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între etapa de ieri și XVI-imile Cupei, programate du
minică, avem, iată, și un mijloc de săptămînâ cu fotbal. 
Este vorba, desigur, de cuplajul pe care-1 va găzdui, 
miercuri, stadionul Republicii, un cuplaj rezervat celor 
patru selecționate : A, de tineret și două ale Diviziei B.

Dar să reamintim cititorilor noștri programul : Lotul A 
— Lotul de tineret (ora 16,45) : Selecționata seriei I — 
Selecționata seriei a n-a (ora 15).Toate aceste patru loturi vor fi reunite astăzi, la Bucu

rești, în vederea unor antrenamente ușoare (prevăzute 
pentru marți), care vor preceda jocurile.

Din lotul A fac parte, printre alții, Adamache, Sătniă- 
reanu, Boc, Antonescu, Dumitru, Dinu, Radu NUhwelller, 
Lucescu, Dumitrache șl Marcu, iar din lotul de tineret : 
Ștefan, Grigoraș, Beldeanu, Troi, Mulțescu și Roznai,

Abia după cuplajul de miercuri, antrenorii vor definiti
va loturile A. de tineret și al Diviziei B, aflate, fiecare, 
Înaintea unor obiective competlționale internaționale.

in urma unei repuneri 
to: PAUL ROMOȘAN

Șerban (în alb) s-a înălțat deasupra tuturor jucat o 
de la margine.

DIVIZIA A LA FOTBAL

DINAMO-A TRECUT PE PRIMUL LOC
AL NOUĂLEA LIDER ÎN 13 ETAPE

• S.C. Bacău-in special-, Steaua și Univ. Craiova, ..nepoliticoasele-- rundei., 

studențesc pe ultimele poziții, „U“ Cluj a intrat și ea in zona periculoasă
desfundate sau acoperite de zăpadă.

REZULTATE TEHNICE

La Constanța, pe un timp complet nefavorabil

RUGEJYSTII ROMANI AU CEDAT, DIN NOU 1

ÎN FAȚA REPREZENTATIVEI FRANȚEI: 6-15
1

. @ Tot C.S.M. Reșița și Sportul
@ 17 goluri marcate pe

CLASAMENTUL

terenuri

(1—o)
(1—0)
(0—0)
(0—1)
(2—0)
(C—0)
(C—0)

0—0
pag. a 3-a)

13
13
13
13
13
12
12
13
13
13
13
13

7
6
6
7
4
6
6
5
4

2—2 
3—0 
0—1 
3—1
3—0
1—0
1—0

3
3
3
4
3
4
4
5
4

Iarna, a ajuns din -urmă fotbalul, acoper;ndu-i 
terenurile cu zăpadă, invitîndu-i pe jucător: la 
exerciții de echilibristică, cerindu-le, mari efor
turi fizice și nervoase. Din această cauza, in 

ciuda frigului și a umezelii, temperatura c fost ade
sea ridicată în teren și în tribune, nervii spunindu-și 
cuvlntul, în special în meciurile C.S.M. Reșița — 
Universitatea Craiova și Dinamo — Universitatea
Cluj.

Așa cum se aștepta, liderul, Steaua, nu s-a putut 
întoarce de la Arad cu mai mult de un punct — 
și acela cucerit cu multă greutate — astfel ca mi m- 
gătoarea ei de duminica trecută, Dinamo, oprita 
atunci pe locul al doilea de bariera golaverajului, a 
trecut acum în fruntea clasamentului, acolo unde a 
mai fost ea și atîtea alte echipe. Pentru amatorii de 
curiozități, să notăm, totuși, că ieri s-a Pr0^Hs.a ®’a 
schimbare de lider, pînă acum doar Sport Club Ba

cău și Steaua reușind să se mențină la putere mai 
mult de o etapă. Să vedem ce are de gind Dinamo...

Etapa a fost marcată de o mare surpriză și de o 
semisurpriză. Ne gîndim la K. O.-ul suferit pe teren 
propriu de Steagul roșu, în fața lui Sport Club Ba
cău și la egalul de la Reșița, nu in afara calculelor 
înaintea începerii meciului, dar, fără îndoială, ieșit 
din zona probabilităților, atunci cînd reșițenii con
duceau cu 2—0, în repriza a Il-a. Victoria scăpată 
printre degete de reșițeni înseamnă un preț mare 
pentru această echipă și pentru miile ei de suporteri. 
Noroc că Clujul nu este chiar atît de departe de 
Reșița, nici pe hartă, nici în clasament.

în schimb, Sportul studențesc, nerealizînd la Plo
iești miracolul sperat, s-a întors în lumea spaimelor, 
părăsită pentru o clipă, odată cu egalul din fața lui 
Rapid (Jack BEKARIU).

C.S.M. 
Rapid 
Steagul 
Dinamo 
Petrolul 
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(Citiți cronicile în
Partidă restantă (29 noiembrie) 
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GOLGETERILOR
ROZNAI (Jiul) ;
Năstase (Stea-

1. DINAMO
2 Steaua
3. Petrolul
4. Jiul
5. Univ. Craiova
6. C.F.R. Cluj
7. S.C. Bacău
8. Steagul roșu
9. Rapid

U.T.A.

11. Farul

F.C. Argeș

A.S.A.

„U" Cluj
C.S.M. Reșița

Sp. studențesc

4 GOLURI : Doru Popescu 
(Dinamo), Kun (U.T.A.), Țasă- 
lungă (Univ. Craiova) — 1 
din 11 m, Dembrovschi (Sport 
Club Bacău) — 1 din 11 m, 
M. Sandu (Sportul studențesc), 
Beldeanu (C.S.M. Reșița) — 
2 din 11 m.

Lucescu (Dina- 
11 m, Pescaru 

— 1 din 11 m, 
Naghi (A.S.’ Armata) — 2 din 
11 m.

5 GOLURI : Marcu (Univ. 
Craiova), Mureșan (A.S. 
mata), Mulțescu (Jiul) 
din 11 m.

m, 
din

1 din 11
mo) — 1 
(Steagul roșu)

celor destui de puține la număr (3), 
dacă avem in vedere multitudinea 
disputelor româno—franceze (21). 
De ce nu s-a putut ciștiga ? Pe de 
o parte pentru că adversarul s-a 
dovedit mai rutinat (s-a adaptat 

de și mai bine condițiilor 
ce. total improprii), iar pe 
jucătorii francezi au fost 

mai bine pregătiți tactic și fizic
(deoarece despre o superioritate
tehnică este gTeu de vorbit) în ulti
mă instanță, s-au dovedit mai pu
ternici. Astfel, victoria, logic, a su- 
rîs din nou taberei franceze, oco- 
lindu-i pe sportivii români. A fost 
vorba, ieri, pe stadionul din Con
stanța. de o diferență de concepții. 
Fiindcă jocul în sine, ocaziile, s-au 

—---- pseoentat relativ egale, dar france-
Dimitrie CALUMACHÎ 

Tiberiu STAMA

timp trtteren

SCOR AID IN MECIIJl DE DEBUTrepei

U.U.A. IA fOTBAl

(Continuare in pag ala)

In ultimul meci jucătoarele noastre au învins formafia R. D. Germane — campioană mondială —cu 13-11

CLASAMENTUL
9 GOLURI :
8 GOLURI :

ua) ;
6 GOLURI :

geș), Iordăncscu (Steaua), O- 
blemenco (Univ. Craiova) —

Al JUNIORIIOR NOȘTRI
ponal România 

ceea ce a fa 
întrece oi 
ctatonloi

Troi (F.C. Ar-

Clipe grele la poarta oaspeților produse de Dumitrache, lansat intr-o cursa^lalonu

întreprinde, un

IN MECI REVANȘA; LA HOCHEI

CU SELECȚIONATA R.P.D.

(prin telex de la trimișii

Stadionul „1 Mai“ ; spectatori circa 
guros, vînt puternic.

