. 83) a trimis mingea 
în stîlpul lateral, de la • numai 3 
metri.

Pau) SLAVESCU



IN TURNEUL FBI AL CCI. LA POLOif ■ — _ - ---------

în ultimul meci echipa noastră a învins pe merit 

formafia olandeză
STOCKHOLM, 12 (prin telefon, de 

la trimisul nostru
După succesul 

echipei Partizan 
mației suedeze
7— 2 (2-s—O, 31—0. . 
a jucat^ foarte slab, prima echipă 
calificata pentru turneul final era 
cunoscută, campioana Iugoslaviei 
totalizînd 5 puncte.

A doua finalistă urma să fie de
semnată la capătul meciului Dinamo 
București — Den Robben (Olanda). 
A fost un joc palpitant care a re
ținut atenția întregii asistențe pe 
toată durata întrecerii. Demonstrînd 
resursele polo-ului românesc, dina
moviștii au obținut o frumoasă vic
torie cu scorul de 8—7 (2—1, 3—2, 
1—2, 2—2). Bucureștenii au depus 
eforturi deosebite, au jucat cu o 
mare ambiție, avînd inițiativa în 
permanență. Ei au condus cu 1—0. 
4—1, 5—3, 6—4, 7—6 și în final cu
8— 7. Și astfel, Dinamo a reușit să 
se califice în finala competiției care 
reunește cele mai bune patru echipe 
de club de pe continent.

Au înscris : D. Popescu 3, Lazăr 
2, Rus 1, Popa 1, Novac 1 pentru 
Dlnamo și Stroober 3, Landerwer 
2. Hermsen 2 de 
bun arbitrajul 
(Franța).

La încheierea 
Cafallani (Italia), delegatul Ligii eu
ropene de natație, a apreciat jocu
rile la care a asisLat ca fiind de 
un înalt nivel și că echipa Dinamo 
a reușit, prin performanța și evolu
țiile sale, să facă o bună propa
gandă polo-ului românesc.

Clasament final : 1. Partizan Be'.-
5 p (20—13), 2. Dinamo Bucu- 
5 p (24—19), 3. Den Robben 
4. S.K.K. Stockholm 0 p.

★
acum, cîteva completări

Den Robben „ cu 8-7

grad 
rești 
2 P,

special)
extrem de facil al 
Belgrad în fața for- 
S.K.K. Stockholm :

A — 1, 1—1), care

la învinși. Foarte 
lui A. Angella

turneului, dl. S.

Și
meciurile de sîmbătă :

fn meciul de sîmbătă, cu Dinamo, 
suedezii nu au avut avantaj vi decît o

la

singură dată (1—0 
doar pentru puțină 
ce dinamoviștii au 
au luat conducerea . _______
țat la 4—1 și apoi la 9—3. Ca și în 
întîlnir.ea precedentă, -cu Partiza:: 
Belgrad, jucătorii de la Dinamo au 
înotat mult, au contraatacat, au șu
tat deseori și bine de la distanță.

Primul gol a fost opera lui Eng
strom, cînd S.K.K. Stockholm se 
afla în superioritate numerică (Po
pa era eliminat). în continuare, 
Frățilă a avut două intervenții ex
cepționale, iar Lazăr a egalat (s.n.1 
Dominînd clar, dinamoviștii mai 
înscriu prin Rus, Nastasiu (s.n) ți 
D. Popescu (contraatac). Deci 4—1. 
dar gazdele reușesc să micșoreze 
handicapul prin Engstrom ț L 
Fjarstad (1—3 Dentru Dinamol 
Urmează o perioadă de dominare 
zdrobitoare a echipei Dinamo, care 
concretizează spectaculos prin Ras 
(șut din „șurub" și apoi contra
atac). Lazăr, Nastasiu $: dir. -->J 
Rus (toate golurile au fost —K- 
zate prin contraatacur:»: 9—1 Do
rința poknștilor români de a nea- 
l’za un golaveraj —a. cocs^te— s*  
pare că va fi împliniți, dar. in 
ultimele minute, două rliw r'r 
consecutive ale lui Popa permit 
campionilor suedezi să recucâ d:A 
handicap prin T. Fjarsxad (alLmut 
gol din lovitură de la 4. rind ma’ 
era o secundă de jocț. A arbitrat 
foarte bnie Di Steffaaa (Italia).

tn cealaltă partzdă de si-ibătâ. 
s-au intilnit Partizan Belgrad 
și Den Robben. succesul re
venind prime: echipe cu scorul de 
6—4. întrecerea a fost echilibrată 
și a avut un Enal deosebit de in
teresant. în ultima repriză, la sco
rul de 4—L campionii Olandei au 
fost de două ori în superioritate 
numerică, dar de fiecare dată cei 
ce au înscris au fost jucătorii iugo
slavi.

