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^Tenismanul român a cîștigat a 7-a finala • O. performantă 
fără precedent • Smith râmine pe locul doi • Au fost fixate 

grupele în „Turneul campionilor" de la Barcelona
Cursa maraton a tenisului a tre

cut de linia albă a sosirii. Odată cu 
disputarea finalei în ultimul turneu 
— indoor-ul britanic — se încheie 
ce-a de-a doua ediție a „MARELUI 
PREMIU — F.I.L.T.11 (Federația In
ternațională de Laun Tenis), com- 
petiția-circuit care desemnează pe 
cel mai bun tenisman âflat sub egi
da forului internațional. El este, du- 

cum se știe, un sportiv român.
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10. Patrick Proisy 
1?. Jaime FUlol (Chile) IM p (23);

Colin Diblev (Australia) 127 p

ILIE NASTASE (România)
Stan Smith (S.U.A.)
Manuel Orantes (Spania)
Jan Kodes (Cehoslovacia) 
Andres Gimeno (Spania)

6. Bob Hewitt (R.S.A.)
7. Jimmy Connors (S.U.A.)
8. Tom Gorman (S.U.A.)

9. Andrew Pattison (R.S.A.) 204 p (21)
11. Cliff Richey (S.U.A.) 161 p (8); 1?, Jaime FUlol (Chile) 158 p (22); 13- 
Adriano Panatta (Italia) 129 p (14); 14. Colin Diblev (Australia) 127 p (>‘i: 
15—17. Roscoe Tanner (S.U.A.), Pierre Barthes (Franța) || B. PhiHtps 
(Australia) — 126 p; 18. Frew McMillan (R.S.A.) IM p; 15. Aleksandr MetreveU 
(L’.R.S.S.) 97 p; 20. Tom Okker (Olanda) 95 p... 20. Ion T>riac (România) K P.

Maestrul emerit al sportului ILIE 
NĂSTASE, își înscrie în palmares 
cea mai strălucită victorie obținută 
pină acum în carieră. Asul român 
termină distanțat in disputa cu cei
lalți supercampioni ai rachetei, în
cepută la 7 februarie, la Los Ange
les și încheiată simbăta trecută, la 
Albert Hall din Londra. El a cîștigat 
si această ultimă finală, învingîndu-1 
(pentru a șasea oară în acest sezon) 
pe al doilea jucător american, ambi
țiosul Tom Gorman. Acesta avea să 
declare după meci : „Azi am jucat 
bine. Dar ca să-l învingi pe Năstase, 
trebuie să joci excepțional..

în cuvintele de mai sus. sint sin
tetizate, parcă, trăsăturile caracteris
tice ale victoriei tenismanului ro
mân, pe parcursul întregului sezon. 
A participat la 24 de turnee din to
talul celor 33 ale Marelui Premiu. A 
cîștigat. șapte (Monte Carlo. Madrid, 

Toronto, Forest Hills. Seattle, 
și patru v-c- 
afara circi
,ru m.

Nisa.
Londra), fără a num: 
torii in concursuri di 
tulul. A fost în alte patru mari f:- 
r.ale (Salisbury, Hampton. Wimledoo. 
Baastad). unde a ocupat locul doi. Se

rești), din păcate, tocmai acel meci 
în care pentru echipa României ar 
fi contat atit de mult ca deținătorul 
premiului F.I.L.T. să fie în forma 
cea mai bur.ă. Iată, într-o succintă 
recapitulare, performanțele lui Ilie 
Năstase in 1972.

Pe locul doi al clasamentului final 
se află supereampionul american 
Stan Smith, cișiigătorul ediției de a- 
nul trecut a întrecerii. El a fost pre
zent in numai 9 finale, dar — ceea 
ce este caracteristic pentru el — a 
reușit să le ciștige pe toate. Urmea
ză. pe celelalte locuri fruntașe, cei 
doi ași ai ternului spaniol, Orantes 
si Gimeno, intre care se intercalează 
exelentul jutător cehoslovac Jan 
Nodes.

Primii opt clasați vor fi reuniți, 
pentru ultima oară, în acest sezon, 

- TURNEU AL CAM
PIONILOR", adevărata festivitate de 
premiere a întregii competiții. El 
este programat între 28 noiembrie si 
2 decembrie la Barcelona, în sala 
„Blaugrana". Participanții vor fi im-

După ziua primăvărateca de 
bată, bucureștenii s-au trezit ieri di
mineață sub un cer posomorit, plum
buriu. Apoi a venit și ploaia. Măruntă, 
rece, monotonă...

Și totuși, în ciuda vremii 
grupuri compacte, de copii, tineri și 
tinere se îndreptau spre, stadionul 
„23 August-1, încă din primele, ore

Radu VOIA

(CorJinta-e Lu paj,, s i a)

IN ETAPA DE IERI A DIVIZIEI A LA FOTBAL
_______________________________________________________________________________

DINAMO A CIȘTIGAT „ETERNUL DERBY“ CU STEAUA 
SI L-A EGALAT LA. PUNCTE PE ACTUALUL LIDER

• 14 echipe înșiruite pe o distanța de... 5 puncte ! • Petrolul, C.S.M. și II.T. A

au cucerit cite un punct prețios in deplascTre • Rapid, neinvins de șase etape

• Bucureștenii pe primele doua locuri in clasament

I

S-a dat startul in întrecerea celor mai mici participant!: băieți între Li 
și 13 ani.

ale dimineții. Toți erau 
dispuși, se zbenguiau, cîntau, sau dis
cutau aprins despre întrecerea la care 
urmau să ia parte : FINALELE PE 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI ALE CRO
SULUI ORGANIZAT ÎN CINSTEA 
CELEI DE A XXV-A ANIVERSĂRI 
A REPUBLICII.

Văzîndu-i așa

în Campionatele balcanice

TINERII SCRIMERI ROMÂNI
AU CIȘTIGAT PROBELE PE ECHIPE

LA FLORETA (m) Șl SABIE
Noua generație a mușchetarilor noștri continuă seria succeselor in 

cadrul campionatelor balcanice de scrimă care se desfășoară la Ankara. 
Deranjamentul intervenit, in ultimele două zile, pe circuitul telefonic res
pectiv ne-a împiedicat să aflăm amănunte așa incit ne vom rezuma să 
consemnăm lapidara informație a agențiilor de presă care constă din 
clasamentele finale ale probelor de floretâ-maseulin și sabie, ambele avind 
in frunte echipele României.

FLORETĂ MASCULIN: 1. ROMÂNIA 4 v ; 2. Grecia 3 v ; 3. Bulgaria 
2 v ; 4. Turcia 1 v ; 5. Iugoslavia 0 v. SABIE : 1. ROMÂNIA 4 v ; 2. Bul
garia 3 v ; 3. Turcia 2 v ; 4. Iugoslavia 1 v ; 5. Grecia 0 v.

Etapa a opta a campionatelor de volei

brâcați frumos, cu sacii de echipa
ment plini de toate cele trebuin
cioase, gindurile ne-au fugit cu un 
sfert de veac în urmă, spre anii cînd 
mișcarea sportivă democratică din 
România făcea primii săi pași, cînd 
se organizau cele dinții competiții cu 
caracter popular, adresate celor mulți. 
Fără îndoială câ mulți dintre com
petitorii de astăzi sînț copiii celor de 
ieri, ai unor oameni care și-au de
dicat o bună parte din tezaurul de 
entuziasm și pasiune al tinereții pro
movării exercițiului fizic, răspîndirii 
largi a ideii de sport.

★
Primul start fusese programat Ia 

ore. 9. Organizatorii, Ț, Dl,  1 
seră de la 7. Puțin mai tîrziu au 
apărut primii concurenți, iar către 
ceasurile 8 ale dimineții aleea care 
înconjoară marele stadion devenise

Valeria CHIOSE

grijulii, veni-

(Continuare in pag. a 2-a)

0 verificare utilă in vederea meciului
de rugby cu Franța:

SELECȚIONATA 
DIVIZIONARĂ
A ÎNTRECUT

PE FARUL
CU 45-0LA IASL PENICILINA A ÎNVINS GREU 

PE RAPID-ÎN CINCI SETURI!
>

• ••
19 (prin telefon, 
nostru). Orașul de 

încă de pe 
mult așteptatu'ui 
de rugby dintre 

României și Fran-

CONSTANȚA 
de la trimisul 
pe litoral a intrat 
acrim* în febra 
meci tradițional 
reprezentativele 
tei din cadrul Campionatului eu
ropean. Ne-am dat seama de acest 
aspect, 
ce 
in autobuze și

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Jiul
4. Petrolul
5. Steagul roșu
6. Universitatea
7. C.F.R. Cluj
8. U.T. Arad
9. S.C. Bacau

10. Farul
11. F.C. Argeș
12. Rapid
13. A.S.A. Tg. Mureș
14. Universitatea Cluj
15. C.S.M. Reșița
16. Sp. studențesc

CLASAMENTUL
(1-1)

(Cronicile in

(1—0) 
(0—0) 
(1—0)

23—11
17—12

(i-i) 
aminot

— Rapid
— C.S.M, Reșița
— Jiul
— Steagul roșu
— U.TA.
— Petrolul
— Steaua
— C.F.R. Cluj

1—1 
0—0
2—0
1—0 
1 — 1 
0—0
2—1

Sportul studențesc 
,.U" Cluj
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș 
Farul
Universitatea Craiova 
Dinamo
S.C. Bacău
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REZULTATE TEHNICE

Jin centrarea
victoriatana-cheie

cel puțin puiă 
lupta pentru primul 
ment, tie, dimpotrivă

dublă 
a încheia, 
primăvară, 
in clasa

și

ETAPA
C.S.M. Reșița 
Rapid 
Steagul roșu 
Dinamo 
Petrolul
Jiul 
C.F.R. Cluj 
U.T.A.

VIITOARE (26 noiembrie)
■— Universitatea Craiova
— ’A.S.A. Tg. Mureș 

Sport Club Bacău 
Universitatea Cluj 

Sportul studențesc 
Farul 
F.C. Argeș 
Steaua

15— 6
19—16
11—10
16— 15
14—14
8—12

19—15
9— 8

19—21
11—22
9—17

12—23

• Viitorul ȘÎ

a

Electra —performerele etapei S Meci întrerupt
campionatelor 

dominată de
Etapa a VIII-a 

diviziei A a fost 
derby-ul feminin Penicilina — Ra
pid, încheiat cu victoria la limită a 
ieșencelor. Dintre celelalte rezultate, 
mai importante ni se par 
voleibaliștilor băcăuani în 
piciului și victoria Electrei 
Iată amănunte de la cele 
niri programate ieri.

succesul 
fața Ra
ia Arad. 
10 întîl-

FEMININ

la 
Ioc 

(cum s-a 
intimplat) de a reaprinde bătălia clin 
fruntea clasamentului. Pierzind, lide
rul, chiar dacă nu și-a pierdut tro
nul, grație golaverajului, se vede 
acum expus pericolelor ce ar putea 
veni mai ales din partea lui Dinamo, 
de care a și fost ajuns Ia punctaj. 
Dincolo de satisfacțiile dlntr-o tabără 
și de decepțiile din cealaltă, din 
punctul de vedere al... campionatului, 
evident, rezultatul partidei Steaua — 
Dinamo reprezintă o creștere a inte
resului în jurul ultimelor etape ale 
turului.

Trecind la celelalte 6 meciuri jucate 
Ieri, ne vom referi la eele patru re
zultate de egalitate, deci la seraivlc- 
toriile obținute de U.T.A. la Constan
ța, Petrolul la Craiova, de C.S.M. Re
șița la Cluj și de Sportul studențesc 
la București, intr-un joc cu Rapid, 
poate mal dificil decît tuiul disputat 
in deplasare. Desigur, cu o rindunieă 
nu se face primăvară (mai ales in 
noiembrie !), dar. oricum, punctele 
elștlgate de eele două singuratece de 
la periferia clasamentului sînț da
tatoare de puteri, deși, practic, nici 
una nici cealaltă n-a făcut nici un 
pas înainte.

Etapa a fost caracterizată de ine
ficacitatea liniilor de atac care n-au 
Înscris decît 10 goluri, care, rapor
tate la cele 630 de minute de joc, dau 
o medie de un gol la 63 de minute ! 
Ceea ce a însemnat, pentru specta
tori, o lungă și neplăcută așteptare, 
mai ales ținind seama de vitregia 
vremii. Acestora, fotbaliștii le dato
rează o revanșă iu etapele viitoare. . 
(J. BEKARIU).

SE POATE JUCA
Foro: S. BACKSI

Șl FOTBAL 
DE FOARTE BUNĂ CALITATE!
DINAMO 2(1)
STEAUA 1(1)

Spectacolul fotbalistic a fost ieri 
pc deplin reabilitat în partida ve
detă a cuplajului interbucureștean de 
pe stadionul „23 August11, care a con
stituit, totodată, și derby-ul etapei. 
Dinamo și Steaua și-au onorat de 
astădată așa cum se cuvine cărțile de 
vizită, furnlzînd un joc de o factură 
excelentă, unanim apreciat de zecile 
de mii de spectatori zgribuliți din 
tribune, care au fost astfel recom
pensați pentru temerara lor prezență 
de clteva ore la stadion pe un timp 
umed și în condițiile unui frig pă
trunzător.

îndeosebi în primele 45 de minute 
cele două echipe fruntașe ale cam
pionatului nostru au oferit o dispută 
de adevărat nivel internațional. S-a 
jucat, de ambele părți. într-un ritm 
foarte rapid, cu acțiuni frumos con
struite, de o remarcabilă cursivitate

și vădind o tehnică bine pusă Ia 
punct. '

Evoluția liderului a fost, totuși, 
superioară in această perioadă sub 
raport ofensiv. Steaua a atacat mai 
mult și mai bine decît adversara sa, 
a avut o incisivitate sporită, pu- 
nînd deseori în pericol poarta aoă- 
rată de Caval. Verva lui Tătara 
(chiar șl a lui Volnea la Începutul 
meciului), fantezia lui Aelenei și de
cizia lui Dumitru au făcut U asis
tăm la numeroase faze dramatice 
în careul dinamovist. Dealtfel, Steaua 
a și reușit să ia conducerea in mir.. 8 
la o acțiune individuală a lui Du
mitru — tipică pentru el — care, 
după ce a driblat cițiva adversari, a 
șutat plasat din marginea careului.

Dinamo a egalat după numai un 
minut, prin Lucescu, care a insistat 
într-un duel cu Ciugarin, depose- 
dindu-1 și înscriind apoi din apro
piere, dar în continuare tot Steaua 
a fost, în mai multe rînduri, aproape

Constantin FIRANESCU

IAȘI, 19 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Aproape 3 000 de 
spectatori au fost prezenți ieri di
mineață în Sala sporturilor din lo
calitate pentru a asista la cel mai 
important meci al campionatului 
feminin : PENICILINA — RAPID. 
A fost o partidă speciiică de cam
pionat. dîrz disputată, cu multe faze 
de volei curat, satisfăcînd exigențe
le publicului. Totuși, trebuie să no
tăm că cele două formații au co
mis și multe greșeli (unele elemen
tare) — poate și datorită tensiunii 
nervoase — atît Penicilina cit si 
Rapid avind o evoluție oscilantă. 
Ieșencele, cu un atac mai precutant 
(dar cu o apărare fragilă, care a 
făcut cu greu față adversarelor), au 
reușit să-și adjudece o victorie la 
limită, victorie ce putea reveni la 
fel de bine și giuleștencelor. Punctul 
cel mai slab al Penicilinei a fost 
preluarea, care nu a funcționat de- 

t arareori satisfăcător.
întîlnirea a început in nota de 
►minare a ieșencelor care au 

reușit să ia un avantaj de patru 
puncte (5—1). dar pe care l-au 
pierdut treptat, permițind oaspete- 
lor să egaleze la 7 și sâ se desprin
dă in ciș'igâioare : 15—9. în setul 
următor, rolurile se inversează, 
Rapidul conduce cu 5—1, dar pier
de la diferență 7—15. Setul III de
butează sub aceleași asupicii ne
favorabile pentru gazde : 1—5, 2—6, 
3—7. dar giuleștencele nu merg în 
același ritm și Penicilina egalează, 
apoi iși adjudecă și acest set. Pi in
tr-un nou start excelent (6—0), for
mația Rapid se detașează și ciștigă 
setul IV, de această dată clkr (15—4) 
restabilind egalitatea : 2—2. Cel mai 
disputat set a fost cel decisiv, în 
care scorul a avut o evoluție inte
resantă : 0—2, 1—5, 5—5, 10—5,
13—7, 13—13 și 15—13 pentru Pe
nicilina, care ciștigă meciul cu 3—2 
(—9, 7, 10, —t, 13) și rămîne sin
gura echipă neînvinsă. Au jucat: 
PENICILINA — Aurelia Ichira, Ca
rolina Hantră (Adriana Albiș), Na
dia Brumă, Florentina Itu, Lucia 
Dobrescu (Cristina Popa), Ana Chi- 
rițescu ; RAPID — Mariana Baga,

ieri)

Concursul republican

Venera Zaharescu (Medicina) 
fructifică spectaculos o pasă 
primită de la Loreta Suda- 
cevschi. Fază din meciul Me
dicina București — C.S.M. 