Au marcat : ROMEU — Iov. pedeap^J 
28). TRILLO — încercare (min. 28), NICi

RO.MA.xi l: Durbac — Nica, Drage t 
D. Rășcanu (min. 48 : Bărgâunaș) — Gti 
tolache, Fugigi — Dâră ban, Șerban — I

FRANȚA : Droitecourt — Campaes. 
Fouroux — Biemouret, W. Span2berc-. Yj 
Genesis, Ira ța bal.

Arbitru : JOHN YOUNG (SCO’.UQ, b_"

CONSTANTA, 26 (pnn teieion, de !□ 
trimișii noștri)

Suporter:; credincios: al
lui au avut de îndurat din phn in
temperiile, ca urmare a unu: sezon 

... .SPQCliv_.poatfi prea avansat pe.niru 
condițiile climatice din România. 
Ne întrebăm, dacă nu cumva luni
le aprilie—mai. n-ar fi mai indicate 
pentru exprimarea adevăratelor po
sibilități ale rugbyștilor. Intr-un 
meci de o asemenea importanță ca

Franța, 
îcn. *3 

tchipui- 
rea telespectatorilor, terenul de joc 
fiind un veritabil patinoar, fapt ce 
a influențat in modul cel mai di
rect calitatea rugbvului practicat de 
cele două formații. -----

Așadar, nici de această dată 
-XV"-Ie nostru național nu s-a pu
tut impune, deși a luptat mult 
pentru a adăuga o nouă victorie,

Ieri dimineață, pe stadionul Ciu
lești, echipele de juniori ale Româ
niei -și Iugoslaviei au terminat la 
egalitate (0—0) în primul lor meci 
din preliminariile Turneului U.E.F.A. 
la fotbal. (Citiți în pagina a 2-a 
cronica întîlnirii).

iill'A Dl HANDBAL FEMININ A ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
ÎN CEA DE A 13-a EDIȚIE A „TROEEOIDI CARPAȚI"

Iți mulțumim pentru că ne-ai 
primit cu ospitalitatea milenară 
a blajinilor dar dîrzilor moldo
veni, ne-ai îneîntat cu graiul mol
com ca și Obcinele Dornei, al ce
lor ce l-au slăvit pe Ștefan, ne-ai 
scos în cale la tot pasul istoria, 
unindu-I pe ieri cu azi, printr-o 
trăsătură măiastră de penel. Pia
ța Unirii, Casa Domnească, Boj
deuca lui Creangă, Turnul Gotiei, 
Trei Ierarhi, Copoul lui Emifîes- 
cu, atîtea și atîtea locuri cu pro
funde rezonanțe în istoria și cul
tura țării, formează astăzi, lao
laltă cu zveltele edificii ale socia
lismului contemporan — un an
samblu monolitic, impresionant 
străjuit de Nicolina și ecourile 
ei.

Fete tinere, Jin d’ferite țâri ale 
Europei, au venit aici- „în dulce 
tîrg al Ieșilor" să caute acea 
„fata morgana" care este gloria 
sportivă. S-au bucurat, însă, deo
potrivă să-ți descifreze tainele tre
cutului și să-ți admire tinerețea 
fără bătrînețe, te-au felicitat en
tuziasmate pentru paginile noi pe 
care le scrii în istoria acestei țări. 
In fiecare zi a acestei săptămini 
din pragul iernii ți-am simțit căl
dura, și-ți mulțumim !

Ai vrut să cîștige fetele noastre 
întreerea cu semnificații multiple 
pe mapamondul sportiv. Ai vrut, 
și ai avut această puternică și de
plină satisfacție, pentru că tu ai 
învins întotdeauna. Ceea ce insă 
ai aplaudat mai întîi cu înflăcă
rare a fost victofia asupra pre
judecăților, .............................
ror fetelor 
care te-au 
le-ai oferit 
bucuros că 
meleaguri sau de pe altele — se 
pot desfăta laolaltă cu tine.

A fost mai mult decît ți-ai în
chipuit. A fost un festival al fru
museții pe care stăpînă este 
doar tinerețea. A fost o demon
strație de virtuozitate, o fereastra 
deschisă spre viitorul acestui 
sport. A fost o dată ca niciodată...

îți mulțumim, străbun (ași, 
pentru generozitatea ta, pentru 
ospitalitatea caldă, pentru tot ce 
ai făcut ca să ne simțim minu
nat în inima Moldovei. A fost o 
săptămînâ pe care nu o vom uita 
și pe care, poate, n-o vei uita.

apoi măiestria tutu- 
și frumusețea jocului 
ineîntat și pe rare 
ochiului televiziunii, 
și alții — de pe aceste

Handbalistele romance învingătoare în cea de-a XIH-a ediție a „Trofeului Ca-paț.'.
-r Foto : DRAGOȘ NLAGU

IAȘI 26 
noștri).

Cea de 
Carpați" 
seara cu 
t.ative a României. La capătul aces
tui maraton handbalistic între cele 
mai bune formații feminine din 
lume, elevele antrenorilor Gabriel 
Zugrăvescu și Pompiliu Simion își 
văd încununate eforturile. După pa
tru ani de supremație a formației 
R. D. Germane, victoria în această 
tradițională competiție revine acum 
selecționatei României. Pe parcursul 
turneului ea s-a dovedit la înălți
mea așteptărilor, a întrecut forma
țiile Iugoslaviei (clasată pe locul II 
la C.M.), pe cea a Ungariei (si
tuată pe locul III la C.M.), pentru

a 13-a ediție a 
s-a încheiat 
victoria primei

„Trofeului 
duminică 
repre?en-

ca în final să întreacă și pe actua
la campioană a lumii, reprezenta
tiva R. D. Germane.

A fost o victorie muncită Ia ca
pătul unui meci dramatic, o victo
rie cu atît mai frumoasă cu cit 
pentru obținerea ei handbalistele 
noastre au trebuit să dea totul, să 
se dăruie pînă la ultima picătură 
de energie. Un sincer bravo echi
pei feminine de handbal a Româ
niei și antrenorilor ei.

ROMÂNIA — R. D. GERMANA
13—11 (8—7)

DUNĂREA GALAȚI LA EGALITATE
COREENE

GALATI, 26 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). în fața 

destul de numeros a 
iminică seara pe pati- 
icial din localitate, me- 

dintre echipa Dunărea 
Selecționata R.P.D. Coreene, care

întreprinde, un turneu în \tara 
noastră. Gălățenii au jucat de data 
aceasta mai slab (în primul j joc 
cîștigaseră cu 6—4) și partida/ s-a 
terminat nedecis, 4—4 (1—0, 0—3, 
3—1). Hoc-heiștii oaspeți au pres
tat, în schimb, un joc destul de

LA ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A DE LUPTE GRECO ROMANE

PARTIDE SUB SEMNUL DÎRZENIEI ȘI AL ECHILIBRULUI

bun, au natinat în viteză și au 
profitat de greșelile apărătorilor 
de la Dunărea înscriind, de pildă, 
de trei ori în. repriza a doua.

Golurile le-ău marcat, Ciobo- 
taru, Balîhin, Kercso și Curelaru 
pentru Dunărea, respectiv, Ioh Un 
Guol, Zo Giel Un și Cio Un Riel (2).

Ambele jocuri au fost conduse 
de arbitrii bucureșteni M. Prez- 
neanu și Gh.

Selecționata 
juca marți și 
rești. .

M.
Mureșanu.
R.P.D. Coreene va 
miercuri la Bucu-

T. SIRIOPOL

CLASAMENTUL FINAL

1. ROMANIA
2. Iugoslavia
3. U.R.S.S.
4. Ungaria
5. R. D. Germană
6. România (tineret)

61-43
68-64
52-45
64-52
56-57
45-85

f 
„Trofeul Carpați" — echipa Româ- 

niei ;
Cea mai tehnică jucătoare — Ottone g 

Fleck (Ungaria) ;
Cel mai bun portar — Elisabeta io- g 

nescu (România) ;
Golgetera turneului

(Iugoslavia), 27 de 
„Cupa fair-play“

Germane ;
Cea mai tînără jucătoare — Rița 

Florea.