în min. 2) și 
vreme, deoare- 
egalat imediat 
și s-au distan-

m
a.e

CUPA EUROPEANĂ
LA TENIS

' COPENHAGA, 12.'— în ultimele 
partide disputate în cadrul Lntîl- 
nirii de tenis Danemarca — Ro
mânia, contînd pentru competiția 
europeană pe teren acoperit, s-au 
înregistrat rezultatele: J. Ulrich — 
V. Marcu 6—1, 6—2 ; J. Leshly — 
D. Hărădău 6—2, 6—2; J. Leshly, 
J.
4—6. 6—3, 6—2. Echipa daneză se 
califică pentru turul următor, la 
scorul de 5—0.

Ulrich — D. Hărădău, V. Marcu

Adrian VASILIU

In medul de rugby, de ieri, de la Timișoara
*•

SELECȚIONATA UNIVERSITARĂ ROMÂNĂ ÎNVINGĂTOARE LA LIMITĂ
az

J

9-7 (3-0), in fața celei franceze
TIMIȘOARA 12 (Prin telefon, de 

la trimisul nostru). In frumosul 
oraș depe Bega s-a desfășurat o 
ncuă ir.tilnire internațională de 
rugby : Selecționau universitară 
română a primit replica Selecțio
natei universiure franceze. Din pă
cate partida la care a asista: 
antrenorul secund al naționaiei ro
mâne. Radu Demian. veni: specia! 
să urmărească evoiuța aterva rug-

mișoreni. susceptibili de se- 
cnare in lotul reprezentativ — 
desfășurat pe un teren alune- 
gceu. deoarece cu o noapte 

a pfouaL Jocul. aprig 
ut două reprize di- 

aspect. Prima a aparținut 
formației române care a 
majoritatea timpului in 

își. tabela de 
o singură da-

byști 
lecți 
s-a 
cos.
instate 
disputat, 
ferite ca 
categoric 
jucat ia
terenul advers. To' 
marcaj s-a schimba

UN EȘEC NEAȘTEPTAT LA RUGBY

ifarâ i* jac.
•^e ""T* 1**, rf-

PRIMELE DECLARAȚII^»
Teo*or  KADULESCl antrenor 

principal al echipei românei : „Re- 
zulutul nemolțumitor al par'.idei se 
datorează, după părerea mea. randa- 
tnehtului scăzut al unor jucători, in 
special din compartimentul înaintării. 
In plus, ai noștri au evoluat in con
tradicție cj indicațiile date. Ei au 
evoluat fără vlagă, fără dăruirea 
care, singură, îți poate aduce victo
ria într-un joc de rugby... Meritul 
adversarilor noștri a fost acela că au 
pasat, au placat fără a se intimida".

K. WESC1I (antrenorul formației 
R. F. a Germaniei) : „Sîntem foarte 
satisfăcuți de această primă victorie 
asupra XV-lui român, obținută Ia 
capătul unui joc bun. Ne așteptam Ia 
o înfrîngere, chiar la scor, și iată,

TURNEUL DE TENIS DE LA STOCKHOLM

SMITH DIN NOU ÎNVINGĂTOR
STOCKHOLM, 12. — Tenismanul 

american Stan Smith și-a înscris 
a doua victorie consecutivă în tur
neele „indoor", cîștigînd finala de 
la Stockholm, după ce săptămîna 
trecută terminase victorios la Pa
ris. în ultimul meci al open-ului 
suedez, Stan Smith a dispus de 
olandezul Tom Okker cu 6—4, 6—3.

Finala de dublu a revenit cu
plului profesionist Okker (Olanda) 
— Riessen (S.U.A.), învingător cu 
7—5, 7—5 asupra australienilor
Emerson — Dibley. In semifinalele 
probei ,se înregistraseră rezultatele: 
Okker, Riessen — Drysdale. Taylor 
6—4, 6—2; Emerson, Dibley —
Smith, Gorman 6—4, 6—3.

CAMPIONATUL NATIONAL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

a driblat frumos, a ocolit poarta și 
'a șutat întors, pe lift, în colțul lung.

Arbitrii FI. Gubernu și Oprea 
Barbu, ambii din București s-au a- 
chitat destul de bine de dificila lor 
misiune.
DUNAREA GALAJI — S. C. M. CIUC 

3—1 (1—0, 2—0, 0—1)

Partida din deschiderea cuplaju
lui de ieri a fost interesantă nu
mai în ultimele sale două reprize, 
adică atunci cînd cele două for
mații au luptat cu mai multă 
energie și cu încercări ceva mai 
rapide de organizare a jocului, 
înainte însă de a vorbi despre fe
lul in cgre s-a desfășurat acest 
meci, este cazul să facem precizarea 
că dacă pentru unii amatori de 
hochei acest rezultat poate con
stitui o surpriză, pentru ced ce 
urmăresc mai îndeaproape activita
tea echipelor fruntașe din țara 
noastră el nu constituie de fapt

decît o confirmare a valorii mereu 
creseînde a hocheiștilor gâlățeni. 
Această formație a urcat încă de 
la începutul sezonului încet, dar 
sigur în ierarhia națională, intrind 
mai înitîi în prima grupă valorică 
a diviziei A, unde nu s-a mulțu
mit — după cum se vede — doar 
cu rolul de simplă... figurantă.