Sibiu (3—0).
Foto; Vasile BAGEAC

Constanța Bâlășoiu, Eugenia Rebac, 
Martha Szekely. Florica Tudora (A- 
lexandrina Vraniță), Cristina Băltă- 
rețu (Petra Stoica). A arbitrat foar
te bine cuplul clujean V. Chiorea- 
nu — V. Moraru.

Emanuel FÂNTANEANU
MEDICINA BUCUREȘTI — C.S.M. 

SIBIU (3—0). Diferența 'valorică 
dintre sextetele celor două formații, 
strident favorabilă bucureștencelor, 
a făcut ca partida să nu aibă isto
ric pe parcursul celor 40 de minute 
cit a durat întîlnirea. Slbiencele, 
care au rechemat în echipă pe

(Continuare în pag. a 2-al

sală de popice din stațiunea Neptun a găzduit, timp de trei zile, actul

(Continuare în pag, a 3 a)

Moderna sală de popice din stațiunea Neptun a găzduit, timp de trei zile, actul 
final al celei de a 25-a ediții a campionatelor republicane individuale. Jucătoarele Și 
jucătorii calificați in finala pe țară, au onorat jubileul acestei Importante competiții 
prin întreceri pasionante, soldate cu rezultate valoroase. Titlurile de campioni pe 
anul 1972 au fost cucerite de cei mai merituoși sportivi : fldico Grozăvescu, Iile Băiaș 
(la individual), Cornelia Petrușcă — Cornelia Grecescu și Ilie Băias — loslf Tlsniănaru 
(la perechi). •

citiți in pag. a l-a cronica ințrecemw.

văzînd
se face

publicitate 
panouri, 

jocu- 
Ăstăzi 
rugby 

sta- 
asista 

Selecționata 
mari, cea

larga 
aici (pe 

pe străzi) 
noiembrie, 

iubitorii de 
loc în tribunele 

dionului „1 Mai“ pentru a 
la o avanpremieră, 
divizionară — în linii 
probabilă pentru meciul cu Franța 
— a susținut un meci de verifi
care cu divizionara A, Farul.

Vremea a fost potrivnică 
byștiior. Frigul, burnița și mai ales 
vîntul puternic au, influențat 
parte jocul. Disputa a dat cîștig 
de cauză selecționatei, care â sur
clasat formația constănțeană. Scor 
45—0 (10—0). Totuși, în ciuda sco
rului, Farul a fost un bun parte
ner de joc, reușind — mai ales în 
prima repriză — să pună sufici
ente probleme selecționatei.

Cum au jucat rugbyștii suscep
tibili să îmbrace duminica viitoa
re tricourile naționale?

Mult mai deciși și mai ambi
țioși decît au făcut-o în ultima 
ieșire publică. Evoluția, lor spec
taculoasă, pe alocuri, îndeosebi în 
repriza secundă, a plăcut, cu atit 
mai mult, cu cit au fost realizate 
nu mai puțin de 9 încercări prin 
Constantin (5). Motrescu (2), Pos- 
tolache și Niea. în completare, trei 
transformări și o lovitură de picior 
căzută, toate prin Durbac.

în general, mult îmbunătățit, jo
cul pachetului de înaintași, în spe
cial al liniilor a II-a și a ÎII-a.

Modesto FERRARINI

23

rug-

în

(Continuare in pag a 4 a)

toamna la lupte greco romane

MECIURI DISPUTATE,
ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI
CRAIOVA, 19 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Duminică dimi
neața, în Sala Sporturilor din loca
litate, s-au disputat ultimele par
tide din cadrul concursului republi
can de toamnă rezervat juniorilor 
Ia lupte greco-romane. ,

Mai mult decît in primele două 
zile de întreceri, partidele finale au 
fost extrem de disputate, lupta pen
tru primele locuri în clasamentele 
unor categorii de greutate fiind 
foarte echilibrată.

în aceste condiții tinerii luptători 
au făcut apel la toate cunoștințele 
tehnice și la ultimele resurse de 
energie pentru a-și apropria victoria. 
Meciurile P. ARCADIE (București) 
— Al Szabo (Cluj), D. FlȘIE (Si
naia) — M. Șoană (Buc.), FL. 
GHEORGHE (Călugăreni) — S. Ma
rinescu (Buc.), I. DULICA (Cîmpu
lung Muscel) — N. Mareș (Buc.), în 
care primii au obținut victoria, au 
fost îndelung aplaudate de specta
torii prezenți în Sala sporturilor.

Iată primii clasați (juniori mari) : 
cat. semimuscă : 1. C. ALEXANDRU 
(Constanța), 2. F. Gheorghe (Călu
găreni). 3. F. Marinescu (Buc.) ; 
cat. muscă : 1. N. GINGA (Buc),

2. M. Neagu (Constanța), 3. M. To
fan (Buc.) ; cat. cocoș : 1. I. DULICA 
(Cîmpulung Muscel), 2. N. Mareș 
(Buc.), 3. N. Jeles (Buc.) ; cat.
pană : 1. P. ARCADIE (Buc.), 2. Al. 
Szabo (Cluj), 3. N. Mudava (Cra
iova) ; cat. semiușoară : 1. D. POPA 
(Tulcea), 2. M. Ciutan (Buc.), 3. C. 
Salop (Constanța) ; cat. ușoară : 
1. T. HORVATH (Lugoj), 2. G. Cio- 
botaru (Galați), 3. M. Dreșcaru (Bo
toșani) ; cat. semimijlocie : 1. V.
PRENȚU (Bacău), 2. I. Ciobotaru 
(Timișoara), 3. C. Anghel (Buc.) ; 
cat. mijlocie : 1. V. GABOR (Ga
lați), 2. R. Tîmpescu (Bacău), 3. V. 
Mihai (Galafi) ; cat. semigrea: 1. C. 
LECA (Cîmpulung Muscel) ; 2. Al, 
Toth (Timișoara), 3. M. Danilov (Ti
mișoara) ; cat. grea : 1. Z. SZILLAX 
(Buc.), 2. M. Iordache (Buc.), 3. Ch. 
Dolipschi (Buc.). Cîștigătorii la :u- 
niori mici (în ordinea categorii) ) : 
D. Fîșie (Sinaia), S. Botez (Iași). St. 
Ilusu (Rădăuți), A. Neagu (Con
stanța), D. Mizileanu (Buc.), FI. 
Gheța (Timișoara), FI. Gherinc 
(Iași). V. Neagu (Constanta). S. Jido 
(Brașov) și L. Glie»- ’>i â (Buc.).

Mihai TRANCA



Sportul
BASC H E T REZULTAT NEAȘTEPTAT IN ETAPA DE IERI HANDBAL

POLITEHNICA CLUJ—UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 67-58!

IN CAMPIONATUL MASCULIN

Meciurile desfășurate în cadrul 
campionatelor naționale de baschet 
(etapa a Vl-a la băieți, etapa I la 
fete) s-au încheiat cu următoarele 
rezultate.
A MASCULIN

6, Oczelak 24, îoneci 6 pentru 
Steaua, respectiv Eta. Niculescu 2, 
Dikay 7. Bulat 12, Andreescu 4, Wl. 
Niculescu 
Cîmpeanu 
M. Aldea 
VAN).

4, Mălușel 20, Chiciu 10, 
18. Au arbitrat bine dr. 
și N. Iliescu. (Paul IO-

FEMININ

POLITEHNICA CLUJ - UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 67—58 
(38—33). Studenții clujeni au rea
lizat o mare surpriză (rezultatele 
anterioare ti indicau net favoriți pe 
timișoreni), dar pe deplin meritată. 
Baschetbaliștii de la Politehnica au 
aplicat o apărare agresivă (în care 
a excelat Moraru), iar în atac au 
folosit contraatacuri (Barna și Moi- 
sin au fost cei mai buni la acest 
capitol), surprinzîndu-și deseori ad
versarii. Din rîndul oaspeților, doar 
Cîmpeanu și, într-o oarecare mă
sură, Czmor, au evoluat la valoa
rea obișnuită, ceilalți jucători fiind 
o palidă imagine a nivelului lor 
real. Au înscris : Barna 17, Moisin 
17, Roman 14, Banu 9, Moraru 6, 
Voicu 4 pentru Politehnica, respec
tiv Cîmpeanu 18, Czmor 15, Io- 
nescu 10, Minius 6, Roxin 5, Mă- 
năilă 4. Au arbitrat foarte bine 
G. Chiraleu și A. Anastasescu. 
(Mircea RADU — coresp.).

FARUL
BUCUREȘTI 67—61 (36—29). Rapl- 
diștii, cu Tutsuglan, Cr. Popescu, 
Vlădescu, Predulea și Stănescu ju
cători de bază, au evoluat destul 
de bine. Experiența oaspeților și e- 
lanul gazdelor au creat un spectacol 
dinamic, în care subtilitățile teh
nice au constituit „sarea și pipe
rul" întrecerii. Baschetbalist» de la 
Farul au cîștigat pînă la urmă, 
dar merite pentru frumoasa propa
gandă făcută acestui joc sportiv au 
ambele echipe. Cele mai multe 
puncte : Spînu 21, Purcăreanu' 16 
pentru Farul, respectiv Cr. Popescu 
14 și Vlădescu 11. Au arbitrat ex
celent dr. M. Aldea și C. Negu- 
lescu. (L. BRUCKNER — coresp.).

Partida Voința București — Uni
versitatea Cluj va avea loc în ziua 
de 1 decembrie, iar Dinamo și Po
litehnica București joacă astă-seară. 
în

CONSTANȚA - RAPID

sala Dinamo (ora 19).

STEAUA — I.C.H.F. 94—77 (39—
37). Acest meci (disputat sîmWătă), 
considerat drept unul din derbyu- 
rile bucureștene, a debutat specta
culos. Componenții ambelor echipe 
au înscris deseori prin aruncări pre
cise de la semidistanță și prin fi
nalizarea contraatacurilor. în apă
rare, am remarcat folosirea în re
petate rînduri a procedeului cunos
cut Sub denumirea de „capac". Ca 
urmare a disputei aprige, tabela de 
scor a indicat. în această parte a 
partidei, un evident echilibru valo
ric : 9—9 (min. 5), 21—21 (min. 10). 
în continuare, însă, I.C.H.F. a luat 
un ușor avans <37—23). Dar. prof. 
Vasile Popescu, antrenorul ste’.ițti- 
lbr, a sesizat dificultățile prin care 
trecea formația sa și a procedat la 
introducerea lui Dimancea și Ocze
lak în teren. Aportul acestora a 
dus la restabilirea echilibrului : 
31—31 (min. 15). După pauză, sur
priză. în numai două minute. Steaua 
a realizat un adevărat tur de forță, 
distanțîndu-se la 20 de puncte: 
59—39! In aceste minute a fost 
pecetluită soarta echipei I.CJI.F, 
care nu S-a mai putut apropia de 
adversara sa. Au înscris : Ta rău 21. 
Grădișteanu, 3, Savu 6. Pirșu 14. 
Gheorghe 10, Poleanu 4, Dimancea

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
MASCULINE

STEAUA 
Dinamo 
„U- Cluj

1.
1.
3.
4> LC.H.F.
8.
4.
♦.
8.
4.

lt.
ÎL
U.

Vniv. Timin 
raru;
t.E.r.8.
voațș
Po'4. Cluj
Rapid
Academia JCLtar* 
PvX But.

t 
a 
s
I 
a 
a 
a
s J
II

« 
I 
j
4 
«
1 
i

I» 
1» 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

CRIȘUL ORADEA — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 50—73 (20—38). 
Ambele echipe au acționat confuz, 
dar în vreme ce jucătoarele de la 
Crișul au manifestat și o inefica
citate supărătoare, cele de la Poli
tehnica au fost foarte precise în 
aruncările de la coș executate de 
sub panou. Ca urmare, ele au cîș
tigat cu ușurință. Au înscris : 
Czege 12, Bodor 10, Topor 8, Hor
vath 8, Balogh 6, Vidican 4, Popa 
4 pentru Crișul, respectiv Savu 18, 
Ciocan 17, Szabados 9, Boca 9, 
Predescu 8, Demetrescu 5, Capotă 4, 
Amoftioaiei 3. Au arbitrat bine G. 
Berekmeri și I. Szabo. (I. BOITOȘ 
— coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — VO
INȚA BUCUREȘTI (55—113) (32— 
47). Mureșencele au debutat neaș
teptat 
schimb 
foarte 
(28 p),
lescu (22 p) și T. Rădulescu 
excelente realizatoare. Au arbitrat 
bine E. Sarossy și D. Crăciun. (C. 
ALBU — coresp.).

SANATATEA SATU MARE — 
UNIVERSITATEA CLUJ 76—57 
(26—36). Timp de 25 de minute în
trecerea a fost echilibrată. Din mi
nutul 26. însă, sătmărencele au 
tacat 
treptal 
rică. meritată chiar 
diferență. Cele t 
P*«p 22. Benecek 
taki 12 pe:
MuMer 17, Neta 14. Anca 6. (G. 
VIDA — coresp.).

Meciul I E.F_S. — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA va avea loc la 
30 noiembrie.

de slab în divizia 
bucureștencele au 

bine și au avut în 
Roșianu (23 p). L.

decis și

A. In 
jucat 
Ionaș 

Rădu- 
(20 p)

a-
s-au distanțat 
ictorie catego- 
$i la această

6. M
Sănăta:

puncte 
:1X Pa

O NOUĂ SURPtaZĂ: „U“ CLUJ
A ÎNVINS PE DINAMO BUCUREȘTI!
PITEȘTI, 19 (prin telefon, 

trimisul nostru).
Duminică după-amiază s-a 

putat runda a IlI-a a primului 
turneu de sală al campionatului 
masculin de handbal, divizia A. 
Iată o succintă relatare a meciu
rilor.

<le Ia

dis-

combinativ în atac, a controlat 
meciul, luptînd cu șanse, ce pă
reau 
rie.
pe suportul unei pregătiri 
mai bune, băimărenii s-au 
detașa : 15—13 (min. 48),

ifAtWIWLIW

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 17—16 
(11-10).

Meci extrem de echilibrat ți, 
prin aceasta, surprinzător ca des
fășurare dar și ca scor final. Stu
denții, ajunși se pare în criză de 
formă, au evoluat șters, fără lu
ciditatea și verva lor caracteris
tică. Avînd în față o formație cu 
posibilități limitate, Voința n-a 
cedat pasul nici un moment, s-a 
ambiționat în apărare și evoluînd 
calm, 
la un 
mare 
Scorul 
ță strâns. Universitatea conducînd 
decisiv doar într-un singur mo
ment (9—6. min. 22). Au marcat : 
Cosma — 9. Cir lan — 3, Ștef —2, 
Szabo, Linca. Mintiei — Universi
tatea. Murețan — 7. Dumitru • 
Roșescu. Unic. Dima. Popescu, 
ghel — Voința. Au condus : C. 
pățînă ți T. Ene (Buzău)..

uneori certe, pentru victo- 
Abia spre sfîrșitul întîlnirii, 

fizice 
putut 

17—14 
(min. 52). Ei au obținut astfel o 
victorie meritată, pentru care însă 
au muncit mult. Autorii golurilor : 
Palko — 4, Panțîru — '4, Ignătes- 
cu — 4, Alboalca — 2, Stoica 
Rotaru — Minaur, Paraschiv 
Dioc — 4, Kuhn — 3, Badea 
Cucu și Bădău — Troțușul. 
condus :
nu.