începutul meciului ne-a tăiat pur 
și simplu respirația. Inhibată ' la 
maximum, prea apăsată de respon
sabilitatea care ii revenea de a cis- 
tiga meciul și prin aceasta presti
giosul trofeu, echipa noastră a ac
ționat crispat și in 5 minute a pri
mit 5 goluri, reușind să înscrie nu
mai unul. Situația părea compro
misă, mai ales că adversarele jucau

Returul campionatului diviziei A de lupte greco-romane a programat, 
simbătă și duminică, ultimele confruntări. Clasamentele finale ale celor 
două serii insă, nu pot fi definitivate deoarece cîteva partide au fost ami
nate la solicitarea unor echipe angrenate in confruntări internaționale. 
Dar, iată aspecte de la triunghiularele care au avut loc în Capitală și 
in țară.

DINAMO BUCUREȘTI — 
ÎNVINGĂTOARE LA SCOR, DAR...

Mara Torli 
goluri ;

— echipa R, D.
S

Hristache NAUM 
H. ALEXANDRESCU

(Continuare In pag a 4 aj

în această etapă multipla cam
pioană a tării, Dinamo București 
a primit replica echipelor Vulturii 
Textila Lugoj și Crișul Oradea. 
Antrenorii formațiilor oaspete ști
au —erau chiar pe delin convinși 
că nu vor putea spera să „smulgă ' 
multe puncte redutabilei echipe di- 
namoviste, mai ales că — trecînd 
peste avantajul terenului — din 
componența acesteia nu Fpseau 

„olimpicii" Ion Păun, Marcel Vlad

si Victor Dolipschi. Și, într-adevăr, 
gazdele au cîștigat la scor, 
loc ușor

în meciul cu Vulturii 
Lugoj, după duelurile de 
mele trei categorii rezultatul era 
egal : 6—6.

La semimuscă, cunoscutul luptă
tor dinamovist Ion Gibu, de două 
ori campion balcanic și victorios la 
confruntările mai multor turnee 
internaționale, n-a putut să treacă 
de curajosul lugojan Ion Bădica, 
încheind partida printr-un draw. 
Apoi, Vasile Rădulescu (mușcă) a

dar de

Textila 
la pri-

obținut victoria Ia tuș (min. 1) în 
fața lui Andrei Schmidt și astfel 
Dinamo a luat conducerea cu 6—2. 
Avantajul gazdelor, însă, avea să 
fie menținut doar cîteva minute de-' 
oarece la categoria următoare, co
coș, Vasile Rădoi a fost învins prin 
tuș (min. 8) de Aurel Marian, în 
urma unui necruțător tur de cap și 
deci formația din Lugoj a egalat: 
6—6. în continuare, este adevărat, 
lugojenii n-au mai reușit să acu
muleze decît un punct, prin semi- 
mijlociul Mihai Burlan în partida 
cu Marcel Vlad, 
șansele cu mult

LA LUPTE LIBERE

DINAMO BRASOV -
J

HONVED SZiKîSFTHtRVÂR 11)

dar și-au apărat 
curaj, am putea

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 2-aj

Echipa de lupte libere Dinamo 
Brașov a susținut o dublă întâlnire 
amicală cu formația Honved 
Szondi Szekesfehervăr, situată pe 
locul III în campionatul Ungariei, 
în ambele confruntări brașovenii 
au termiriat victorioși : 3—2 și
6,5—3,5. O bună comportare au a- 
vut, în ambele meciuri, I. Marton 
(cat. 100 kg) și V. Enaclie (+100 
kg), V. Mihăică (82 kg) și St. 
Teglaș (74 kg). De la oaspeți au 
obținut cite două victorii- 1. Seres 
(48 kg) și L. Râcz (52 kg.).

C. GRUIA-cvresp.
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® POPICE UNA CALDA, UNA RECE PENTRU VICTORIA BOD,

CARE A CEDAT ACUM LA O DIFERENȚĂ DE 528 P.D.!

Cea de a șaptea etapă din turul 
campionatului diviziei A se poate 
caracteriza prin calmul ei, în care 
favoritele, gazdele în special, au 
ciștigat.

MASCULIN
VOINȚA BUCUREȘTI — VICTO

RIA BOI) 5176—4648 p, d. Doar cu 
patru zile în urmă, formația din 
Bod a obținut un scor astronomic 
în fata fruntașei seriei Sud, Con. 
structorul Galati (5747—5512 p. d.) 
evident pe arena ei proprie, iar a- 
cum, în București în compania Vo
inței, a pierdut lamentabil, la un 
scor pufin obișnuit, la o diferență 
de 528 de „bete“. Popicarii fabricii 
de zahar din mica localitate de lin
gă Brașov, care au promovat în a- 
ceasta toamnă în divizie, plătesc un 
tribut greu arepei lor cu multe de- 
tfecte. pe care obțin mereu victorii 
si depășesc cu mult, aproape de fie-' 
care dată, recordurile tării în de
plasare. în schimb, ei nu mai oot 
face față* partidelor, pierzînd de fie
care dată la scoruri mari. întrucît 
s-au obișnuit cu deprinderile greșite 
ale, pistelor „canalizate*.

Voința a avut o misiune extrem 
oe ușoară și cu toate că niciunul 
dintre componentii ei n-a trecut de 
granița celor 900 p. d. ea și-a ad
judecat victoria mai ușor ca oricind In acest campionat.

Iată rezultatele pe schimburi : Gre- 
cescu — Ferencz «77—781, Moldovea- 
riU — Balos 853—798, Dobrin — Mal- 
ras 835—798, Blăgăilă — Bogdan 
*40—1.>8, Voicu — Naev 890—779. 
Pagdeanu — Bedo 881—734 p. d

la oaspeți s-au remarcat Branchi — 
883 și Paraschiv — 876 p. d. (T. 
SIRIOPOL-coresp,).

VOINȚA CLUJ — VOINȚA TG. 
MURE$ 5197—4832 p. d. Remarcați : 
I. Ștefucz — 893, de la gazde, res
pectiv, Păcuraru — 855 p. d. (E. 
FEHERVAKI-coresp.).GLORIA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 5215—5129 p. d. Der- 
byul seriei Sud a avut o desfășu
rare echilibrată, in final Gloria s-a 
detașat cîșt’gînd pe merit. Cei mai 
buni jucători au fost ; Al. Cătinea- 
nu — 914 de Ia învingători și L. 
Taină — 908 de la Rapid (C. POP. 
coresp.).

SPARTAC SAT1‘ MARE -- JIUL PETRILA 5221-- 1930 p. d.
ELECTRICA SIBIU — I. C. O- 

RADEA 5169—4974 p d.
LAROMET BUCUREȘTI — RUL

MENTUL BRAȘOV 4981—4849 p. d.
C.F.R. TG. MUREȘ — C.F.R TI

MIȘOARA 5236—4970 p. d.
PETROLUL PLOIEȘTI — FLACĂ

RA CIMPINA 5123—4830 p. d
OLIMPIA REȘIȚA — VOINȚA 

LUGOJ 4907—4704 p. d.
FEMININ

U. T. ARAD — C.S.M. REȘIȚA 
2130—2213 p. d. Formația reșițeanâ 
continuă să fie în formă obținînd, 
de data aceasta, o prețioasă victo
rie în deplasare. Formația gazdă nu 
s-a putut încă acomoda cu noile 
piste ale arenei. Cele mai precise 
jucătoare au fost Eugenia Holesch 
(R) — 391 si Ileana Craiovan (A) — 
380. (ȘT. I.ACOB-coresp.).

