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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚt-VĂ !

AGRICULTURII
SALAJENE“

La Zalău — o mare sărbătoare 
sportivă. Finaliștii „Cupei agricultu
rii sălăjene“, reprezentanții celor 
peste 10 000 de tineri și tinere care 
s-au întrecut în fazele preliminare, 
și-au dat întîlnire, într-o finală viu 
disputată, pentru a-șl 
pionii.

La fotbal, meciul 
față în față formațiile 
pe Someș și Gloria 
vins prima echipă, cu 2—1. La volei 
băieți, cîștigătoare a cupei a fost e- 
chipa Măgura Buciumi, iar la fete 
Recolta Vîlșolț. Cele mal bune hand
baliste s-au dovedit a fi tinerele de 
la Recolta Bălan. La handbal băieți 
au cîștigat reprezentanții asociației 
sportive Recolta Nușfalău.

La atletism și trîntă, cele mal 
multe titluri au fost împărțite în
tre sportivii de la Agrijul Creaca și 
Recolta Hereclean.

Primilor clasați li s-a înmînat cupa 
ediției inaugurale a acestei reușite 
competiții. în același timp, reprezen
tanții asociației sportive „Sălajul“- 
Sărmășag, care a avut cea mai bogată 
participare la prima fază a întrecerii, 
a primit Cupa Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

Marcel BOȚOCAN, coresp. jud.

ANIVERSARII REPUBLICII

S-a dat startul in „Crosul fetelor". Tinerele saeerenee M fost prezente 
număr foarte mare la această reușită compettție de masă, ceea ce reiese și 
instantaneul surprins de fotoreporterul VICTOR valeriv-COLBERT.

0 mare acțiune sportiva de masa
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CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA FOTBAL

ACELAȘI LIDER, STEAUA, Șl DUPĂ ETAPA A 11-a
• Scoruri strinse in 7 din cele 8 partide • Jiul, performera eta pei • Universitatea Craiova joacă mai bine in deplasare decît acasă
• Steagul roșu : primul punct pierdut la Brașov • Atit de mult așteptata victorie a Sportului studențesc.
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Recolta Gilgăul 
Pericei. A în

CROSUL FETELOR'1
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REZULTATE TEHNICE
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Steaua 
ează domi- 
finalul me-

în Capitală s-a desfășurat fi
nala „Cupei municipiului București- 
la oină, manifestare sportivă închi
nată celei de a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii.

S-au întîlnit formațiile C.P.R. 
campioană a țării, cîștigătoare 
„Cupei României", si Universita 
București, una dintre c 
valoroase echipe din țară.

La capătul unei partide viu dis
putate, cu pase reușite și „bătăi

„Crosul fetelor* a fost — 
ne-am convins asistind la faza 
— a treia mare competiție din 
a sportului de masă din județul S 
După „Festivalul sporturilor de lamă 
acțiunea „Plaiuri sucevene", recect 
cheiatele întreceri au reunit la fi 
peste 2 000 de sportive din orașe și sate. 
Ele au demonstrat. în ace'-ași roa
dele bunei colaborări existente intre țou 
factorii județeni cu atribuții in domeotul 
sportului : C.J.E F.S., C.J.O.P.. U.T-C-,
Inspectoratul școlar și Consiliul șirul.-*- 
telor, care au contribuit efect 
mobilizarea concurentelor d 
nizarea exemplară a între

Simbătă după-amiază a 
în program o foarte -.r.teres 
eu caracter ce schimb de ex 
responsabililor de comisii pe 
feminin din cîteva y_d*-.e : 3aeâu. 
șan:. Neamț, 
lor discutate 
într-i

Prin atragerea mai ; 
a celor 40000 de elevi 
și primirea unui ajutor 

multilateral, eficient

i ȘCOLILE SPORTIVE DIN CRAIOVA
Steagul roșu 
U. T.A.
C.S.M. Reșița
Petrolul
Steaua
C.F.R. Cluj
Sportul studențesc

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

CLASAMENTUL

, POT OFERI MAI MULT PERFORMANTEI
In dorința de a spori eficiența școlilor sportive. Ministerul Educației 

și învățămintului, prin direcția de resort, a recomandat reașezarea uk- 
secții sportive după criterii mai judicioase, care să țină seama de • serie 
de factori funcționali — proces de 
rială etc.

Municipiul 
tre centrele 
de reașezare 
școli sportive care ființează In orașul 
de reședință al județului Dolj au fost 
menținute, dar structura lor a suferit 
unele modificări. In principal este de 
notat faptul că la Școala sportivă

3—0 
1—1 
0—0
0—0 
2—1
1—0
1—1
1—0

n-n 
(1—0) 
(0—1) 
(0-0)

ncă o etapă în care multe rezultate au stat sub 
semnul. întrebării pină la fluierul final, fără 
însă să se realizeze în nici un meci marea 
surpriză pe care microbiștii s-o discute zile 

de-a riadul. Atunci cînd n-au ciștigat, gazdele n-au
cedat decit unul din puncte, ceea ce, în cazul echi
pelor C.F.R. Cluj Și C.S.M. Reșița care tși măsurau 
forțele cu formații cu internaționali, respectiv cu 
Dinamo și Rapid este greu de spus dacă reprezintă 
un Insucces sau un. . . suoces. Evident, nu In această 
categorie se înscriu și draw-urlle de la Brașov și Arad, 
unde suporterii Steagului roșu și al U.T.A.-ei. care 
se pregăteau, ca de obicei, să aprindă torțe in cinstea 
victoriei idolilor lor, au trebuit să renunțe..,

Steaua a tranșat cu mai multă dificultate decit se 
credea, duelul ei cu F. C. Argeș, dar aceasta nu are 
importantă decit pentru comentatorii profesioniști sau 
de ocazie. Pentru Steaua, golul înscris de Voința în
seamnă două puncte in plus în clasament și, deci» 
posibilitatea de a conduce plutonul celor 16 echipe, a 
treia etapă la rtnd și de a aștepta cu mal puține e- 
moții derby-u’. cu Dinamo, pe care 11 vom urmări 
duminică.

Învinsă, in ultimul timp, la scor, in deplasare, Jiul 
s-a răz.bunat, realizînd cea mai netă victorie a etapei 
și trecînd pe poziția a do-ua în clasament, ceea ce 
este meritoriu, oricit de departe ar fi ziua in care s* 
numără bobocii.

Dintre rezultatele zilei, reține atenția cel obținut de 
Sportul studențesc, care, după sâptămini de restriște, 
simte din nou gustul mierii. De altfel, orice alt dez- 
nodămlnt al partidei cu Farul ar fi echivalat pentru 
studenți cu o adevărată condamnare, Așa; mai există 
de doi bani speranță '. (J.B.)
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Craiova
Cluj
Club Bacău

selecție, cadre didactice, bui nuie-

în grupa B

/. P. G. GI

S-A DISTANȚAT

Craiova figurează p 
în care această acț: 
a și debutat. Cele două

MtlNF, SE RE
IA, IN SALA 
SPORTURI, 

LOR DIN PI
TEȘTI, CAMPIO
NATUL MASCU
LIN DE HAND
BAL AL DIVI
ZIEI A. Iată, in 
fotografia alătura
tă, o imagine din 
jocul Steaua — 
Dinamo, in care 
campionii țării au 
luptat nu pentru 
a-și păstra pozi- ■ 
ția de lideri, ci 
pentru a se apro
pia de ea. Amă
nunte privind re
luarea campiona
tului, în pag. a 
2-a, la rubrică.

Foto !
Paul ROMOȘAN

Turneul final al C.C.E.-la Budapesta intre 1 și 3 decembrie

Așadar, poloiștii de la Dinamo 
București se aiflă pentru a doua 
oară într-o fază finală a celor mai 
bune echipe de club de pe conti
nent. Ei au reușit o merituoasă 
performanță : în compania unor 
team-uri ce se confundau cu re
prezentativele naționale (Partizan 
Belgrad și S.K.K. Stockholm) și a 
redutabilei formații olandeze Den 
Robbcn s-au clasat pe locul se
cund — la egalitate de puncte cu 
învingătoarea — în turneul semifinal 
al C.C.E. disputat în capitala Sue
diei, care le dă dreptul de a con
tinua cursa spre mult 
feu. Dinamoviștii ar fi 
chiar primul loc în

rîvnitul tro- 
putut ocupa 

clasament,

dacă sportivii suedezi nu ar fi 
jucat atît de slab în ultima parti
dă, dînd jucătorilor de la Partizan 
posibilitatea să-și rotunjească gol
averajul și să cîștige datorită lui. 
Și așa însă rezultatele bucurește- 
nilor merită să fie apreciate, ele 
înscriindu-se la un loc de frunte 
într-un palmares cu totul remar
cabil.

De la bun început trebuie să 
precizăm că între echipa Dinamo 
pe care o urmărisem în turneul fi
nal al recentului campionat națio
nal încheiat la începutul lunii oc
tombrie și cea care a evoluat în 
piscina acoperită Eriksdalsbadet din

Stockholm a fost o diferență ca de 
la cer la pămînt. Și nu exagerăm

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Tragerea la sorți pentru de
semnarea orașului ce va găzdui 
turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni" la polo a a- 
vut loc la Atena. Au candidat 
orașele Moscova și Budapesta, 
iar sorții au decis în favoarea 
capitalei ungare.

întrecerile finale se vor des

fășura așadar între 1 și 3 de
cembrie în bazinul acoperit din 
insula Margareta. Vor partici
pa : Partizan Belgrad, Dinamo 
București, Ț.S.K.A. Moscova și 
O.S.C. Budapesta. Arbitrii fina
lelor : J. Dirnvveber (Austria) și 
W. Geurtsen (Olanda).

m-pector general, prof.
— si al C.J.E.F.S. Dolj) 

i facă o anumită ordine în
775 de elevi și eleve cu

lt 42 de grupe la Școala spor- 
șiova, alți 527 în 37 de grupe 
npia", țintesc spre performan- 

are să onoreze tradiția sportului 
:e-t caș și mai ales din aceste 

ii de Sevățămint, care au dat 
lor olimpice, în trei ediții, nu 

in. de 6 titulari, printre care 
asa atletă Argentina Menîs. 
lalele condiții de exigență, se 
â problema : ciți dintre ac- 

elevi ai școlilor sportive craio- 
vor reuși miine (aceasta însem- 

J. O Montreal — 1976) să 
promoveze jn Iotul olimpic al țării ?

Procesul de reașezare intervenit în 
ie două unități de învățămînt a- 

poate facilita împlinirea u- 
i asemenea deziderat important, 

că pînă la realizarea lui e- 
sint necesare unele amenda-

ul și desigur cel mai actual 
legat de condițiile materiale, de 

a de a efectua liniar pro- 
itruire. In momentul de 
uă școli sportive sînt, e 
iciarele unor amenajări

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a 2-a)

a campionatului de hochei

la patinoarul artificial 
;ț" s-au desfășurat ulti- 
i ale turului li din seria 

campionatului național. S-au 
rezultatele : U.G.G.— 

2-1,
Tîr-

2—0,

Aseară, I 
.,23 Augus! 
mele jocuri 
E a 
înregistrat 
Agronomia Cluj 7—5 
2_ 3)
nava 
1—1).

(3—1,
Avintul Gheorgheni —
Odorhei 4—2 (1—1,

CLASAMENTL'L

1. I.P.G.G.
2. Agronomia
3. Avântul
4. Tirnava
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O
2
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39—17
30—22
14—40
17—21

10
7
4
3

va desfășura întreTurul III se
7—10 decembrie. Grupa A, la Ga
lați. grupa B. la M. Ciue.

MISTER McCORMACK,

Argeș 
, Armata

14. „U" Cluj
15. C.S.M. Reșița
16. Sportul studențesc CLASAMENTUL GOLGETERILOR
ETAPA VIITOARE
Sportul studențesc 
„U" Cluj
F. C. Argeș
A. S. Armata
Farul
Univ. Craiova
Dinamo
Sport Club Bacău

(19
i

Reșița

noiembrie)
Rapid
C.S.M. 
Jiul
Steagul
U. T. A.
Petrolul
Steaua
C.F.R. Cluj — aminat

roșu

9 GOLURI : Rozna.1 (Jiul).
8 GOLURI : Năstase

(Steaua).
6 GOLURI S Troi (F. C. 

Argeș)"; fdrdănescu. (Stea
ua), Oblemeneo (Univ. 
Craiova) — 1 din 11 m. 
-Pestearu (Steagul roșu) — 
i din 11 nj, Naghi (A. s. 
Armata) — 2 din 11 m.

Citiți in pagina a IV«a

5 GOLURI i Marini (UnfĂ 
Craiova), Ducescu (Dtaamay 
— 1 din 11 m.

4 GOLURI : M. Sandu
(Sportul studențesc), Kun 
(U.T.A.), Mureșan (A. S>‘ 
Armata),- Dembrovschd 
(Sport Club Bacău) — 1’
din 11 m, Mulțescu (Jiul) — 
1 din 11 m.

relatările trimișilor noștrt

-4

HUI aruncă la coș, Oczelak încearcă să-l bleu 
cheze. Foto .• S’, MAGARȘCHI

INVINGIND PE MACCABI RAMAT GAN CU 81-67
■

ECHIPA DE BASCHET STEAUA

AL CUPEI CUPELOR
După o întrecere interesan

tă, cu final dramatic, echipa 
masculină de' baschet Steaua 
a învins," ieri seară în sala 
Dinamo, pe Maccabi Ramat 
Gan cu. 81—G7 (34—35, 75—(54) 
și realizînd scorul general de 
153—150 (în primul meci a 
pierdut cu 1 
cat în turul 
pei cupelor.

întîlnirea 
două aspecte 
ma repriză, baschetbaliștii din 
Israel au dominat și și-au 
majorat, la un. moment dat, 
avansul de 11 puncte, (cucerit 
in prima partidă) la 17 puncte 
(min. 6: 10—4. min. 7 : 12—6). 
Imprecizia bucureștenilor ..și, 
mai cu seamă, numărul mic al 
recuperărilor ău determinat

(în primul meci
72—83), s-a califi- 

al doilea al Cu-

de ieri 
diferite.

a/avut 
In pri-

această situație. în ultimele 
minute ale reprizei Steaua, 

a izbutit să refacă din han
dicap. f

în partea a doua a meciu
lui, echipa >mtrenerului Vasi- 
le Popescu a pornit mai ho- 
tărită să se califice și, prin- 
tr-o apărare agresivă (cu 
multe intercepții și recuperări) 
și o bună precizie manifestată 
de Oczelak și V. Gheorghe, a 
luat conducerea părînd, 
un moment dat, că va 
liza o victorie la scor, 
în ultimele minute, și ’ 
în ultimele secunde 
greșeli de tehnică, au 
posibilitatea oaspeților să 
facă handicapul pină la 
puncte, doar ci: cîteva ... 
cunde înaintea fluierului final,

chiar 
cîteva 

dat 
ve

il
S8-

PATRONUL CAMPIONILOR

prin două aruncări li
bere fructificate de 
Waxman. In prelungiri, 
Steaua fși impune to
tuși superioritatea teh
nică și fizică și cîștigă 
cu o diferență care i-a 
asigurat calificarea.

Zilele trecute, „Sportul” a publicat scrisoarea din Viena a corespon
dentului nostru Kurt Castka, în care se relata faptul că fostul campion 
de schi Karl Schranz a semnat un contract cu firma „Public relations 
McCormack11 din New York.