-2,
- 4, 
-2, 

Au 
V. Sidea și P. Cîrligea-

cu răbdare în atac, a fost 
pas de a realiza cea mai 
surpriză a campionatului, 
s-a menținut în permanen-

BAIA MARE 
MUNICIPIUL

— 4, 
An.

. Că-

GH.

ț

INDEPENDENTA SIBIU — DI
NAMO BRAȘOV 14—12 (9—8).

Dispută îndîrjită, în care sibienii 
jucind, în sfîrșit, cu luciditate și 
calm, au putut să-și pună mai 
bine în valoare calitățile. Indepen
dența a dominat partida de la 
început, știind să joace mai bine 
în apărare, motiv pentru care 
chiar și atunci cînd dinamoviștii 
au avut o puternică revenire (min. 
32 : 10—10) a putut să iasă cu bine 
din acest moment dificil, 
menționa că la fel ca în 
meci al turneului, cel cu Steaua, 
portarul sibian Belu a făcut o par
tidă excelentă. Au înscris : Schmit
— 8. Rot — 2, Petri, Hietsch, Oa- 
nă și Schneap — Independența, 
Messmer — 3, Roner — 3, Schmit
— 2. Luțaș — 2, Willisch, Titeș — 
Dinamo. Âu condus : Gh. Popescu 
și P. Tîrcu.

Vom 
primul

DIN NOU 0 ETAPĂ A GAZDELOR
Seria

SINGURA

i: POLITEHNICA IAȘI

BENEFICIARA în deplasare
BUCUREȘTI —
2—0 (1—0). Bucu-

MINAO 
TROTUSUL 
GHEORGHIU-DEJ 17—15 (11—11). 

nire La fel de echilibrată ca 
ma. Minaur n-a mai avut 
trzi ți pofta de joc din

jHxvxdentele partide. Punctele for
te ale echipei (Palko. Panțîru și 
Negovan» evoluînd modest, fără a- 
pîomb. îr> aceste condiții, Troțușul, 
cu an j:c bun, activ în apărare și

FINALELE CROSULUI DE MASA „A 25-a ANIVERSARE A REPUBLICII'1
(Urmare din pap l)

un furnicar. Foarte serioși, atenți. cu 
un aer de rutină sportivă, băieți ți 
fete, care mai purtau cravate de pio
nieri, 
teului.
marile 
dădeau 
despre

Primul loc in elasan-.ei 
pe l-a cucerit Sectorul 
Sectorul 8 și Sectoarele

7tul pe eehi-
4. urmat de 
3 și 6.

efectuau... recunoașterea tra- 
Așa se face la toate 
concursuri ! Profesorii le 

indicații tehnice, le vorbeau 
ritm și despre dozarea efor

tului. ÎI sfătuiau ce tacticâ să aleagă, 
în toată această atmosferă domnea un 
aer de seriozitate șl, am spune, de 
competență.

♦
- Competiția, în sine, a pur
tat amprenta vîrstei celor care 
se întreceau. A fost tinerească, 
animată, aprigă ți pasionantă. 
O plecare cu 400 de concu- 
rențl reprezintă prin ea însăși 
o priveliște incîntătoare.

Emoții pe traseu, emoții pe 
margine. Profesorii încearcă 
să strige ceva elevilor ior, dar 
nimic nu se poate auzi in va
carmul curtri. PiIaRă
înfofolite ai miauci sak ac»- 
brele. CoorurecțiL Tntă. nu or-

★

în încheiere o scurtă 
prof. Constantin Pirvu. 
C.M.E.F.S., care a coordonat acțiunea.

„Reluarea tradiției crosurilor de 
masă mi se pare o idee bună si ge
neroasă. iar faptul că la această com
petiție au participat in toate fazele 
ei peste 10 000 de copii și tineri de
monstrează faptul 
tirS se bucură de 
Pentru a finaliza 
liul municipal a 
sala de atletism de la Complexul 
August" să fie pusă in fiecare hmi. 
timp de 4 ore (două dimineața șâ

declarație a 
metodist al 

ine a.

ci alertarea atie- 
• mare audiență, 
concursul. Consi- 

luat inițiativa ca

două după-arr.;ază la dispoziția celor 
care s-as evidențiat cu prilejul fina
lelor crasoln .A 25-a aniversare a 
Republicii”. Slut convins că dintre 
preaiațiî de astăzi, si nu numai din
tre ei. se vor ridica noi cadre de 
nădejde pentru atletismul nostru.

As dori să mulțumesc, prin inter
mediul ziarului, tuturor celor care 
■e-an dat colaborarea la reușita com
petiției : Cnmilinlui municipal al sin
dicatelor. Comitetului municipal U.T.C. 
si Coosilinlni pionierilor, conducerii 
liceului .Emil Kaeoriță" care a pus 
la dtapauiție sălile sale pentru a 
patra fi talc si te ca vestiare. Vom 
căuta să permanentizăm practica cro- 
sarflar de mesă (primăvara și toam
na . deoarece s edem in aceasta o 
poartă de iatrar* in atletism.

Este. firi Îndoială, o Inițiativă

UNIVERSITATEA CLUJ — 
DINAMO BUCUREȘTI 23—22 

(13—11) !
Nu este nici o exagerare dacă 

acordăm acestui meci premiul de 
frumusețe al campionatului. Cel 
puțin pină acum nu ne-a fosl dat 
să vedem un joc cu atîta risipă de 
energie, cu o bogăție de execuții 
tehnice și răsturnări atît de spec
taculoase ale scorului. Au marcat : 
Schobel 8, Tudosie 6, Chircu 4, 
Stuparu 3, Popa și Sașgo — Uni
versitatea. Moldovan 6, Dan Ma
rin 5. Licu 3. Samungi 2, Papp 2, 
Crabovschi 2, Coman și Penu — 
Dinamo. Au condus : VI. Cojocaru 
(Craiova) și R. Iamandi (Buzău).

STEAUA — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 13—12 (8—8).

Nici lidera clasamentului n-a fost 
scutită de emoții în acest meci, vic
toria ei conturîndu-se abia în ulti
mele 5 minute.

Au marcat Gruia 5. Birtalan 3, 
Kicsid 2. Stockl 1, Drăgâniță 1 — 
Steaua. Gunesch 10, Ivan 1, Diliță 1 
— Politehnica.

Au arbitrat Gh. Lungu (Brașov) și 
D. Purică (Ploiești).

Călin ANÎONESCU

«a

VOLEI ETAPA A OPTA A CAMPIONATELOR

Alexandru Aldea (catigoria 17—19 ani . 
e!Cu in anul III la Grupul țcolar ■_ 
tromăgnetica, trece primul linia ce to-'.-e.

Foto : N. DRAGOȘ

măresc gcclt . saw iarez 
fugi rit mai r«c>eâe si « 

ringL Cine an a asista: aări 
ată la o asemeces 

nu-și poate da s»a 
dezvoltat este inst:m 
trecere la copii 
cită ambiție si 
investite intr-o co*r.pe:-ne 
capătul căreia se ați trer 
piome si trei medals pe: 
cei mai bur i.

*
Să-i fac un. așadar, canea 

pe ce: mai buni:
FETE. Cateearia 11—U

86 ta): 1. Ev-.ta I »s-4 g 
rui 8-, 2 %(:•■»• a Crises

3. Mardale-.a
14 aai we i 
lacob O. 1 
(41. X Fiorica 
aai <g*e ■>:
2. Ma-gareta 
lina Mircu

RAIET! 11—43 ani au 
. Ion Martora 1 AJn 

Tocu ®i. 1 lor. CovalseM 
14—14 aai 1M» ■> : L 5 -să 
M»*gd» A. 2 T-a a* Drago 
mtf -7X 1 A*wn Btareuia 8» 
17—19 Mi (im a): L A>s 
Aldea S'. 2. Mere; Rzara 1C 
X Manole Zisele*:; «X.

și —s 
lâ—j;-e p

K»

Ma:

<v>
-X

.Ț la 12 ți

ta$._ s

s-
v-dr 1.Î4 jâ ca eaprimare <
Ch» :3«t« iflx depuse
3u IXl 
lUwli Mile» oa

ieșî* îfi

twț tâ-si in <
sibiană <

ecerooesâ. fiind fo. -î*â~<a o.
ap-^su

evidență 
n-au pu
te «tiver-

"oare afla» 
ca.-» ae ape

_cia Pave_ 
i na •ve*-j 

srider.telcr, 
tehnică îndi*

■a

■rei (la 
cută a 
aia Qt

«eu.

de

! DE PE...
REZULTATELE DE IERI

PATINOARUL PLOIEȘTEAN

C23- 
tină 
• <*

HNAMO — TARUL (3—0 tțîc- 
la dhtanxnhțtijor nu a fost pusă 

un toorcen: i-b semnul între
it chiar dacă jucătoarele de 
Tarul au avat cîteva momente
i reus.te la mijlocul primelor
ii seturi, aproape asemănătoare 
evoluție a scorului : Dinamo s-a

nțaț la început cu ușurință 
7—31. dar constănțencde au 

>erat de flecare dată handi- 
L Dinamo însă a știut să-și 
la respect adversara și să cîș- 
fărâ emoții- Farul cu „excep

ție care aminteam, s-a com-
periaî modest Dintre jucătoarele 
sale ceva atai bine (dar sporadic) 
au evoluat Viorica Lutsch și Emi
lia Ccmega. D.namo. ea Helga Bog
dan :-tegr»tâ în sextet a arătat o 
rapaci'» crescută. Au arbitrat co
rect V. Savu ți A. Dinîcu.

Aurelian BREBEANU

Sub picăturile de ploaie, nu prea 
mări, dar care au căzut cu intermi
tență, pista hipodromului ploieștean 
și-a descoperit noi valențe : s-a trans
format In patinoar I Fără gheată, la o 
temperatură de plus cîteva grade, a- 
ceâstă nouă „particularitate" a cîmpu- 
lui de curse ne-a oferit „în premieră" 
— in 50 de ani de frecvență — spec
tacolul penibil al unor cai alune- 
cîrid șl prâbușihdu-se sub povara e- 
fOrtului — Satira. Sanda — și in 
consecință un rezultat final total vi
ciat. în asemenea condiții, refuzăm să 
credem în semnificația rezultatelor 
înregistrate! Ceea ce consemnăm în 
continuare rămîne de domeniul in
formativ. Henț — un mînz cu fuleu 
inâre și în plin progres — și-a adju
decat repriza a doua a „Premiului 
Tineretului", respingînd facil velei
tățile lui Viraj, care s-a comportat 
remarcabil în ambiția de a contesta 
titlul Rațiunei de șefă a generației 
de mînji. Excelent condusă de apran- 
tiul Boitan, Sonda a acoperit cu ușu
rință parcursul Premiului Ulmeni, 
dovedind condiție maximă persistentă, 
în baza căreia a suplinit toate specu
lațiile încercate de adversari. De 
subliniat: dublul succes al antreno
rilor Solcan și V. Gheorghe, cea mai 
mare ordine triplă realizată pe hipo
dromul ploieștean. 14 513 lei, și asoec- 
tul pasionant luat de către lupta în 
Cîăsamentil drivCrilor. Prin victoria 
repurtată cu Jofra — care ne-a ui-

mit. nu în eser.ță. d pena »îEj1 ri — 
Tănase l-a egalat oe T>. Mart*. Fse- 
care are cile 16 de vktrtL 
pârile sînt de pâri ea lui Tina»». Pre
zumția te barează si pe tactul ei. ta 
antrenori. Ttnase are aa au» tub- 
s’.anția’. în caz de egalitate, ar fi 
un argument ore? _mc4n:tor. Rezjl- 
taig tehnice: Curxa I: Sergent (M 
Ștefânescu). 38. Karlinga »prc „ 4. 
ordinea 17: cursa a 11-a: Fur--»: 
(G. Solcan) 34.1. Ja-gsn. Era
piu 7, Event 11. eeiinea 3L atdbaM 
triplă 170; cursa ■ III>a: Merte- 
des (N. Gheorghe) 36J Da-.satoe. O- 
breja, simplu X Event IX ordinea 
25, ordinea triplă 554: cana a 14 -a : 
Vestea (G. Solcan) 30.7, Sa‘ 
piu 2. “ 
cursa a
Măcieș, 
ordinea
cursa i
33,8, Viraj, Simplu 4. 
dinea 208 : cursa a 
(Gh. Tănase) 31,9. Orf 
simplu 25, Event 71. ordinea 60. or
dinea triplă 1 289 : Cursa a VHl-a : 
Fracția (N. Slmionl 4Î.9. Harllu. «fall- 
piu 91, Event 480. Ordinea 476. Pariul 
austriac ridicat la suma de Iei 13045. 
a fost cîștigat de două combinații 
cu 7 cal 
combinații 
Retrageri : 
misei.

hara, sim-
17. ordinea închisă : 

Sonda (N. Boitan) 33.5.
31. Event B. 

tripa 14 513 ;
(S. Or.acbe) 

Rvent 58. or- 
VH-a : jofi-a 

a Eliza.

Event
V-a :
Habar, simplu
97. ordinea

Vl-a : Henț

a lei 3 261 fiecare, ți 14 
cu 6 cai a 465 fieca-e. 
Fidela, Mandarina. Ko-

Niddy DUMITRESCU

_l" BUCUREȘTI — „U“ TIMI
ȘOARA (2—3). Întilnirea Celor două 
formații studențești a furnizat un 

pasionant care lăsa să se între- 
v&riă primă victorie din campionat 
a bucureștenceior. De altfel, la în
cep jt localnicele, practicînd un joc 
de bun nivel, an cîștigat două se
tări. însă spre finalul următorului 
: misorencele marchează o puterni
că revenire, neașteptată față de 
dtefâțurarea de pînă atunci a jo-

PROGRESUL 
GLORIA BUZĂU . 
reștenii au început partida cu multă 
prudență, dar treptat au pus stă- 
pînire pe joc, dominîndu-și net ad
versarul care a prezentat o forma
ție din rîndul căreia au lipsit doi 
oameni de bază : Badea și Juhas. 
Progresul a obținut meritat victoria 
la care a contribuit din plin com
portarea foarte bună a jucătorilor 
S. Dumitru și D. Georgescu. Golu
rile au fost marcate de Pali (min. 
24 — autogol) și Pîslaru (min. 77). 
A arbitrat foarte bine Ion Constari- 
tin-Pitești. (FI. SANDU).

S.N. OLTENIȚA — POLITEHNI
CĂ GALAȚI 1—0 (1—0). Joc de sla
bă factură tehnică. Unicul gol a 
fost marcat de gălățeanul Nan 
(min. 19) care a tritrils mingea în 
propria-i poartă. Bun arbitrajul lui 
Ilie Udrea-București. (Gh. EMIL, 
coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 2—0 (2—0). Au în
scris : Gheorgliiță (min. 31) și Coti
gă (min. 40). A condus foarte bine 
N. Buzea-București. (I. BALTAG, 
coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — POLITEHNI
CA IAȘI 2—2 (1—1). Joc extrem de 
disputat. Gazdele au trecut pe lingă 
victorie trimițînd de două ori min
gea în bară. Golurile au fost reali
zate de Bunea (min. 41) și Bivolaru 
(min. 77), respectiv Romilă II (min. 
36) și Lupulescu (min. 56). Compe
tent arbitrajul prestat de V. Liga- 
Galați. (C. ENEA, coresp.).

F.C. GALAȚI — DUNĂREA GIUR
GIU 1—0 (0—0). Dominare catego
rică 
ciat 
fără 
marcat de Toma (min.

tiat tine A, Pilostan-Conslanța. 
(Gh. ARSENIE, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 2—0 (1—0). Meci 
de luptă, sărac în faze spectaculoa
se. Au înscris : Orovitz (min. 4) și 
Haidu (min. 77). A condus bine C. 
Dragotescu-București. (D. ROȘIA
NU, coresp.).

METALUL PLOPENI — DELTA 
TULCEA 2—0 (2—0). Meciul s-a 
disputat sîmbătă. Au marcat : Alexe 
(min. 30 din 11 m) ș) Ciucu (min. 
34). Satisfăcător arbitrajul lui B. 
Ghețu-București. (I. TAnASESCU, 
coresp.).