Cum spuneam meciul nu a fost 
deloc frumos în prima sa parte. 
Probabil că importanța rezultatu
lui a acționat direct asupra nervi
lor jucătorilor, care au avut o com
portare ștearsă, timidă. în conse
cință partida a avut un ritm lent 
la început. 'în min. 15 o acțiune 
a liniei de atac gălățene alcătuită 
numai din tinerii jucători Curelaru, 
Moroșan și Nistor a realizat o com
binație de toată frumusețea și 
Nistor a deschis scorul. Pînă la 
sfîrșitul acestei reprize, dar în spe
cial în partea a doua a disputei, 
gălățenii s-au comportat de-a drep
tul excepțional, stăpînind gheața 
și realizînd, în serie, combinații

care de care mai frumoase. Un 
exemplu concludent în această pri
vință I-a constituit înscrierea ce
lui de al treilea gol, în care o ac
țiune Nistor — Curelaru l-a pus pe 
ultimul în cursă. El a driblat fru
mos, a ocolit poarta, lăsînd impre
sia că Va pasa lui Moroșan, care 
aștepta la colțul celălalt și brusc 
a pasat, înapoi, unde Nistor, care 
a urmărit inteligent faza, era com
plet nemarcat și a înscris lejer.

In tot acest timp, S. C. Miercu
rea Ciuc a jucat fără orizont, ba- 
zîndu-se mai mult pe acțiuni indi
viduale, fără șanse în fața apărării 
organizate a celor din Galați. Abia 
în ultima repriză (cînd de pildă, 
Bașa a devenit din fundaș, ata
cant 1) hocheiștii din Miercurea 
Ciuc au fost ceva mai insistenți și 
au 'dominat mult.‘

Punctele 
Nistor (2), 
ves — S. 
arbitrat C. 
ambii din

au fost marcate de i 
Iordan — Dunărea, Ked- 
C. Miercurea Ciuc. Au 
Ștefănescu și C. Sgîncă, 
București.

â»tâ f:

aa se 
raeiei

R-ret-h =

a

rec-jpe

Rager Al STRY arbitrai aterialaii : 
Upe pmeaa ris^ga. Virus-

t nai muhe ~mr.gi si au 
i bir.» Ir. atac pe purtă

torul balonului. Românii au jucat in
tr-un riszn lent și. chiar dacă au 
a. jt o concepție superioară, ei nu 
au putut-o realiza. Echipa dumnea
voastră mi s-a părut mai slabă decît 
aceea pe care am arbitrat-o în 1970, 
la Rovigo, cînd a cîștigat în fața 
Italiei".

r

DOUA SURPRIZE
IN CAMPIONATELE DE VOLEI

timpului. S-au remarcat Mariana Po
pescu de Ia Dinamo și Maria Anto
nescu de Ia Universitatea. A arbi
trat cuplul C. PItaru — F. Mendel, 
ambii din Sibiu. (C. CREȚU — co
resp.). '

(Urmare din pag. 1)

logic al Intîlnirli. Militarii, cu mai 
mult elan și 
rioare, aveau 
nirii mai ușor 
Studenții n-au 
în ultimul jșet.
zător 
(A. B).

rezerve fizice supe- 
să pună capăt întîl- 
decît era de așteptat, 
mai rezistat nici fizic 
Au arbitrat corespun- 

V. Dumitru și Em. Costoiu

ELECTRA — „U" CLUJ
Aliniind de-a lungul celor 70

(0-3).
............   minute 
de joc același sextet (Bînda, Gyorgy- 
falvi, M. Popa, Bălaș. Mateescu, 
Vaida), bine pregătit, „U“ a obți
nut o victorie meritată, chiar mai 
clară decît era de așteptat. O Im
presie excelentă a lăsat în special, 
Marcel Popa, foarte bun atît în atac 
cît și în linia doua. Electra, cu toate 
că s-a _. zbătut mult în teren, a ju
cat fără continuitate în acțiuni și a 
prezentat un blocaj cu multe breșe. 
Cu toate că prof. C. Porumb a fo- 
âosit 11 jucători, poate fi evidențiat 
doar Șt. Băroiu. Au condus bine CI. 
Nistor și Z. Patru (M. T.).

TRACTORUL BRAȘOV — UNIVER- 
SITATEA CRAIOVA (1—3). Studenții 
au cîștigat categoric, deoarece par- 
tenerii lor nu le-au opus prea mare 
rezistență de-a lungul celor patru 
seturi. S-au remarcat i Braun, Bojan 
și Găvozdea, de la învingători, și 
într-o oarecare măsură Mănoiu și 
Rednic, de la învinși. Au condus Em. 
Ududeo (Tr. Măgurele) și A. GrQn 
(Tg. Mureș). (I. HIRȘU — coresp.).