Despre ce firmă este vorba, de ce performanțe sportive sînt capabili 
noii membri ai lui „Public relations", ce profil sportiv are această firmă 
și, în fine, cine este acest domn McCormack ? — iată cîteva întrebări la 
care ne vom strădui să răspundem

înainte de a intra în subiect, este 
necesară p precizare : dl. McCor
mack, în vîrstă de <13 de ani, sco
țian de origine, este un cunoscut 
om de afaceri, care posedă o fir-

în rîndurile de mai jos.
mă de publicitate, cu nu mai pu
țin de 400 de salariați, dislribuiți 
în diferite agenții de pe toate me
ridianele. La New-York, Tokio, Los 
Angeles, Londra, Cleveland. Paris

✓

19. 
rău 
cea 
vu

Oczelak 
18, Ta- 
Diman-
2, Sa-

Melbourne, acești agenți desau
publicitate se ocupă cu reclamele 
de toate nuanțele, incepînd eu pro
dusele agroalimentare și terminînd 
cu... caii de curse. Bine, bine, vă 
veți întreba, dar ce legătură au 
aceste agenții publicitare cu spor
tul ? Aici, e aici... Dl. McCormack

Ion OCHSENFELD

Au fnșcris :
V. Gheorghe
14, Baciu 6,
12. Dumitru

4. Pîrșu 4 Poleanu 
2 (a mai jucat Ioneci) 
pentru Steaua, respectiv 
Waxman 31, Newmark 
12. Gordon 12, Kamin
ski 1. Moses 2. Silber- 
man 3, Hill 6.

Au arbitrat foarte bi
ne P. Evangheiatos (Gre
cia) și G. Pschera (Aus
tria).

(Continuare in vag, a 3-a)
Dumitru

STANCULESCU
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TOAMNA RODNICA
DE VINERI, iN CAPITALĂ DUMINICĂ,

A 36 a EDIȚIE A CAMPIONATULUI NATIONAL MASCULIN INAUGURAREA DIVIZIEI FEMININE A

A RAPIDULUI
Oare pentru că se apropie se

micentenarul clubului ? Pentru 
că... așa s-a întîmplat ? Pentru 
că sportivii Grant-ului sint mai 
bine pregătiți ca altă dată ? Nu 
știm ! Cert e că, de la o vreme, 
suporterii tricourilor alb-vișinii 
exultă ; Li s-au înroșit palmele 
de aplauze. Au răgușit făcînd 
galerie. Pe pod se scandează 
„Haide, haide, hai Rapid !“.

Se pare că trîmbița deșteptă
rii a sunat-o echipa de fotbal, 
acea „desființată“ — pînă acum 
cîteva etape — echipă de fotbal. 
Băieții acestui blajin Marian pot. 
deveni echipa campionatului. 
Mai întîi au înlăturat din calea 
lor pe „Landskrona Boys", dînd 
cu prilejul acesta și semnalul 
revitalizării. Și-au netezit, apoi, 
drumul spre turul al treilea al 
competiției ciștigătoarelor de 
cupe, eliminind pe celălalt Ra
pid, cel din orașul Prater-ului. 
fn continuare fotbaliștii au 
pulverizat Jiul cu 4—1 și indife
rent de rezultatul de la Reșița, 
impulsionați de cei doi jucători 
de excepție. Boc și Dumitriu II 
ți-am notat in ordine alfabeti
că .'...), au tot timpul să revină 
pe primul plan al diviziei.

Fotbaliștii i-au îndirjit pe po- 
loiști. Elevii antrenorulu C. Va- 
siliu s-au întrecut pe ei și, după 
meciuri de antologie sportivă — 
poate cele mai frumoase găzdui-

te vreodată <țe bâtrîna piscină 
de la Floreasca — au infirmat 
în opt reprize mitul invincibili
tății lui Dinamo, campioana ul
timilor 15 ani, cucerind titlul 
național.

Duminica trecută, echipa de 
judo a devenit din nou cam
pioană a țării. Voleibalistele sint 
campioane și se află și acum 
pe primul loc in clasament. Du
minică, la Iași, in compania Pe
nicilinei, ele susțin „meciul se
colului". Baschetbalistele au 
trecut cu bine de primul tur in 
Cupa campionilor europeni, ciș- 
tigind de două ori in fața lui 
Maccabi Tel-Aviv. Handbalistele, 
după ce au trecut cu bine hopul 
numit Divizia B, au revenit in 
prima categorie și. conduse de 
neobosita Ana Stănișel. caută 
să readucă în Giulești gloria de 
altădată.

Și am mai putea adăuga cd 
tot toamna aceasta, la olimpiada 
miincheneză. clubul a da: lotu
rilor naționale zece sportivi, port
drapelul lor fiind Valeria B'u- 
fanu și medalia ei de argin:. 
Cea mai bund șn-ezență la JJO. 
din istoria Giule/tniha.'

După zile mohorize.
ceferiștilor a rereiut sotrth 
soare cald, pute-
Toamna rodniei 
este o realitate.

etobnl 
L L« 
cs.

aula Institutului de 
geologie din Capi-

De vineri, tn 
petrol, gaze și 
îală, începe cea mai importantă 
întrecere șahistâ internă, finala 

ilui național. Deținătorul 
maestrul internațional 

VICTOR CIOCÂLTEA, își va apă
ra „coroana" in fața a 19 coneu-

finalei 
de șah

IN»
După regulamentul în vigoare, rola', 

arbitrilor în dinamizarea, in ridicarea 
la un grad mai mare de spectacu
lozitate a meciurilor de lupte (greco- 
romane sau libere) este hotărî: r. 
După cum se știe, atunci cînd com
batanții termină repriza I fără să 
acumuleze puncte tehnice, primesc 
chiar dacă au încercat acțiuni, c::e 
un avertisment din oficiu (dună 
avertismente concurenții sir.t des:«- 
lificați). In plus, într-o singură re
priză, fie chiar și prima, arbitri: 
da unul sau două avertismente 
timpul celor trei minute de 1 _-ti 
dacă pasivitatea este vizibilă la 
doi sportivi. Regulamentul se aplică 
cu severitate chiar și la 
importante competiții int< 
în campionatul 
bitrii caută să

cele — 
naționale, 

nostru pe echipe ar- 
fie, cum s-ar apane.

Concursul

La actoala ediție a 
impioaatului național 
u parte î

Ciocâitea. Theodor 
Ghi|e«cu. Traian Staaciu (Con- 
stroctorul București), Dumitru 
Găizdaco. Mihai Șuba. Sergiu 
Griinberg 'Universitatea Bucu
rești:. Mihai Ghinda. Edgard Nacbt. Dan Bondoc (I.TBl. 
Ghearghe Bota rin. Dan Moli 
(Locomotiva BucaeeștiK, Valen
tin Stoica (Politehnica Bucu- 
rest: Nicntoe Dincț iLocomo-
tiva Bumresti), Emil Ungureanu 
Murev; Tg M ..-ev. Carol Far

ms Peticii. Picieștij, Gheorghe 
Mititei» (Portul
Șertaa Neamțu uliul Petio- 
c;na Iași», Ersîn Moaes (Uago- 

Aradk latin Foltoert (So- 
nesal Mare .

Vktor

deosebit de îmbucurător — nume
roși tineri.

Printre participanți se numără 3 
maeștri internaționali, 15 maeștri, 
1 candidat maestru Și un jucător 
de categoria I, ceea ce dă coti cur
sului un coeficient înalt. Amatorii 
de șah de la București vor putea 
urmări, de asemenea, evoluția a 
cinci debutanți (Șuba. Wolf, Dăneț, 
Follbert și Rotariu), cifră record in 
istoria finalelor.

A ajunge campion de șah al țării 
este un lucru greu. Statistica ne 
arată că în 46 de ani. din sutele 
de jucători care au evoluat în cele

Fără îndoială cele mai multe pro
nosticuri converg către Victor Cio
câitea, aflat nu numai într-o for
mă excelentă (Olimpiada de la Sko
plje a dovedit-o) dar recunoscut ca 
un mare specialist al finalelor de 
campionat național. El va avea 
contracandidați puternici în persoa
na celorlalți doi maeștri internațio
nali prezenți la turneu, Theodor 
Ghițescu și Dumitru Ghizdavu. Nu 
pot fi ignorate nici șansele unor 
maeștri cu vechi state de serviciu 
in șahul nostru, cum ar fi Emil 
Uungureanu, Carol Partoș, Gheorghe 
Mititelu, Volodea Vaisman, Traian

CAMPIONII DE ȘAH Al ROMÂNIEI

INTRANSIGENTĂ, DAR Șl DISCERNĂMINT
ACORDAREA AVERTISMENTELOR

aa. Stat și In 
eegâtire m.

«ce

republican de toamnă al juniorilor
MECIURI DINAMICE IN PRIMA ZI

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

XIII
XIV
XV

XVI 
XVI! 

XVW1

19x2 -
1*53 :
1954 :

XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

XXVI 
XXVII 
XXVIII

XX tx
XXX

XXXI
XXXII 

XXXIII
XXXIV
XXXV 

XXXVi

1955 : I. Bălanei
1956 : O. Troicnescu
1957 : O. Troianescu
1958 ; I. Bălanei
1959 : V. Ciocâitea
1960 ; Fl. Gheorghiu
1961 " "
1962 : H. Gheorghiu
1963 : îh. Ghițescu
1964 : FL Gheorghiu 
I960 : FL Gheorghiu
1966 : FL Gheorghiu
1967 : R. Gbeorgiwu 
1963 : O. Troionescu
1969 :
1970 :

V. Ciocoi‘ea

V. 
: V.

1971 : V.
1972 :

Cfocortea 
Ciocâitea 
Ciocâitea 

î

ii au reușit să 
irului. Cel ma:

6 — îl 
Victor

■utinațl luptători de

In sala Sporturilor din Crai:vi an 
început întrecerile Concursului repu
blican de toamnă rezerva: ;;zi5rtitr, 
la lupte libere. La acest concurs par
ticipă primii șase clasat! la fisei* 
campionatelor individuale din acest 
an, ca și o serie de sportivi invita;! 
de federație.

Organizată excelent de C-TX F S. 
Dolj (competiția se desfășoară conco
mitent pe trei saltele). întrecerea de 
la Craiova a scos la iveală, tocă 4* 
la primele întilnlrî, buna prefâtire 
a celor mal mulți dintre participant!. 
Tinerii luptători au realizat meciuri 
dinamice, presărate cu multe faze 
spectaculoase, aplaudate la .scenă 
deschisă" de cei prezenți. Faptul câ 
în prima reuniune, de miercuri, n-a 
existat nici o decizie de dublă desca
lificare este edificator.

Din rîndul tinerilor eoncurenți i-au
i '.zr s sr:r-

tivi car* au dovedi: reale caliUți i 
M. V*iea (Brăila), Șt. Ghimbus (Cra
iova) — can 60 kg.. FL Arsen:e (Plo- 
leșE T. Seregely ■'Tg. Mureș'. L F«i* 
Brâ£a» — cat. Bl kg. la JUNIORI 
Mia s: V. Lit> .Hunedoara' — eat. 45 
d. t Locreaaa Crzj^nto Gr. Ccnrad 

= ra.<: I Larga =-ă. a — :«•_ ■
it. V. Gheorghiu Galați-. X. Doro- 
banț* (Bac.) — cat. 65 kg.. C, Ro- 
dore (Brașov) — cat 70 kg.. C. Pa- 
raschie (Brașov), L Dale* (Craiova)
— cat 75 kg., V. Mihăilă (Timișoara)
— tl kg. și V. Enache (Brașov), Gh. 
Brașovcan a (Tlrgoriște) — cat A*7 
kg. la JUNIORI MARI. (V. PO- 
POVICL coresp.).

GIMNASTICA f PREA MULTE.a
MAESTRE ÎN CONCURSUL DIN CAPITALĂ!

Apropierea sfârșitului de an co
respunde, ca întotdeauna, cu debu
tul sezonului competițional al gim
nasticii moderne, ale cărui con
cursuri — și așa destul de puține 
— sînt grupate în lunile noiembrie 
și decembrie. _

Duminică dimineață, Sala Tine
retului din Capitală a găzduit eta
pa semifinală a campionatului na
țional, rezervat categoriilor a Il-a, 
I și maestre. Ne așteptam ca nu
mărul sportivelor aliniate la aceas
tă fază a celei mai „importante 
competiții interne să fie foarte ri
dicat, așa cum se întîmplase în 
anii trecuți, dar nu mică ne-a fost 
mirarea cînd am văzut numai 
nouă gimnaste înscrise la catego
ria I ! Explicația avea să ne-o dea 
disputa maestrelor. unde au apă
rut, din... senin, 13 sportive! Și 
creșterea acestui număr n-ar fi 
rea deloc, dacă n-am ști că aproa
pe jumătate dintre maestre 
încă la vîrsta copilăriei : 
dreptul să participe încă 
ani la categoria întîi. dar 
după o cît mai rapidă promovare 
la o categorie superioară duce im
placabil la scăderea nivelului va
loric al categoriilor — și a celei 
inferioare șl a celei superioare.

■ sînt 
și au 
multi 
goana

nu

de 
celor 
cate-

au

De altfel, clotr-ul concursului 
l-a constituit nici întrecerea maes
trelor, nici cea a gimnastelor 
categoria întîi, ci disputa 
mai tinere sportive, în cadrul 
goriei a II-a.

Protagonistele întrecerilor
fost Cristina Sima (Șc. Sp. 2 Bucu
rești) și Eliza Pavel (C.S. Școlar), 
adică sportivele care participau 
pentru întîia oară la această cate
gorie, cea de a doua dintre ele 
aflîndu-se și la primul concurs de 
gimnastică modernă, după ce pînă 
acum fusese o apreciată speranță 
la „sportivă".

REZULTATE. Individual com
pus : CATEGORIA A II-A : 1.
Cristina Sima (Șc. Sp. 2) — 27,90 ; 
2. Mihaela Tîrnoveanu Șc. Sp. 2)
— 27,50 ; 3, Eliza Pavel (C.S. Șco
lar) — 26.70 ; CATEGORIA
1. Mioara Cozia (Șc. Sp. 2) 
43,80 ; 2. Elena State (Șc. Sp. 2) 
43,55 ; 3. Ileana Drăgulin (Șc. Sp. 
1) — 42.75 ; CATEGORIA MA
ESTRE ; 1. Maria Preda (I.E.F.S.)
— 37,65 ; 2. Carmen Bucaciuc (Șc. 
Sp 2) — 37,35 ; 3. Rodica Pintea 
(Șc. Sp. 2) — 37,35 ; 4. Sabina Șer- 
bănescu (I.E.F.S.) — 36.95 ; 5. A- 
driana Hoppe (Viitorul) — 35,60 ; 
6. Marilena Pegulescu (Politehnica)
— 35,35. *

I :

partia unui adversar de o valoare a- 
propiară. Aceștia din urmă cauiă sâ-i 
înșele pe arbitri mimind inițierea u- 
nor nro.edee sau Impingîndu-1 pe ad
versar In afara spațiului de luptă în 
dorința de a lăsa impresia că sînt 
activi și să-i determine pe condu- 
că:orii meciurilor să dea avertismente 
adversarilor lor.

Tn ultima etapă a campionatului 
de libere, de pildă. Ia triunghiula
rul Steaua — C. S. Satu Mare — 
C.F.R. Timișoara, arbitrii S. Simio- 
nescu (șef de saltea) și Valeriu Bu- 
larca, foști luptători, și, deci, foarte 
buni cunoscători ai unor asemenea 
„tactici* de simularea acțiunilor, nu 
au putut fi păcăliți. în meciul C. S. 
Satu Mare — C.F.R. Timișoara, la 
categoria 62 kg, s-au întîlnit doi maeș
tri ai sportului, foarte buni tehni
cieni, Petre Cernău (Tim.), care a 
participat și la J.O., și Gheorghe 
Stan, dublu campion al țării. Meciul 
lor. un adevărat derby al întîlnirii, 
a fost așteptat cu mult interes. Dar, 
cei doi sportivi n-au arătat nimic 
publicului, n-au finalizat nici un pro
cedeu tehnic șl după 5 minute au 
fost descalificați. Amlndol au În
cercat să pornească Ia atac, dar de 
frică să nu fie „contrați*, au renun
țat si au continuat (ă lupte mai mult 
prim- mimieâ. Au fost însă și me- 
ciuri, nrai ales intre tineri (toate 
rele tic’ formații «u cuprins în efec- 
ttvele Tor rial multi juniori sau 

ii puținâ experiență) 
în rare cel de al treilea «Tertisment 
a Boat dictat prea repede. Așa s-a 
intimplat și tn meciul dintre Gh. 
Gheorghe Steaua) ți O. Feber (C. S. 
Satu Mare), tn care arbitrii au ous 
capăt luptei în min. 4. Această des
calificare a fost inoportună, după 
părerea r.oastră. deoarece nu exista 
intenția de a evita lupta și decizia 
i-a defavorizat pe amlndoi. Și ne 
gtndim. tn primul rînd, la sportivul 
sătmârean care ar fi putut obține 
un meci egal, decizie care ar fi 
contat foarte mult pentru un sportiv 
de numai 18 ani. care a intrat recent 
într-o echipă divizionară. Un egal 
obținut tn fața unui component al 
echipei Steaua, multiplă campioană, 
ar fi fost un puternic stimulent pen
tru activitatea viitoare a acestui ju
nior.