ȘTIINTA BACAU — METALUL 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0). Partida a 
avut loc sîmbătă. Unicul gol a fost 
înscris de Grosaru (min. 6). A con
dus excelent I. Rus-Tg. Mureș. (Gh. 
DALBAN, coresp.).

(26 NOIEMBRIE)

1.
2.

Poli. Iași
Metalul Buc.

14
14

10
8

2 2 31—11 n
2 4 14- t 11

3. F.C. Galați 14 8 1 S 22—17 17
4. ș.N. Oltenița 14 4 3 3 18—17 19
5. Gloria Buzău 14 6 3 S 15—16 1*
6. Progresul Buc. 14 6 3 9 10—19 1*
7. Chimia Rm. V. 14 5 4 9 18—17 14
8. Metalul Plopeni 14 5 3 6 19—16 13

• 9. Știința Bacău 14 6 1 7 17—17 18
10. Delta Tulcea 14 4 5 5 12—16 18
11. C.S. Tîrgoviște 14 9 3 6 6—14 1»
12. C.F.R. Pașcani 14 5 2 7 17—19 18
13. Dunărea Giurgiu 14 5 2 7 14-18 11
14. Progresul Brăila 14 5 2 7 13—20 1»
15. Ceahlăul P. N. 14 4 3 7 10—15 11
16. Poli. Galați 14 3 3 9 10-22 »

a gălățenilor, care au benefi- 
de 23 de cornere, 
rezultat. Unicul

Seria a

rămase însă 
gol a fost

78). A arbi-

Iî-a:

A REALIZAT

ULTIMA ETAPA
Ceahlăul P. Neamț — F. C. Galați ; 

Dunărea Giurgiu — Progresul Bucu
rești ; Delta Tulcea — Știința Ba
cău ; C. s. Tîrgoviște — Metalul 
Plopeni ; Metalul București — Ș. N. 
Oltenița ;
C.F.R. Pașcani ;
Progresul 
mia Rm.

Politehnica Galați ■ 
Gloria Buzău 

Brăila ; Poli. Iași — Chi* 
Vîlcea ;

C.F.R. ARAD

SCORUL ETAPEI
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

MINERUL ANINA 1—0 (1—0). 
la o poartă, controlat în perma
nență de studenții timișoreni, care 
însă s-au jucat cu ocaziile. Singu
rul gol al partidei a fost marcat 
de Bojin (min. 36). A arbitrat foarte 
bine C. Dră^tilici-Tr. Severin. (C. 
CREȚU, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — F.C. 
BIHOR 1—0 (0—0). Partidă echili
brată, presărată cu multe faze 
spectaculoase la ambele porți S-au 
remarcat In mod special cei doi 
portari. Baumgartner (F.C. Bihor) și 
Cristea (Minerul). Punctul victoriei 
a fost realizat de Sasu (min. 75). 
Competent arbitrajul lui V. Pădu- 
reanu-București. (T. TOHATAN, co
resp.).

CORVINUL HUNEDOARA — O- 
LIMPIA SATU MARE 0—0. Oaspe
ții s-au apărat organizat și au reușit 
să obțină un punct 
minutul 85 Munteanu 
ratat un penalty. A 
A. Crișan-Ara<j. (M. 
resp.).

OLIMPIA ORADEA 
MÎȘOARA 2—0 (2—0). 
teren foarte greu ambele echipe au 
evoluat bine. Au marcat : Dosan 
(min. 22 — autogol) și Bacoș (min. 
32). A condus foarte bine P. Sotir- 
Mediaș. (I. GÎÎIȘA, coresp).

CHIMIA FÂGARAȘ — METALUL 
DROBETA TR.
(3—0). în unele momente jocul a 
depășit limitele 
min. 79, Tăulea 
eliminat de pe teren pentru lovirea 
intenționată a adversarului. Au în
scris : Drăgoi (min. 3), Filip (min. 
18) și Fclier (min. 30), respectiv 
Bota (min. 62) și I. Constantin 
(min. 89). Corect arbitrajul lui Gh. 
Vasilescu I București. (3. STOICIU, 
coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
GLORIA BISTRIȚA 0—0. Meci de

Joc
slabă factură tehnică. Oaspeții au 
ratat o mare ocazie în min. 80 
prin Goia. A condus bine M. Hai- 
movici-București. (T. COSTIN, co
resp.).

C.F.R. ARAD - METALURGIS
TUL CUGIR 4—0 (2—0). Joc la dis
creția gazdelor, care au avut un 
bun realizator în Damian, autorul 
celor patru goluri în min. 20, 41, 
48 și 73. A arbitrat mulțumitor 
I. Haidu-Caransebeș. (I. IACOB, 
coresp.).

C.S.M. SIBIU - METROM BRA
ȘOV 2—0 (1—0). După o luptă epui
zantă, pe un teren alunecos 
rit cu zăpadă), victoria a 
pe merit gazdelor. Golurile 
marcate de Rubint (min. 35) și 
Țurlca (min. 70). Foarte bun arbi
trajul prestat de 
Rm. Vîlcea. (Gh.
coresp.).

(acope- 
revenit 
au fost

firică a 
or timi-«tjden relaxări 

încheia 
arbitrat 
(Iulian N. Stolculesett- 

TOPÎRCEANU,

P. NEAMȚ

mele doi^ă £ 
gazdelor perr 
șocence să Se impună comod. Din 
riadul învingătoarelor s-au remarcat 
Mariana Duicâ. Doina Coste și Bri
gitte Wolf, iar de la învinse Doina 
îo-r.ecl. A arbitrat cuplul D. Me
diana — I. Niculescu. (P. POPA — 
coresp.)

CEAHLĂUL
LE F.S. (0—3). Meci de bună va
loare. Echipa bucureșteană a făcut 
cel mai apreciat joc dintre toate 
divizionarele A care au evoluat 
aici. în acest campionat. Și gazdele 
s-au comportat bine, dar ele au 
fost depășite de jocul variat și 
combinativ al bucureștehcelor. S-au 
remarcat : Maria Cengher, Rodica 
Cilibiu, Luxa Gliițâ. Renata Pop, 
de la învingătoare, Ana Gehorghe 
și Mana Apătean, de la învinse. 
Au arbitrat C. Mușat din Constan
ța și L. Ciulea din Tg. Mureș (C. 
NEMȚEANU — coresp. județean).

„U“ CLUJ — CONSTRUCTORUL 
(3—1). Clujencele, acționînd mai ho
tărât ca de obicei au străpuns de
seori blocajul slab al bucureștence- 
lor. Acestea au avut o scurtă reve
nire în setul III. însă numeroasele 
carențe în linia a doua le-au dus 
la înfrîngere A arbitrat cuplul Gh. 
Borghida — N. Luca din Timișoa
ra (M. POCOL — coresp).

adevărata diferență de valoare 
existentă între cele două echipe în 
acest joc. Setul adjudecat de Rapid 
se datorează unei nefirești 
a băcăuanilor, care puteau 
partida în trei seturi. Au 
N. Ionescu și Z. Patru. 
COSTINIU).

VOÎNȚA ARAD — ELECTRA 
BUCUREȘTI (1—3). Joc mediocru, 
de uzură. Oaspeții, mai bine pre
gătiți tehnic, au cîștigat pe merit 
Au condus craiovenii V. Tilcă și 
I. Amărașteanu (I. IAQOB — co
resp. judeețan).

TRACTORUL BRAȘOV — POLI
TEHNICA GALAȚI (3—1). Joc 
destul de spectaculos și echilibrat, 
încheiat cu victoria muncită și me
ritată a brașovenilor. Ei au acționat 
cil mai multă vigoare decît în pre
cedentele . întîlhiri la blocaj 
linia a doua. Studenții au dat 
plică deosebită gazdelor, dar 
rezistat finișului acestora Au 
trat V. Szakacs din B. Mare 
Dobrescu din Ploiești. (C. GRUIA 
— coresp. județean).

„U“ CLUJ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI. Meciul a fost între
rupt în setul IV, la scorul de 2—1 
pentru clujeni, de către arbitrul 
V. Arhire din Brașov, din cauza 
protestelor repetate ale conducăto
rilor echipelor. Vom reveni cu amă
nunte.

și în 
o re- 
n-au 
arbi- 
și D.

MASCULIN

RAPID — VIITORUL BACĂU 
(1—3). O nouă și surprinzătoare 
înfrîngere a giuleștenilor în fief-ul 
propriu 1 Este cea rie a treia înfrîn
gere suferită de feroviari în fața 
unei echipe provinciale ! Elevii lui 
A. Drăgan, exceptîndu-i pe Chiți-, 
goi și Penciulescu, dovedesc de pe 
acum blazare, lipsă de chef în joc, 
indiferență. Este drept, giuleștenii 
au întîlni.t un adversar bine pus 
lă punct, care i-a dominat categoric 
de la un Cap la celălalt al meciu
lui, dar aceasta nu scuză cu nimic 
jocul foarte slab practicat de ei. 
Scorul Simetric cu care s-au înche
iat cele patru seturi nu reflectă

REZULTATE TEHNICE

nesperat. în 
(Corvinul) a 

arbitrat bine 
IOANID, co-

— C.F.R. TI- 
în ciuda unui

SEVERIN 3—2

sportivității. în
(Chimia) a fost

MASCVLIN : Rapid — Viitorul Ba
cău 1—3 (—11. —11. 11. —H). .U“ Cluj 
— Progresul Buc. 2—1 (—13, 9. 13) — 
întrerupt. Voință Arad —1 Eiectra 
Bj-j-eștl 1—3 (13. —3. —11. —8), Trac
torul BrăSOV — Politehnica 
1_ 1 (19. —7. IZ. 91. Dtnamo — 
3—4 B. s. 91 — disputar la 18 
brie : Universitatea Craiova — 
aminat pentru 29 noiembrie.

Galați 
I.E.r.S. 
octom* 
Steaua.

FEMININ : Medicina — C.S.M. Sibiu 
3—0 (4, 2. 7), Dinamo — Farul Con
stanta 3—0 (9. 9, 7). VnlVersitateâ 
București _ Universitatea Timișoara 
2—3 (10, 4. —13, —6. —6), „U“ Cluj
— Constructorul București 3—1 (11, 4. 
—13, 11), Ceahlăul P. Neamț _ I.E.F.S. 
0—3 (—5. —11. —10), Penicilina Iași
— Rapid 3—2 (—9, 7, 10, —4, 13).

PRONOSPORT
ASA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE LA 
Concursul pronosport nr. 
47, ETAFA DIN 19 NOIEMBRIE

tragerea excepțională —

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

4 
«
3
4
2
1
3
3
14
4 
A
1
1
1
4

22— ti »
23— 10
17— 12 
22—16
18— 14
19— 17 
19—18
11— 13 
13—18
17— 13
12- 1»
18— 22 
13—18

0—1?
9—23 

10—22

1. Poli. Timișoara
2. Miherul fi. M.
3. C.S.M. Sibiu
4. F.C. BihOr
5. Metroh Brașov
6. Chimia Fâgâraș
7. C.F.R. Arad
8. Gloria Bistrița
9. Minerul Anina

10. Olimpia 3.M.
11. Corvinul
12. Met. Drobeta
13. Electroputere Cv.
14. Metalurgistul Cugir
15. C.F.R. Timiș.
16. Olimpia Oradea

(N.R. Olimpia Satu 
vinul Hunedoara sînt 
cite patru puncte).
ULTIMA ETAPA (26

Metrom Brașov — 
C.F.R. Timișoara — 
Craiova ; Gloria Bistrița — Corvi
nul Hunedoara ; Metalurgistul Cu
gir — Politehnica Timișoara ; Mi
nerul Anina — Minerul Baia Mare ; 
Metalul Drobeta Tr. Severin — O- 
limpia Oradea ; Olimpia Satu* Mare 
— C.S.M. Sibiu ; F. C. Bihor — 
Chimia Făgăraș.

t»
17
18
14
13
13
13
13
13

12
11
11
11 
ii

NOIEMBRIE)
C.F.R. Afâd ;
Electroputere

Băcdaoe’:! Burciu blochează sec un atac al rapidistu'.ui Marian Viorel. Fază din 
Bacău (1—3).

îrttîlnirea Rapid — Viitorul 
Foto: B. VASÎÎ.E

I. Dinamo — Steaua 1
II. „U“ Cluj — C.S.M. Reșița X
III. F.C. Argeș — Jiul 1

IV. A.S.A. Tg. M. — St. roșu 1
V. Farul — U. T. Arad X

VI. Univ. Cv. — Petrolul X
Vil. S.C. Bacău — C.F.R. Cluj

ANULAT
VîH. Bologna — Atalanta 1

IX. Cagliari — Fiorentina X
X. Milan — Internazionale 1

JXl. Napoli — Juventus X
XII. Sămpdoria — Ternaha X

XIII. Torino — Roma 1

AUTOTURISME,BANI Șl

EXCURSII la MOSCOVA,
LENINGRAD Șl PARIS

I

-LOTO 21 noiembrie'72
O PARTICIPAREA SE FACE PE 3ÎLETE DE 2 LEI, 5 LEI $l 15 LEI VARIANTA 
• VARIANTELE DE 15 LEI DAU DREPTUL DE 
EXTRAGERILE © REȚINEȚI ! MAI MULTE BILETE

ȘANSE DE ClȘTlG!
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!

I

PARTICIPARE LA TOATE
DE 15 LEI, MAI MULTE

FOND DE PREMII : M8 578 lei.
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IERI, ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A, 
DOAR 10 GOLURI ÎN î MECIURI! RECORD...

I:

STUDENȚII AU FOST, TOTUȘI
CEVA MAI APROAPE DE VICTORIE

SRSTUDENȚESC 1(1)

RAPID 1(1}

Deși meciurile interbucureștene 
îrcheiate la egalitate mulțumesc, 
de regulă, ambele echipe, ieri, o 
stare de spirit ciudată domnea, 
după joc, în ambele tabere : și 
studenții și rapidiștii... „blestemau" 
meciul nul! „Alb-negrii“ își fun
damentau insatisfacția pe domina
rea lor de ansamblu din prima re-

poarta; este drept, însă, cu șu
turi de la distanță, imprecise, trase 
în special din liniile din Spate (Co- 
jocaru, Tănăsescu. Damian). Abia 
în min. 25 avea să-șl încerce șansa 
și un atacant: Lucaci, cu un șut 
frumos, care a căutat colțul de 
sus, din stînga lui Răducanu. Tot 
el avea să-l găsească însă, pe cel 
din dreapta, peste cinci minute, 
cînd a transformat excelent o lo
vitură liberă de la 25 tn. acordată 
în urma faultului comis de Boc 
asupra „libero“-ului advers Kraus, 
lansat periculos in atac. în min.

Stadlonul „23 August" ; teren moale; timp ploios, rece; spectatori
25 000. Au marcat : LUCACI (min. 30), BOC (min. 35). Raport de corner* : 5—9. 
Raportul șuturilor : 15—3 (pe spațiul porții : 4—5).

SPORTUL STUDENȚESC ! Ion Vaslle — TANASESCU, KRAUS. O. loneeeu. 
Cojocaru _  Pană, Damian — Lucaci (min. 75, Bujor), C. IONESCU, M. Sandu.
LEȘANU.

RAPID î RADUCANU — POP. BOC, Grigoraș, Codrba — Savu, Angelescu 
— Petreanu, Dumltrlu II (min. 76 NSom), Neagu, Dumltriu IIL

A arbitrat GH. LIMONA *★♦♦♦, ajutat la linie de Constantin Petrsa Și 
Silviu Stăncescu (toți din București).

Cartonașe galbene : Bujor,
Trofeul Petschpvschl : 9.
La tineret-rezerve : Sportul studențesc — Rapid 1—3 (1—0).

de la Angelescu 
studenfesc.

(care a executat o lovitură liberă), 
Fote : Dragoș NEAGU

OASPEȚII-O DEZILUZIE
priză și — sub același raport — 
pe faptul că finalul le-a aparținut; 
pe imensa ocazie de gol a lui Le- 
șănu, de după reluare ; pe activita
tea superioară a atacului Tor în 
comparație cu randamentul acelu
iași compartiment al adversarului; 
pe insuficienta răsplată pe care 
jocul lor, sensibil ameliorat față de 
trecutul nu 
mește prin 
punct.