VOINȚA CRAîOVA — VOINȚA 
TIMIȘOARA 2426—2236 p. d. Craio- 
vencele au cîștigat în toate cele șase 
schimburi și au avut in Petruța 
Dumitrescu cea mai în formă con
curentă — 422 p d. De la oaspete 
s-a evdențiat Elena Subașcu — 396 
p d. (V. POPOVICI-coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — METROM 
BRAȘOV 2651—2362 p. d. Rapidis- 
tele. în mare vervă de joc. și-au 
surclasat adversarele la o diferență 
de aproape 300 de popice. Printre 
remarcate. Elena Goncear — 463,
Vasilica Pințea — 461 de la Rapid 
și. respectiv. Elisabeta Vass — 416 
p. d. (C. HAREA-coresp.).

VOINȚA MEDIAȘ — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2416—2355 p. d. Local
nicele, în bună dispoziție de joc, 
au întrecut unul dintre cele mai 
bune sexteturi din seria Nord. Ele 
au avut în Finea Sima (422 p. d.) 
cea mai bună realizatoare. Perfor
mera reuniunii a fost însă muresan- 
ra Maria Todea — notată pe foile 
de artibtra.i cu 435 p. d. (R. ZAM- 
FIR-coresp.l.

PETROLUL BAICOI — CETATEA 
GIURGIU 2650—2364 p. d.

LAROMET BUCUREȘTI — INSTA
LATORUL BUCUREȘTI 2436—2025 

p. d
VOINȚA BUCUREȘTI — FRIGUL 

BUCUREȘTI 2564—2332 p. d.
RECORD CLUJ — VOINȚA CLUJ 

2247—2336 p. d.
HIDROMECANICA BRAȘOV — 

VOINȚA ORADEA 2426— 2248 p. d.
VOINȚA CONSTANTA — GLORIA 

BUCUREȘTI 2283—2337 p. d.

„CUPA ARADULUI14
Sîmbătă și duminică s-au desfă

șurat la Arad întrecerile de tir ale 
tradiționalei competiții, „Cupa Ara
dului", la care au participat trăgă
tori fruntași din București, Iași, 
Focșani, Brașov și Arad. Iată primii 
clasați : armă standard 3 x 20 f — 
seniori : 1. L. Szatmari (Arad) 549 p, 
2. Gh. Sicorschi (Buc.) 548 p, 3. Va
silica Manea (Focșani) 544 p ; ju
niori : 1. Al. Sarkozi (Arad) 550 p, 
2. Georgiana Oprișan (Focșani) 547 
p, 3. Gh. Barbu (Buc.) 544 p ; armă 
standard 60 f culcat — seniori : 1. 
Vasilica Manea 591 p, 2. L. Szatmari 
/Ârad) 586 p, 3. Gh. Sicorschi 583 p; 
juniori : 1. Georgiana Oprișan 586 p.
2. Aurora Podaru (Focșani) 582 p,
3. Gh. Barbu 581 p. Pistol sport
30 + 30 f — senioare : 1. Silvia Buj
dei (Arad) 566 p. 2. Maria Holla 
(Brașov) 554 p. 3. Maria Popovici 
(Arad) 537 p ; juniori : 1. Gh. Csik 
(Arad) 566 p. 2. M. Bujdei (Arad) 
564 p, 3. I. Andrei (Brașov) 557 p. 
Pistol cu aer comprimat 40 f — ju
niori : 1. Gh. Csik 365 p. 2. I. An
drei 364 p, 3. Silvia Bujdei 363 p.

CLASAMENT GENERAL : 1. A- 
rad I 5205 p. 2. București 5149 p, 
3. Brașov 5004 p.

St. IACOB — coresp. jud.

T. RABȘAN
GALATI — 
BUCUREȘTI

... . •” "• —vei sase ga-
latem doar unul a pierdut (Buca- 
W — Deneș 822—829). ceilalți și-au 
dominat net adversarii. Proaspătul 
campion al tării. Tlie Băias a fost 
ce nooai pTecXs. junior al reuniunii938 p. d. Bine a mai jucat de Ia gazde Șl Chfrilă — 920 p. d. De

CONSTRUCTORUL
CONSTRUCTORUL ________ ,
5276—4844 p. d. Dintre cei sase eă-

LA POIANA BRAȘOV, ÎNTRECERILE
DE CICLOCROS S-AU DISPUTAT 

ÎN CONDIȚII GRELE
(PE ZĂPADĂ Șl GHEAȚĂ)
POIANA BRAȘOV, 26 (prin te

lefon, de Ia corespondentul nos
tru).

în frumoasa stațiune montană, 
duminică a fost o zi de iarnă efec
tivă. Zăpada abundentă, căzută 
încă din ziua precedentă si în 
cursul nopții, a îmbrăcat totul în- 
tr-o mantie albă. In acest decor 
s-a desfășurat finala campionatu
lui republican de ciclocros, pro
gramată pe un traseu în circuit 
de 2 000 m, pe un teren extrem 
de variat, modificat, însă, în ulti
mul moment datorită condițiilor 
meteorologice.

Peste 60 de concurenți, din în
treaga țară, s-au aliniat la star
tul celor trei probe (pe categorii 
de vîrstă), care au înfruntat difi
cultățile enorme cauzate de duri
tatea traseului. supunîndu-i pe 
toți Ia un efort deosebit. Cei mai 
mulți dintre concurenți au dat 
dovadă de- o mare rezistentă și 
îndemînare, reușind să treacă cu 
succes peste handicapul impus de 
starea vremii și să parcurgă des
tul de bine, atît porțiunile de 
mers pe bicicletă, cit și cele care 
trebuiau efectuate pe jos.

Proba rezervată seniorilor a 
fost cîștigată mai ușor decît nc 
așteptam de dinamovistul CONS
TANTIN GRIGORE, care a do
vedit din nou reale calități de 
ciclocrosist. El a plecat puternic 
din start și s-a menținut în pozi
ția nr. 1 de-a lungul celor nouă 
ture, dispunînd net de principalii 
pretendenți la titlu, G. Negoescu 
și campionul de anul trecut, Du
mitru Stanca.

întrecerile juniorilor au fost des
tul de animate și au dat ciștig de 
cauză dinamovistului MIRCEA 
RAMASCANU la cei mari și lui 
TEODOR CIUMETI la juniori 
mici.

REZULTATE — seniori (9 ture 
a 2 000 m) : 1. Constantin Grigore 
(Dinamo) 50 min. 30 sec. ; 2. Va- 
sile Sălăjan (Dinamo) 51 inin. 11 
sec.; 3. Petre Drăgan (Voința Bu
curești) 51 min. 24 sec ; 4. Con
stantin Cîrje (Dinamo) 51 min. 48 
sec. ; 5. George Negoescu (Steaua) 
52 min. 02 sec.

Juniori mari (6 ture a 2 000 m): 
1. M. Ramașcanu (Dinamo) 35 min.
46 sec.; 2. G. Marton (C.S.M. 
Cluj) 36 min. 27 sec.; 3. N. Voi- 
can (Șc. sp. 3 București) 36 min.
47 sec.

Juniori mici (4 ture a 2 000 mi: 
1. T. Chimeti (Șc. sp. 3 București) 
24 min. 05 sec.; 2. A. Telegdi 
(Voința Cluj) 24 min. 11 sec.; 3. 
I. Budaru (Metalul Plopeni) 25 
min. 04 sec.

C. GRUIA

spune — fără exagerare — cu dem
nitate. Mijlociul Alexandru Chiran 
a și condus cu 4—1 în primele mi
nute ale partidei cu experimentatul 
Vasile Fodorpataki, cedînd în cele 
din urmă prin tuș. Rezultat final ! 
29—7 pentru Dinamo București.