POLITEHNICA GALAJI — VOINȚA 
ARAD (3—0). Studenții au obținut 
ușor victoria în fața unei echipe care 
i-a dat mai mult de furcă doar în 
setul al treilea. Cei mai buni i Pa
duraru și Păcuraru. Au arbitrat i M. 
Neamțu din P. Neamț și M. Nicolau 
din București. (GH. ARSENIE — 
coresp.).

studentele bucureștence s-au dovedit 
mai bine pregătite, obținînd o vic
torie clară, facilitată si de inconstanța 
clu.iencelor, care au comis foarte 
multe greșeli de preluare, iar blo
cajul a fost ca și inexistent. S-au 
remarcat : Luxa Ghiță și Maria Cen- 
gher, de la LE.F.S. Au condus i N. 
Găleșeanu și

RAPID — CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
(3—0). Invingătoarea era dinainte cu
noscută și asta datorită diferenței 
de valoare existentă între cele două 
echipe. Cu toate astea, formația din 
Piatra Neamț antrenată de A. Stanciu 
ă arătat posibilități nebănuite, mai 
cu seamă în al doilea set, în care 
a condus la un moment dat cu 7—1 ! 
Pînă Ia urmă, experiența elevelor 
lui Davila Plocon, pregătirea lor ge
nerală mai bună, le-a făcut să se 
impună, cu toate că evoluția lor nu 
a fost la nivelul unor campioane. 
Cuplul I. Petrovici — I. Armeanu a 
condus cu unele inexactități. (M. T.).

D. Medianu.

FARUL CONSTANȚA — C.S.M. 
SIBIU (3—0). Victorie categorică, dar 
joc sub valoarea pretențiilor. De la 
gazde, Carmen Marinescu nu reu
șește să se comporte la nivelul unei 
jucătoare 
Cernega, ___ __ „ ______ ___
impresia că se plafonează, evolutnd 
cu mari fluctuații.' Toate celelalte 
jucătoare au avut evoluții modesta. 
Pe de altă parte, C.S.M. Sibiu plă
tește tribut deselor schimbări de an
trenori și menținerii în echipă a unor 
jucătoare fără perspectivă. Au arbit
rat ! R. Farmuș și A. Dragomir, 
ambii din București. (L. BRUCKNER 
— coresp.).

de lot. iar colega ei Emilia 
lasă din ce în ce mai mult

aii avut evoluții modeste.

FEMININ

I.E.F.S. — „U" CLUJ (3-0). Meciul 
se anunța, prin prisma locurilor ocu
pate în clasament de cele două for
mații, echilibrat. Așa s-au petre
cut lucrurile și în teren, dar numai 
la începutul fiecărui set. în rest.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI (1—3). înce
put destul de bun pentru localnice, 
dar în finalul primului set dinamo- 
vistele. mai atente la fileu, cîștigă. 
După 2—0, partida părea jucată, însă 
gazdele au o revenire puternică, cîș
tigă setul trei și conduc în cel de 
al patrulea cu 10—4, după care au 
o cădere inexplicabilă și nu mai 
realizează nici un punct pînă la 
sfîrșitul setului șl, deci, al meciului, 
în ciuda insuccesului localnicelor, jo
cul a fost plăcut în majoritatea

PRIMUL JOC AL VOLEIBALIȘTILOR
DE LA DINAMO ÎN R.P. CHINEZA

tă. în min. 36 Duță a transformat 
o lovitură de pedeapsă : 3—0. La 
reluare, jocul este mult schimbat, 
oaspeții par mai deciși, atacînd 
susținut și în ciuda mingii alune
coase. atacă pe treisferturi. Rug- 
byștii români par obosiți și se 
apără greu. în min. 60 Aguirre 
transformă o lovitură de pedeapsă 
și : 3—3. în min. 75 Larrieu ridică 
scorul în favoarea selecționatei 
franceze, realizînd o încercare : 
3—7. Acum abia gazdele reușesc să 
connaatace puternic și în min. 79. 
reușesc să-și asigure victoria. Suciu 
face o cursă excelenta și înscrie o

î : 7—7. iar Duță — trans- 
9—7. Rugbvștii români au 
de a fi lupta: cu multă 

ea cu redutabila 
izâ. Arbitrul AL 
dos foar» bine

învinși cu 3-1
(Agerpres). — Echii- 

t_ __________  de volei Dinamo
București și-a început turneul în 
R. P. Chineză, jucînd la Pekin cu 
reprezentativa țării gazdă. Cei 
peste 18 000 de spectatori prezenți 
în „Palatul Sporturilor" au asistat 
la un joc de o bună factură teh
nică, cu multe faze spectaculoase, 
în care victoria a revenit cu sco
rul de 3—1 (8—15, 15—9, 16—14, 
15—12) voleibaliștilor din R. P. 
Chineză.

Meciul a debutat favorabil pen
tru sportivii români care, după ce 
au condus cu 9—2, au cîștigat 
mul set la 8. Setul doi a fost 
minat autoritar de gazde. Cel 
echilibrat și disputat set a

Bucureștenii
PEKIN, 12 

pa masculină

la

pr'i- 
do- 
mai 
fost

forma

ambiție ia îat

Lenmeana a 
formațiile :

SELECȚIONATA UNIVE 
RA ROMÂNA : D_ta — Sw 
ter. Ghețu. Vârrara —Chică 
(Rujoio) — Bâte 
Tătucu (Piștara) — 
Icr-irâ. PoDoriri. Er.e

SELECȚIONATA UNIVERSITA
RA FRANCEZA: Larrieu — La- 
lubie. Rousset. Gaillat. Sabattier — 
Piquer. Aguirre — Morales, Bario- 
let. Stein — Labroquere, Scouedou 
— Dury, Maurer. Hue.