La rîndul 
tau nemulțumiți cu acest 1—1 (al 
treilea rezultat nedecis al lor în 
acest sezon cu o echipă bucureș- 
teană !), explicînd. că revenirea 
marcată, în ultima vreme de 
,.team“-ul feroviar nu se poete 
împăca cu un meci nul în compa
nia ultimei clasate, că acest rezul
tat le amină re'ntra-ea —:do
rită și... pronosticată, in pijmaraJ 
fruntaș.

După noi rezultatul este — 
general — echitabil : «ar dacă 
trebui să fim analitic-, pini 
cele mai mici detalii, tot ceea 
am putea spune, «pre 
(platonică, desigur' a roeia di-tre 
echipe, ar fi că dintre cete dana* 
combatante, cea care a fast lift 
mâi aproape de eteSorie a 9ar» 
nuția universitari. ?*-•—j ei erl 
mai mult decît tn partida de 
miercuri, cu Farul s-a vtfcî d 
studenți încep să for—.ere o echi
pă. încep -să știe ce joacă”. ero- 
luțîa lor a fost, ma! mult ea ort- 
cînd în acest sezon, sutwsâ g'-ri-- 
rii unei idei, nu hazardului.

încă din primele minute. Spor
tul studențesc a căutat mai mult

prea îndepărtat, o pri- 
obținerea unui singur

lor. giuleștenii se ară-

tn 
ar 
ta 
ce

satisfacția

telefon, de

FARUL 1(1)

U.T.A. ,,o>
Farul a- 
îneît după 
se temeau

mal început 
Atît de greu, 
minute mulți 
va cîștiga ușor pe lito- 
nu s-a dezmeticit încă

CONSTANȚA, 19 (prin 
la trimisul nostru).

Greu a 
cest meci, 
primele 15 
că U.T.A. 
ral. Farul
după prăbușirea sa rapidă de pe 
soclul de lider în mediocritate, nu 
s-a dezmeticit nici după partida 
cu Rapid, pierdută acasă, șl lucrul 
acesta s-a observat în toate miș
cările sale. Constănțemii erau atît 
de inhibați de neputința ofensivei 
lor îneît nu reușeau să construias
că mai nimic.

Dar ntci U.T.A. n-a renunțat Ia 
prudența sa. A venit însă minutul 
26 cînd am crezut că poarta iul 
Vidac vă... sări în aer sub âtîta 
presiune. Portarul U.T.A.-el a res
pite Ca prin minune, a scos și Po- 
povici balonul de pe linia porții, 
dar în corner. $i ia cornerul exe
cutat de Stoica, a venit fundașul 
Bălosu cu toată ambiția adunată 
în cele trei ultime etape fără gol 
înscris, a venit șl a lovit cu atîtă 
forță balonul Cu capul Incit nimeni

aces*e

CU 1-Ă 
plasA

Golul acesta mai redă Farului 
puțină încredere $i luciditate în«S 
Vidac intervine excelent în două si

PfTESTI, 19 lorw tetotoa, 6t bl ►
M -ssir»)

«* cor* 
«i a fost 

|F

„bîlMia- 
min 41. 
pe linia

Boc. Kraus 
minimi de na 
H intuiție, jo- 
de reelâ clasă 

«tacul ferartar

Rapide

mărunte!

Constantin AlEXE

SE POATE JUCA Șl FOTBAL

J * aportul

Mirteo M. IONESCU

rea 
de

nici anul. 
: 9.
Dinamo •

CLUJ. 19 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

isi Dumitrache (In min. 70) șl 
(min. 72) — ambii din două 
i? pe stingă ale lui Lu- 

— au avut în continuare pri-

publl- 
să felicităm cele două 
frumoasa lor evoluție 
în teren, care au do- 
de convingător că se 

fotbal de foarte bună

.irîle in care s-a angajat, prin 
-fi sa in. fazele de poartă și 

insistența cu care a urmărit S- 
ne tiecare minge.
■ altfel. Dumitrache a șl semnat 
ria dinamoviștilor (in min. 56) la 
ntrare a lui Dcleanu. din apro- 

liniei de corner, clnd lovitura 
cap a surprins apărarea ste-

35 însă. Boc se plasează abil in ca
reul advers și reia, cu capul, min
gea primită din lovitura liberă 
executată de Angelescu, adarind 
o egalare pe care ptnă la pauză, 
n-â mal amenințat-o decît 
la“ apărării feroviare din 
cînd Grigoraș a salvat de 
porții.

După pauză, este rîndul
lui sâ joace mai bine. Gelos parcă 
pe performanțele hii 
face, la rîndul său. 
•ament, mobilitate 
cînd ca un ..libero* 
Drept este î-sâ c* 
tn întregime, joacă
Urile si nu real aeat» -na 
afară d» ocara pe ore 
SI o ratează Dumitriu K 
sul pe care încearcă afr-1 dea Poți 
Boc si Cocrea ofensive» ceferiste 
ms găsește prea mult erou la coe
chipierii tor si. o dală trecut acest 
iuf Sportul rtudenteoc trece te 
nou ta <9t ua tocul j‘ lac 
ta! ?8 Lmr: ratoaxl 
=ane ocazie a parTAt de ia * 
'"‘■cir* ei reia ez cap;", o tg-rrv 
5e pe dreapta, piasfnd — raea Od
ei iwră. '*» se— "-Vti-oi te- Ră- 
dutara are o . e salrarw-

■odu Cir CEASj

Stadionul .1 M.‘ 
timp rece: iwnrofi 
Au man-at : BALOSV 
Popovici (mm. rn sapart 
camere t t«_i Raportul pan 
la poarta : 22—t tpe apa t u’ 
UI t ÎS—»L

FARUL : Pilc» — Stosea An‘t>- 
nescu. bAlosu. nistor - cm- 
stantmescu. Rădiiievj t-r.;a. )♦
M1HU) — TSnaSe, Tatan caraman. 
O’ogu imifi. 19. Turcul.

U.T.A. t VIDAC - B râu PtR- 
VU, Poionl. POPOVICI — PErrS- 
CU, CONORUC _ Axenie. fro 
sovschi. Domine. Kun.

A arbitrat K)S ClliLlBAR. P,- 
teatl. aaaa alutat la linie de 
I. Rălleanu (Pitești) și Gr. Blr«an 
(Galati).

cartonașe galbene : Fetescu 
Tu fan.

Trofeul Petschovsthi : 8 
La tineret-rezerve: f

U.T.A. 1—0 (1—01.

entuziasmat, sir.t 
le-a ad

L E drept 
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a j-caî < 
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!j| > țț| «J* •

ra aă 1

-1 “•e
îî nu os?

i tai Ttol
.. -j.

da * r*—
■

țftC ^,<1 J
si a (

4 da ta li

DE FOARTE BUNA CALITATE!

TG. MUREȘ, 19 (prin telefon, de lo 
trimisul nostru).

A.S.A. și Steagul roșu s-au întH- 
nit' pentru prima dată cu zăpada 
și cu frigul, astăzi la Tg. Mureș. 
TotUși, calitatea jocului a fost 
bună datorită pregătirii celor două 
combatante.

Impulsionată probabil, de punctul 
cucerit miercuri la Arad, formația 
militară a abordat jocul sigură pe 
ea și, cu toate că a trecut prin 
momente dificile de-a lungul ce
lor 90 de rtlinutC, a obținut 0 vic
torie meritată. Partida a fost 
foarte îndîrjitâ, a scos la iveală 
excelenta organizare a celor două

<îre âpâ1
PoțX’vr. 0 •xaej‘1 de la e* 13
TT>at j PîtoL Era cel de al doi-
lag <nt n s V T A-ei _

Arârien ii B3Î1* muItumiti Poa’e
Iritr-atP. T jlț-.:rn-țj de remiză
Îneît hi parmît sâ •nrwp«s<4 cu
ușurință rictorfa. Pțmtro
« în mIfîutal Pilcâ dMajato
grp«:t 1» Atente, Acetta n-a șutat
îr.să. iar Dnnrda. care a primit
pesa. s-a complicat $i el ți... Farul
a scâoat r.et*1 v

A
oldovan (.. 
ntrâri de
seu -
. ..I de a mări avantajul echipei lor, 

un asemenea deznodămînt. ar fi 
ntrastat evident cu nota de echi

libru în care a decurs — în general 
— partida.

Piate că șl așa — avînd în ve
rier-- incul foarte bun al steli.știlor 
din orima repriză — victoria obținută 
de Dinamo pare oarecum nedreaptă. 
Trebuie, totuși, sâ recunoaștem că 
Dinamo a lăsat impresia unui mai 
bun echilibru între compartimente 
ca și a unui evident echilibru în joc. 
Ea a fost mai vivace după pauză, 
cînd s-a impus datorită și maturității, 
experiențe! de joc superioare pe cate 
o deține.

Dar indiferent care ar fi fost re
zultatul aceste! partide-derby, credem 
că sîntem în asentimentul 
cului spectator 
echipe pentru 
și comportare 
vedit suficient 
poate juca și 
calitate în campionatul nostru.

„11“ CLU.I o

C.S;M.REȘIȚA 0.

JOC BUN PE... ZĂPADĂ!
apărări, iar in repriza secundă, a- 
tunci cînd Steagul roșu a ieșit și 
mai fnult la atac, jocul a Căpătat 
o notă și mai bilnă

Meciul debutează cu un contra
atac dus întf-0 viteză surprinfătoa- 
re pe teren desfundat, de GVoffi, 
lansat de Ghergheli. Cînd toată 
lumea se aștepta să șuteze și să 
vadă mingea în plasă. Gydrfi pa
sează înapoi la Pescaru. Nagei 
este scos din poartă, dar Czako 
deviază șutul lui Pescaru în corner. 
După două minute, o fază la fel 
de rapidă șl de Spectaculoasă la 
poarta Iul Adamache. Orza înain
tează cu mingea ia pteior, trimite

Staflluntil „23 August”: teren moale (în noaptea dinaintea meciului a tuns): 
„soare cu dlntl”; Spectatori aproximativ 6 000. A marcat i MUREȘAN (rtiin. 65). 
Raport de cornere i 6—S Raportul șuturilor la poartă : 15—7 (pe spațiul porții: 
9-5).

A.B.A. i Nas® - ătaiiasy, Unchbâș, isplt, CZAKO — NAGHI, Orza — Va- 
rotii. Fazrkaș. HA.INAL. MUREȘAN.

STEAGUL ROȘU': ADAMACHE — ivăncescu. JENEI. Alecu, Anghellni - 
Câdar riallfit _ aNGhel OhbrgneU. pESOaRU. aVUftFt.

a arbitrat NtcoLAE PetricEANU ***♦*. ajutat lă linie de C. Cbstieâ 
și cu multe scăpări de M. Clții (toți din București).

Cartonașe ealbene : nlelunul.
TfMMn petseiRwsem ; io.
La tineret-rezerve : A.S.A. — Steaarul roșu 0—0.

balonul paralel cu poarta dar acolo 
nu se afla nimeni. După alte 4 
minute din nou Steagul roșu este 
în atac, dar fără rezultat. Fazele 
dinamice se succed minut de mi
nut. în general. Steagul roșu se 
grupează foarte bine în apărare, 
contraatacă cu o mare iuțeală ; de 
cealaltă parte, Naghi și Hajnai își 
aduc contribuția în fazele de con
strucție a acțiunilor de atac mu
reșene. Toată repriza îritîi se 
consumă în aceeași succesiune ne
întreruptă de faze iă o poartă și la 
cealaltă, aplaudate de spectatori 
Fftialul reprizei aduce din nou pe 
Steagul roșu în atac. în min 35 
notăm o nouă incursiune Gydrfi 
încheiată de Anghellni. aflat ne
marcat. cu un șut slab îh brațele 
lui Nagel. în min. 3S Fvănescu ex
pediază mingea în bară pentru ca 
mai tîrziu cu cîteva secunde Haj- 
nai să se afle într-o bună poziție 
de gol. dar Adamache este la po3t.

Aceeași caracteristică o poartă și 
următoarele 45 de minute în care 
însă notăm în același timp și cîte
va semnalizări defectuoase ale ar
bitrului de tușă Mircea Cîțu.

în min. 57, o fază controversată : 
Naghi sare la cap dar este contrat 
de un fundaș al Steagului roșu : se 
impunea după părerea noastră, 
penalty pentru A S A., dar arbitrul 
a lăsat jocul să continue. Meciul 
este în continuare foarte îndîrjit. 
După ce Mureșan trimite mingea 
în bară (min. 50) el avea să fie 
marcatorul unicului gol al echipei 
militare ; Naghi execută o lovitură 
liberă Ia Varodi, acesta centrează 
Ia Mureșan și atacantul echipei 
locale, aflat într-un unghi imposi
bil gă«este spațiul pentru a tri
mite mingea, pe lingă Adamache, 
în plasă. După gol. Steagul roșu 
nu depune armele, ci răspunde 
fiecărui atac al echipei locale cu 
un contraatac, unele dintre ele 
deosebit de periculoase și care 

subliniază în Unele momente slă
biciunile apărării echipei gazdă. 
Spre final, stiindn-se cu un gol a- 
vans, formația militară slăbește in
tensitatea atacurilor sale. îri con
cluzie, un meci bun. cum ne-ar 
place sâ vedem în fiecare dumi
nică.

Mircea TUDORAN

Nu greșim cu nimic afirmînd că 
ambele echipe ău ttecut cu ușu
rința pe lingă victorie, deoarece 
înaintașii clujeni și cei reșițeni au 
irosit o duzină de ocazii favora
bile. Jocul, deși influențat de sta
rea deplorabilă a terenului (alu
necos, cu porțiuni ce musteau de 
apă și în care s-a oprit deseori 
balonul), a plăcut totuși datorită 
ambiției și efortului depus de ju
cători. Dar, la Sfîrșitui partidei, 
tabela a arătat o remiză, rezultat 
echitabil după felul cum s-au des
fășurat ostilitățile.

Aproape tot timpul a existat un 
echilibru de forțe, acțiunile ofen
sive fiind construite succesiv la o 
poartă și* la cealaltă. Clujenii, cu 
o mai bogată experiență competi- 
țională. au imprimat jocului un 
ritm vioi, au folosit extremele, pe 
al căror spațiu s-au infiltrat și cei 
doi fundași laterali, de unde s-a 
centrat, dar Mureșan. Soo. Barbu 
și apoi înlocuitorul sau Munteanu 
n-au putut înșela vigilența lui 
Gornea. Ei au fost la un pas de a 
face acest lucru, în special în

CLASAMENTUL
9 goluri : Roznai (Jiul)
8 goluri : Năstase (Steaua)
6 goluri : Troi (F.C. Argeș), iofrdăhesvu 

(Steaua). Oblemenco (Universitatea Cra
iova) — 1 din 11 m. Lucescu (Dinamo)»

UN DERBY „PE PISCURI."*
Englezii au o vorbă : e frumos un match Anglia — Italia pe Wem

bley, dar nimic nu se poate compara cu un Arsenal — Totten
ham pe Highbury sau cu un Chelsea — Arsenal pe Stamford 

Bridge. : « *■!...
Meciurile Dinamo — Steaua intră, fără îndoială, în categoria acestor 

mari derby-uri, caaabile să lase in umbră orice meci internațional..--
Cel de ieri nu a făcut excepție. Ba dimpotrivă. într-una din dumi

nicile iernii care va veni, derby-ul de aseară ar putea fi reluat, fără 
grij'â, de televiziunea noastră, care va lăsa la arhivă golurile antologice 
(atît de selecționate) ale diferitelor pelicule venite cu avionul și aureo
late de tumultul mizei și al arenelor arhipline.

jocul de ieri a fost o mare bătălie. O bătălie care a adus 4â rampă 
citeva personalități fotbalistice.

Ciți jucători pot fenta cu ușurința cu care Dumitru — acest Penciu 
al fotbalului nostru — a fentat o apărare de Internaționali, la golul 
Stelei ? uA > fiiiV "

Ciți jucători pot fi cuprinși de frenezia care l-a posedat ieri pe 
Dinu, omul care a vrut victoria mai mult decît oricare altul, și care a 
sprintat, in minutul 90, spre Nelu Nunweiller, pentru a-l îmbrățișa, îm
bătat ușor de orgoliul de a fi pus și el umărul la „cucerirea puterii* de 
către fostul sau coechipier ?