O concluzie se impune : cel de al 
treilea avertisment trebuie dat cu 
mult discernămint!

COZJ H

ar

T. RABȘAN

35 âe edr;.-- cosr 
iatre ia pusese ti 
mare număr <je victorii — 
deția Fiona Gheorghiu și 
Ciocâitea ; de 5 or; a fost campion
dr Octav Troianescu ; de 4 ori — 
Ion Bilinel ; de cite 3 ori Alexan
dra Tyroler și Ștefan Erdely, iar 
9 jucători l-au cucerit o singură 
dată Cronologia campionilor o pre
zentăm in tabelul de mai sus.

Cme va învinge de data aceasta ?

Stane iu foarte
concurs.

Dar. de bună seamă, intr-o în
trecere atît de lungă și atît de grea, 
nu sînt excluse surprize.

Să așteptăm, așadar, pînă vineri, 
cind arbitrii internaționali Gh. 
Moldoveanu și M. Anghel vor pune 
în mișcare ceasurile, și să urmă
rim apoi, rundă cu rundă, pasio
nanta competiție.

Valeriu CHIOSE

• Duminică, cele mai bune echi
pe feminine ale țării încep dispu
ta în ediția a XXIV-a a campio
natului național. La București, Tg. 
Mureș, Oradea' și Satu Mare sînt 
programate meciurile Rapid — 
Constructorul București, - I.E.F.S. — 
Universitatea Timișoara, Voința Tg. 
Mureș — Voința București (ambe
le promovate în divizia A), Crișul 
Oradea — Politehnica București și 
Sănătatea Satu Mare — Universi
tatea Cluj. Dintre aceste partide, 
una este aminată (pentru 30 noiem
brie) și anume I.E.F.S. — Univer
sitatea Timișoara, din cauza tur
neului întreprins de formația timi
șoreană în Cehoslovacia.

• Și Jn campionatul masculin 
este animat un meci : Voința Bucu
rești — Universitatea Cluj (întil- 
nirea va avea loc La 1 decembrie), 
deoarece studenții participă în a- 
ceastă perioadă la un turneu în 
Cehoslovacia.

• Tradiționala ccmpetiție femi
nină ..Cupa Carpați", desfășurată 
timp de trei zile la Brașov, 
bucurat și acum, la a LX-a ediție, 
de un real succes. Primul loc a 
f st etși gai de Voința București 
(57—12 cu Voința Tg. Mureș, fo—A2 
cu Crișul Oradea. 49—38 Cu Voința 
Brașov), urmată de Crișul Oraaea 
(55—54 cu Voința Tg. Mureș. 51— 
47 cu Voința Brașov). Voința Tg. 
Mureș (57—47 cu Voința Brașov) 
și de Voința Brașov. (C. GRUIA — 
coresp. județean).

• Intr-un meci amical disputat 
Ia Oradea, formația feminină Vasas 
izzo Budapesta a dispus de Crișul 
cu 60—37 (32—28). (E. SURANY — 
coresp.).

• Disputîndu-și o restanță în ca
drul diviziei feminine B, Universi
tatea Iași a învins pe Voința Con
stanța cu 59—41 (33—25). (D. DIA- 
CONESCU — coresp. județean).

• Maccabi Ramat Gan susține 
astăzi, în sala Constructorul (ora 
18), ’o partidă amicală în compania 
divizionarei A I.E.F.S.

s-a

• Ne despart mal puțin de două 
săptămîni de reluarea diviziei B 
(al doilea tur), eveniment așteptat 
cu justificat interes de partici
pante.

• în ediția 1972—1973 a diviziei 
A, Voința Tg. Mureș (antrenor La- 
dislau Gruber) va utiliza următo
rul lot (între paranteze, înălțimea)) 
Ildiko Toduț (1,70), Exivia Covaci 
(1,78), Etelka Brassai (1,67), Ana 
Lorincz (1,83), Maria Szabo (1,72), 
Elena Opriciu (1,87), Ana Daichendt 
(1,66), Sfargareta Papp (1,66), Ago- 
ta Abraham (1,68), Barbara Brassai 
(1.72), Elisabeta Lucaci (1,72), Maria 
Marton (1,64). (C. ALBU — coresp.).
• După cinci etape ale diviziei

masculine A, în fruntea clasamen
tului coșgeterilor se _
(„U“ Cluj) autor a 
de : 2. Savu (Steaua) 
nat (IEFS) 91 p. 4. 
Timișoara) 88 p, 5—6.
Roman (Politehnica Cluj) 76 p, 7. 
Pușca (Farul) 75 p, 8. Anastasiu 
(Politehnica București) 72 p, 9. Vlâ- 
descu (Rapid) 71 p, 10—11. A. Mol
nar (IEFS) și Spînu (Farul) 70 p.

află Demian 
107 p, urinat 
94 p, 3. Cer- 
Czmor (Univ.
Barna și Gh.

A FOST DEFINITIVAT
LOTUL REPREZENTATIV

ÎN VEDEREA MECIULUI

cu Franța 
noiembrie, 
nostru re-

HANDBAL. s 
s

CAMPIONATUL

SUB SEMNUL DUELULUI
de vineri, timp de trei 
sporturilor din Pitești 
primul turneu de sală 
campionatului masculin

începînd 
zile, Sala 
găzduiește 
din cadrul 
de handbal, divizia A.

Așteptat cu un justificat interes, 
acest turneu are un rol foarte im
portant, în primul rînd pentru fap
tul că urmează imediat după tu
rul în aer liber, ridicînd, deci, des
tule probleme de acomodare cu 
sala iar, 
ineditul 
sament, 
ultimele 
cu care . .
săli este determinat în principal 
de iurprinzâtorul duel pentru »u- 
premație între Universitatea Bucu
rești și Steaua. După cum se știe, 
teamul studenților bucureșteni o- 
cupă în momentul de față poziția 
de lider. în timp ce Steaua se gă
sește pe locul doi, la numai un 
punct diferență. Și acest duel este 
cu atît mai interesant cu cît, așa 
cum știe toată lumea, studenții au 
folosit in primele nouă etape aproa
pe numai... șapte jucători, pentru 
simplu! motiv că rezervele sînt de
parte de a atinge nivelul valoric 
al titularilor. în această situație 
problema care se ridică este una 
singură : cît timp vor rezista cei 
șapte ambițioși handbaliști ai an
trenorului Eugen Trofin în 
mea disputelor pentru șefia clasa
mentului ? Subliniem acest 
mai ales pentru a aminti 
eventuală schimbare de poziții 
primele două locuri ale diviziei

în al doilea rînd. pentru 
actualei situații din cla- 
atît în primele cît și în 
locuri. De altfel, interesul 
așteptăm primul tur de

aspri-

lucru 
o 

în 
A

că

MUSCELUL CÎMPULUNG,

CONSTRUCTORUL GALAȚI. FARUL CONSTANȚA

Șl SELECȚIONATA CLUJ- FINALISTE

ÎN „CUPA
cadru! Cupel I.R, 
(la sfîrșitul acestei 
tntîlnirile din ul-

Deși Întrecerile din 
Box nu s-au încheiat 
săptămîni se dispută 
ttma etapă), se cunosc cele patru £oi- 
mații (cîștigătoarele celor patru serii) ce 
vor participa la turneul final al compe
tiției. Indiferent de rezultatele ce se vor 
înregistra sîmbătă și duminică, Muscelul 
Cîmpulung — Muscel (seria I), Construc
torul Galați (seria a II-a). Farul Con
stanța (seria a IlI-a) și selecționata Cluj 
(seria a IV-a) slnt echipele care și-au 
cucerit dreptul de a concura, între 30 
noiembrie Și 3 decembrie, la cucerirea 
trofeului.

Iată clasamentele tn cele patru serii :

Seria I
1. Muscelul Cîmpulung
2. Metalul + Rapid Buc.
3. 'A.S.A. Bacău
4. Portul + Cimentul

5 4 1 0 68—42 9
5 3 0 2 66—14 6
5 1 1 2 44—62 3
5 1 0 4 38—68 2

F. R. B.“

ȘCOLILE SPORTIVE DIN CRAIOVA POT OFERI MAI MULT PERFORMANȚEI
Urmare din pag. 1)

sportive, In special pentru jocuri și 
numai în sezonul de vară. Grupe 
compacte de elevi și eleve lucrează 
în sălile de sport ale unor licee de 
cultură generală, la „Bălcăscu", la 
„Frații Buzești" și în alte părți. Este 
de salutat acest mod de a rezolva 
problema. Numai că se face simțită 
o mai mare înțelegere față de ne
voile școlilor sportive, în sensul ca 
acestea să poată avea acces în săli 
la ore ceva mai convenabile pentru 
a nu fi în dezacord cu obligațiile de 
prim ordin ale elevilor, cele legate 
de pregătirea lor școlară, de forma
rea lor intelectuală. Cu mai mult dis- 
cernămînt s-ar putea realiza un mo
dus vivendi, prin intervenția Inspec
toratului școlar (ne bucură faptul că 
prof. Titu Merfu, inspector pentru 
problemele de educație fizică și sport 
este un om foarte bine intenționat 
și efectiv ancorat în rezolvarea ne
voilor sportului școlar de perfor
manță în municipiul Craiova și în 
general în județul Dolj dar el nu 
trebuie să fie singurul factor de ini
țiativă In această direcție) și ai ce
lorlalți factori care pot contribui la 
ieșirea din impas. De pildă : sugerăm 
ca . Complexul sportiv de la „Tinere
tului", situat în centrul municipiului, 
să fie pus și la dispoziția celor peste 
1 300 de reprezentanți ai școlilor 
sportive, într-o manieră care să nu 
prejudicieze activitățile ce se desfă
șoară în mod curent acolo. Folosirea 
unor terenuri și săli de la „Tinere

tului" ar scuti pe elevii sportivi de 
a mai pierde un timp prețios cu 
deplasarea pînă la alte baze sportive, 
mal periferice. In același timp, Com
plexul sportiv de la „Tineretului" ar 
putea, într-un viitor apropiat, să fie 
parțial degrevat, în sensul ca clubul 
Electroputere și asociația sportivă 
Victoria, să găsească soluții pentru 
a-și desfășura activitatea în peri
metrul locurilor de muncă ale mem
brilor lor și nu în actualele condiții.

Iată cîteva repere de care s-ar 
putea ține seama (ele ar putea forma 
o bază de discuții) pentru ca școlile 
sportive să aibă asigurate condiții mai 
bune de lucru.

Se impune, după aceea, ca procesul 
de selecție să fie continuu îmbunătă
țit, perfecționat. Fiindcă este greu de 
crezut ca dintr-o populație școlară de 
aproape 40 000 
cipiul Craiova 
neretul școlar 
găsi elemente 
sosință să facă parte din aceste nuclee 
ale performanței. Un asemenea proces 
— complex, pretențios, mai puțin 
formal ca pînă acum — trebuie și el 
reconsiderat : nu facem selecție doar 
o dată pe 
ci trebuie 
continuă, 
timp, după 
competiții.
Iile sportive nu trebuie să se insta
leze un senatorism de drept, prezența 
intr-una din secțiile unei asemenea 
instituții de învățămînt de elită să 
fie întemeiată pe rezultate, pc merite 
concrete. )

de elevi, cît are muni- 
(fără a mai socoti ti- 
din județ), nu se pot 
care să merite cu pri-

an, la intrarea în școală, 
să realizăm o primenire 
la anumite intervale de 
un sezon de concursuri și 
Cu alte cuvinte, in șco-

Sigur, pentru a se ajunge 
cere profesorului-antrenor o 
conștiință profesională și mai 
legătură indisolubilă cu școala spor
tivă, aceasta vrind să însemne, în 
primul rînd, încadrarea profesorilor- 
antrenori cu o normă întreagă. Din 
păcate la ora actuală, din motive 
obiective evident, cele două școli 
sportive din Craiova n-au putut re
zolva o asemenea problemă importan
ță : la „Olimpia" doar 8 profesori 
funcționează cu normă întreagă, in 
timp ce alți 13 sînt plătiți cu ora, 
iar la cealaltă școală 12 figurează cu 
normă întreagă, iar 10 au doar com
pletare. Repetăm, este o stare de lu
cruri obiectivă, trebuie să fie împli
nite și nevoile de cadre didactice ale 
celorlalte școli (nu puține) în muni
cipiul Craiova. S-ar putea realiza, la 
recomandările Ministerului Educației 
și Invățămîntului. altceva: și anume 
ca profesorii care recrutează cei mai 
mulți (și cei mai valoroși) elevi din 
școlile de bază, să fie promovați în 
rîndul cadrelor didactice ale acestor 
unități de performanță. Și în cazul 
Craiovei, un asemenea mod de lucru 
există, el trebuie întărit, generalizat, 
pînă la rezolvarea ideală a proble
mei, adică în toate cazurile profesori- 
antrenori cu normă întreagă.

★
Iată cîteva aspecte surprinse în 

vizita noastră Ia Craiova, la analiza 
avută cu privire la destinele, la viito
rul celor două școli sportive. Neajun
surile semnalate le considerăm obsta
cole în calea unor unități menite să 
ofere infinit mai multe satisfacții

aici se 
înaltă 

ales o

INCEPZNB DE MIINE, LA PITEȘTI

MASCULIN SE REIA ÎN SALĂ

UNIVERSITATEA
fi deloc surprinzătoare, căci 

s-a pregătit poate mai
n-ar 
Steaua 
mult pentru sală, vizînd apropiate
le confruntări din C.C.E.

Alături de această dispută, 
teresul iubitorilor de handbal 
fi polarizat, indiscutabil, de evo
luția formației Minaur Baia Mare, 
promovată anul acesta din divizia 
B, care ocupă în prezent locul IV 
în clasament, avînd mari șanse de 
a urca în continuare, cel puțin încă 
o treaptă. Bineînțeles, ascensiunea 
în clasament este condiționată de 
o evoluție cel puțin la fel de bună 
ca și pînă acum, lucru care pre
supune, însă, din partea handbaliș- 
tilor băimărenl eforturi sporite, ți- 
nînd cont de făptui că ei n-au 
mai jucat de mult timp partide o- 
ficiale pe teren acoperit.

In fine, deși cu un număr de 
puncte destul de mic, formațiile 
Voința București și Dinamo Brașov 
— codașele clasamentului — mai 
au încă speranțe de supraviețuire

in-
va

BUCU REȘTI-STEAUA
în primul eșalon. în eventualitatea
— de nedorit pentru ele 
vor reuși 
multe în 
contactul

Iată și 
prima zi 
Pitești : ora 14,30 :

că nu 
să acumuleze puncte mai 
acest tur, riscă să piardă 
cu „plutonul", 
programul jocurilor din 
a turului de sală de la 

Voința Bucu
rești — Minaur Baia Mare ; ora 
15,45. Trotușul —Dinamo Brașov ; 
ora 17: Dinamo București — Po
litehnica Timișoara ; ora 18,15 : U- 
niversitatea București — Universi
tatea Cluj : ora 19,30 : Independen
ța Sibiu — ‘Steaua.