STTA- 
□. Pe- 
Ceauș 

retu. Voi. man.
Cetea. Priess —

Modesto FERRARINI

ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE
PITEȘTI. 12 (prin telefon, de 

Ja trimisul nostru). — Aproape 
2 500 de spectatori au asistat, în 
sala sporturilor din localitate, la 
dubla întîlnire de handbal dintre 
reprezentativele de juniori ale Ro
mâniei și R. D. Germane. în pri
mul joc s-au întîilnit formațiile fe
minine ale celor două țări, victoria 
revenind reprezentativei noastre cu 
10—8 (5—3). Meciul a încep>ut în 
nota de dominare a handbalistelor 
românce, care deschid scorul și îl 
majorează apoi la 2—0. Oaspetele, 
foarte calme, egalează, e drept, aju
tate și de neatențiile apărării echi
pei noastre. Din min. 14 însă ele
vele antrenorului Dan Bălășescu își 
regăsesc incisivitatea și punctează 
spectaculos de mai multe ori. pauza 
găsindu-le în avantaj: 5—3. Repriza 
secundă debutează și ea sub aus
picii bune pentru tinerele noastre 
jucătoare, scorul majorîndu-se la 
6—3 (min. 26) și 7—î (min. 29). 
Imperturbabile însă, handbalistele 
din R. D. Germană găsesc resurse 
să reducă din nou handicapul și 
chiar să egaleze (min. 32 : 7—7), 
pe fondul acelorași greșeli de apă
rare ale team-ului român, greșeli 
care nu puteau fi reparate nici 
măcar de forma bună a portarului 
Marioara Miiller. Ultimul sfert de 
oră ne aduce totuși satisfacția unei 
victorii, reușită cu prețul unor 
eforturi în plus, care n-ar fi fost 
necesare dacă jocul în apărare

prestat de reprezentativa română 
ar fi funcționat bine.

Au marcat. Georgeta Vasile (3), 
Rița Florea (3), Monica Mihăilă 
(2), Juliana Hobincu și Marfa Luca 
pentru echipa noastră, respectiv 
Annett Tittel (4), Erika Berndt (2), 
Suzanne Ocrtwig și Martina Stemm
ier.

Au arbitrat foarte bine I. Po
korny și V. Polacek (Cehoslovacia).

★
îritîlnirea dintre reprezentativele 

masculine a pus, față în față, două 
echipe surprinzător de mature — 
tehnic și tactic — cu jucători de 
un gabarit impresionant. Practicînd 
un handbal extrem de rapid și 
eficient, oaspeții s-au detașat încă 
din primele minute și, chiar dacă 
reprezentanții noștri au încercat — 
luptînd admirabil — să reziste pu
ternicilor lor adversari, victoria e- 
chipei R.D.G. este perfect meritată. 
Scor final : România — R. D, Ger
mană 11—15 (6—8). Au marcat: 
Deacu — 5, Baican — 3, Urioc, 
Vintilescu și Pînzaru cîte unul pen
tru România, respectiv, Hoft — 4, 
Beyer — 3, Niemann — 3, Stepha- 
novsky — 1. Melzer — 2, Muhlberg 
— 2. Au arbitrat foarte bine A. Vi
talis și J. Kiuzul (U.R.S.S.).

★
în deschidere, I.E.F.S. a învins 

echipa de tineret a României (fe
minin) cu scorul de 16—14 (10—8).

Horin ALEXANDRESCU

I

Pekin, de selecționata țării
cel de-al treilea. Jucătorii români 
au condus cu 6—2 și 11—6, dar de 
fiecare dată au fost egalați. Fi
nalul setului a fost pasionant, 
chipa Dinamo a avut din nou 
vantaj (14—12) și se părea că 
cîștiga. Voleibaliștii chinezi au 
tacat însă în forță, au reușit 
egaleze, adjudecîndu-șî setul

E- 
a- 
va 
a- 
să 

______ , __ cu 
16—14.’ începutul ultimului_ set a 
fost favorabil tot echipei 
care a avut avantaj: 4—0 
Dar eforturile depuse în 
anterioare și-au spus 
astfel că gazdele, cu o _ 
fizică superioară, au terminat în
vingătoare.

în meciul următor, formația Di
namo București va întîlni selecțio
nata orașului Pekin.

Dinamo, 
și 10—6. 
seturile 

cuvîntul, 
pregătire

TINERII POPICARI ROMÂNI
AU PIERDUT
CU R.F. A

WALDKREIBURG. 12 (prin tele
fon). în localitatea aflată la 180 km 
de Munchen. s-a disputat dubla fn- 
țilnire de popice dintre reprezenta
tivele de juniori ale R. F. a Ger- 
___îiei șj României. Jucătorii și 
jucătoarele țării gazdă, mai preciși 
in aruncări și familiarizați cu cele 
sase piste ale arenei și cu popice 
de plastic (unii dintre popicarii noș
tri nu prea au jucat încă cu ase
menea popice) au obținut victoria 
atît la fete cit și Ja băieți. Scor fi
nal la băieți 5009—4957, iar la fete 
2284—2254 pd.