Ciți jucători pot transforma, precum Aelenei, o suită de driblinguri 
într-o veritabilă șarjă pe treisferturi, la care — miracol ! — participă 
un singur om ?

Ciți jucători, în sfîrșit, pot aduna, în numai 45 de minute, valurile 
de talent risipite de a lungul anilcr, așo cum a făcui-o ieri Dumitrache, 
în acest meci ol ambițiilor totale ?

Derby-ul Dinamo — Steaua, pe deasupra virtuozităților sale tehnice 
care probează calități incontestabile, ridică o mare problemă de fond. 
Pentru a nu știm cita oară, acest meci „pe piscuri" demonstrează că 
fotbaliștii noștri pot renaște, ca prin farmec, dacă marele lor handicap 
cronic — absenta ambiției — poate fi eliminat.

Acest derby Dinamo — Steaua a început mai demult. Adevăratul 
său start s-a dot, dacă vreți, in ziua amicalului jucat in cinstea lui Nelu 
Nunweiiier. Poate că acel amical a fost o mare lovitură toctică. De 
atunci si pînă ieri, Dinamo o jucat cu gindul de o-i învinge pe favoriții 
ccmpionatului lor jocul de bursă al acestui campionat, core a adus 
ec” ca - Valentin Stănescu in fruntea clasamentului, a aprins ambi
țiile ecs'0ei lui Comei Dinu.

Derby-ul de ieri Diromo — Steaua a fost unul din jocurile cele 
-c loc- ,e ole acestui ccmpionot, deși scânteile angajamentului total 
s-ou văzut oe tot terenul.

Spre sfirțitul meciului. Dumitru, care condusese pină atunci, cu o 
-i ?.' •• g-eu eșo :: c d-rec! e atocului stelist. a căzut pe gazonul 

• o ge-u-c1- m aceecsi c’ipă, Radu Nunv/eiller și Dinu au 
■ sc-e s'e st. " Du- tm. pentru a-l ridica și c se convinge, o clipă 

că -cc’o-j' cu tricoul roș-olbastru nu are nimic grav. 
1:?, S - „ derby-u'-ji Dinamo — Steaua a încălzit încă o
cctc e - ‘:c- ceti e, albii și roș-albaștrii și-a adus aminte,
poate, de trcour e lor gclcene, cu stema pe piept...

loan CHIRILA

UNDE ESTE OBLEMENCO...
Univ. CRAIOVA 0 
PETROLUL 0

CRAIOVA, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Nu era greu de anticipat că tar® 
Oblemenco, în linia ofensivă, Uni
versitatea Craiova devine o echi. 
pă cu forța de atac redusă, o echi
pă al cărei elan nu mai poate fi 
direct proporțional cu coeficientul 
de eficacitate Și mai ales acasă, 
unde dominarea adversarului e 
subînțeieasă, această lacună capătă 
proporții îngrijorătoare. Intr-ade
văr, „tunarul" 'din Craiova a fost 
azi mai regretat ca oricînd, fiecare

Stadionul Centrai ; timp rece; 
teren denivelat ; spectatori apro
ximativ 12 090. Raport de cornere: 
4—1. Raportul șuturilor la poartă: 
13—r (pe spațiul porții : 3—2).

UNIVERSITATEA : Oprea — Nl- 
culescu, Bădin, Same.?, VELEA — 
Strîmbeanu, Ivan — Țarălungă 
(min. 79, Mincioagâ), Bălan (min 
46, Niță), Deselnlcu. Mărcii.

PETROLUL : M. IONESCU — 
N, rONESCU, TUDORIE, CIUPTTU. 
GRUBER — COZAREC, Crîngașu 
— Dincuțâ. I. CONSTANTIN. An
gelescu, Oprișan.

A arbitrat V. TOPAN (Cluj) 
4r4r**âr, ajutat de G. Blau din 
Timișoara și t. țifrea din C1UJ.

Cartonașe galbene : Cozarec.
Trofeul Pctschovschl : 10.
La tineret-rezerve : Universitatea 

Craiova — Petrolul Ploiești 3—2 
(2—1).

intervenție, rigidă, neinspirâtă, în 
careul Petrolului, a lui Deselnicu 
sau Bălan, chemînd numele ltli 
Oblemenco pe buzele ceior 12 00() 
de spectatori dezamăgiți.

Meciul acesta nu a fost din cale 
afară de frumos, dar un spectator 
neutru a putut să găsească în el 
dîrzenie, dăruire și bunăvoință.

Universitatea a dominat multă 
vreme, a plimbat mingea suficient 
în preajma careului advers, a cău
tat culoare spre poarta lui Mihai 
Ionescu, dar truda ei a fost zadar
nică. Petrolul se baricadase în apă
rare, lucid, calm, meticulos, schim- 
bînd „libero“-ul (Tudorie și Ciupi
tul, menținînd -și o patrulă vigi
lentă în fața fundașilor alcătuită 
din Cozarec, Dincuță și Crîngașu. 
Efectivul acesta supranumeric în 
apărare s-a comportat excelent 
sub ploaia de baloane avansate de 
mijlocașii craioveni, a fost ordonat 
și brav, ca o mică armată foarie 
bine organizată. Iar atunci, în cele 
trei situații (min. 58, 74 și 79), 
cînd DeSetnicU a reușit totuși 
să-și croiască drum spre buturile 
adverse, căpitanul echipei gazdă 
s-a împotmolit în tehnicitatea sa 
modestă, ratînd din poziții care 
ar fi fost exploatate probabil ușor 
de un înaintaș autentic. Deselnicu 
are, cel puțin, meritul unei stră
duințe lăudabile. Dar ceilalți ttei 
atacanți de meserie ? Șterși, inhi
bați de blocajul advers, fără suflu 
și fără fantezie.

Desigur, Petrolul a țintit acest 
meci nul. subordontnd jocului mij
loacele de exprimare. Dar, pe un 
calapod clasic îri meciurile din de
plasare, ploieștenii au „îndrăznit" 
și contraatacuri. Este adevărat, 
rare, dar și încărcate cu un po
tențial real de periculozitate. Sar
cina lor a căzut pe umerii luî 
Oprișan și Ion Constantin și pu
țin a lipsit (min.,^831 ca ultimul 
să nu semene o măre ’ffecepție îri 
orașul cu cea mai mar&l medie de 
spectatori pe un stadion de fotbal, 
la noi în țară. Nu ar fi fost echi
tabil, dar ar fi fost o lecție dură 
pentru o formație care nu are po
sibilități să suplinească un singur 
jucător, în cazuri de forță majoră.

Ion CUPEN
- - - r .. - r- ț .

UN MECI AL RATĂRILOR!
min. 64, cînd Mureșan singur de 
la 5 m — a trimis Ușor balonul 
spre poartă și Gornea l-a cules 
fără dificultate.

Replica reșițenilor, după cum 
arătam la început, s-a situat la 
înălțime. „A fost ccl mai periculos 
adversar ce 1-arri întîlnit pe pro
priul teren", ne-a spus fundașul 
Cîmpeartu lă sfîrșitui meciului, tn- 
tr-adevăr. oaspeții âu abordat jo
cul cu mult aplomb, au pus ac
centul pe ofensivă Chiar din pri
mele minute și doar imprecizia 
sau Intîrzierea cu o fracțiune de 
secundă în finalizare a făcut ca 
portarul clujean Stefan să nu fie 
înfrînt. Reșițenii au acționat cu 
multă hotărîre în apărare, mijlo
cașii au alimentat în permanență 
cu mingi pe colegii lor din linia 
ofensivă, și, în plus, atl făcut ri
sipă de energie pentru recupera
rea fiecărui balon.

Dar, eforturile, atît ale eîujeni- 
lor cît și ale reșițenilor. n-au fost 
încununate de succes, deoarece im
precizia și-a spus cuvintul. Voi 
aminti doar cîteVa dintre ocaziile 
fătate. în min, 17. Szilashi a intrat 
în careul clujean, talonat de So
lomon si Cîmpeănu. și a trimis

balonul pe lîngă poartă, pentru ca 
după două minute, dar în careul 
advers, Bârbu să-l imite. îri min. 
23, Beldeanu, de la circă 30 th.' a 
expediat balonul în bară ! în miri. 
30. după executarea unei lovituri 
libere. Uifâleanu. de la 7 m, a gre
șit ținta. în repriza secundă Mu
reșan (min. 64) a irosit cea mai 
mare ocazie a partidei. Pînă Ia 
sfîrșit jucătorii s-au angrenat In
tr-un joc mai aspro, fără a depăși 
limitele sportivității cu speranța 
că echÎDa lor va termina învingă
toare. Dar, totul s-a dovedit zadar-

Pompiliu VINTILA

GOLGETERILOR
— 1 din 11 m. Pescaru (Steagul roșu)
— 1 din 11 m, Naghi (A.S.A.) — 2 din 
11 rh

5 goluri : Marcu (Univ. Craiova), Mu
reșan (A.Ș.A.)

Stadion municipal ; teren alune
cos: timp senin dar frig: specta
tori api-oximătiv 4 MO. Raport de 
cornere : 2—5. Raportul șuturilor 
la poartă : 20—17 (pe spațiul por
ții : 5—7).

„U“ cttij : Stefan — CRETU. 
MlHAttA. Solomon, CÎMPEANU 
— ANCA, soo _ Uifâleanu. BarBu 
(min. 46. Munteanul. MUREȘAN. 
Lică (rtiin. 67. Poraschi)

C.S.M. : GORNEA — Atodlresei 
(min. 67. Rodnic). GEORGEVTCI. 
KISS. Kafka — Pușcaș. BELriEA- 
NU — SZilăghl, NE.AOt). Nesmm- 
vlcl (min. 67. Atodiresel), FtO- 
RFA.

A arbitrat M. ROTARU (Ta-) 
♦ ajutat la linie de Eril,
viatculescu (Ploiești) și Gh. Ma
nolo (Constanta).

Ca-tonase galbene : Atodiresel 
și tTlfăleănu.

Trofeul Petschovschi : 0.
ț.a tineret-rezerve ; ..U“ Cluj — 

c S.M, Reșița 3—0 (1—0).



. ILDICO GROZĂVESCU SI ILIE BĂIAS 
CAMPIONI NAȚIONALI LA

-GALÂȚEMI AU CUCERIT DOUA TITLURI —

A

DUBLU SUCCES ROMÂNESC IN A VIII-A
EDIȚIE A RALIULUI BALCANIC

A

MANGALIA NORD, 19 (prin te- 
Jefon, de la trimisul nostru). După 
trei zile de întreceri, duminică la 
prînz,, o dată cu ultimele dispute 
ale probelor de perechi, s-au în
cheiat campionatele naționale indi
viduale de popice pe anul 1972. -

• Nu exagerăm dacă afirmăm că 
această e.diție jubiliară, a 25-a, găz
duită de cele 8 piste de asfalt ale 
sălii din stațiunea Neptun, a fost una 
dintre cele mai interesante. Finaliș- 
tii au fost supus! unui examen sever, 
ciștigind acei sportivi care s-au pre
gătit cu seriozitate, care s-au aco
modat rapid cu arena automati
zată. Un a!t aspect care a făcut 
ca finala pe țară să fie atractivă 
a fost elementul surpriză. Astfel, 
la cea mai atractivă probă, cea in
dividuală? la care au participat 
mulțe jucătoare fruntașe, laureate 
ale ultimelor două ediții ale cam
pionatelor mondiale, neprevăzutul a 
apărut chiar din start. Maestra 
emerită a sportului. Elena Tranda
fir (dublă campioană mondială), 
Cornelia Petrușcă (fostă triplă 
campioană mondială), Ana Pe
trescu, Plorica Neguțoiu (ju
cătoare 3e bază ale echipei națio
nale) precum și alte sportive frun
tașe au fost nevoite să încline stea
gul în fața unor jucătoare mai ti
nere sau cu o carte de vizită mai

puțin impresionantă, Evoluînd neaș
teptat de slab, jucătoarele mențio
nate n-au reușit să-și regăsească 
ritmul normal nici In prima și 
nici în a doua manșă, ocupînd 
locuri modeste sau chiar la peri
feria clasamentului. De asemenea, 
fosta campioană, brașoveanca lise 
Schmidt, n-a putut să-și apere tit
lul, clasîndu-se pe locul 12.

Tricoul de campioană a țârii a 
fost cucerit de Ildico Grozăvescu 
(23 de ani) campioană europeană 
de juniori în 1971, care a avut o 
comportare constantă în ambele 
manșe. Antrenată în acest sezon de 
Francisc Hubert, tînăra sportivă 
din Reșița și-a confirmat din nou 
calitățile. Cu 429 p d și, respectiv, 
410 p d, Ildico Grozăvescu s-a do
vedit o campioană merituoasă, în- 
trecînd cu peste 20 de puncte pe 
următoarea clasată.

La băieți, confruntările au fost 
mai... calme, doi dintre principalii 
pretendenți la șefia clasamentului 
— Ilie Bâiaș și Iosif Tismănaru 
(ambii din Galați) disputîndu-și 
întîietatea într-un pasionant duel, 
în cele din urmă a învins Ilie 
Bâiaș, grație avantajului consistent 
luat în prima manșă. Pe cea de a 
treia treaptă a podiumului premia- 
ților a urcat un popicar mai pu
țin cunoscut, Iuliu Bice. Ploieștea

nul Gheorghe Silvestru, campionul 
da anul trecut, a trebuit să se mul
țumească cu poziția a ducea.

La proba de perechi (feminin), 
titlul a revenit reprezentante
lor clubului Voința București, 
Cornelia Petrușcă și Cornelia Gre- 
cescu, iar Ia masculin, cuplului Ilie 
Bâiaș și Iosif Tismănaru care a 
învins de o manieră categorică. 
Astfel gălățenii se întorc acasă cu 
două titluri.

CLASAMENTELE FINALE: IN
DIVIDUAL, feminin — 1. Ildico
Grozăvescu (Q.S.M. Reșița) 839 
(429—410), 2. Aurelia Ivan (Voința 
Constanța) 818 (404—414). 3. Lîvia 
Răstăman (Metrom Brașov) 817 
(427—390); masculin — 1. Ilie Bă
iaș (Constructorul Galați) 1802 
(893—909), 2. Iosif Tismănaru (Con
structorul Galați) 1 757 (856—901), 
3. Iuliu Bice (Voința Cluj) 1727 
(883—844), PERECHI, feminin — 1. 
Cornelia Petrușcă — Cornelia Gre- 
cescu (Voința București) 847 (421— 
426), 2. Aurelia Ivan — Florica 
Biru (Voința Constanța) 834 (426— 
408). 3. Ildico Grozăvescu — Ger
trude Apro (C.S.M. Reșița) 818 (424 
—394) ; masculin — 1. I. Bâiaș — 
I. Tismănaru 1 765 (913—852), 2. 
R. Pavel — L. Kiss (Rulmentul 
Brașov) 1 722 (882—840). 3. P. Purje 
(Flacăra Cimpina) — I. Bice (Vo
ința Cluj) 1 6,4 (823—84b).

Echipajul Eugen Ionescu-Cristea 
și echipa România I pe

Petre Vezeanu 
primul loc in clasamente

„CASCADĂ
DE SACRIFICII" 

IN RUNDA A 2 a 
A CAMPIONATULUI

DE SAU>•

IIDtftll SE INTÎLNESC 1S1A/I
Partidele dintre' Ciocâltea și Ghi- 

țescu. acești doi reputați maeștri in
ternaționali, fruntași de mulți ani în 
șahul nostru, au prilejuit totdeauna 
întîlniri „fierbinți11, de mare- ten
siune. Disputa lor de sîmbătă seară, 
din runda a 2-a a finalei campiona
tului național, nu a făcut excepție.

Alaltăieri (Ciocâltea cu albele), ei 
au ales o foarte veche variantă din Si
ciliana, socotind fiecare că... celălalt 
a uitat-o. Dar, ambii s-au arătat 
foarte la curent cu acest sistem, l-au 
jucat modern. Ciocâltea a sacrificat 
consecutiv 2 pioni pentru inițiativă, 
apoi Ghițescu a răspuns cu un con- 
tra-sacrificiu de calitate, creîndu-și 
pe flancul regelui trei pioni liberi, 
care amenințau un marș victorios. 
Pus în dificultate, campionul țării a 
găsit r^ebănuite resurse de contrajoc. 
într-o poziție pe muchie de cuțit, a- 
naliza a arătat că nici una din părți 
nu-și poate asuma riscurile jocului 
la cîștig. Remiză.