Nici în partida Cu Crișul. victoria 
formației dinamoviste n-a fost obți
nută facil. Orădenii au luptat cu 
ardoare în fiecare partidă, dar n-au 
putut să se impună în fața valo
roșilor lor adversari. Doar „cocoșul" 
Emil Dorșanschi a ieșit învingător 
— chiar Ia diferență de puncte — 
în meciul cu Vasile Rătloî. în fi
nal, Dinamo a cîștigat cu 34,5—5,5.

Triunghiularul a fost încheiat de 
meciul echipelor oaspete. Luptătorii 
celor două formații. Crișul și Vul
turii Textila au prilejuit — cum 
era și de așteptat, datorită echili
brului de forțe — încleștări deose
bit de pasionante la toate catego
riile. De altfel, rezultatul final a 
stat sub semnul incertitudinii pînă 
la ultima categorie, find lugojenii 
conduceau cu 19—18. La grea. însă, 
olădeanul FI. Kertai și-a învins 
adversarul, M. Moșneag, înainte de 
limită și astfel Crișul a obținut vic
toria cu 22—19.

SI PROGRESUL BUCUREȘTI 
A CÎȘTIGAT DETAȘAT

Tot la sala Dinamo, pe o altă 
saltea, au avut loc și partidele tri-

BASCHET

RAPID A ÎNVINS
Jocuri interesante, destul de bune 

ca valoare și un meci întrerupt 
(I.E.F.S. — Politehnica Cluj), iată, 
pe scurt, caracteristicile etapei.

FEMININ (etapa a ll-a)

RAPID — VOINȚA BUCUREȘTI 
75—71 (42—41). Victoria a revenit 
formației care a izbutit să... gre
șească mai puțin decît adversara în 
momentele decisive, mai precis în 
finalul partidei (min. 36). Din acest 
moment (71—64 pentru Rapid) în 
care Nicola era eliminată pentru 5 
faulturi (o altă jucătoare de bază, 
Suliman, părăsise terenul cu trei 
minute înainte), era de așteptat ca 
Voința să recupereze handicapul și 
să cîștige cu ușurință. Dar, tocmai 
în minutele hotărîtoare, vîrsta fra
gedă a sportivelor de la Voința și-a 
pus amprenta asupra nervilor, de- 
terminind incredibilele ratări din 
situații care de care mai clare. 
Este drept, nici echipa Rapid nu a 
făcut mare lucru. dar a izbutit 
să-și mențină, totuși, avansul, dato
rită căruia a realizat o victorie ce 
părea la un moment dat compromi
să. Succesul Rapidului este demn 
de subliniat dacă ținem seama că, 
de fapt, antrenorul Sigismund Fe
rencz a contat pe trei jucătoare va

După o luptă dramatică

PE VOINȚA BUCUREȘTI (75-71)
loroase (Gabriela Nicola, Anca Ra- 
coviță și Dorina Suliman) care, spre 
cinstea lor, și-au făcut datoria cu 
prisosință. Punctele au fost înscrise 
de Nicola 25, Racoviță 22, Suliman 
16, Bbhm 6, El. Pajtek 4, Ec. Pajtek 
2 (au mai jucat Basarabia, Tall și 
Găescu) pentru Rapid, respectiv Io- 
naș 19. T. Rădulescu 13, L. Rădu- 
lescu 10, Fierlinger 10, Andreescu 6. 
Roșianu 8, Bujduveanu 4, Spînu 1. 
Arbitrii A. Atanasescu și P. Pasăre 
au avut buna intenție de a conduce 
meciul în spiritul jocului modern, 
încurajînd angajamentul fizic, dar, 
din păcate, au fost depășiți uneori, 
sancționînd anapoda și în compen
sație. (D. STĂNCULESCU).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA TG. MUREȘ 84—47 (34 — 
28). Politehnica a cîștigat, fără să 
strălucească, la o diferență confor
tabilă. Credem că această reușită 
se datorește, în primul rînd. con
cepției clare de joc a bucureștence- 
lor, în care accentul principal cade 
pe o apărare agresivă, om la om pe 
tot terenul. Așa că (fără a între
buința un joc de cuvinte) putem 
spune că învingătoarele au atacat 
chiar și atunci cind s-au apărat. 
Remarcîndu-le pentru jocul prestat 
pe Szabados. Ciocan, Capotă (Poli-

tehnica) și pe OpriclJ (Voința), să 
notăm autoarele punctelor : Capotă 
15, Pruncu 3. Szabados 24. Deme- 
trescu 7, Predescu 2. Savj 8, Amaf- 
tioaie 4, Ciocan 19. Boca 2 pentru 
învingătoare, respectiv Lorinez 7, 
Szabo 4, Novak 1. Papp 13. Brassai 
6. Opriciu 16. Au arbitrat foarte 
bine S. Filoti și M Negulescu. (T. 
RADU).

UNIVERSITATEA CLUJ — CRI
ȘUL ORADEA 53—45 (27—23). Par
tidă cu numeorase greșeli de teh
nică comise de ambele „tabere". 
Evoluția scorului a fost interesantă 
(34—34 în min. 23. 43—43 in min. 
35), dar în final Floarea Anca a în
scris trei coșuri la ~~.d. asigurind 
victoria Universități: OL MIRCEA, 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
SĂNĂTATEA SATU MARE 72—13 
(30—22). Studer.'.ele au aplicat o 
apărare agresivă, datorită căreia au 
realizat contraatacuri eficace. A fost 
o partidă plăcută, aplaudată de pu
blic. (P. ARCAN, coresp. județean).

MASCULIN (rtopc a VII-o)
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ROMÂNIA — IUGOSLAVIA (juniori) 0-0

CITEVA MARI OCAZII. DAR NICI UN GOL...

Răducanu _  centrul înaintaș al reprezentativei noastre ele juniori — in una din numeroasele faze in care a
abuzat de dribling. Foto : s. BAKCSY

Luptă pentru balon intre P.acovițâ (nr 13) și L. Rădulescu. asistate de
Andreescu (nr. 5) fi Nicola (nr 12). Fază din meciul Rapid — Voința 

București. Foto: T. MACARSCHI

PARTIDE SUB SEMNUL DÎRZENIEI Șl AL ECHILIBRULUI
unghiularului Progresul București — 
Steagul roșu Brașov — Olimpia 
Salu Mare. Deși se anticipau con
fruntări echilibrate, încheiate cu re- 
rezultate strînse, epilogurile au fost 
cu totul altele. Luptătorii forma
ției bucureștene, prezentindu-se la 
această etapă într-o formă exce
lentă, au repurtat victorii catego
rice. Mai intii Progresul a dispus 
de Steagul roșu — echipă aflată în 
plutohul fruntaș lă aproape toate 
edițiile campionatului — cu 21—10. 
Apoi, în cea de a doua partidă, cu 
Olimpia Satu Mare, a ieșit învingă
toare cu un scor ce reflectă evi
dent superioritatea sa : 27—9. Din 
echipa bancarilor s-au remarcat, în
deosebi, Fl. Gheorghe (cat. semi- 
rhuscă), M. Tofan (muscă) și Al. 
Ionescu (cocoș), care și-au depășit 
adversarii (la puncte sau prin tuș) 
din ambele echipe.

Partidele din Capitală au fost 
conduse foarte bine de arbitrii Gh. 
Conciu (Galați), N. Baciu (Brașov). 
C. Stan (Pitești), I. Bobei și V. Co
man (București).

A.S.A. CLUJ A FRUCTIFICAT 
AVANTAJUL TERENULUI

CLUJ, 26 (prin telefon). — Cu 
toate că susținea partidele acestei 
etape pe teren propriu, formația lo
cală A.S.A. nu era favorită în fața 
echipelor EICctroputere Craiova. în
deosebi, și C.F.R. Timișoara. Lup

tătorii clujeni. însă, au fructificat 
minimum-ul avantaj prilejuit de 
faptul că evoluau în fața suporte
rilor lor. reușind să înregistreze vic
torii atît în fața celor din Craiova 
(22.5—13.5) cit și a celor din Timi
șoara (18—8). Partida dintre Electro- 
putere și C.F.R. s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 20—20. Din 
formația clujeană s-au remarcat Al. 
Szabo (cat. pană) și V. Roman 
(grea), iar de la oaspeți I. Stoica 
(muscă) și N. Mutava (pană) — Elec- 
troputere. I. Ciobanu (ușoară) — 
C.F.R. în Încheiere trebuie să men
ționăm că toate partidele au fost 
viu disputate. (1. Pocol — coresp.)