Clasamentul 
arată astfel:

CU FRANȚA
In vederea partidei 

de la Constanța, din 26 
a fost definitivat lotul 
prezentațiv de rugby. Desigur, an
trenorii (T. Rădulescu și R- De- 
m.ian) au ținut cont de comporta
rea nesatisfăcătoare avută dumi
nica trecută in întîlnirea eu se
lecționata R.F. a Germaniei și au 
ațlus unele modificări lotului ini
țial. Dar iată cum arată, la ora 
actuală, lotul de 23 jucători. Fun
dași : Durbac (Steaua) și " 
(Farul Constanța); aripi: 
I. Constantin (ambii 
Suciu (Universitatea 
centri : Dragotnircscu
Marica și Motrescu (ambii Poli
tehnica Tași); mijlocași : Nlcolescu 
(Dinamo), D. Rășcanu (C.S.M. Si
biu) și Bărgăunaș (Știința Petro
șani) ; înaintași: Gh. Kășcanu și 
Vollmann (ambii Universitatea Ti
mișoara); Fugigi (Sportul studen
țesc), Pop (Grivița Roșie); Dără- 
ban (Farul Constanța), Postolache 
și Șerban (ambii Steaua); Baciu 
(Dinamo), Ciornei (Steaua): Dinu și 
Ortelecan (ambii Știința Petroșani) 
și Iorgulescu (Sportul studențesc) 

Jucătorii făcînd parte din acest 
lot se vor reuni zilele acestea, iar 
duminică vor susține, la Constanța, 
un joc- de verificare în compania 
divizionarei A din localitate, Fa
rul.

Bucos
Nica și 

Dinamo) și 
Timișoara); 

(Dinamo),

Dără-

Baciu

înaintea acestui tur

,1. Univ. Buc.
2. Steaua
3. Dinamo Buc.
4. Minaur B. Mare
5. Independenta Sibiu
6. Poli. Timișoara
7. Unlv. Cluj
8. Trotușul
9. Voința Buc.

10. Dinamo Brașov

REZULTATE SCONTATE 
ÎN DIVIZIA B

135—139
126— 117
127— 127 

89—112
112— 158
113— 145

MULTE SURPRIZE

iN MECIUL PROGRESUL-POLITEHNICA (10 7)

S-a disputat o nouă etapă în ca
drul campionatului divizionar B de 
rugby.

Una din cele mai atractive întîl- 
niri din cadrul seriei I, partida 
dintre Rapid București și Ș. N. Ol
tenița, a fost dominată net de 
echipa bucureșteană, care nu a rea
lizat un scor mai mare datorită gre
șelilor înaintașilor ei și formei bune 
arătată de apărarea oaspeților. Vic
toria rapidiștilor, meritată, aduce un 
surplus de suăpens seriei I. Scor 
final : 26—13 (13—6). (G. Rosner). 
Constructorul București — Aero
nautica 18—0 (10—0) : A.S.E. Bucu
rești — Arhitectura București 7—0 
(3—0) ! ; Dunărea Giurgiu — Olim
pia București 4—14 (3—6) ; seria a 
II-a : Portul Constanța — Dacia 
Cța 19—0 (3—0), I. T. Cța — Con
structorul Cța 16—8 (7—0), Șc. 
sp. 2 I Cța — Voința Cța 10—14 
(7—10), C.F.R. Cța — Cimentul 
Medgidia 3—11 (3—4), Farul II — 
Ideal Cernavodă 32—0 (14—0), Șc. 
sp. 2 II Cța — Chimia Năvodari 
3—14 (3—4) ; seria a IV-a : Aripile 
Brașov — Agronomia Cluj 3—78 
(0—28), Minerul Lupeni — Știința II 
Petroșani 23—4 (14—4) ; C.F.R. Bra
șov — Șoimii Sibiu 18—0 (8—0) ; 
Electroputere Craiova — Voința Ti
mișoara 16—3 (8—0). (Corespon
denți : C. Harea, R. George, P. Bur- 
cin, C. Popa, G. Lorac, I. Cotescu, 
C. Gruia).

Pînă la încheierea campionatului 
republican de tenis de masă pe e- 
chipe au mai rămas de jucat doar 
trei etape din cadrul returului, atît 
la fete cît și la băieți. Pentru mo
ment, în clasamente conduc forma
țiile Progresul București (masculin) 
și Voința Arad (feminin). Dar este 
foarte probabil ca, pînă la termina
rea întrecerilor (duminică 10 de
cembrie), actualii lideri să fie 
schimbați, cele mai mari șanse pen
tru cucerirea titlurilor avîndu-le e- 
chipele C.S.M. Cluj (băieți) și Pro
gresul București (fete). Aceasta, 
bineînțeles, în cazul cînd nu vor 
interveni între timp surprize de 
proporții.

In așteptarea desemnării echipe
lor campioane ale țării, competiția 
își urmează cursul și astfel, luni 
seara, am asistat la un meci foarte 
interesant între team-urile bucu- 
reștene masculine Progresul și Po
litehnica. A învins Progresul cu 
10—7 după o întrecere în care a 
avut mereu avantajul, cu o singură 
excepție cînd scorul a fost egal : 
3—3. Dacă în 11 partide din totalul 
de 17 rezultatele au fost oarecum 
cele așteptate, în celelalte șase ba
lanța victoriei s-a înclinat în favoa
rea jucătorilor care nu porheau cu 
prima șansă din start : Luchian (P)
— Gheorghe (Poli) 2—1. Bobocică 
(Poli) — Luchian 2—0, Buzescu (P)
— Gheorghe 2—0, Buzescu — Bo- 
bocică 2—0. Ovanez (P) — Gheor
ghe 2—1, Colțescu (Poli) — Bu
zescu 2—1.

Desigur, surprizele au savoarea 
lor, dar nu este mai puțin adevărat 
că un număr atît de mare de re
zultate nescontate demonstrează o 
fluctuație în evoluții greu de expli
cat spre finalul campionatului. S-ar 
putea să fie vorba și de un echi
libru valoric între unii jucători dar
— din păcate — se pare că această 
egalitate marchează mai degrabă o 
involuție a celor mai buni și nu

un progres al celor mai slabi, 
creștere valorică substanțială a 
tins doar juniorul Alexandru Bu- 
zescu de la Progresul. Ceea ce este 
prea puțin pentru două 
veleități. (Ct. C.)

Iată și clasamentele la

O 
a-

echipe cu

zi :
MASCULIN

1. Progresul București 16 12 4 181: 91 28
2. C.S.M Cluj 13 12 1 154: 37 25
3. Politehnica Buc. 14 11 3 159: 79 25
4. Comerțul Tg. M. 15 6 9 135:120 21
5. Locomotiva Buc. 13 7 6 119:102 20
6. Voința București 14 6 8 116:122 20
7. Voința Cluj 14 4 10 101:137 18
8. Voința Arad 15 3 12 80:175 18
9. C.S.M. Iași 15 1 14 23:227 16

FEMININ
1. Voința Arad 12 10 2 95:16 22
2. Progresul Buc. 11 11 0 77:22 22
3. Spartac I Buc. 11 7 4 48:51 18
4. Politehnica Buc. 11 5 6 44:55 16
5. Voința București 12 4 8 47:61 1«
6. C.S.M. Cluj 10 5 5 44:46 15
7. Spartac II Buc. 12 0 12 10:98 12

IlI-aa
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87—23
56—50
42—64
31—74

8
5
4
3

IV-a
s

Mare 5
5
5

Câmâsi'e confecționate 
din țesătură „PANDORA

1. Constructorul Galați
2. Sel. Caraș-Severta
3. Electroputere Cralov*
4. U.M. Timișoara

Seria

87-23
63—49 
33—55 
17—71

1.
2.
3.
4.

1. Farul constanța
2. Dinamo Brașov
3. Sel. Brăila

Nicollna Iași

Seria
Sel. Cluj
Satu Mare + B-
Crlșul Oradea
Motorul Arad

Seria a n-a

CEL DE AL
TÎRG DE MOSTRE

VlNĂTORI COLECTIVE LA FAZANI Șl LA RĂPITOARE

țesătură din fire poliester 100% 
reiistență sporită
ușor lovabile 
neșifonabile 
nu se calcă 
culori moderne 
aspect plăcut, mătăsoase 
guler și manșete cu

decît pînă acum. Dar, pentru o func
ționalitate reală a acestor școli, tre
buie asigurate și condițiile corespun
zătoare. - Nu ne îndoim că factorii 
locali, cu responsabilități pe plan 
sportiv din municipiul Craiova și din 
județul Dolj vor valorifica toate po
sibilitățile existente pentru realizarea 
acestui deziderat.

Duminică, asociațiile de sector ale 
vînătorilor și pescarilor sportivi 
bucureșteni organizează vînători co
lective la fazani sau pentru com
baterea răpitoarelor, astfel : Aso
ciația din sectorul I — vînători co
lective la răpitoare. în pădurile 
Cartojani și Bolintin ; asociația din 
sectorul II) — vînători colective la 
fazani 
Mihai 
rul V 
batere ___ ,_______ __ r___ __  _
dele și Drago? Vodă ; asociația din

în pădurile Bucur, Zoican și 
Bravu; asociația din secto- 
organizează vînători de com- 
a răpitoarelor în pădurile Vi-

sectorul VIII — vînători colective Ia 
fazani în pădurile Ciocănești și 
Tamaș.

înscrierile pe listele de partici
pare și alte amănunte în legătură 
eu aceasta — la sediile asociațiilor, 
pînă vineri orele 20.

Pescarii sportivi membri ai aso
ciației din sectorul III pot_pescui 
la pești 
A fost 
bazinele 
mâți V 
derea repopulării acestora.

răpitori și în iazul Cozieni. 
oprit pescuitul sportiv în 

Moara Domnească, Afu- 
și Găn*asa I și II în ve-

UN PRODUS
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ANUNȚ
DEPARTAMENTUL POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR 

DIRECȚIA DE POȘTE Șl DIFUZARE A PRESEI 
aduce la cunoștința întreprinderilor, instituțiilor și unităților 
cooperatiste că abonamentele colecții pentru anul 1973 la :

ZIARE Șl REVISTE
se primesc la direcțiile județene de poștă și telecomunicații 
și la oficiile municipale. (5979/2)
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S-AU TRAS LA SORȚi „16“-imile „CUPEI ROMÂNIEI" 

INTRĂ ÎN ÎNTRECERE ECHIPELE DE
Iert, la sediul F.R.F. a avut loc tra

gerea la sorți a „16“-imilor „Cupei Ro- 
mânieit la fotbal. Iată programul iocu- 
rVor :

F. C. Bihor — Sportul studențesc; 
Chimia Rm. Vîlcea — Steagul roșu 
Brașov ; Chimia Făgăraș — Dinamo 
București ; C.S.M. Sibiu — Farul 
Constanța : Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. 
Cluj ; C.F.R. Pașcani — F. C. Ar-

0 ECHIPĂ ROMÂNEASCĂ 
INVITATĂ

ÎN AMERICA DE SUD
Federația Română de Fotbal se 

află în posesia unei interesante 
corespondențe. E vorba de un tur
neu la care este invitată o echipă 
românească de club, între 20 de
cembrie a.c. și 30 ianuarie 1973 în 
mai multe țări din America de 
Sud, cu 10—12 meciuri amicale.

F.R.F. studiază această ofertă, 
urmînd să se pronunțe ulterior 
asupra acceptării și, în acest caz, 
asupra echipei care va pleca în 
turneu sau a neacceptării invita
ției.

N. PETRICEANU VA CONDUCE
PARTIDA 0. F. K. BEOGRAD —

BEROE STARA ZAGORA
a desemnat, de pe lista 

români propuși pentru
U.E.F.A. 

arbitrilor 
cupele europene, pe Nicolae Petri- 
ceanu să arbitreze partida O.F.K. 
Beograd — Beroe Stara Zagora 
(meciul tur) care se va disputa în 
capitala Iugoslaviei la 29 noiembrie.

REPORTAJ LA FAȚA LOCULUI

CONCENTRAREA FORȚELOR SALE FOTBALISTICE
VA ADUCE SIBIUL IN PRIMA DIVIZIE?

© Decit două (posibile) echipe in 
divizie I • ’
bienii duc

Debutul noului C.S.M. 
dorul Diviziei A !' •

Lucian 
foarte

Bogdan, șeful 
importante la 

din" Sibiu.

Inginerul 
unei secții 
uzinele „Independența* 1 
se numără printre marii pasionați 
ai fotbalului, căruia ti consacră a- 
proape tot timpul său liber care 
este foarte drămuit. Acest om a 
ridicat o echipă („Independența* 
Sibiu, fostă participantă în Divizia 
C) din... nimic, și a adus-o — îm
preună cu antrenorul H. Rătscher 
— în numai doi ani, din campio
natul județean în barajul de pro
movare pentru divizia secundă, tn 
vara anului acesta, după ce Inde
pendența* a participat — penrr- a 
doua oară consecutiv — la barajol 
sus-menționat dezamăgirea nereu
șitei sau poate unele voci care s? j- 
neau că în Sibiu n-ar putea nicio
dată să existe două echipe de Di
vizia B, au decis ca .Independența* 
să se autodesfiinteze (omoloaga sa 
de la Cisnădie nu are comun decit 
numele și.„ locul in divizie), ur
mînd ca cei mai buni jucători al 
săi să treacă la C.SM. — acolo 
unde, cu această ocazie, urma să se 
formeze o echipă cu adevărat bu
nă, care să participe la lupta pen- 
tru promovarea în „A*. Bineînțe
les. L. Bogdan și H. Rătscher tre
ceau și ei la C.S.M., primul ca pre
ședinte al secției de fotbal, al doi
lea ca antrenor secund, deși — la 
un moment dat — se vehiculase 
chiar ideea creării la Sibiu a 
club de fotbal !

• La Băile Felix-Oradea, du
pă cum știți, s-a 
campionatul R.S.R. de cros. în- 
trucît am realizat o fotografie 
bună — conținînd un aspect din 
timpul cursei de 1 500 m rezer
vată juniorilor, 
(peste 100 de 
v-o trimit.

cole, scări marinărești ș.a. în acest 
parc se
1 50G m 
culație, 
cursuri 
acestui 
popular 
pionierii și școlarii din 
și-au adus din plin contribuția, e- 
fectuînd peste 120 000 de ore mun
că patriotică.

Traian BARBĂLATA, carets*

Din păcate, debutul în campio
nat al noii echipe C.S.M. nu a fcr=t 
prea strălucit. El a fost influențat 
vizibil de dispute interne (cine va 
conduce, cine va fi antrenorul echi
pei, ce jucători vor alcătui forma
ția de bază etc.), la un moment 
dat părînd chiar că interese con
trarii vor prima asupra găsirii ce
lor mai judicioase mijloace de re
zolvare a problemei. Pină la urmă, 
echipa „renovată" a CS.M. a tre
cut de acest prim șoc al adaptării 
oamenii au început să se înțeleagă

e gazdele au egalat abia

Duraitru GRAUR

BANI, AUTOTURISME ȘI EX
CURSII LA TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO DIN 21 NOIEM

BRIE 1972

Marți 21 noiembrie 1972, va avea 
Ioc la București, în sala Clubului 
Finanțe-Bănci din str. Doamnei nr. 
2, la ora 18.30, tragerea excepțio
nală Loto care atribuie în număr 
NELIMITAT : premii în numerar de 
valoare variabilă și fixă, autotu
risme DACIA 1300 și SKODA S 100 
precum și excursii în U.R.S.S. pe 
ruta Moscova — Leningrad și ex
cursii la Paris

Procurați-vă din vreme biletele! 
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPKES NK. 46 DIN 15 NO

IEMBRIE 1972

lei,Fond general de premil : 2134 596 
din care 960 455 Iel report.

Extragerea I : 18 24 37 41 5 35
Extragerea a n-a : 9 20 12 2 31
Plata premiilor va începe în Capitală 

de la 23 noiembrie, pînă la 28 decem
brie. în tară de la 28 noiembrie pînă 
la 28 decembrie 1972, inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 10
NOIEMBRIE 1372

Extragerea I : Caleg. 1 : 4 variante 
10% a 28 578 lei ; a 2-a : 3 variante 25% 
a 3 793 lei șl 10 variante 10% a 3 f)19 
Iei : a 3-a : 5,10 a 13 440 lei ; a 4-a : 
15.6a a 4 397 lei ; a 5-a : 104,60 a 656 
lei : a 6-a : 149.45 a 409 lei.

Extragerea a H-a : Categ. A : 1
variantă a 100 000 lei ; B : 3,70 a 17 180 
lei ; C : 6.15 a 10 521 lei : D : 12.90 a 
5 016 lei- E: 28,30 a 2 286 lei; F :
48.50 a 1 334 Iei ; Z : 1 068,80 a 100 lei.