Componenții formațiilor noastre, 
cu toate că au fost învinși, au evo
luat destul de bine, realizînd cifre 
destul de bune pe echipe. De la 
fete jucătoarele de pe posturile 1 
și 6 au greșit mai mult, restul de 
patru concurente s-au apropiat sim
țitor de adversarele lor, doborind 
peste 380 de popice.

Iată rezultatele obținute de spor
tivii români (în ordinea intrării pe 
piste) : Elisabeta Szilagyi 356, Ca- 
liopia Băncilă 395 — cea mai bună 
din sextetul nostru — 279 la „pli
ne" si 116 la „izolate", Maria To- 
dca 382, Erica Szasz 382, Vasilica 
Pințea 390, Rozalia Stefucz 349, 
Aurel Marcu 804, Constantin Sil-

m

In turneul zonal de șah

NICOLAU ÎNVINGE 
PE TROIANSKA
SOFIA, 12 (Agerpres). — Tur

neul zonal din cadrul campionatu
lui mondial feminin de șah a con
tinuat la Pernik cu disputarea 
partidelor din runda a 6-a. Maes- 
tra româncă Alexandra Nicolau 
(cu piesele albe) a învins-o pe șa- 
hista bulgară Troianska. Vokralova 
a cîștigat la Jansen, Veroczi la Si- 
kova, și Eretova la Gheorghieva. 
Celelalte partide s-au întrerupt. 
Gertrude Baumstarck a avut zi li
beră.

în clasament continuă să condu
că Baumstarck (România), cu 4l/2 
puncte (o partidă mai puțin dispu
tată), urmată de Vokralova (Ceho
slovacia) — 4 p (o partidă mai 
puțin), Nicolau (România) și Ere
tova (Cehoslovacia) — ambele cu 
cîte 3!/2 p (două partide mai pu
țin) etc.

MECIURILE
GERMANIEI

vestru 827, Gheorghe Marin 787, 
Ion Stefucz 833, Liviu Moldovan 
872 (572 la „pline" și 300 la „izo
late"), Cezar Lebădă 834 pd.

Din echipele vest-germane cele 
mai mari rezultate le-au realizat 
Marga Lang 407 pd, la fete și Wolf
gang Endres 943 pd la băieți.

TELEX
Campionul mondial de box la categoria 
mijlocie, argentinianul Carlos Monzon, 
și-a păstrat titlul. învingîndu-1 la puncte 
în 15 reprize pe șalangerul său. puglUstul 
american de culoare Benny Briscoe. Me
ciul ss-a desfășurat pe ringul arenei 
„Luna Park" din Buenos Aires ,și a fost 
urmărit de peste 15 000 de spectatori. 
Este pentru a șaptea oară cind Carlos 
Monzon 
dial.
■
în ziua 
handbal 
Iugoslaviei a învins la limită cu 
(4—5) formația R.F. a Germaniei. într-un 
alt joc, reprezentativa Danemarcei a dis
pus cu școrul de U—11 (7—4) de echipa 
Cehoslovaciei. în clasament conduce ne
învinsă echipa Iugoslaviei, cu 4 p. ur
mată de Ceh oslo vacia_ Și Danemarca, eu 
cite 2
■
Proba 
neului_ __ _ __  __ .
ciștigată de jucătoarea australiană Mar
garet Court, care, în finală, a dispus cil 
2—6, 6—3, 6—1 de Virginia Wade (Anglia) 
Aceasta a fost cea de-a patra victorie 
consecutivă obținută de Margaret Court 
în turneele pentru „Cupa Dewar”.

îșl apără cu succes

a doua a turneului 
de la Bratislava.

titlul mon*

feminin dc
selecționam

8 „7

p și R.F. a Germaniei — Op.

de simplu femei din cadru! tur- 
de tents de la Torquay a fost

La Casablanca a început întâlnirea dilu
tee echipele de tenis ale Marocului și 
Luxemburgului, contînd pentru primul 
tur al „Cupei Davis.", ediția 1973. Dună 
prima zi de întreceri, scorul este favo
rabil cu 2—9 tenismenilor marocan*.  
Aomar l-a învins cu 6—3, 6—1 pe Bru*  
cher, lar Lamani a cîștigat cu 8—6. 6—1, 
2—6, 6—4 partida susținută cu Neuman.

Campionul european de box la cat. mus
că, elvețianul Fritz Chervet, își va apăra 
titlul la 26 decembrie. El 11, va înlilni 
la ZUrich pe englezul John Mccluskl. Tn 
1969. cei doi boxeri s-au întâlnit la Ge
neva, oferind o dispută strînsă, la sfin
țitul căreia Chervet a fost declarat în
vingător cu o decizie de 2-—1.