LA BACAU, NUMAI EGALITĂȚI

BACAU, 26 (prin telefon). — Nu 
știm dacă rezultate ca acelea cu care 
s-au încheiat partidele găzduite în 
localitate, au mai fost consemnate 
la vreo altă etapă a campionatelor. 
Ne referim, de bună seamă, la ega
litatea pe linie în toate cele trei 
meciuri : A.S.A. Bacău cu Pescăru
șul Tulcea 14—14 și cu Metalul 
București 18—18, Metalul — Pescă
rușul 10—10. Dacă echilibrul însă 
a fost, privind rezultatele, perfect, 
în schimb, nivelul partidelor a lă
sat de dorit. Nu mai puțin de 9 
întilniri au luat sfirșit prin desca
lificarea dublă a competitorilor. 
(Ilie Iancu — coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 71—53 
(28—29). Deși erau I.ps.t: de aportul

«Sorit să se -ea:xi.-.eze după infrin-

toc la ,Ch<J. in fata Politehnicii, 
urmare. întrecerea a fost 

echilibrată, dar numai pută in m:n. 
25. De a:ci. clujeni:, cu o apărare 
agresivă și multe contraatacuri, 
preiau inițiativa și se distanțează, 
eistigind la o diferență concluden
tă. Principal:, realizatori : Demian 
21. Ruhnng 13. Zdre.nghea 12. 
Schuller 13 pentru „U“, respectiv 
Mâni la 19. Mir.lus 11. Au arbitrat 
foarte bine N. Iliescu și G. Berek- 
meri. (M. RADU, coresp.).

DINAMO — I.CJI.F. 99—72 (41 — 
39). Ca și in alte ocazii, cele două 
echipe au oferit o partidă via dis
putată și echilibrată, dar numai 
pînă spre final, cînd jucătorii de 
la LC.HF. s-au avintat prea mult 
în atac, lăsind apărarea descoperi
tă.

I.E.F.S. BUCUREȘTI — POLITEH
NICA CLUJ 47—42 135—32) — meci 
întrerupt de arbitru în min. 26. 
Asistasem la o partidă plăcută, mai 
ales prin ardoarea cu care ambele 
echipe au luptat pentru o victorie, 
ce nu avea insă să fie decisă după 
scurgerea timpului regulamentar de 
joc/ Aceasta pentru că, în min. 26. 
la un fault al jucătorului Roman 
(Politehnica), infracțiune ce nu re
clama. în nici un caz. o sancțiune 
atît de drastică, arbitrul M. Aldea 
l-a descalificat pe jucătorul clujean. 
Au urmat riposte care nu trebuiau, 
cu nici un chip, să ia o formă cu 
totul condamnabilă (injurii, ame
nințări) din partea conducătorilor 
echipei clujene (tov. V. Mureșan și 
N. Mania). Credem că în acest mo
ment se impunea (pentru continua
rea meciului) evacuarea din sală a 
celor doi reprezentanți ai clubului 
clujean. Dar unul din conducătorii 
jocului, M. Aldea. a hotărît — ne
justificat și neregulamentar — în
treruperea definitivă a partidei. Au 
arbitrat M. Aldea și E. Niculescu. 
(Radu TIMOFTE).

STEAUA — VOINȚA BUCUREȘTI 
82—42 (38—20). Meciul a stat la 
discreția sportivilor de la Steaua, 
deși din rîndul acestora au lipsit 
Dimancea, Oczelak și Poleanu. O 
mențiune specială i se cuvine lui 
V. Gheorghe care a manifestat din 
nou deosebită precizie în aruncări
le la coș (sîmbătă a marcat 28 de 
puncte). Remarcabilă, de asemenea, 
evoluția lui Savu, Baciu și Grădiș- 
teanu (de la un meci la altul mai 
bun). (P. IOVAN).

Partida Politehnica București — 
Farul Constanța a fost amînată.

H I P I S M
Vremea, nesperat de îngăduitoare cu 

reuniunea de ieri, a permis o desfășu
rare normală a tuturor alergărilor, in 
care — ca factor decisiv în stabilirea 
locurilor de la sosire — rolul principal 
l-a jucat condiția fizică din ultimul 
timp, a concurenților. Astfel, Sonda, 
după ce fugise, multe reuniuni cupă 
o victorie, acum a recoltat-o pe a doua 
consecutivă ! Pe aceeași linie s-a situat 
și victoria Satirei, care, fără alunecarea 
din reuniunea precedentă, cînd ar fi 
cîștigat, a găsit de data asta prilejul 
să-si îndeplinească scopul. La fel a fost 
situația cu Mercedes, din nou învingă
tor norocos, tn genere, alergări de un 
bun echilibru și, ca atare, spectacolul a 
fost de o certă calitate. Asistența a avut 
ca punct culminant de urmărit duelul 
Tănase—Marcu. desfășurat în ultima 
cursa — din nefericire cu trăpași din ul
tima categorie, nesiguri pe acțiuni —
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Vreme rece (a nins continuu, cu 
fulgi mici și deși), teren extrem de 
dificil, avantajînd echipa care s-a 
apărat, dominare teritorială netă a 
formației noastre de juniori, soldată 
cu * 14 cornere și cinci ma'ri ocazii 
de gol, față de numai două lovituri

Stadionul Giulești : teren alunecos ; 
timp rece. ninsoare ; aproximativ 
1 000 spectatori.

ROMANIA : Clurea — Cotigă, NA- 
GHI. NEGRUȚIU, CHIVU — STOICA 
(min. 70 : Bălăci). Iuga — PETRIȘOR 
(min. 75 : Pataki). Șumulanschi, Bă- 
ducanu. Vrinceanu.

IUGOSLAVIA : Sujfca — HAZA- 
BENȚ. Car. PRTMORAC, Devcicl — 
METER. Petrovici, Radovanovici — 
Bingula? (min. 63 : Crancear), Rado- 
savievlci. Lukici.

A arbitrat Josef Poucek (Ceho
slovacia) .

de colț și o singură posibilitate de 
a înscrie a juniorilor iugoslavi (min. 
70. prin Crancear: șut, din voleu, 
pe lingă poarta goală !) — iată doar 
citeva repere care, credem, ilus
trează, în mare măsură. MODUL 
CUM s-a desfășurat jocul dintre 
selecționatele de speranțe ale Româ
niei și Iugoslavie:, confruntare care 
contează pentru preliminariile Tur
neului U.E.F.A„ ediția 1973.

Minute in șir — uneori ca la... 
handbal — ambele echipe au evo
luat într-o singură jumătate de 
teren, aceea a elevilor antrenorului 
Milenco Mihici. Aceștia,’țintind un 
rezultat de egalitate, care să te per
mită să se mențină, în continuare, 
cu șanse egale, în disputa pentru 
calificare, s-au baricadat, cu mic cu 
mare, în preajma propriului careu, 
dominat cu autoritate de lunganul 
Primorac. Ei s-au mulțumit DOAR 
SA DESTRAME, prin orice mijloa
ce, atacurile juniorilor noștri. Și 
pînă la urmă, tentativa lor a reușit. 
Hazabenț, Devcici, Car, Meter, Pe
trovici, făcînd mari eforturi în apă
rare. se vor întoarce acasă cu un 
punct prețios, care le mai atenuea
ză amărăciunea după înfrîngereă 
suferită, pe teren propriu, duminica 
trecută, în fața juniorilor greci. 
Dar...