Report categoria A: 7 840 lei.
Premiul de 10« noo lei a revenit par

ticipantei : ROSIER IULIANNA din _ 
ghet.

Si-

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT 

geș ; Minerul Lupeni — Steaua ; Pro
gresul București — Petrolul Ploiești ; 
Știința Petroșani _ A.S.A. Tg. Mureș ; 
F. C. Galati — C.S.M. Reșița ; Vag >r. i 
Arad —■ S.C. Bacău ; Autobuzul Bucu
rești — U.T.A. ; Metalul București — 
Universitatea Craiova ; Constructorul 
Galați — Jiul Petroșani ; Metalul O- 
radea — iU“ Cluj ; Carpațj Sina-a — 
Rapid.

Meciurile se vor disputa la 32 no
iembrie. ora 13.30.

SPORT CLUB BACĂU 
EVOLUEAZĂ, DUMINICĂ. 

ÎN BULGARIA
Duminică, clubul sportiv Spartak 

Pleven (a cărui echipă de fotbal se 
află pe locul 4 în prima divizie a 
Bulgariei) sărbătorește 50 de ani de 
la înființarea sa. La solicitarea fo
rului bulgar, F. R. Fotbal a dat 
curs invitației, desemnînd pe Sport 
Club Bacău să joace duminică la 
Pleven în cadrul manifestărilor care 
vor avea loc. Acțiunea aceasta se 
situează în contextul bunelor relații 
care există între federațiile celor 
două țări.

Meciul S. C. Bacău — C.F.FL Cl ::. 
din etapa a Xll-a, va fi repropa- 
mat pentru o altă dată.

DUMIMCĂ,
CUPLAJ BUCURIȘIH)

Duminică, partidele dintre echi
pele bucureștene de Divizca A se 
vor disputa în cuplaj, pe stad 
23 August, după următorul pro
gram : ora 12.15, Sportul sfirfea- 
țesc — Rapid: ora 14. Dinasno — 
Steaua. Partidele eehipeăor de ti
neret se vor disputa *■»■■■■■ Bța de 
la ora 9. pe stadioanele Politetaien 
și Dinamo.

„B", mai bine 
nu a fost deloc 
Nu a trecut.

una singură, cu sens* 
strălucit, influențat oe_ 

totuși, prea «eutl 
jucătorii s-au iiwbiuțițir*

te

CIND SE VA PATINA 
LA GALATI?

Sîntem în sezonul prop; ce desfă
șurării activității de hochei ?: pa
tinaj. în mod normat cochetul pa
tinoar artificial din Galați, dat ți" 
folosință acum trei ani. trebtr.a 
să-și deschidă porțile în jurul da
tei de 20 octombrie. Din păca’e 
acest lucru nu este nici acum cu 
putință deoarece „gospodarii* de la 
I.C. Galați au., uitat pur și simplu 
să revizuiască și să repare instala
țiile frigorifice (au făcut doar re
parații la anexe și la tribune). Și 
astfel, serviciul de metrologie, ve- 
rificînd instalațiile, nu avizează 
punerea în funcțiune a patinoaru
lui, neexistînd garanția de funcțio
nare optimă.

Deci componenții unei echipe de 
hochei aflată, in prima divizie a 
țării, ai unei puternice secții de 
patinaj rămîn fără loc de antrena
ment, obligate — pentru a nu se 
desființa — să se antreneze în alte 
localități. Nu-i chiar de laudă si
tuația creată de întreprinderea co
munală Galați !

T. SIRIOI’OL, coresp. județean

Sportul

• Romania, calificată direct in turneul final, face parte din grupa B

19 ECHIPE PARTICIPĂ EA CEA DE A V-a EDIȚIE
FEMININ

0 FRUMOASA VICTORIE

Desfășurată la Copenhaga, reu
niunea Consiliului F.I.H. a proce
dat la soluționarea problemelor le
gate de cea de a V-a ediție a cam
pionatului mondial de handbal fe
minin.

Au fost calificate direct pentru

IN TURNEUL ZONAL DE LA PERNIK

ALEXANDRA NICOLAU
A TRECUT

( Agerpres .
Alexandra

— Maes- 
Nicolau a 
in cadrul 

de șah de

SOFIA. 15 
tra nxnăncă
obținut o nouă victorie 
turneului zonal feminin 
la Perr.-k. Juciad cu piesele albe, 
ea a invms-o in runda a 8-a pe 
șahista ugasla că Gordana Iovano- 
vid. Konarfcovska-Sokolov a ciști- 
ga: ia Stiova. S-au încheiat remiză

DINAMOVISTII AU DEMONSTRAT RESURSELE POLOului ROMÂNESC

o» prcreorcre in prima 

oe a prâxri goi la care

dSK

AUTORII UNS PERFORMANTE 
REMARCABILE

Marghiu J—1 : Voința Care 
Rapid Jibău 3—1) ți pe 
Timișoara — din Divizia E 
scorul de 1—0. Bineînțeles

• Cupa Oțelul — competiție 
organizată recent de Clubul 
sportiv Otelul Galați pentru ju- 

1 niorii miei și mari la box. Au 
’ participat tineri de la Metalul 
Suceava. Letea Bacău, Ceahlă .1 
P. Neamț. Voința Buzău, Dună
rea și Oțelul Galați. Trofeul a 

l fost cîștigat de boxerii clubului 
! Oțelul Galați. 

T. SURIAN

turneul final al C.M. — care va 
fi organizat în Iugoslavia, între 
7 și 16 decembrie 1973 — echi
pele reprezentative ale R.D. GER
MANE (oampioana lumii), IUGO
SLAVIEI (locul II și gazdă a C.NL), 
UNGARIEI (locul III), ROMÂNIEI

ÎN FRUNTE
partidele Jansen — Baumstarck, 
Eretova — Karakas și Hart — 
Vokralova.

în clasament, pe primul loc a 
trecut Alexandra Nicolau (România) 
cu 5>/i puncte (1), urmată de Ger
trude Baumstarck (România) — 
5’/> puncte, Kveta Eretova (Ceho
slovacia) — 4’,’s puncte (2).

cu o deosebită ambiție), cu 8—7 
pe Den Robben și a condus aproa
pe în permanență pe Partizan Bel
grad, aceasta din urmă obținînd 
egalarea (7—7) in extremis.

Punctul forte al bucureștenilor a 
fost de departe tripleta Dinu Po
pescu (8 goluri) — Viorel Rus (6) 
— Radu Lazăr (4) care a marcat 
18 din cele 24 de goluri ale echi
pei. Cei trei tineri dlnamoviști au 
înotat mult, au folosit des contra
atacul și s-au dovedit incisivi în 
pătrunderile lor individuale spre 
poarta adversă. De data aceasta și 
precizia în șuturile pe poartă a 
fost superioară, fapt care a permis 
echipei lor să realizeze adesea 
puncte în situații de egalitate nu
merică în bazin. Cu această armă 
(au marcat 14 goluri din aseme
nea situații) reprezentanții noștri 
s-au impus net în fața celorlalte 
echipe, chiar și în partida cu Par- 
t:zan, ai cărei jucători au înscris 
6 goluri (din 7 m) cu „om în plus".

în al doilea rînd trebuie relevată 
forma bună a portarului Cornel 
Frățilă. Mereu atent pe fază, gata 
să suplinească greșelile coechipie
rilor săi, apărătorul butului dina- 
movist și-a făcut cu prisosință da
toria. Evident, C. Frățilă a avut 
și unele momente de neatenție, 
dar le putem trece cu vederea

MISTER McCORMACK, PATRONUL CAMPIONILOR
(Urmare din pag. t)

n-a omis nici organizarea unei a- 
Senții de publicitate sportivă, care 
să-i rotunjească sumele. în acest 
scop, el a apelat la glorii sportive, 
la idoli ai lumii sportive occiden
tale, pe care i-a angajat drept... 
salariați. Nume celefae. mari cam
pioni — unii 1a sfmșitul carierei, 
tentați de lefuri fixe (foarte mari), 
au devenit membrii firmei McCor-

AFACEHEA MEtGE $TIUNA._ DAR 
K PIELEA SPORTIVILOR...

i-a 
lui

care mai tre- 
tene a* aatotăte de efe^garea Cu- 
Pri I Mai, organizată pe plan local 
— se casocese jjeâ’.cr_or (din fo- 
■x®r*£e șj fa specia! antrenorului 
lesa Scirw-irtz. Ia:â-; pe compo- 
■eefil eriiiprl ce activează pe Un
gă Întreprinderea de industrie lo
ca i _3 borea na*-Oradea. De la 
s/rjja la dreapta frust: F. Krets, 
rr-p—ubil organizatoric. L Schmidt 
G*l Abraham. AL Gondor, I. 
Ncfcwartz, antrenorul. Gh. Gall. D. 
Frai. V. Inaescu. Fr. Chil ba. Gh. 
Fi per nea căpitanul 
Csetei, președintele 
na. Kindul de jos : 
Karz. Z_ Vere*. L. 
loth și F. Leva*.

.Alexandru
metodist al C.J.E.FS. Bihor

formației. M 
secției. E. Coz- 
AL Silinca, Al. 

Gartner, Al.

BACZ

în
JUDO Șl LA NĂDLAC

j udo-ul. sport relativ tinăr 
țara noastră, ciștigă tot mai mult 
teren in rîndul tinerilor. Dedicăm 
in cele ce urmează cîteva rînduri 
secției de judo AS. Victoria Nă
dlac. care își desfășoară activitatea 
în orașul Nădlac din județul Arad.

înființată în urmă cu un. an de 
zile, această secție cuprinde în 
momentul de față 40 de sportivi, 
în marea lor majoritate elevi. Ani-

I

al

(locui IV) si R.F. A GERMANIEI 
(locul V). Celelalte 14 formații în
scrise la această ediție a C.M. vor 
disputa — pină la 15 aprilie 1973
— partide de calificare (tur-retur). 
Au fost trase la sorți perechile i 
Franța — Norvegia, Danemarca — 
Austria, Polonia — Olanda, Uniu
nea Sovietică — Bulgaria, Suedia
— Cehoslovacia, Coasta de Fildeș
— Guineea, Japonia — Coreea de 
Sud.

A fost trasă la sorți, de ase
menea. componența grupelor se
mifinale ale turneului final 
C.M. îatâ alcătuirea lor i GRU
PA A i Ungaria, R.F. a Germaniei, 
Cehoslovacia sau Suedia; GRUPA 
B i România, Franța sau Norve
gia, Japonia sau Coreea de Sud; 
GRUPA C i R.D. Germană, Olan
da sau Polonia, Unjunea Sovietică 
sau Bulgaria; GRUPA D i Iugo
slavia, Danemarca sau Austria, 
Coasta de Fildeș, sau Guineea.

Așadar, s-a dat... startul într-o 
nouă ediție a campionatului mon
dial care, sperăm, va oferi mai 
multe satisfacții reprezentativei fe
minine a țării noastre.

dacă ne gîndim de cite ori el s-a 
aflat singur în față cu cite un ata
cant advers și ă salvat goluri gata 
făcute. Dintre ceilalți jucători s-a 
detașat Nastasiu, extrem de folosi
tor mai ales în apărare. Kroner, 
Mihăilescu, Novac, Popa și M. Po
pescu, atît cit au fost folosiți, au 
dovedit că posedă multe resurse și 
o mare ambiție atunci cînd își 
concentrează toate eforturile spre 
un obiectiv comun. în sfîrșit, de 
această dată și antrenorul dinamo- 
viștilor, Carol Corcec, a fost mai 
calm și sobru, conducîndu-și elevii 
cu mult tact spre calificarea în 
turneul final.

Cu această performanță, Dinamo 
București și-a atins obiectivul pro
pus înaintea competiției. Sîntem 
convinși, însă, că poloiștii din Ște
fan cel Mare nu se vor rezuma la 
o prezență oarecare în turneul fi
nal, ce va avea loc la Budapesta 
între 1—3 decembrie, ci că vor 
ținti mai sus. întreaga evoluție de 
la Stockholm ne-â relevat încă o 
dată resursele poloiștiior dinamo- 
viști (8 dintre ei fac parte din 
țională), posibilitățile lor de a 
pira la un loc cit mai bun 
scara valorilor Internaționale.

na- 
as- 
pe

următoarelor clauze : onorariile în
casate pentru declarațiile făcute 
presei sau radioului să fie predate 
firmei ; călătoriile cu avionul sau 
cu vaporul se vor face numai cu 
mijloacele de transport care apar
țin unor companii fixate de firmă; 
mărcile de automobile folosite vor 
fi de asemenea stabilite de fir
mă ; se recomandă folosirea exclu
sivă a anumitor hoteluri 
de aceeași firmă „Public 
McCormack-.

Firește. în dosul acestor 
ții se ascund eîteva afaceri renta
bile pentru domnul Mc Cormack. 
El încasează sumele pentru intervi
urile acordate, pentru publicitatea 
pe care o fac alte firme sportivilor 
ce-i aparțin.

indicate 
relation*

interdic-

FÎ1MA CAMPIONILOR

Pr.atre foștii mari campioni care 
rever..: sr.î’.a:.. firme: pj-.h- 

ciîare se afli nume arhicunoscute : 
Jraa-Claude Killy, celebrul schior 
francez, care este instructor de schi 
al firmei și face totodată, din în- 
săranaraa patronului, reclamă Con
cernului de automobile Chrysler ; 
Bari Schranz, implicat in mult dis
putata reclamă făcută fabricantului 
anaMae de ochiuri Kneisl — fapt 
peatra care i s-a interzis participa
rea ia J.O.; fa fine, ca o ultimă 
arr'r.pe de mare calibru, Mark 

matoral și antrenorul echipei este 
tinârul profesor de educație fizică 
Sabia Lucea, posesor al centurii 
negre 2 dan. La liceul „George 
Coșb’jc* din localitate, prof. Lucea 
a reușit prin pu-ure. interes și. 
firește, exemplu personal, să atragă 
un mare număr de elevi fa practi
carea judo-ului. Antrenamentele 
au început la nici două săptătnmi 
de la sosirea noului profesor, tine
rii judoka avind la dispoziție o sală 
excelentă, costume din partea fe
derației de specialitate și saltele de 
la clubul Rapid București. Rezul
tatele n-au intirziat să apară. La 
recent încheiata ediție a campio
natului național de juniori, echipa 
clin Nădlac a ocupat locul opt un 
loc onorabil întrudt tinerii judoka 
s-au aflat pentru prima dată la 
startul unei competiții oficiale. în 
prezent echipa se antrenează intens 
pentru a reuși calificarea în prima 
divizie a țării, iar dacă lucrul aces
ta s-ar realiza, n-ar mai mira pe 
nimeni™ decit poate pe forurile 
sportive ațe orașului Nădlac. sin
gurele care așteaptă întâi rezultate 

•excepționale pentru a acorda spri
jinul lor secției de judo (h. a.l.

,CUPA ANILOR I"

Printre diversele competiții re
zervate studenților. „Cupa anilor 
1“ — organizată la Cluj — stîr- 
nește un interes deosebit în rîn- 
dul „bobocilor" aflați la primul lor

Dinamo București învinge reprezentativa R.P. Chineze cu 3-2!
PEKIN, 15 (Agerpres). — în „Pa

latul Sporturilor* din Pekin s-a 
disputat cea de-a doua intîlnire 
prietenească de volei dintre echi
pele Dinamo București și reprezen
tativa R. P. Chineze. Cei peste 
18 000 de spectatori prezenți în tri
bune au urmărit un meci de un 
înalt nivel tehnic, în care ambele 
echipe au contribuit la realizarea 
unor faze de mare spectacol. Volei
baliștii români au reușit să-și ia re
vanșa pentru înfrîngerea suferită în 
prima partidă, cîștigînd de data a- 
ceastă în cinci seturi, cu 3—2 
(12—15, 15—5, 15—9, 12—15, 15—11).