Derby-ul rundei, cu toată tensiu
nea lui, nu a putut eclipsa o altă 
partidă, în care tînărul Valentin 
Stoica a ciștigat. foarte frumos, prin- 
tr-un atac legat de o veritabilă „cas
cadă de sacrificii-1, la rutinatul Șer- 
ban Neamțu. Iată cum s-a desfășu- 
ral lupta î

Toma RA3ȘAN

,.,Ce-o pune Ia cale Ghițescu ?“, pare să spună Ciocâltea... ffnstanianeu 
din timpul partidei derby a rundei a Il-a)

zeș. Ghinda Ia Vaisman, Dăneț la 
Rotariu. Remize în mtîlnirile Wolf 
— Stoica, Follert — Mititelu și 
Vaisman — Ghizdavu. Partida Un- 
gureanu — Ghinda s-a întrerupt 
pentru a doua oară, albul avînd un 
pion în plus într-un final de tur- 
nurj.

în runda a 3-a, desfășurată asea
ră, s-au înregistrat, rezultatele î 
Ghizdavu — Ungureanu 1—0, Mo-

zeș — Partoș 0—1, Rotariu — Fol
lert 1—0, Ghițescu — Șuba 1—0, 
Wolf — Dăneț 1—0, Nacht — Vais
man 1—0, Neamțu — Stanciu 1—0, 
Mititelu — Ciocâltea șj Ghinda — 
Stoica remize.

în clasament conduc Partoș și 
Ghițescu cu 2l;2 puncte. Ei se în- 
tîlnesc astăzi, în cadrul rundei a 
4-a, de la ora 16.

BRAȘOV, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Ieri dimineață, la Brașov, într-un 
decor superb de iarnă (ningea in
tens, cu fulgi mari) s-a încheiat 
cea de a VIII-a ediție a Raliului 
Balcanic. Sosirea automobiliștilor a 
avut loc în aceeași atmosferă entu
ziastă, care a marcat și startul în 
competiție. Mii și mii de cetățeni 
ai orașului, înșirați pe o parte și pe 
alta a traseului îi aplaudau pe cu
rajoșii automobiliști care au reușit 
să încheie cu succes această grea 
cursă. Da, o 
nut valorile, 
9 echipaje : 
mânia, două 
cia. în ceea 
satisfacția la 
canic a fost
dividual și la echipe ! O bună per
formanță pentru care îi felicităm 
pe automobiliștii noștri.

Primul loc in clasamentul gene
rai al raliului a fost ocupat de 
echipajul Eugen Ionescu-Cristea — 
Petre Vezeanu pc un Renault 12 
Gordini.

Echipa câștigătoare a raliului cu
prinde pe lingă echipajpl mai sus 
amintit si cuplurile Puiu Aurel — 
Constantin Pescaru și Horst Graef 
— Nicolae Curtov, care au concurat 
tot pe mașini Renault 12 Gordini.

cursă greă, care a cer- 
lăsînd în concurs doar 
șase reprezentînd Ro- 
Bulgaria și unul Tur
ce ne privește pe noi, 
siirșitul Raliului Bal- 
totalâ : victorii la in-

Din aceste echipaje, A. Puiu întoc
mai ca și E. Ionescu-Cristea, a reu
șit performanța de a încheia cursa 
propriu-zisă de regularitate 
viteză fără penalizări.

A doua echipa clasată 
componența sa tot echipaje 
nești : Florin Morassi — 
Belu, pe Renault 12 Gordini, Ilie 
Olteanu — Vasile Olaru și Ștefan 
Lință — Ion Răuță pe Dacia 1300. 
Iată dar, că și mașinile noastre 
Dacia s-au comportat bine în a- 
ceastă cursă, încheind cu succes 
traseul raliului și al curselor spe
ciale. Alte mașini de renume : 
B.M.W—1800 și 2002, Porsche 911 S, 
Ford Escort 1300 etc., prezente la 
acest raliu nu 
ne întrecerea, 
seu.

Iată acum
IV—III: 1. Stoian Kolev — G. Bal
konov (Bulgaria) — Renault Alpine 
1300 — 2 438.9 p ; grupa a Il-a, 
clasa a IV-a: 1. Eugen Ionescu- 
Cristea — Petre Vezeanu (România)
— Renault Gordini 12 — 7 546,9 p, 
2. Horst Graef — Nicolae Curtov 
(România) — Renault Gordini 12
— 7 830,4 p, 3. Puiu Aurel — Con
stantin Pescaru (România) — Re
nault 12 Gordini — 8 204,2 p ; gru
pa I: 1. Ilie Olteanu — Vasile O- 
laru — Dacia 1300 — 10 245,5 p.

și de

are în 
roma- 

Andrei

au reușit să termi- 
abandonînd pe tra-

clasamentele : grupa

CLASAMENT GENERAL; 1. Eu
gen Cristea-Ionescu — Petre Ve
zeanu 7 546,9 p, 2. Horst Graef — 
Nicolas Curtov 8 840,1 p, 3. Aurel 
Puiu — C. Pescaru 8 904,2 p, 4. Flo
rin Morassi — Andrei Belu 9 561,4 
p. 5. Stoian Kolev — G. Balkonov 
9 753 p, 6. Ilie Olteanu — Vasile 
Olaru 10 245,5, p.

CLASAMENTUL PE ECHIPE : 1. 
România I, 2. România II. Restul 
echipelor rămînînd in mai puțin de 
trei echipaje, nu au intrat în cla
sament.

Gh. ȘTEFANESCU

C. BĂRĂGAN ÎNVINGE 
PE CAMPIONUL 

OLIMPIC DE SPADĂ
Peste 80 de spadasini din 14 țări, 

printre care și România, au luat 
startul 
„Cupa Mannino11 
(Italia).

Trăgătorii noștri au avut un de
but bun reușind ca (exceptîndu-1 
pe Al. Istrate) să se califice în 
sferturile de finală. Este vorba des
pre A. Pongraț, C. Bărăgan, C. 
Duțu și tînărul P. Szabo. De re
marcat că Bărăgan a obținut, la 
capătul unui asalt aprig disputat, 
o victorie de prestigiu (5—4) asu
pra campionului olimpic dr. Csaba 
Fenyvesi.

în turneul internațional
de la Catania

In turneul zonal de la Pernik

SAHISTELE NOASTRE REMIZEAZĂ
7
SOFIA 19 (Agerpres). — Turneul 

zonal feminin de șah de la Pernik 
a continuat cu disputarea partidelor 
din runda a U-a. Reprezentantele 
României la acest turneu, Alexan
dra Nicolau și Gertrude Baumstarck, 
au remizat partidele susținute cu 
Jansen și respectiv Veroczi. Cu ace
lași rezultat s-a încheiat' și partida' 
dintre Gordana Iovanovici și Ere
tova. Erenska a învins-o pe Hart. 
Celelalte partide s-au întrerupt.

în clasament continuă să conducă 
Alexandra Nicolau (România) cu

7 puncte, urmată de Gertrude 
Baumstarck (România) — 61/- (1) 
p, Kveta Eretova (Cehoslovacia) 
— 6 (1) p, Eva Karakas (Ungaria) 

Lidia Vokralova (Cehoslovacia)și
— 5>/a (1) p etc.

NASTASE VICTORIOS
(Urmare din pag. l)

REPREZENTATIVELE DE TENIS DE M ASÂ ALE
IUGOSLAVIEI SI R.P. CHINEZE ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE

BELGRAD 19 (Agerpres). - 
Peste 3 000 de spectatori au urmă
rit în sala „Tivoli“ din Liubliana 
îr.tîlnirea internațională amicală de 
tenis de masă dintre reprezentati-

vele R.P. Chineze ' șt Iugoslaviei. 
Meciul masculin s-a încheiat cu 
scorul de 5—2 în favoarea gazde
lor, iar cel feminin a fost ciștigat

fCHIPflE 01 MASTIC* AEE

cu același scor : 5—2 de jucătoarele 
din R.P. Chineză.

în formația masculină iugoslavă, 
foarte bine au evoluat cunoscuții 
internaționali Stipancici și Surbek, 
care au obținut, fiecare, cîte două 
victorii. Punctele oaspeților au fost 
realizate da Su Sao-hua și Van 
Ven-hua.

întîlnirea feminină a prilejuit 
i partide spectaculoase, cele mai 
I aplaudate fiind sportivele chineze 
- Sin Pao-cin și Lin Mei-cin, Din 
' echipa gazdelor s-a evidențiat tînă- 
i ra jucătoare Palatinus.

părțiți in doua grupe, jocurile dis- 
putîndu-se în sistem-turneu. Iată
componența acestora : grupa A :
Năstase, Orantes, " ' “
grupa B : Smith, 
Connors. Primii doi 
grupă joacă între 
încrucișate, pentru 
să-și dispute finala, 
nul trecut, cîștigătorul 
campionilor11 a fost tot Iiie Năstase? 
care-și va-apăra astfel două cununi 
de lauri în întrecerea festivă.

sistem-turneu.
grupa

Hewitt, Gorman ; 
Kodes, Gimeno, 
clasați în fiecare 
ei, în semifinale 
ca învingătorii 
Reamintim că a- 

„Turneului

Sîmbătă seara tîrziu în ul
tima finală din cadrul turneu
lui de la Londra, cea de dublu 
bărbați, cuplul Ilie Năstase —. 
Jimmy Connors a învins cu 
6—4, 6—2 perechea A. Pattison 
(Rhodesia) — S. Warboys (An
glia). In finala feminină : Mar
garet Court (.Australia) — Vir
ginia Wade (Anglia) — Brenda 
Kirk (R.S.A.) — Sharon Walsh 
(Anglia) 6—1, 6—4.

i

La Leningrad s-a desfășurat 
sîmbătă după-amiazâ meciul inter
național de gimnastică dintre echi
pele reprezentative de gimnastică 
ale Uniunii Sovietice și României, 
cu exerciții liber alese. De remarcat 
că formațiile țării gazdă nu au 
cuprins nici un sportiv care să fi 
participat la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen, iar in selecționatele 
țării noastre nu au figurat Elena 
Ceampelea și Petre Mihai uc.

Atît Ia feminin cît și la masculin 
victoria a revenit gazdelor, la sco
ruri categorice. La masculin, echi
pa U.R.S.S. a ciștigat cu 276,35 p 
— 267,20, în timp ce la feminin 
scorul a fost de 187,70 — 183,80 în 
favoarea gazdelor. La individual, la 
masculin primul s-a clasat Viaces- 
lav Boiko (U.R.S.S.) cu 56,10, iar la 
feminin Galina Sreapina (U.R.S.S.) 
cu 37,70.

Lupte greco romane

MECIURI INTERNATIONALE LA RĂDĂUȚI
RĂDĂUȚI, 19 (prin telefon). în 

localitate s-a disputat o dublă în- 
tîlnire amicală de lupte greco-ro- 
mane între echipele IPROFIL Ră
dăuți și combinata Pernik-Sofia. 
în prima au ciștigat oaspeții cu

5—4. iar în revanșă victoria a re
venit gazdelor cu 5>/2—3>/g.

M. COVĂTARIU — coresp.

^PARAREA CARO’KAN

Alb : Stoica Negru: Neamțu
l.e4 c6, 2.d4 d5, 3.e:d5 c:d5, 4.e4

(„Atacul Panov11, cunoscut astfel în 
teorie după numele maestrului sovie
tic care l-a jucat prima dată. Ideea 
iui constă în aceea că albul, în 
schimbul pionului izolat din centru, 
capătă un foarte puternio joc de fi
guri) 4...Cf6 (bătaia la c4 :-ar permite 
albului dezvoltarea rapidă a nebu
nului) 5. Cc3 c6, 6. Cf3 Nb4 (Teoria 
recomandă 6...Ne7) 7. c:d5 C:d5, 8.
Nd2 Cc6, 9.Nb5 ! (O mutare, se pare, 
nouă. De obicei se juca Nd3). 9...0:0,
10. 0-0 Ne7 (Negrul recunoaște, prin 
aceasta, inutilitatea mutării 6... Nb4)
11. Tel C:c3, 12.b:c3 Nd7 (Probabil că 
Neamțu nu alege cel mai bun
de apărare Era de luat în conside
rație 12... ’ -7 urmat de bS și NbT) 
13.Nd3 Dc7. ll.Cgă ! g6 ? (O greșeală 
care permite albului să înceapă o 
foarte frumoasă combinație cu sacri
ficii. Nu se putea juca nici 14...h6 
15.Ch7 Td8, 16.Dh5 cu amenințarea 
teribilă N:h6. Oricum însă, chiar și 
după schimbul acestui cal 14...N:g5, 
15,N:g5, albul continuă cu Dh5, Te3 
-h3 obținînd un atac violent) 15.C: 
1)7 ! Tfe8 (15..,R:h7, 16.Dh5-ț- 1) 16.Cg5 
e5. 17.d5 N:g5, 18.N:g5 Ce7, 19.N:e7 
T:e7, 2O.N :g6 ? D:c3 (2O...f:g6, 21.d6), 
21.dfc))Te8, .22.N:f7 !-}- R:f7, 23.Te3
Dd4, 21 D h.7-1- Re6. 25.Dg6+ Rd5. 26. 
Td3 Tiu», 27.Tadl Nc6. 28.DfG, ne
grul cedează.O excelentă realizare combinativă 
a fostului nostru campion de juniori.

V. CH.

• Si. 1 ■■■ '

Diiminică < dimineața au fost re
luate partidele întrerupte din pri
mele două runde. Ciocâltea și-a 
realizat avantajul material la Mo-

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE RUGBY
1

TELEX • TELEX
In localitatea polonezi Mnlec ă - 
șurat întîlnirea interna::. .-.a.â de 
dintre selecționatele Polonie-. < R.D. Ger 
mane. Pugillștii polonezi au termir. 
vingători cu scorul de 7—3. V.ctcr.-.'î 
gazdelor au fost realizate d? B’.a:• 
(fără adversar), Tomczyk. Szozepa;^?:. 
Rudkowskî, Sitkowski, Gortat si M •. < 
DLntre aceștia a impresionat prin te 
sa desăvîrșită cunoscutul internare-ul 
Szczepanski care, cu acest prilet a de
butat categoria ușoară.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX

A ÎNTRECUT PE
(Urmare din pag l)

La fel. mai convingătoare, evolu
ția treisferturilor. compartiment de
ficitar în ultimul meci internațio
nal.Lipsurile semnalate : insuficienta 
priză la baloane, grămezile sub 
forța lor reală și de cele mai multe 
ori învinse de partenerii de ia 
Farul...

Iată șl observațiile unuia dintre 
antrenorii coordonatori ai lotului, 
T. Rădulescu :

„Atmosferă optimistă în lot. 
după acest meci, ceea ce este îm
bucurător. îmi pare bine că am 
reușit să insuflam rugbyștilor noș
tri mai multă vigoare în joc. Nu 
mi-au plăcut, însă, aglomerările in 
atacuri, ieșirile insuficient de de
cise din ambele compartimente, tn 
ceea ce privește partida cu Fran
ța, doresc să subliniez că nu vom 
renunța la jocul ofensiv, dar lu
cid, organizat. Foarte buni azi 
Constantin, Motrescu și Dragomi- 
rescu".

Teodor Witing a condus forma
țiile !

Selecționata divizionară i Durbac 
— Nica, Motrescu, Dragomirescu, 
Constantin — Marica, D. Râsca- 
nu (Bărgăunaș) — Pop, Postola-

FARUL CU 45-0...
che, Gh. Rășcanu (Marica) — Da
raban (Vollmann), Șerban — Dinu, 
Ortelecan, Ciornei (Baciu).

Farul : Bucos — Dinu, Criștea, 
Franțuzu, Podanu — Istudor (Hol
bau), Varga — Războiescu, Caraio- 
ni. Grosu (Pop) — Dumitru. Bo- 
roi — Avrincescu, Crăciun, Sîrbu.

■
La Aalborg s-a desfășurat ir.-.i ■.. .-ea 
ternatională amicală de box dintre se
lecționatele de amatori ale R.F. a Ger
maniei și Danemarcei. Pugillștil v. *- 
germani au obținut victoria cu scorul 
de 6—4.