Consiliul Mondial al boxului profesionist, 
întrunit la Ciudad de Mexico, l-a de
semnat ca șalanger Ia titlul mondial Al 
categoriei semimijlocie pe pugilistul 
francez Roger Menetrey, campion al 
Europei. El urmează să-l întîlnească P« 
deținătorul centurii. Jose Napoleg (Me
xic). în ultimul său meci susținut. 
Menetrey l-a învins la puncte pe ameri
canul Macaloon, într-o gală desfășurată 
în Palatul sporturilor din Paris.

PENICILINA IAȘI — MEDICINA 
BUCUREȘTI (3—0). Se poate vorbi 
despre acest veritabil derby numai 
prin evo'utia dramatică a setului doi, 
în care gazdele, de la 3—0, ajung să 
fie conduse : 3—5, 4—7 4—11 în 
continuare, datorită greșelilor grave 
comise în special de Moroianu și 
Zaharescu. Penicilina reface handi
capul dar și cu aportul substanțial 
al Adrianei Albiș, care realizează 
patru puncte consecutiv din serviciu. 
S-au remarcat, prin jocul sigur în 
apărare și eficacitate în atac : natură, 
Ichim și Itu, de la gazde, respectiv 
G. Popa și parțial Moroianu. Au 
condus V. Arhire din Brașov și V. 
Szakacs din Baia Mare. (D. DIACO- 
NESCU — coresp.).

FEMININ : Constructorul București — 
Universitatea București' 3—0 (8, 8, 8), 
Rapid București — Ceahlăul P. Neamț 
3—0 (6, 9, 6). I.E.F.S. — „U“ Cluj 3—0 
(6. 5, 9). Penicilina lași — Medicina 
București 3—0 (5, 11, 8), Universitatea
Timișoara — Dlnamo București 1—3 
(—13. —19, 3. —19). Farul Constanța — 
C.S.M. Sibiu 3—0 (8, 3, 9).

MASCULIN : Progresul București _ 
Rapid București 2—3 (—9. —12, 7, 10, —14), 
I.E.F.S. — Steaua 1—3 (_9. 13, —14, —4), 
Electra București — „U“ Cluj 0—3 (—9, 
—4. —12), Tractorul Brașov — Universi
tatea Craiova 1—3 (—3, —4, 11. —7), Po
litehnica Galați — Voința Arad 3—0 (2, 
1, 11): Viitorul Bacău — Dinamo 
(—7, —4, —1), disputat la

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

„U« Cluj 
ceahiăul 
Farul
„U‘‘ București 
C.S.M.

8.
9. 

19. 
11. 
12.

MASCULIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Viitorul
8. Tractorul

9—10. Progresul 
Politehnica

11. Voința
12. Electra

Pinamo 
Steaua 
„U“ Cluj 
„U“ Craiova 
Rapid 
I.E.F.S.

11

7
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7

0—3 
octombrie.

7 0 21
6 0 18
5
5
5
4
4
2

2 17:
2 16:
1
3
3
5

2 5 
1 6
0 7
0 7

16: 8 
17:12 
13:12
9:13
7:17
5:18
4:21
1:21

12:17
10:18
12:17
12:17
7:18
4:21

R F. a GERMANIEI : MULLER
A ÎNSCRIS ALTE 4 GOLURI...

CAMPIONATE... CAMPIONATE

în etapa a 12-a a campionatului 
vest-german, Bayern Munchen și-a 
continuat seria succeselor, surcla- 
sînd de data aceasta cu 7—2 pe 
Hannover 96. Gerd Miiller a mar
cat patru din cele 7 goluri, și con
duce în clasamentul golgeterilor cu 
16 puncte marcate ! în clasament, 
Bayern are 21 de puncte (golave
raj 35—6) fiind urmată de Fortuna 
Dusseldorf cu 17 p și Wuppertaler 
S. V. cu 15 p. în etapa de sîmbătă, 
Fortuna Dusseldorf, a terminat la 
egalitate în deplasare cu V.f.L» 
Bochum, iar noua promovată Wup
pertaler S. V. — senzația campiona
tului — a cîștigat la Frankfurt cu 
Eintracht : 1—0. Borussia Monchen- 
giadbach a fost întrecută de Hertha 
B.S.C. (1—3), în timp ce Werder 
Bremen a pierdut pe teren pro
priu cu 2—0 meciul cu MJ5.V. 
Duisburg. Derbyul codașelor s-a des
fășurat între Hamburger S. V. și 
Rot-Weiss Oberhausen încheiat cu 
victoria ultimei cu 3—1. Astfel, 
Hamburger S. V. este deținătoarea 
lanternei roșii. Alte rezultate : Ein
tracht Braunschweig — V.f.B. Stutt
gart 1—0, Kickers Offenbach — 
F. C. Kaiserslautern 2—2.

J. NEUSSER

UNGARIA : M.T.K. LA PRIMA 
ÎNFRÎNGERE

în etapa de ieri a campionatului 
maghiar, fruntașa clasamentului 
M.T.K. a suferit prima înfrîngere în 
actualul campionat și a pierdut ast
fel primul loc. Ea a fost învinsă 
cu 2—0 de Videoton, la Szekesfener- 
var. Codașa clasamentului, Pecs, nu 
a reușit încă nici o victorie fiind 
întrecută cu 1—0 de nou promovata 
Zalaegerszeg. Prin victoria repur
tată asupra echipei Csepel (3—2), 
Ferencvaros a trecut în fruntea cla
samentului avînd 13 p. Alte rezul
tate : Egyetertes — Vasas 1—1, Uj
pesti Dozsa — Tatabanya 3—1. 
Gyor — Honved 1—1, Szeged — 
Salgotarjan 2—0, Komlo — Diosgyor 
2—2.