începutul primului set a fost fa
vorabil gazdelor care s-au distan
țat, conducînd cu 9—2. Echipa ro
mână și-a revenit și a reușit să e- 
chilibreze situația in două rînduri! 
11—12 și 12—13, dar a cedat în fi
nalul setului, pierzînd la 12. Ur
mătoarele două seturi au fost cîș- 
tigate cu ușurință de formația Di
namo București la 5 și. respectiv, 
la 9, ca urmare a unei mai bune 
organizări a jocului și a unor reu
șite atacuri în forță. Setul patru a 
prilejuit o luptă pasionantă, egali
tatea fiind semnalată pînă aproape

TURNEUL DE TENIS DE LA NOTTINGH’M

© KODES ELIMINAT IN PRIMUL TUR!
(Agerpres). — Te- 
Ilie Năstase a de-

LONDRA, 15 
nismanul român 
butat victorios în turneul interna
țional de la Nottingham, ultimul 
concurs contînd pentru „Cupa De
war" și Marele Premiu F.I.L.T. 
El l-a învins în două seturi cu 
6—2, 6—4 pe jucătorul australian 
Colin Dibley. Un succes neaștep
tat a obținut australianul Barry 
Phillips Moore, învingător cu 6—4,
6— 4 în fața campionului ceho- 
slovao Jan Kodes. în cea mai e- 
chilibrată partidă a zilei, Frew 
McMillan a dispus cu 2—6, 6—3,
7— 6 de Jaimă Fillol.

Alte rezultate: Lloyd — Paish 
7—6, 6—4; Proisy — Fassbender
6—4, 6—1; Connors — Moore 3—6, 
6—0, 6—0. Tenismanul rhodesian 
Andrew Pattison a cîștigat prin 
forfait partida pe care urma să 
o susțină cu iugoslavul Nikola 
Spear.

Concursul feminin a programat o 
partidă de mare interes care a 
opus campioanei australiene Mar-

sint o sur- 
firma con- 
de domnul

numele lui 
mina

Spitz, cîștlgătorul a 7 medalii de 
aur la ultima ediție a Olimpiadei.

„Patronul campionilor, Mc Cor
mack — scrie redactorul Vad Deszo 
în ziarul budapestan „Nepsport" — 
știe să-și aleagă angajații. Nume 
celebre, foste glorii sau chiar spor
tivi in plină formă — așa cum este 
cazul Iul Mark Spitz — 
să de exploatare pentru 
dusă cu multă abilitate 
Mc Cormack".

Reclamele legate de 
Mark Spitz sint acum în 
domnului McCormack. Cele 5000 de 
oferte pentru diferite reclame fă
cute multiplului campion olimpic 
vor fi de acum înainte dirijate nu
mai de patron. Dar, poate tentat de 
ciștiguri facile, Mark Spitz a uitat 
că mai are de terminat facultatea 
de stomatologie. A uitat desigur și 
Mc Cormack, pentru că o asemenea 
clauză nu este trecută în contractul 
semnat de proaspătul campion o- 
limpic !

într-adevăr, conducătorul acestei 
firme de publicitate știe să aleagă, 
dar să și refuze. Cu cîțiva ani în 
urmă, ofertele lui Cassius Clay au 
fost respinse categoric de Mc Cor
mack. „Muhamad Aii — spunea Mc 
Cormack despre Clay — are gură 
mare, va fi desigur nemulțumit de 
remunerația primită. Mie nu-mi 
trebuie scandal... Vreau oameni 
pașnici și nu răzvrătiți...** 

contact cu cadrul și cerințele spor
tului universitar.

„Cupa anilor 1“ organizată în 
universitatea clujeană (șef de ca
tedră: lector P. Neța) a urmărit 
doar in subsidiar rezultatul spor
tiv, ea constituind un start în ma
rea competiție a lui „Mens Sana in 
corpore sano“. Scop atins, pentru 
că la apelurile din toamna aceasta 
aie organizatorilor, au răspuns pre
zent peste 1200 de studenți din 
primul an de studii, dintre care — 
lăudabil — 534 fete.

Mir rea ZEICU, student Cluj
Petre NAGY

LA GIURGIU ! PARCUL 
SPORTIV AL PIONIERILOR 

Șl ȘCOLARILOR

Inaugurat, săptămîna trecută, a- 
cesta se întinde pe o suprafață de 
aproape 20 000 mp și cuprinde o 
bază sportivă compusă din două te
renuri de volei, două de tenis, cite 
unul de handbal și baschet. un 
sector cuprinzind portic de gim
nastică, sector de sărituri, obsta-

Pag. a 3-a

blocaj ale echipei române, 
conduc cu 8—2 și se părea 
obține o victorie facilă. Ju- 
români se regăsesc și, ac- 
cu mult calm, refac punct

de final: 4—4, 6—6, 9—9, 11—11 și 
12—12, De aici, voleibaliștii chinezi 
se desprind și termină învingători 
cu 15—12.

în ultimul set, datorită unor gre
șeli la 
gazdele 
că vor 
cătorii 
ționînd 
după punct. Ei egalează scorul la 
9. în final, inițiativa aparține tot 
formației Dinamo București, care iși 
adjudecă setul și partida.

La sfîrșitul meciului, George Ere- 
mia, antrenorul echipei Dinamo 
București, a declarat următoarele : 
„Deși lipsită de aportul lui Oros, 
accidentat în jocul anterior cu se
lecționata orașului Pekin, echipa 
noastră a jucat bine, reușind o vic
torie de prestigiu in fața unei for
mații de 'certă valoare. Coordoua- 

formației noastre a fost 
care, astăzi, deși a cvo- 
accidenlat, a jucat exce- 
echipa noastră s-au mai 
Udișteanu și Stoian”.

torul 
Schreiber 
luat și el 
lent. Din 
evidențiat

în continuarea turneului, voleiba
liștii români vor evolua în orașele 
Uhan și Șanhai.

garet Court pe jucătoarea engleza 
Virginia Wade. Victoria a revenit 
cu 7—5, 5—7, 6—4 Virginiei Wade. 
Reamintim că Margaret Court cîș- 
tigase ultimele patru turnee dispu
tate în Anglia — pentru „Cupa 
Dewar" — cele de la Billingham, 
Edinburgh, Aberavon și Torquay. 
învingîndu-1 pe americanul Clark 
Graebner cu 6—2. 6—4, tenismanul 
român Ilie Năstase s-a calificat 
pentru sferturile de finală aie tur
neului.

CUPA EUROPEANA DE 
TENIS „INDOOR"

La Hanovra, s-a încheiat meciul de te
nis R. F. a Germaniei — Anglia, din 
optimile de finală aie Cupei eurooene 
pe teren acoperit. Tenismanii vest-ge;- 
manl au obținut victoria cu scorul de 
3—2. Iată ultimele rezultate înregistrate: 
Fassbender — Lloyd 6—1, 6_ 3 ; Wartboys
— Engert 4—6, 6—3, 6—4 ; Lloyd, Wa~ 
boys — Engert. Gebert 6—4. 7—5

Echipa de tenis a Cehoslovaciei 
a învins cu 3—2 selecționata Elveției, la 
Zilrlch, Intr-un joo contînd pentru *- 
ceeațl competiție.

La Helsinki, au luat sfîrșit întrecerile 
meciului de tenis dintre echipele Fran
ței și Finlandei. Tenismenil franoezi au 
terminat învingători cu scorul de 4—1- 
In ultima zi, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Saellăe — Contet 7—4, 4—6>
6—2; Leclercq — Tlmonen 6—4, 6—4 ;
Contet, Meyer — Tlmonen, Tuomola 
6— 3, 6—3.

PREGĂTIRI PENTRU
J.O. DE LA MONTREAL

MONTREAL, 15 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă, 
Roger Rousseau, președintele Co
mitetului de organizare a celei de 
a 21-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de vară de la Montreal (1976), a 
anunțat că Arthur Takaci (fost di
rector tehnic al C.I.O.) a fost nu
mit consilier tehnic pe lingă acest 
comitet. Takaci iși va prelua func
ția la 1 martie anul viitor.

Fittipaldi a cîștigat

„Cupa Braziliei"
Cel de-al treilea 

contînd pentru „i
_ concurs șt ultimul;

contînd pentru „Cupa Braziliei" (for
mula II) la automobilism, s-a desfășurat 
la Sao Paulo și a fost cîștigat de engle
zul Mike Hailwood. Trofeul a revenit 
celebrului autorrfobilist brazilian. Emerson 
Fittipaldi (campionul mondial al pilatUOr 
de formula I), care, în cele trei curse, 
a totalizat 15 puncte. L-au urmat. în cla
samentul final, Mike Hailwood — 13 p, 
Tim Schenken __ 12 p, Jose Carlos Pace 
— 9 p, Wilson Fittipaldi — 8 p, James 
Hunt — 5 p, Clay Regazzoni — 4 p. etc.

desfășurat

categoria a IlI-a 
participant) —

află o pistă betonată de 
lungime, cu semne de cir- 
pe care se pot face con- 
de carturi. La amenajarea 
parc, atribuit de Consiliul 

al municipiului Giurgiu, 
,' —Jl.i localitate



LA POMUL
STEAUA ill)

F. C. ARGEȘ 0(0)

In al doilea meci al cuplajului de 
pe stadionul .,23 August", liderul 
primei noastre divizii, Steaua, a 
primit replica formației F.C. Argeș, 
campioana „en-titre“. Deci, o par
tidă derby, de la care toată lumea 
aștepta un spectacol fotbalistic de 
bun nivel tehnic, presărat cu multe 
faze de poartă și goluri, cu prestații

Stadionul „23 August" ; teren 
bun ; timp răcoros 5 spectatori s 
aproximativ 30 000. A marcat! 
VOlNEA (min. 18), Raportul de 
cornere : 7—3. Raportul șuturilor 
la poartă : 13_ 10 (pe spațiul por
ta : 6—4).

STEAUA ! Iordache — SÂTMÂ- 
REANU, CIUGARIN. NEGREA, 
Hălmăgeanu — Dumitru, Vigu — 
Pantea. Voinea, Năstase (mln. 65 
Tătarul, Aelenei.

F. C. ARGEȘ ! Stan — Pigtliea 
(min. 27 CIOLAN), BARBU, VLAD, 
Ivan — Neculce, M. POPESCU - 
TROI, Cassai (mln. 68 Roșu), Do
ta, Radu.

Trofeul Petschovschi : 8.
La .tlneret-rezerve j steaua «•

F. C. Argeș 0—0.

A arbitrat MIRCEA ROTARU 
W***, ajutat la linie de Valen
tin Buimistruc si Vasile Popa, toți 
din Iași.

Individuale remarcabile din partea 
unor jucători-valori ca Dobrin, Du
mitru, Vlad. Voinea, Pantea etc. 
Din păcate însă, așteptările au fost 
zadarnice, meciul acesta înscriindu- 
se în categoria acelora pe care sîn- 
tem obligați, de cele mai multe ori, 
să le numim mediocre, fără sare și 
piper, plictisitoare chiar. Steaua, in 
primul rînd, și F.C. Argeș au sa
crificat frumusețile fotbalului in 
scopul obținerii, prin orice mijloace, 
a punctelor puse în joc.

C. F. R. CLUJ 1(0) 

DINAMO 1(1)

CLUJ, 15 (prin telefon, de Io tri
misul nostru).

Aplauze spontane, venind de Ia 
tribuna a doua, au însoțit echipele 
la ieșirea lor din tunelul ce ducea 
spre vestiare! o dovadă grăitoare 
în plus — această manifestare a pu
blicului — bă astăzi ambele com
batante și-au făcut din plin datoria, 
transformed o partidă ce părea 
inițial compromisă din cauza tere
nului dificil, într-un joc urmărit cu 
viu interes datorită tempo-ului ri
dicat, numeroaselor faze de poartă 
și .. . incertitudinii care a planat a- 
supra rezultatului pînă la ultimul 
fluier al arbitrului. Venind vorba 
despre scorul final, trebuie spus că, 
în genere, el satisface cele două e- 
chipe 1 oaspeții au controlat osti
litățile în prima repriză, iar gazdele
— în cea de a doua, mai ales din 
clina în care au reușit egalarea.

Intr-adevăr, prima parte a me
ciului s-a desfășurat în nota de su
perioritate a dinamoviștilor, atît sub 
aspectul organizării de ansamblu, cît 
și sub acela, mal important, al 
mișcării in teren. Și, ca urmare 
firească a reușitelor acțiunilor ofen
sive au apărut, destul de repede, ți 
ocaziile. Niște ocazii dintre acelea 
rarisime, ratate însă cu multă ușu
rință de Doru Popescu (min. 10) — 
șut în portarul Gadja. ieșit în dis
perare de cauză, Moldovan (min. 11
— voie alături de poartă., din 6 m) 
și Dumitrache (min. 12 — reluare 
înceată din apropiere și din pozi
ție excelentă, oferind iul Gadja po
sibilitatea să scoată în corner). Di
namo viștii vor pune capăt ratărilor 
în min. 40, cînd la o centrare e- 
fectuată de Moldovan, DORU PO
PESCU a reluat din voie, trimițînd

C.S.M. REȘIȚA

RAPID

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

Toate drumurile au dus azi 
<lupă-amiază (n.r. ieri) spre fru
mosul stadion al Reșitei. Nu numai 
din oraș, ci și din localitățile înve
cinate, mii de spectatori au asal
tat drumurile care duceau spre 
stadion. Dar tribuna acestuia nu a 
cuprins decît cu mare greutate 
vreo 14 000 de spectatori, mult sub 
cererile de bilete. Este normal, 
pentru că în cetatea otelului Rapid 
nu a mai evoluat de aproape două 
decenii Ctmoscufii săi jucători au 
fost, deci, cei care au atras ca un 
magnet publicul doritor să vadă 
fotbal. Numai că bucurestenii au 
fost destul de zgîrciți. din acest 
punct de vedere, trecînd chiar de 
cîteva ori pe lingă spectrul înfrîn- 
gerii. Aceasta, însă, fără ca echipa 
lui Reinhardt să joace de o manie
ră entuziasmantă. Ba, mai mult, 
oamenii săi, în frunte cu Beldea- 
nu, — totuși aflat printre remar
cați — s-au comportat modest în 
special din punct de vedere tactic. 
De ce ? Pentru că reșițenii s-au a- 
runcat haotic, din primele minute, 
spre poarta lui Răducanu. Dova
dă : raportul de cornere și cel al 
șuturilor.

Cele mai mari ocazii de gol 
le-au avut roș-negrii (gazdele)

Stadion Valea Domanulul; teren 
umed, dar bun; timp ploios ; 
spectatori: aproximativ 14 000;
Raport de cornere 12—1! suturi 
Ia poartă 14—5 (pe spațiul porții 
8—3).

C.S.M. : Gomea — Gaspar. Kiss, 
GEORGEVICI, Kafka — Pușcaș, 
BELDEANU — Atodiresel, NEA- 
GU (mln. 72 Szilaghl), Nestorovicl 
(min. 72 Grozăvescu), Florea.

RAPID : RADUCANU — Pop.
BOC, GRIGORAȘ, Codrea — M. 
Stelian, Angeleseu — Petreanu, 
Dumitrlu n (mln. 46 SAVU), Nea
gu Dumitrlu HI (min. '46 Naom).

A arbitrat TUDOREL LECCA 
♦tttt ajutat la linie de P. Că
priță șl T. Podani (toți din Brăila).

Trofeu: Petschovschi s 9.
La tineret-rezea ve : C.S.M. Reșița 

— Rapid 2—1 (0-0).