In meci tur eontind pentru Cupa cam 
pionilor europeni la volei masculin, e- 
chipa iugoslavă Zrenianin a Jucat pe 
teren propriu cu formația Ț.S.K.A. Sofia. 
Voleibaliștii bulgari au terminat învin
gători cu scorul de 3—1 (13—9. 13—15,

15—1, 15—13). Partida retur se va disputa 
Ia 22 noiembrie, la Sofia.■
Proba de simplu din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Rotterdam, 
eontind pentru campionatul mondial al 
jucătorilor profesioniști, a fost cîștigaLA 
de americanul Arhur Ashe. în finalii. 
As ne l-a învins în trei seturi cu 3—6. 
6—?. 5—1 pe olandezul Tom Okker. în 
par-iia pentru locurile 3—4. tenismaiiuî 
englez Mark Cox a obținut o victorie 
puțin scontatâ cu 6—3, 6—4 in fața asului 
australian John Newcombe.■
La Buenos Aires au început întrecerile 
unui turneu international de tenis la 
care sint prerenți jucători de valoare 
din mai multe țâri europene. In primele 
sartule de simplu bărbați, spaniolul An
ton o Munoz ’.-a întrecut cu 6—4, 5—1, 
6—3 pe arșentiniaml Elio Alvarez, iar 
cehoslovacul Jan Kukai a dispus cu 
6— 2. $—1, t—1 de Roberto Graetz (Ar
gentina i.
B
în continuarea turneului pe care fl între
prind în R.F. a German:ei. selecționatei*

de tenis de masă ale Japoniei au evoluat 
la Hanovra în compania reprezentative
lor țării gazdă. în ambele meciuri wic- 
toria a revenit sportivilor japonezi : la 
masculin cu 5—0, iar la feminin cu 5—1. 
Iată .rezultatele tehnice înregistrate : 
masculin : Kono — Schmittinger 2—0 ; 
Itoh — Jaeger 2—0 ; Takashima — 
Schoeler 2—1 ; it oh — Schmittinger 
2__1 ; Kono — Schoeler 2—1 ; fe
minin : Sahiko Yokota — Monika Kneip 
2—0: Diane Schoeler — Ryoko Takase 
2—0; Tornio Edano — Brigitte Scharma- 
cher 2—1; Yokota — Schoeler 2—0: Edano 
— Kneip 2—0; Takase — Scharmacher 
2—0.

La Offenburg (R.F. a Germaniei) s-au 
încheiat întrecerile campionatului mon
dial feminin de 'ciclism artistic. Titlul 
de campioană a lumii a revenit sportivei 
vest-germane Annemarie Flaig. în ace
eași localitate se desfășoară și campiona
tele mondiale de cicloball. Iată primele 
rezultate înregistrate: R.F. a Germaniei
— Belgia 7—0; Elveția — Franța 5—3; 
Cehoslovacia — Austria 7—0.

IN PRELIMINARIILE C. M.

IUGOSLAVIA - GRECIA 10 (10)
La Belgrad, în fața a 60 000 de 

spectatori s-a desfășurat întîlnirea 
din preliminariile C.M. dintre re
prezentativele Iugoslaviei și Gre
ciei. Deși gazdele au fost net su
perioare, ele nu au putut cîștiga 
decît la limită: 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de Acimovici in 
min. 14. Echipa Greciei a excelat 
prin apărarea ermetică și linia 
mediană care a făcut o bună cir

culație a balonului in propria 
jumătate de teren.

în grupa a 7-a, Iugoslavia se 
află pe primul loc cu 3 p. (două 
jocuri) urmată de Spania 1 p și 
Grecia 0 p (ambele cu cîte un joc).

CIPRU — BULGARIA (grupa a 
Vl-a) : 0—4 (0—2)

BELGIA — OLANDA (grupa a 
HI-a): 0—0

ÎN CAMPIONATELE
DE HOCHEI

In cadrul campionatului unional dc 
hochei pe gheată s-au disputat alte două 
partide. Liderul clasamentului, Ț.S.K.A. 
Moscova, a învins pe teren propriu cu 
scorul de 6—4 (2—1, 2—2, 2—1) echipa 
Hlmik VoskresensK. Torpedo Gorki a 
dispus cu 5—3 (3—0, 1—1, 1—2) de Avto- 
niobillst Sverdlovsk, tn clasament con
tinuă să conducă Ț.S.K.A. Moscova cu 
19 p (din 11 meciuri), urmată de Spar
tak Moscova 16 p (din 10 jocuri) șl Di
namo Moscova 13 p (din 11 partide)..

★
Echipele Byrnaes și Farjeslad continuă 

să fie neînvinse in campionatul suedez 
de hochei pe gheață, tn etapa a 7-a. 
Byrnaes a învins cu 6—2 echipa Skellef- 
tea, iar Farjestad a dispus cu 7—2 de 
formația Vaesteras. Alte rezultate: grupa 
Nord : Bjorkloven — Djurgaarden 1—7; 
Soedertaelje — Timra 6—2; grupa Sucit 
A.I.K. Stockholm _  Leksand 4—2; Vastra
Froelunda — Ttagsryd 1—2; Mora — 
Karlskoga 3—5.

MECIURI FĂRĂ MIZĂ
Sîmbătă s-a consumat ultimul act 

din preliminariile competiției pugi- 
Jistiee «dotată cu „Cupa F.R. Box'1. 
Deși rezultatele nu mai puteau in
fluența ordinea în fruntea clasamen
telor seriilor, întrecerile au fost in
teresante, satisfăcînd în bună parte 
așteptările spectatorilor.

CimPulung Muscel — A.S.A. Bacău 
16—4. Cele mai frumoase partide 
le-au furnizat perechile C. Dla (Mus
celul) — E. Stoica (Bacău) și K. 
Oancea (Muscelul) — I. Radu (Ba
cău), în care victoria a revenit mus- 
celenilor. Celelalte rezultate: C.
Stănescu (Muscelul) b.p. 1. Coman 
(Bacău), N. Manea (Muscelul) b. p. 
T Cociuo (Bacău), I. Mareș (Musce
lul) m.n. Gh. Roșea (Bacău), Gh. 
Vlad (Muscelul) b. ab. 2 C. Zlotea 
(Bacău), A. Pițigoi (Muscelul) b. 
dese. 2 E. Samson (Bacău), 1. Trașcă 
(Muscelul) m.n. N. Mlaj (Bacău), Gh. 
Manea (Muscelul) clștlgă fără adver
sar. O victorie asemănătoare, fără 
adversar, au obținut și băcăuanii 
prin Tr. Boșcu Ia „semîmuscă". La 
categoria grea nici una dintre for- 
xnații nu a prezentat eoneurențl 
(DECEBAL RADULESCU).

Selecționata Portul Constanța 4- 
Medgidia — Selecționata Metalul +• 
Rapid București 5—15. Bucureștenii, 
plecați din start cu un avans de 4 
puncte prin neprezentarea boxerilor 
localnici la „semimuscă11 și -semi
grea", au ciștigat detașat. Rezultate 
tehnice i D. ' >iaeonescu (Buo.) cîștigă 
prin neprezentarea adversarului, la 
fel ca și colegul său de echipă H. 
Stump, Tr. Cerchia (C-ța) b.p. b>.

(N CUPA F.R. BOX
Constantin (Buc.). N. Anton (C-ța) 
b.p. I. Lurigu (Buc.), 1. Memet (C-ța)
m. n. R. Ivanciu (Buc.), C. Stanef 
(Buc.), b.p. Gh. Rădulescu (C-ța), I. 
Mageri (Buc.) b. ab. 2 1. loancea 
(C-ța), V. Prodan (Buc.) b. -ab. 2. N. 
Stanca (C-ța), K. Negip (C-ța) și N. 
Tudor (Buc.) — dublă descalificare. 
V. Tecuceanu (Buc.) b.p. N. Turcgn 
(C-ța) și P. Cojocaru (Buc.) b. ab. 
1 I. Cruțu (C-ța). (D. DANIEL).

Nicolina lași — Selecționata Brăi
la 8—14. Din opt partide disputate — 
Nicolina neprezentînd boxeri Ia ca
tegoriile 48 kg, 51 kg și 75 kg, — 
șapte s-au terminat înainte de limi
tă (!?). Cel mai frumos meci al reu
niunii l-au furnizat „ușorii11 M. Un
gureanu (Nicolina) și A. Seibel 
(Brăila), victoria revenindu-i prin a- 
bandon în ultimul rund lui Selbei. 
(D. DIACONESCU).

Selecționata Baia Marc 4- Satu 
Mare — Selecționata Cluj 13—9. 
Gală frumoasă, urmărită de peste 
1000 de spectatori. Iată rezultatele i 
Z. Stanciu (B. Mare) b. ab. 1 I. Had- 
nagi (Cluj), Al. Kacso (Cluj) b.p. AI. 
Kcolcsei (B. Mare), V. Hreniuc (B. 
Mare) m.n. O. Anderco (Cj.), V. Kiss 
(Cj.) b.p. St. Vișan (B. Mare), K. 
Ghețe (B. Mare) b.p. C. Jivcovici 
(Cj.), B>. Mathe (Cj.) b. ko 1 I. Kiss 
(B. Mare), I. Borchescu (B. Mare) m.
n. Gh. Roșea (Cj.), Al. Matius (B. 
Mare) b.p. St. Marton (Cj), V. Frînc 
(B. Mare) m.n. T. Cîmpeanu (Ci.), 
A. Comianu (B. Mare) b.p. St. Lasz- 
lifi (Cj.) și I. Silirte (B. Mare) b. p. 
Sk Mirea (Cj.). (T. TOIIATAN).

CAMPIONATE...
R. F. A GERMANIEI : BAYERN 

LA A DOUA INFRINGERE I
O mare surpriză în etapa a 13-a 

a campionatului vest-german : pe 
stadionul arhiplin din Kaiserslau
tern (56 000 de spectatori) echipa 
locală a întrecut cu 3—1 pe Bayern 
Miinchen, lidera actualului cam
pionat ! Golurile au fost marcate 
de Hosici (2) și Seel pentru învin
gători, respectiv Roth pentru în
vinși. Astfel, Bayern pierde al doi
lea joc în tur și are acum doar 
două puncte avans față de urmă
toarea clasată Fortuna Dusseldorf.

Iată de ce, meciul direct dintre 
primele clasate, programat în e- 
tapa următoare, stîrnește un inte
res enorm. Sîmbătă, Fortuna Dussel
dorf a dispus cu 2—0 (au marcat 
Zcwe și Biesenkampf) de Kickers 
Offenbach. F. C. Koln a ciștigat 
pentru prima oară în deplasare, în 
actualul campionat, în fața lui 
V.f.L. Bochum (4—2), neînvinsă 
pînâ acum pe teren propriu. Dar, 
de notat că această victorie a fost 
foarte muncită, golurile victoriei 
fiind marcate în ultimele minute de 
formația din Kdln prin Flohe (mir.. 
84 și 85).

Cîștigătoarea Cupei, Schalke 04 
marchează primele goluri în de
plasare și după ce a condus de 
două ori la Frankfurt în meciul cu 
Eintracht, a pierdut cu 4—2. Alte 
rezultate : Borussia Monchenglad-

CAMPIONATE...
bacii — Wuppertaler S. V. 2—1, 
Hamburger S. V. — Werder Bre
men 2—2, M.S.V. Duisburg — Ein
tracht Braunschweig 3—2, Hanno
ver 96 — Rot-Weiss Oberhausen 
3—2, V.f.B. Stuttgart — Hertha 
B.S.C. 4—0.

în clasament conduce Bayern 
Miinchen cu 21 p, urmată de For
tuna Dusseldorf 19 p și V.f.B. 
Stuttgart 17 p. etc.

J. NEUSSER

UNGARIA ; ZALAEGERSZEG — 
REVELAȚIA CAMPIONATULUI...

Etapa a 11-a a campionatului a 
furnizat o surpriză de proporții. 
Noua promovată în prima divizie, 
echipa din Zalaegerszcg a dispus 
cu categoricul scor de 4—1 de cu
noscuta formație Honved Budapesta. 
De altfel, Honved a fost singura e- 
chipă care în această etapă a mar
cat un gol în deplasare. Toate ce
lelalte partide s-au încheiat cu vic
torii la zero. Iată rezultatele : Cse- 
pel — Tatabanya 1—0, Ferencvaros 
— Diosgyor 4—0 (Albert, în mare 
revenire de formă a marcat trei go
luri), Szegcd — Pecs 0—0, Video
ton — Vasas 3—0, GySr — Egye- 
tertes 3—0, Ujpestî Dozsa — Sal- 
gotar jan 4—0, Komlo — M.T.K. 0—0.

în clasament conduce Ferencvaros 
cu 15 p, urmată de Ujpestî Dozsa și 
M.T.K. cu cîte 14 p.

Portarul echipei Tottenham Hotspur, Barrey Walnes, pus la grea încercare de atacanții echipei Leicester. 
Totuși, Tottenham a Obținut victoria in deplasare cu 1—0. Foto i A.P. AGERPRES
ITALIA : MILAN A CIȘTIGAT 

DERBYUL LOCAL

Emoții pe Sun Siro... Derby-ul 
milanez dintre Inter și Milan aștep
tat cu un interes deosebit s-a în
cheiat cu victoria formației Milan 
cu 3—2, dar nu fără emoții. Milan a 
condus la un moment dat cu 3—0, 
dar echipa lui Facchetti a înscris 
două goluri în două minute ! La 3-2 
pentru Milan au mai rămas 16 mi
nute de joc, șl bineînțeles meciul nu 
era jucat. Dar, cu toate eforturile 
interiștilor, scorul a rămas neschim
bat.

Marea revelație a actualului cam
pionat este fără îndoială formația 
romană Lazio, care ieri, în etapa a 
7-a, a dispus cu 2—0 de Palermo, și 
se află în fruntea clasamentului.

Iată rezultatele etapei și autorii 
golurilor : Bologna — Atalanta 1—0 
(Savoldi), Cagliari — Fiorentina 2—2 
(Riva și Gori, respectiv Salutti și 
Caso), Lazlo — Palermo 2—0 (China
glia și La Rosa), Milan — Interna- 
zionale 3—2 (Prati, Rosato, Benettl, 
respectiv, Oriali și Boninsegna), Na

poli — Juventus 1—1 (Capello pentru 
Juve și Mariani pentru Napoli), 
Șampdoria — Ternana 0—0, Torino 
— Roma 2—0 (Agroppi și Pulici), 
Verona — Lanerossi Vicenza 0—0.

în clasament : Lazio 12 p, Inter 
și Milan cîte 10 p, Torino și Floren
tina cîte 9 p. Roma și Napoli cîte 8 
p. Juventus 7 p etc. în clasamentul 
golgeterilor conduc Pulici (Torino), 
Riva (Cagliari) și Prati (Milan) cu 
cîte 6 goluri.

CESARE TRENTINI

ANGLIA : LIVERPOOL Șl AR
SENAL OBȚIN NOI VICTORII

Rezultate înregistrate în etapa a 
18-a a campionatului englez: Ar
senal — Everton 1—0 ; Coventry — 
Sheffield United 3—0 ; Crystal Pa
lace — Leeds United 2—2; Lei
cester — Tottenham 0—1 ; Liver
pool — Newcastle 3—2 ; Man
chester City — Manchester United 
3—0 ; Norwich — West Bromwich 
2—0 ; Southampton — Chelsea 3—1 ; 
Stoke — Birmingham 1—2 ; West

Ham — Derby 1—2 ; Wolverhamp
ton — Ipswich 0—1.

Clasament: 1. Liverpool — 26 p ; 
2. Arsenal — 25 p (un meci mai 
mult disputat) ; 3. Leeds — 24 p.

In meci amical
SPARTAK PLEVEN - 
SPORT CLUB BACAL 

21 (00)
Ieri, la Pleven, în cadrul mani

festărilor prilejuite de aniversarea 
a 50 de ani de la înființarea echi
pei locale, Sport Club Bacău a ju
cat în compania lui Spartak Pleven 
Partida, de un bun nivel tehnic, 
apreciată de numerosul public spec
tator, s-a încheiat cu victoria la 
limită a formației bulgare (ocupan
tă, în prezent, a locului IV în cla
samentul primei divizii).
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