în clasament, Ferencvaros — 13 p.

Trei internațio
nali cunoscuți din 
echipa R- U. Ger
mane (de la stin
gă la dreapta) : 
Irmscher (F. C. 
Carl Zeiss Jena), 
Croy (Sachsenring 
Zteickau) — cel 
mai bun fotbalist 
al campionatului, 
ediția 1971—72, 
distins cu „Ghea
ta de aur“ decer
nată de federația 
din R D.G., și 
Zapf (F. C. Mog- 
deburg)

'.K„ Hon-
cu

este urmată de Vasas. M.T.
ved și Ujpesti Dozsa toate 
cîte 12 p.

ANGLIA : LIVERPOOL 
AMENINȚATA DE ARSENAL

Rezultatele înregistrate în etapa 
a 17-a a campionatului englez : 
Chelsea — Leicester 1—1 : Coventry
— West Ham 3—1 ; Derby County
— Crystal Palace 2—2 ; Everton — 
Manchester City 2—3; Leeds — 
Sheffield United 2—1 ; Manchester 
United — Liverpool 2—0 ; Newcastle
— Birmingham 3—0 ; Norwich — 
Ipswich 0—0 ; Tottenham — West 
Bromwich 1—1 ; Wolverhampton — 
Arsenal 1—3; Stoke — Southampton 
3—3.

în clasament 
verpool, cu 24 
senal (un meci 
și Leeds — cu

fost marcate cele mai puține goluri 
în etapele din acest campionat. 
Derbyul dintre Levski Spartak și 
Slavia s-a încheiat cu un scor alb : 
0—0. Celelalte rezultate ale etapei : 
Cerno More — Pernik 2—0, Spar
tak Pleven — Lokomotiv Sofia 2—1, 
Botev Vrața — Etăr 1—0, Cerno- 
moreț — Akademik 3—2, Beroe 
Stara Zagora — Laskov 1—0, Loko
motiv Plovdiv — J.S.K. Spartak 
1—1, Dunav Ruse — Volov Șumen 
0—0, Ț.S.K.A. Sofia — Trakia Plov
div 3—1. în clasament, Ț.S.K.A. 
conduce cu 15 p., urmată de Loko
motiv Plovdiv 15 p, Akademik 14 p, 
Spartak Plovdiv și Slavia cîte 
13 p etc.

TOMA HRISTOV

BULGARIA :

scorul prin 
înscris apoi

conduce echipa Li- 
p, urmată de Ar
mai puțin disputat) 
23 p.

ETAPA CU CELE 
MAI PUȚINE GOLURI

Etapa a 11-a din campionat 
încheiat cu rezultate strînse :

s-a
au

ITALIA: PATRU SURPRIZE.

oaspeții deschis
Prati, dar gazdele au 
de trei ori prin Londoni, Clerici și 
Caso. La Torino, Juventus nu a 
reușit decît un scor egal (1-ml) cu 
Sampdoria (au marcat Causio din 
11 m pentru gazde, respectiv Ros- 
sinelii). în fine, meciul dintre Ata- 
lanta și Torino a avut un final 
neașteptat. în min. 81 — la scorul 
de 0—0 — arbitrul de centru Lat- 
tanzi a fluierat sfîrșitul jocului, dar 
arbitrii de linie i-au atras atenția 
că mai sînt 9 minute de joc. Fi
rește, meciul a continuat, după care, 

„_._1 victoriei 
86) prin xMusiello. Alte rezul- 
Inter — Napoli 2—0 (Fac- 
și Moro), Lanerossi — Bo- 

0—0, Palermo — Verona 0—0.

Etapa a Vl-a a consemnat cîteva 
surprize, care au adus unele modi
ficări în configurația clasamentu
lui. Derbyul s-a desfășurat la Ro
ma, între echipele Lazio și A. S. 
Roma. Surprinzător, formația lui 
Herrera (A. S. Roma) a fost în
vinsă cu 1—0, prin golul marcat de 
Nanni. La Florența, Fiorentina a 
dispus de Milan cu 3—1, după ce

gazdele au înscris golul
(min. 
tate : 
chetti 
logna
Ternana — Cagliari 1 — 1 (Mastro- 
pasqua, respectiv Riva). tn clasa
ment, Lazio și Internazionale au 
cite 10 p și sînt urmate de Milan și 
Roma cite 8 p, Fiorentina, Torino 
și Napoli cu cîte 7 p.

în clasamentul golgeterilor con
duce Rivera (Milan) cu 6 g, Pulicci 
(Torino) și Prati (Milan) cîte. 5 g, 
Spadoni (Roma) 4 g etc. ,

CESARE TRENTINI