LĂUDAT...
Vizînd o detașare ceva mai clară 

în fruntea clasamentului, militarii 
au intrat pe teren cu intenția vă
dită, în primul rînd de a nu primi 
gol. Dovadă faptul că, atît Dumi
tru, cît și Vigu. uneori chiar și 
Voinea. au evoluat mult retrași. 
Steaua invltîndu-și partenerii ' de 
întrecere să atace pentru ca pe 
<-ontraatac,_ arma sa cea mai eficace 
să surprindă apărarea piteșteană. 
Dar. argeșenii și-au luat și ei se
rioase măsuri de precauție în apă
rare, nu s-au lăsat prea mult ru
gați să atace, au atacat încă din 
start și,\ timp de 15 minute, ei au 
fost cei care s-au apropiat mai des 
și mai periculos de poarta lui lor- 
dache. De două ori puteau să în
scrie cu mare ușurință, dar Radu 
(min. 7) și Troj (min. 16) au ratat 
incredibil, primul de la 3-4 metri 
de poartă a șutat pe lîngă, iar al 
doilea, după o cursă solitară, de la 
centrul terenului, încheiată cu un 
șut peste bară. Ocazii mari, cît... 
roata carului, care s-au răzbunat 
imediat, pentru că (min. 18) bucu- 
reștenii au și deschis scorul prin 
Voinea, căruia Neculce i-a facilitat i 
intrarea In posesia balonului. Du Dă ‘ 
gol Steaua nu are putere să insiste.
Mai mult. Dumitru și Vigu se pierd 
eu totul în anonimat, Năstase ți 
Voinea parcă nicî nu exista pe te
ren. Pantea si Aelenei se complică 
inutil și pierd, de fiecare dată, mo
mentul centrărilor. Totul poartă am 
prenta hazarduluL

Repriza secundă debutează lent, 
adormitor. Jucătorii greșesc pasele, 
faulturile se înmulțeșo, protestele 
și gesticulările de asemenea. Bara 
Iul Dobrin (mln. 64), brutalitatea lui 
Pantea asupra lui Ivan (l-a pălmuit 
sub privirile arbitrilor!), cîteva e- 
rori de semnalizare ale tușlerilor. 
bara lui Tătaru (min. 89) și șutul lui 
Troi (min. 90) au punctat o repriză 
anostă, de slab nivel tehnic, rea- 
mintlndu-ne de proverbul cu... 
pomul lăudat In orice caz. F.C. Ar
geș merita un punct, piteștenll avînd 
de două ori mai multe ocazii de a 
marca, decît Steaua.

Laurențiu DUMITRESCU

Fundașul constănțean Antonescu cițtigă duelai aerian cu Leșeanu ji O. Ionescu (Sportul studențesc)
’ Foto î Vasile EAGF.AC

ȘP.STUDENȚESC 1(0)
FARUL 0(0)

Minutele treceau și aspectul jocu
lui dintre Sportul studențesc și Fa
rul nu-și schimba tn bine înfățișarea. 
Acțiunile purtate cu încetinitorul, 
multitudinea greșelilor tehnice, lipsa 
de vlagă a atacanților — iată cîteva 
din deficiențele arătate de jucătorii 
ambelor echipe. Chiar de la început, 
timp în care studenții nu se regă
seau de loc, oaspeții sînt aceia care 
controlează jocul și pun mai multe 
probleme fundașilor de la Sportul 
studențesc, depășiți în cîteva rînduri. 
Dar situațiile bune de a marca create 
de Ologu (min. 2 și 16) sau Tufan 
(min. 5) sînt rezolvate de portarul 
Ion Vasile, bine plasat șl prompt în 
intervenții. O dată cu accidentarea 
fundașului Jurcă (min. 15) șe părea că 
defensiva gazdelor va fi mal ușor de 
trecut. Insă, o dată intrat In te-

REMIZĂ DE LUPTĂ
balonul în colțul lung, în stingă 
iui Gadja. în toată această primă 
repriză, feroviarii clujeni au avut 
0 singură mare ooazie (min. 29 Adam 
a săltat mingea peste bară, din a- 
propiere) șl o ..."__ __'
(min. 42, Vișan a interceptat pasa 
trimisă acasă de 
blocat de Cavai).

Doar un sfert de oră a rezistat 
însă formația oaspete presiunii din

acțiune periculoasă
Lucescu, dar a fost

Stadlon Municipal ; timp ploios; 
teren alunecos ; spectatori circa 
16 000. Au marcat : DORU PO
PESCU (mln. 39) și COJOCARU 
(mln. 61). Raportul eomerelor : 
12—6; raportul șuturilor la poartă: 
29—14 (pe spațiul porții : 7—5).

C.F.R. — CLUJ : GADJA — 
LUPU, Dragomir, Penzeș, Roman 
— M. BRETAN, COJOCARU — 
TEGEAN (mim. 89 Pripici), Vișan 
(min. 53 Bucur), Adam, PETRES
CU.

DINAMO : CAVAI — N. PETRE, 
BOBBAU, G. SANDU. Deleanu — 
DINU. R. NUNWEILLER — Lu- 
oesou, MOLDOVAN, Dumitrache, 
Doru Popescu (min. 82 Fl. Dumi
trescu).

A arbitrai V. LIGA ***★, 
ajutat la linie de Gr. Birsan și 
T. Trofin, toii din Galați.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : C.F.K. — Di

namo 1—0 (9-0).

ce în ce mai puternice exercitate de 
gazde. Mingi după mingi, trimise, 
în genere, la angajament erau res
pinse in extremis fie de libero-ul 
Dobrău, fie de Cavai care a boxat 
astăzi cît pentru șapte meciuri. La 
o asemenea fază (min. 61 — minge 
recentrată de M. Bretan). Cojocaru

ZEFIR DE APRIL...
Destul de bizar acest derby Steaua — F. C. Argeș, lî

Totul părea pregătit pentru un meci mare.
Tn plin noiembrie, un zefir de april mîngiia firele încă verzi a!e 

gazonului. Luminile nocturnei stimulau parcă și mai mult energiile și 
ambițiile.

Jocul a început furtunos. După numai citeva minute, Radu a ratat 
un gol de zece ori mai ușor decît cel de la Madrid. A urmat un alt gol 
nescris : cel al fugosului Troi. După numai cîteva minute, Voinea și-a 
înfipt picioarele de piatră într-un block-start nevăzut, și astfel, toți cei 
care au făcut din el un campion al ratărilor și-au ascuns capul între 
palme.

Acesta a fost cam tot derby-vl. Meciul S-a stins treptat, întrind in
tr-o veritabilă criză de timp. Dobrin a găsit foarte greu cheia marcajului 
în supraveghere realizat de apărătorii Stelei după o idee a lui Munoz. 
Tn atacul Argeșului, singurul care s-a bătut pentru absolut toate min- 
gile a fost Troi, hotărit parcă să ne facă să regretăm și mai mult fap
tul că Mustețea i-a fost preferat pe Chamartine.

UN 1-0, MARE CIT ROATA CARULUI!
ren, înlocuitorul său G. Ionescu, s-a 
achitat bine de îndatoriri, a avansat 
curajos venind în sprijinul atacului, 
și în min. 21 mingea expediată de 
el dc la marginea careului a zdrun
cinat bara transversală. A fost cea 
mai clară ocazie a studenților din 
prima parte a întîlnirii. Replica con-

s-a înălțat peste pachetul de jucă
tori _ masați în apropierea punctului 

capul, 
jos la 
plasă, 
văzut 
(min. 

viteză,

de la 11 m și a 
puternic; mingea a 
muche, de unde a Apoi dinamoviștii 
de cîteva ori pe _______
67 Dumitrache a reluat, din ____ ,
în „transversală") dar, în linii marij 
ultima jumătate de oră a aparținut 
formației gazdă. Fotbaliștii bucureș- 
teni, cei care se jucaseră cu ocaziile 
in prima repriză, luptau acum cu 
armele disperării pentru o remiză. 
O remiză de luptă, echitabilă după 
părerea noastră, judecind după as
pectul general al partidei.

G. N1COLAESCU

reluat, cu 
lovit bara 
deviat în 
s-au mal 
contraatac

JIUL 3(0)
S. C. BACAU 0(0)

Stadionul „23 August" : timp 
frumos ; teren bun ; spectatori a- 
proximativ 20 000. A marcat : O. 
IONESCU (min. 59). Raportul șu
turilor la poartă : 14—12 (pe
spațiul porții : 5—5). Raport de 
cornere : 7_ 3.

SPORTUL STUDENȚESC : .ON 
VASILE — Jurcă (min. 15 G. IC- 
nescu), KRAUS, Cojocaru, TA- 
NĂSESCU — Jamaischl (min. 46 
Bujor). Damlan — Leșeanu, O. 
IONESCU. M. Sandu, Radu.

FARUL : Pilcă — stoica, AN
TONESCU, Bălosu, Nistor — 
Constantineseu (min. 76 Tănase), 
RADULESCU _ Tănase (min. 76 
Ologu), Tufan, Caraman (mln. 61 
Mihu). Ologu (min. 76 Turcu).

A arbitrat : N. RAINEA
(Birlad) ★ ★***, ajutat la linie 
de E. Pâunescu (Vaslui) și C. 
Prusac (Botoșani).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Sportul stu

dențesc — Farul 2—1 (0—1).

stănțenilor s-a făcut vizibilă mult mai 
des. După ce Stoica (min. 32), aflat 
singur la marginea careului greșește 
preluarea la o pasă excelentă în 
diagonală transmisă de Rădulescu, în 
faza imediat următoare studenții (și 
cei din teren, și cei din tribune) trec 
prin mari emoții. Mingea centrată de 
Ologu a fost reluată7 fulgerător cu 
capul de Kraus spre propria-i poartă 
sus la colț și numai reflexul uimitor 
al lui Ion Vasile a evitat autogolul.

La reluare bucurestenii sînt cei 
care controlează jocul. De data a- 
ceasta ei par mult mai deciși să în

GAZDELE
ȘI-AU REFĂCUT GOLAVERAJUL

PETROȘANI, 15 (prin 
la trimisul nostru).

Au intrat pe teren 
plecată jucătorii Jiului, 
insă o dorință fermă 
rușinea din meciul 
stadionul\ 
ostilitățile. De o parte, avîn- 
tate, gazdele, de alta băcăuanii — 
timorați de faptul că întîlneau o e- 
chipă ambițioasă și lipsiți de .creie
rul" Dembrovschi și „îngerul' păzi-

telefon, de

cu fruntea
In suflete 

de a spăla 
cu Rapid. Și pe 

petroșenean au început 
De o parte.

FLOREAARATAT VICTORIA ÎN MIN. 90
care, mai ales în repriza întîi, au 
atacat pe dreapta prin Atodiresei. 
Dar minusculul atacant a reușit 
numai 10 la sută din ceea ce a în
cercat Un singur exemplu: în 
min. 34 trece de Codrea cu min
gea la picior, dar. cînd să centre
ze, pierde mingea pe drum ! Nici 
Beldeanu. executantul tuturor lo
vituri'»- libere din preajma careu
lui rapîdist, nu a realizat decît 
câteva cornere. Rapid nu se vede 
în atac. în min. 40 Pușcaș, Nesto- 
rcvici și Florea țuteazâ unul după 
altul, primii doi în adversari, iar 
cel de al treilea în brațele lui Ră
ducanu 1

După pauză. Rapid demonstrea
ză — prin modificările în forma
ție — că vrea să-și întărească apă
rarea pentru a păstra rezultatul.

în atac acționează doar Neagu și, 
sporadic, cu rindul, Savu — 
treanu. Cu toate acestea, rapidistul 
Neagu este pe cale să 
in min. 72, dar Gornea blochează 
pe linia porții (primul șut pe 
poartă al bucureștenilor). Cîteva 
minute mai tîrziu este rîndul lui 
Grigoraș să facă același lucru, la 
un șut al lui Kiss, nereținut de 
Răducanu. în min. 85, Marin Ste
lian trece pe Ungă deschiderea 
scorului, aflat singur cu poarta în 
față Iar cu cîteva secunde înainte 
de fluierul final se derulează ulti
ma mare șansă a gazdelor : la un 
contraatac purtat pe dreapta. Gro
zăvescu trimite mingea la Florea, 
acesta se află în careu nemarcat, 
dar in loc să șuteze, luftează.-

Mircea TU DO RAN

și Pe-

marcheze

PETROLUL 2(1)

„U“- CLUJ UD
PLOIEȘTI, 15 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru).
încă din start, gazdele s-au anga

jat direct spre buturile studenților 
clujeni. Presiunea aceasta s-a con
cretizat foarte repede: în min. 7 
fundașul Nae Ionescu a croșetat o 
minge, cam pe la mijlocul terenului, 
a plecat bolid cu ea spre careul ad
vers și de la peste 25 de metri a 
șutat sec cu stîngul în unghiul lung 
din dreapta porții apărată de Ștetaru 
Mingea a mușcat muchea interioară 
a barei după care s-a scurs în gol. 
Urmează o suită de faze fierbinți, 
Cozarek și Crîngașu (în același mi
nut 13) șutează pe rînd plasat și 
puternic, dar Ștefan apără excep
țional. Clujenii se regăsesc greu, 
contraatacurile lor sînt destul de 
firave. Contrar cursului jocului 
în min. 22 Ciupitu presat de Uifă- 
leanu, la o minge înaltă la marginea 
eareului de 16 m. nu găsește cea mai 
bună soluție de a îndepărta presu
pusul pericol. El liftează ușor balo
nul spre Mihai Ionescu, dar acesta, 
ieșit prea mult din poartă, nu mai 
are nimic de făcut decît de a privi

cline balanța victoriei — atît de ne
cesară — în favoarea lor. Octavian 
Ionescu (cel mai bun de pe teren) 
găsește, de fiecare dată soluții ideale 
pentru a-și pune în valoare echipierii 
din atac. După două ratări consecu
tive la ambele porți prin M. Sandu 
și Caraman, studenții reușesc să în
scrie golul mult rîvnit. Exasperat de 
ineficacitatea coechipierilor din pri
ma linie, O. Ionescu ia o acțiune pe 
cont propriu de Ia mijlocul terenului 
pe care o încheie cu un șut pe jos 
de la 25 m. Mingea a prins un. efect 
curios și Pilcă, descumpănit, n-a pu
tut evita golul. în ultimele minute 
oaspeții sînt Ia un pas de a restabili 
echilibrul, dar Rădulescu (min. 86) și 
Turcu (min. 87 — șut în bară) au 
anulat posibilitatea unei remize.

Gheorghe NERTEA

tor" Ghiță (rămas acasă fiindcă...
așa a vrut ei).

Prima repriză a aparținut net Jiu
lui, care a atacat permanent, a ju
cat — cam lent este drept — destul
de legat, dar a ratat incredibil. Pînă 
în minutul 12, Iiibardi, Naghi, Stoian, 
au tras în afara porții din poziții 
clare de Ia 8—12 metri. Și încet, 
încîlcit pe alocuri, s-a terminat o 
repriză in care, în afara ineficacită
ții echipei gazdă, s-a mai remarcat... 
nesiguranța lui Cizic care scăpa 

mingi creînd momente de tensiune 
în careul său. In repriza secundă 
am văzut mai mult fotbal, dispută 
dîrză și în sfîrșit — mai ales pen
tru spectatorii petroșeneni — goluri. 
Primul chiar în minutul 48 cînd, 
la o lovitură de corner. Szabados a 
introdus balonul cu capul In plasă. 
Cizic — spectator, deși ar fi putut 
interveni. Urmează, totuși o perioadă 
de circa 15 minute in care am ob
servat mai mult intenția oaspeților 

'j decît a gazdelor de a 
avantajul. Din minutul 65.

de a egala 
mări ‘___ ______
însă, a înceout Iureșul final, necruțător. - — - - — - • -
trau una dună alta la poarta băcă
uanilor — si cîte două într-un mi
nut ! — si evident au căzut golurile. 
In minutul 70 cel de al doilea i 
Mulțescu venit din urmă, impe
tuos, a tras puternic din colțul careu
lui de 16 metri. In minutul 77 bu
curie pentru Roznai. La o centrare, 
sare excelent și înscrie, peste pache
tul ce jucători cu capuL

Este 3—0. scor cu care se ter- 
partida deși Sorin Avram și 

Rugiubei trag puternic la poartă în 
ultimele două minute. Ion Gabriel 
retine spectaculos dar cu greu. Ju
cătorii Jiului au ieșit cu fruntea 
sus de pe teren, pe drept.

Modesto FERRARINI

al Jiului. Ocaziile se înregis- ma după alt ’ ... -
• — si cîte
- si evident

1 70 
venii

TI

VICTORIE, DAR CU CITE EMOȚII!
dezamăgit rostogolirea balonului in 

plasă. Din acest moment, ech;=a 
gazdă pierde total busola jocului in 
timp ce universitarii tși intră în 
mînă. Anca dirijează permanent jo
cul echipei sale care construiește cu 
răbdare si calm o suită de atacuri 
extrem de periculoase (min. 24 si 
31), însă Șoo și Barbu ratează de 
puțin ținta. Spectatorii suferă în 
tribune, sînt total nemulțumiți de 
jocul echipei preferate care 6e com
plică pînă la exasperare, greșesc nu
meroase pase Clujenii fac mai pu
ține erori și prin un-doi-uri precise 
(Mureșan — Uifăleanu. Șoo — Bar
bu) sînt pe punctul de a lua con
ducerea, însă șuturi!» lor se duc 
undeva peste spațiul porții. In min. 
63 o nouă gafă a meciului i Moldo
van primește o minge pe stingă, la 
limita careului mare. Ștefan pără
sește inexplicabil poarta incercînd 
să-l deposedeze. Ploieșteanul specu
lează inoportunitatea portarului clu
jean. centrează balonul în careul de 
6 m și de acolo cu capul Oprișan 
înscrie fără dificultate. Au urmat 
apoi nenumărate ratări de o parte 
și de alta și jocul acesta extrem de 
modest ca valoare tehnică, mai ales

cel practicat de gazde, se termină 
cu o victorie, care, a dat destule 
emoții ploieștenilor.

Stelian TRANDAFIRESCU

Stadionul Petrolul ; timp exce
lent ; tereu foarte bun ; spec
tatori : peste 14 000. Au mar cat : 
N. IONESCU (min. 7). CIUPITU 
(autogol mln. 22). OPRIȘAN (min. 
63). Raport de cornere : 6—9 ; ra
porta! șuturilor la poartă : 16—7 
(pe spațiul porții : 4—1).

PETROLUL : M. Ionescu — N. 
IOJcESCU. Tudorie, Ciupitu, Gru
ber — Crîngașu (min. 80 Moraru), 
COZAREK — OPRIȘAN, I. Cons
tantin, Angeleseu (min. 46 Din- 
cută), Moldovan.

„U’ CLUJ : Ștefan — Crețu, 
MIHAILĂ, Solomon, C1MPEANU
— ANCA, SOO (min. 80 Porațki)
— Uifăleanu, Barbu, Mureșan, 
Li că (mirt. 62 Munteanu).

A arbitrat C. NTCULESCU 
■**♦*★, ajutat la linie de N. 
Petriceanu și Gh. Retezan (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi: 10.
La tineret-rezerve : Petrolul — 

„U“ Cluj 1—1 (1—0).

în tabăra adversă, jocul s-a legat parcă și mai greu,. Năstase ma
nifestă in continuare un uimitor... spirit de echipă, obligindu-l pe Va
lentin Stănescu să-l aducă pe Gigi Tătaru în finalurile meciurilor. Dar 
această eclipsă prelungită nu mi se pare lucrul cel mai grav. Cheia 
lipsei de sudură a liderului, victorios ieri fără glorie, este detașarea cu 
care evoluează cei doi mijlocași. S-ar putea spune că Dumitru și Vigu 
joacă fără să se privească. Se pare că ei sînt angajați într-un duel 
de prestigiu personal, cu totul de neînțeles in cadrul eforturilor pe care le 
depune Steaua. Au fost momente cînd acești doi mijlocași s-au depărtat 
cu bună știință, pentru a fi scutiți de obligația de a-și pasa mingea 
Dumitru, Tn mod special, după ce o sprlntat de vreo două, trei ori spre 
focul apărării argeșene, a devenit un simplu pieton, lăsind impresia că 
a pierdut un șiret printre firele gazonului și e foarte preocupat să-l 
regăsească,. <

Derby-ul Steaua — F. C. Argeș a fost un joc oarecare. S-ar putea, 
bineînțeles, invoca in sprijinul unei păreri contrare cele citeva curse ale 
lui Pantea, la începutul meciului, cele citeva driblinguri reușite ale lui 
Aelenei — unul dintre ele, om avut impresia, a fost la originea „întin
derii" lui Pigulea — s-ar mai putea invoca frumoasele volute ole lui 
Marian Popescu, dar toate acestea nu pot șterge lipsa de vlagă o 
atacurilor, care au făcut din Stan și lordache doi portari angajați de
seori în scurte dialoguri cu fotoreporterii.

Pe deasupra controverselor care însoțesc calitatea acestui Joc există 
un argument greu de combătut, De-a lungul celor 90 de minute, multi 
spectatori s-au întrebat cine este jucătorul cu nr. 6 pe tricoul alb. Unii 
au fost de părere că e Mustețea. Alții și-au spus că e Roșu. „Șesarul" 
a fost deosebit de aprig in joc, a plutit o dată deasupra careului Ste
lei, a sprintat de citeva ori pînă spre linia porții și a comis o singură 
greșeală, e adevărat, fatală : cea de la golul lui Voinea. Cu excepția 
acelei greșeli, Jucătorul cu nr. 6 n-a fost cu nimic inferior vedetelor de 
pe teren. Numele lui este Neculce. Cu asta n-am spus nimic. Sau. poate 
că om spus foarte mult..!

loan CHIRILA

„REDUTA BONE"
vl

S-A DOVEDIT INEXPUGNABILA
ARAD, 15 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Antecedentele destul de simple 

referitoare la șansele .obiective ale 
celor două echipe ne duceau la 
concluzia logică că numai o formă 
de zile mari a apărării oaspe-co- 
tatâ printre cele mai „subțiri" din 
atcualul campionat — ar fi putut 
aduce acestora satisfacția unui 
succes sau a unui semisucces. 
Pentru că, în ceea ce privește ra
portul de forțe pe planul ofensi-

Stadlon t,JiuI“; timp închis ; te
ren prost, alunecos; spectatori 
4 000. Au marcat : SZABADOS
(min. 48), MULȚESCU (min. 70), 
ROZNAI (min. 77). Raport de cor
nere : 8_ 5. Raportul șuturilor ia
poartă : 22—8 (pe spațiul porții : 
10—4).

JIUL : Ion Gabriel — GEOR
GESCU, Tonca, Stocker, Onuțan 
— Naghy, LIBARDI — Stan Ga
briel (min. 42 Szabados), Roznai, 
Stolan (min. 70. Urmeș). MUL- 
ȚESCU.

S. C. BACAU : Cizic — Mioe, 
CATARGIU, Veiicu, Margașoiu — 
Sinăuceanu, HKIȚ C U — S. 
AVRAM, Pană, Rugiubel, Florea 
(mln. 70 Comănescu).

A arbitrat VICTOR PADUHEA- 
NU ♦*★★*, ajutat la linie de 
A. Bentu și M. Buzea, -toți din 
București.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret rezerve ; Jiul _ S.C. 

Bacău 3—3 (1—2).

STEAGUL ROȘU 1(0)

Univ. CRAIOVA 1(1)

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

La fel ca în primăvară, in retorul 
campionatului trecut, cînd a obținut, 
tot pe acest stadion, o nesperată vic
torie. Universitatea Craiova a con
stituit și în partida de azi (n.r. ieri) 
un adversar extrem de dificil, de 
incomod, pentru Steagul roșu. S-a 
făcut remarcat acest lucru încă de Ia 
începutul jocului, cînd echipa craio- 
veană, stăvilind relativ ușor primele 
acțiuni ofensive ale gazdelor, a ata
cat la rindu-i destul de periculos, 
reușind să ia conducerea (in min. 12), 
in urma unui corner, cînd fundașul 
V'elea a înscris spectaculos, printr-o 
foarfecă ce l-a surprins (era, de alt
fel, mascat de cițiva jucători) și pe 
Adamache. Evoluînd, în continuare, 
deschis, insistînd în atac ori de cite 
ori aveau prilejul, oaspeții au fost 
chiar pe punctul de a-și mări avan
tajul, în min. 40, dar Bălan (total 
neinspirat în acest meci) a irosit 
mult prea ușor o minge primită din 
urmă, de la Ivan, șutind pe Ungă 
poartă dintr-o poziție foarte favo
rabilă.

Bineînțeles, și stegărîi au avut tn 
această primă parte a meciului — 
care ni s-a părut echilibrată — oca-

vei, indicii de eficacitate ne în
dreptățeau să recunoaștem _ din 
capul locului un sensibil echilibru 
valoric. Ceea ce s-a și confirmat, 
apărarea oaspeților prinzînd o zi 
de aur, am spune, în care toți 
cei 11 jucători au luptat eroic ca 
pe redută, în fața valului de a- 
tacuri arădene, neputincioase în 
cele din urmă de a străpunge zi
dul inexpugnabil din suprafața 
porții lui Nagel.

In prima parte a jocului, gaz
dele au avut o ușoară superiori
tate teritorială, dar au preferat 
atacuri poziționale prelungite ți cu 
complicate soluții de finalizare. 
A.S.A., în schimb, a acțonat ceva 
mai simplu și pe conaraatac, cre- 
indu-și cîteva situații periculoase 
la poarta lui Vidac pe care im
precizia sau ezitarea atacanților 
săi le-au făcut nefructicabile. Ca 
aspect general, repriza I a fost 
destul de puțin interesantă, cu 
rare acțiuni ofensive și sărace în 
ocazii de gol. Dintre acestea me
rită a fi menționate cele ale lui 
Axente (min. 12), Condruo (min. 
38) și Mureșan (min. 16). După 
pauză, jocul e ceva mai viu, mai 
disputat, mai spectaculos, cu sec
vențe chiar de dramatism. A.S.A. 
renunță aproape total la ofensi
vă și, de la Nagel pînă la Hajnal, 
alcătuiește o apărare pe linii suc
cesive care se opune cu înverșu
nare golului. în aceste condiții, a-

Stadionul U.T.A. ț timp ploios, 
reoe; teren moale, alunecos; spec
tatori: aproximativ 6.000 Raport 
de cornere : 10—5. Raportul șutu
rilor la poartă : 17—5 (pe spațiul 
porții : 7—0).

U.T.A. : Vidac — BtRAU, Pîrvu, 
POJONI. Popovicl — Condruc, 
PETTESCU — Axente (min. 59 
Sima), Broșovschl, Domide. KUN.

A.S.A. t Nagel — SZDLLOSI, 
Unchlaș, ISPIR, Czako — NAGHI, 
B»lon! — Varadi,' Fazekaș, Murei 
șan, HAJNAL.

A arbitrat CONSTANTIN PE- 
TREA ★ *★**, ajutat la linie de 
C. Dlnulescu șl V. Murgășan (toți 
din București)

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : U.T.A. — 

A.S.A. 2-0 (2—0).

rădenii atacă neîncetat și se gă
sesc de cîteva ori, prin Domide, 
Sima, Kun și Broșovschi, atît de 
(aproape de reușită, incit toată 
lumea se ridică în picioare ca să 
salute momentul victoriei. Certitu
dinea succesului devine și mai 
mare în ultimele minute de joc, 
cînd BolSpi, eliminat de arbitru în 
min. 80, pentru atitudine nespor
tivă, lasă un gol imens în apăra
rea oaspeților. Dar A.S.A. rămasă 
în 10 oameni își va strînge și mai 
mult rîndurile și va rezista pînă 
în ultimul minut al partidei, și
pînă la ultima picătură de ener
gie, obținînd o egalitate prețioasă
și meritată.

Mihai IONESCU

DE VINĂ NU SÎNT ARBITRII!
zii de gol, dar Gyorfi (mîn. 20) și 
Balint (min. 39) s-au pripit în fazele 
respective, trimițînd mingea — cel 
dinții cu piciorul, al doilea cu capul 
— în afara spațiului porții.

După pauză, antrenorul Proca a 
trimis în teren, pentru a da mai 
multă forță atacului, pe Florescu și 
Șerbănoiu, măsură ce s-a dovedit in
spirată. Stegarii încep repriza cu 
atacuri în trombă și numai după două 
minute Florescu aduce egalarea. re- 
Iuînd din apropierea liniei porții, în 
plasă, o pasă primită de la Pes- 
caru.

După acest gol, pentru a menține 
rezultatul de egalitate, craloveniî l-au 
retras pe Deselnlcu pe linia funda
șilor centrali, postură In care el a 
rămas pînă la sfîrșit. Gazdele domină 
aproape tot timpul, in unele perioade 
foarte autoritar, dar craiovenii se 
apără cu înverșunare, folosind, însă, 
și antijocul (degajări intîrziate, mingi 
aruncate în tribune).

Tn mln. 70, arbitrul anulează, jus
tificat, pentru motiv de ofsaid, un 
gol Înscris de Pescaru, dar decizia 
sa a sporit starea de tensiune din 
teren și din tribune. Un spectator pă- 

'trunde pe gazon (fiind apoi repede e- 
vacuat), jocul devine tot mal nervos, 
rezultatul se menține, publicul îi flu

ieră îndelung, în final, pe arbitri, 
dar este totuși adevărat că echipa 
brașoveană n-a avut o zi prea bună, 
iar dacă n-a reușit să cîștige, de 
vină nu sînt „cavalerii fluierului".

Constantin FIRÂNESCU

Stadionul Tineretului ; timp 
schimbător, spre sfîrșit ploaie : 
teren moale ; spectatori : aproxi
mativ 8 000. Au marcat VELEA 
(min. 12) și FLORESCU (mln. 47). 
Raport de cornere 8—2. Raportul 
șuturilor la poartă : 20—8 (pe spa
țiul porții. 8—3).

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
rVĂNCESCU, Jenei, NAGHI, An- 
ghelini — Cadar, Balint (min. 46 
Șerbănoiu) — Anghel, Gherghell 
(min. 46 Florescu), Pescaru. 
Gyorfi.

UNTV. CRAIOVA : Oprea — Nl- 
culescu, BADIN, SAMEȘ, VELEA 
_ STRÎMBEANU, Deselnicu, Ivan
— Tarălungă, Bălan (min. 77 Min- 
cloagă). Marcu.

A arbitrat : P. SOTIR (Mediaș) 
**♦*, ajutat la linie de V. Cioc 
(Mediaș) si F. Coloși (București).

Trofeul Petschovschi : 6.
La tineret-rezerve : Steagul roșu

— Univ. Craiova 2—0 (0—0).

ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI -ULTIMELE REZULTATE

GAZDA J.O. DE IARNA 1976 VA FI CUNOSCUTA ÎN FE
BRUARIE 1973

LAUSANNE, 15 (Agerpres). — Comite
tul internațional olimpic (CIO) a Co
municat că a primit din partea ofi
cialităților orașului american Denver 
(Colorado) știrea renunțării definitive 
la organizarea în . 1976, a Jocurilor O- 
limpice de iarnă. Toate orașele care 
și-au depus candidatura de a organiza,

în locul orașului Denver. Olimpiada 
de iarnă, trebuie să transmită pînă la 
15 ianuarie 1973 și asentimentul comi
tetului olimpic național respectiv. O- 
rașul care în 1976 va găzdui această 
mare competiție va fi cunoscut 5n 
cursul lunii februarie, cu ocazia unei 
ședințe programată la Lausanne.

MECIURI INTERNATIONALE AMICALE DE FOTBAL

La Dusseldorf : R. F. a Germaniei — Elveția 5—1 (2—0)
La Winterthur: Elveția (B) — R. F. a Germaniei (B) 1—3 (1—3).

Alte amănunte in ziarul de miine.

ECHIPA DE RUGBY 
A FRANȚEI PENTRU 

MECIUL CU ROMÂNIA
PARIS. 15 (Agerpres). — Federația 

franceză de rugby a alcătuit echipa 
care va întîlni duminică 26 noiembrie, 
la Constanța, selecționata României. 
Iată componența formației ț fundaș — 
Michel Droitecourt (Montferrand), trei 
sferturi — Jean Pierre Lux (Dax), Jean 
Trillo (Băgîes). Claude tfourthe (Dax), 
Andre Campaes (Lourdes) ; Jean-Ple- 
rre Romeau (Montferrand) — uvertură, 
Jacques Fouroux (La Voulte) — gră
madă, Unia a treia — Paul Boemouret 
(Agen), Walter Spanghero (Narbonne) 
— căpitanul echipei, Olivier Saisset 
(Bezlers) ; linia a 2-a — Alain Este
(Beziers), Elie Cester (Valence); linia 
1 — Jean Racabal (Bayonne), Rend 
Benesis (Agen). Armand vaquerin 
(Beziers).