Faptul că Sujica a scăpat de ne
plăcuta situație de a scoate balonul 
din plasa porții sale, s-a datorat, 
în primul rînd, atacului echipei 
noastre care a manifestat din nou 
(a cita oară ?) o ineficacitate exas
perantă. Răducanu a vrut, iarăși, să 
dribleze și portarul ; Șumulanschi 
s-a complicat în situații din cele 
mai simple ; Petrișor, Vrinceanu,

Stoica au ezitat să tragă la poartă. 
Au căutat, cu toții, pînă în pînzele 
albe, poziția ideală de șut. De cinci 
ori au și găsit-o și totuși n-au mar
cat. De ce ? Pentru că : 1. Petrișor 
(min. 19) n-a fost atent la o minge 
care s-a... plimbat prin fața porții 
lui Sujica ; 2. Răducanu (min. 27), 
ajuns pînă în careul de 6 m, a pre
ferat unui șut sănătos,' care ar fi 
însemnat gol imparabil, un dribling 
inutil ; 3. Șumulanschi (min. 35), a 
șutat imprecis, fără să fie jenat de 
vreun adversar ; 4. balonul, expe
diat, cu capul, de Naghi (min. 53) 
a fost respins, de pe linia porții, de 
Meter ; 5. Stoica (min. 59) a tras, 
de la numai 7—8 m, de puțin pe 
lingă poartă.

Acestea au fost cele cinci mari 
breșe făcute — de-a lungul celor 
80 de minute de dominare insisten
tă a juniorilor noștri — în dispozi
tivul de apărare al juniorilor iugo
slavi, dîrzi și hotărîți în majorita
tea intervențiilor. Ocazii nefructi
ficate, însă, datorită, așa cum am 
mai spus, unor deficiențe care au 
devenit cronice în evoluția atacului 
selecționatei noastre de juniori. A- 
supra lor vom reveni. —

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIA B

POLITEHNICA UȘI Șl POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
CAMPIOANE DE TOAMNĂ
rezuitateSERIA I: Cinci

GLORIA BUZĂU — PROGRESUL 
| BRAILA •—«. In minutul 90 Toa- 

der (Gloria) a ratat un 11 m. A ar- 
Ibitrat bine V. Popa — Iași. (M. Du

mitru. cxiresp.).
■ DELTA TULCEA — ȘTIINȚA BA- 
I CAU 1—1 (•—1). Dominare catego

rică a gazdelor. Golurile au fost.

I marcate de N. Constantinescu (min.
76 din 11 m) pentru Delta. Grosaru 
(min. 37) pentru Știința. A condus 

I foarte bine I. Dancu — București.
(P. Peana, coresp. județean).

ICEAHLÂUL p. NEAMȚ — F.C.
GALAȚI •—4. Joc viu disputat. îna
intașii au ratat multe ocazii. Foarte 

Ibun arbitrajul lui N. Pe'.ricean u — 
București. (C. Nemțeanu. coresp.).

I POLITEHNICA IAȘI — CHIMIA
RM. VÎI.CEA 3—« (2—«). Peste 5000 
de spectatori au asistat la un joc 

I anost. Autorii golurilor: Simionaș
(min. 9). Lupuiescu (min. 24 și Ma
rita (min. 55). A condus bine M. 
Moraru — Ploiești. (D. Diaconescu. 

| coresp. județean).
• POLITEHNICA GALAȚI —C.F.R. 
I PAȘCANI 2—1 (1—1). Golurile au

fost realizate de Nan (min. 8) și 
Broștiuc (min. 80 din 11 m). respec- 

!tiv Mărculescu (min. 22). A arbitrat 
foarte bine Gh. Limona — Bucu
rești. (T. Siriopol. coresp. județean). 

I DUNĂREA GIURGIU — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 0—0. Gazde- 

Ile au luptat mult pentru victorie.
iar bucureștenii au pus accentul pe 
apărare. A condus slab V. Grigores- 

!cu — Craiova. (Tr. Barbălată. co
resp.).

METALUL BUCUREȘTI — Ș.N. 
I OLTENIȚA 4—0 (3—0). Joc plăcut, 

cu toate că terenul a fost alunecos. 
I Bucureștenii au pus accentul pe o- 

fensivă și, în final, au terminat în- 
vingători la un scor categoric. Au 

• marcat: Iancu (min. 32), Nedelcu

de egalitate!
(min. 37 și 38) și Drăgoi (min. 70). 
Gh. Ștefănescu — Galați a arbitrat 
bine. (V. Iordache).

C.S. TÎRGOVIȘTE — METALUL 
PLOPENI 0—0. în prima parte a 
jocului oaspeții au contraatacat foar
te periculos. Gazdele au ratat multe 
ocazî. în min. 70 Dragomir (Meta
lul) a fost eliminat pentru faulturi 
repetate. A condus bine Gh. Rete- 
zan — București. (M. Avanu, co
resp. județean).

1. POLITEHNICA
CLASAMENT

IAȘI 15 11 2 2 34-11 24o. Metalul Buc. 15 9 2 4 22- 8 203. F. C. Galați 15 8 2 5 22-17 184. Gloria Ruznu 15 6 4 5 ll-tfi 185. Progresul Buc. 15 6 4 5 10-13 166. Ș. N. Oltenița 15 6 3 6 18-21 157. Met. Plopeni 15 5 4 6 19-:6 148 Știința Bacău 15 6" 2 T 18-18 149 Chimia Rm. V. 15 5 4 6 18-20 1410. Delta Tulcea 15 4 6 3 13-17 1411. C S. Tirgovițte 15 5 4 6 8-14 1412. Dunărea Giurgiu 15 5 3 7 14 18 1113. Prog. Brăila 15 5 3 7 13-20 1314 C.F.R. Pașcani 15 5 2 8 18-17 1215. Ceahlăul P, N. 15 4 4 7 10-15 1216. Polit. Galați 15 4 3 8 12-23 11

SERIA A ll-a: F. C. Bihor a surclasat pe Chimia Făgăraș
METALURGISTUL CUGIR — PO

LITEHNICA TIMIȘOARA 9—0. A- 
proximativ 3000 de spectatori (între 
rare 500 de timișoreni) au asistat la 
o luptă dirză. încheiată cu un just 
rezultat de egalitate. în prima par
te inițiativa a aparținut gazdelor, 
apo:. după pauză, timișorenilor. 
Foarte bun arbitrajul lui C. Nicu- 
lescu — București. (M. Vilceanu, 
coresp.).

MINERUL ANINA — MINERUL 
BAIA MARE 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fos: realizat de Mathe. in minu- 
tul 53. A condus foarte bine Gh. 
F pov.ri — București. (P. Lungu, 
coresp.).

F.C. BIHOR — CHIMIA FAGA- 
RAȘ 7—2 (4—1). Joc frumos, cu 
faze spectaculoase. în care orădenii 
au fost vioara intii. Oaspeții s-au 
a pârât cu dirzenie, însă n-au putut 
stăvili atacurile localnicilor. Goluri
le au fost marcate de Colnic (min. 
15. 31. 49 și 89), Cociș (min. 10), 
Bedea (m;n. 28). Șchiopa (min. 76), 
respectiv Filip (min. 36. 60). A ar
bitrat foarte bine C. Szilaghi — 
Baia Mare. (I. Ghișa. coresp, jude
țean).

C.F.R. TIMIȘOARA — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 4—0 (3—0). Au- 
tor:: golurilor: Petreanu (min. 14 și 
38>. Panici (min. 32) și Periatu (min. 
70). V. lacob — Oradea a condus 
bine. (St. Marton, coresp.).

O REUNIUNE BLÎNDĂ!

OLIMPIA SATU MARE — C.S.M. 
SIBIU 2—0 (1—0). Dominare a gaz
delor, reflectată și în raportul de 
cornere, favorabil lor : 13—2. Golu
rile au fost înscrise de Neumaier 
(min. 30) și Libra (min. 69). A ar
bitrat cu scăpări A. Pop — Cluj 
(S. Vida, coresp.).

METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN — OLIMPIA ORADEA 0—0. 
Joc de slabă factură tehnică. Cu 
toate că gazdele âu dominat terito
rial (17—2 raportul de cornere în 
favoarea lor), înaintașii ’ n-au găsit 
drumul spre gol. A condus foarte 
bine I. Hristea — Alexandria. (Gh. 
Manafti, coresp.).

METROM BRAȘOV - C.F.R. A- 
HAD 4 0 (1 0). Brașovenii au avut 
aproape în permanență inițiativa 
Victoria lor a fost realizată prin 
golurile marcate de Gabor (min 4) 
Furnică ,(min. 61 și 70) și Neculâ 
(min. 76). Gh. Olteanti — București, 
a arbitrat foarte bine. (I. Hirsut 
coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — CDRVI- 
NUL HUNEDOARA 3-1 (1-0). joc 
plăcut, cu faze frumoase la ambele 
porți. Autorii golurilor : Ciocan 
(min. 44 și 58), Victor (min. 82) 
pentru Gloria, Popa (min. 75) pen
tru Corvinul. A arbitrat toarte bin» 
N. Barna — Tîrnăveni. (I. Toma, 
coresp.).

CLASAMENT

dar o asemenea incertitudine acord r .: 
un plus de interes spectatorilor, in ceea 
ce privește lupta extraordinar de dirza 
care se poartă între acești doi dr.veri 
pentru titlul de campion și, implic’t. 
participarea învingătorului la campior 
tul mondial și european. A ciștigat Tă
nase. înaintea ultimei reuniuni a stagiu
nii, el are o victorie în plus față de 
Traian Marcu și, deci, o opțiune care 
s-ar putea să rămînă decisivă in con.'i- 
gurația definitivă a clasamentului, ur
mătoarele opt alergări, care alcătuiesc 
programul ultimei reuniuni, rămin să 
definitiveze ambițiile și mai ales abilita
tea handlcaperilor de a nu crea nimă
nui — dintre cei doi — poziții avanta
joase în. . . așa-zisele „handicapuri".

Rezultate tehnice : cursa I — Secol 
(FI. Pașcă). 37.1, Răzoraș, simplu 6. or
dinea 82 : cursa a Il-a — Papanaș (D. 
Stan), 34,3, Sadea, Măcieș, simplu 26,

event 78. ordinea 109, ordinea triplă 
1 346 : cursa a IlI-a — Satira (M. Ștelă- 
nescu). 34.4. Zefirel, Gorun, simplu 2, 
event 156. ordinea 88. ordinea triplă 816 : 
cursa a IV-a — Datina (S. Onache), 32, 
Suzana. simplu 18, event 25, ordinea 60 ; 
cursa a V-a — Raliu (G. Solcan). 32.1. 
Formula. Hibrid, simplu 9. event 33, 
ordinea 74. ordinea triplă 364 ; cursa a 
Vl-a — Mercedes (N. Gheorghe), 35.6, 
Jargon, simplu 12. event 57, ordinea 36 ; 
cursa a Vll-a — Sonda (N. Simlon), 31.6, 
Delfin. Huluba, simplu 7, event 179. or
dinea 199, ordinea triplă 1174 ;, cursa a 
VlIl-a — Izmă (Gh. Tănase^, 46,j, Fi
brom, simplu 4, event 96, ordinea 18. Pa
riul austriac, ridicat la suma de 13 736 
lei, s-a închis.

Niddy DUMITRESCU

1. POLITEHNICA
2. timișoara 15 8 5 2 22-tn 21Minerul Baia M. 15 7 4 4 23-11 IX3. F. C. Bihor 15 7 4 4 29-18 184. C.S.M. Sibiu 15 7 3 5 17-14 175.
6. Metrom Brașov 15 7 2 6 23-14 16Gloria Bistrița 15 6 3 6 14-14 157. Minerul Anina 15 7 1 7 14-18 158. Olimpia Satu M. 15 7 4 4 19-13 149. Chimia Făgăraș 15 6 1 8 21-24 1310. C.F.R. Arad 15 5 3 7 19-22 1311. Metalul Drobeta 

Tr. Severin 15 6 1 8 18-22 1312. C.F.R. Timș. 15 6 1 8 13-23 1313. Corvinul Rund. 15 6 4 5 13-13 7214. Met. Cugir 15 5 2 8 8-16 1215. Electroputere Cv. 15 5 1 9 13-22 1116. Olimpia Oradea 15 3 5 7 10-22 11
(N. R. Olimpia Satu Mare și Cor

vinul Hunedoara sînt penalizate c« 
cite patru puncte).
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LA BUCUREȘTI Șl LA PLOIEȘTI, 
VICTORIILE NETE ALE ETAPEI A Xlll-a

DERBY PARTIAL REUȘIT
? J

devine vioi si cele două echipe 
oferă publicului faze de bună ca
litate, de reușit spectacol fotbalis
tic. Aceea care dă tonul este 
U.T.A.. în intenția ei firească de 
a forța victoria pe teren propriu 
asupra liderului, ____ ________
țiunile ofensive ale gazdelor sîn1 
pe punctul de  ,
însă la prima din ele (min. "IX 
Haidu scoate splendid în corner 
mingea trimisă cu capul, de la 
cîțiva metri, de Petescu, iar la 
cealaltă Hălmăgeanu respinge sal
vator o altă minge aruncată de 
Broșovschi peste Haidu 
se ducea în plasă.

Supusă Unei intense 
dar reușind să treacă 
prin aceste momente mai dificile 
(Haidu, Sătmăreanu, Hălmăgeanu 
și Negrea avînd merite deosebite 
prin intervențiile lor sigure și o- 
portune), 
rîndu-i, 
Aelenei. 
datorită 
vorabile.
(cea mai 
ceea din 
trimis mingea cv 
mai cițiva metri

STEAUA
Două dintre ac- DINU,

fructificate,

Cluj 4—2 (3—1).

ari:

G. NICOLAESCU

a fi

și care

presiuni, 
cu bine

a fost 
Crețu ; Dinu 
la aproxima- 
poartă, dar... 
deoarece (a-

3-1 CU MULTE EMOȚII!

Barbu (min. 67 : Munteanu), Mureșan. Licâ (min. 80 : Fo- 

C. GHIȚA *♦**, ajutat bine la linie de Tr. Moarcăs și slab 
(toți din Brașov).
galbene : pentru întreaga echipă a lui „U”.
roșii : Dumitrache și Cretu.

I

Mitrache.

l-a executat

» A

* H

S. C. BACAU 1(0)

—v> ți —a 
ș:nea. j

stadionul Dinamo ; timp rece ; terenul acoperit cu un strat subțire "le 
zăpadă : spectatori — circa 10 000. Au marcat : DORU POPESCU (mm. 64). 
DUVirrRACHE <mm. 70). DINU (min. 88). respectiv UIFALEANU (min. 5W- 
Raport de cornere : 10—8. Raportul șuturilor la poartă : 24—7 (pe spațiul 
porți: : 13—4).

DINAMO : Cavai
63 : Cheran)
FL D:

Dpfi flancat de H^tmăa^anu ți Sd-mdrea: 
adversă. Faj-d d!n meciul U.T.A

f 9

ARAD, 26 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Cu amintirea, încă, 
tei partide Dinamo — 
duminica 
a 1.3-a ni 
tin reușit. 
25—30 de 
rioadă în 
vizibil, acțiunile ambelor echipe 
căpătînd cursivitatea și spectacu
lozitatea atît de mult așteptate 
de public, iar fazele de gol. alter- 
nînd la cele două porți — cu 
precădere la aceea a oaspeților — 
calitatea acestei partide n-ar fi 
putut primi decît calificativul me-

a excelen- 
Steaua de 

trecută, derbyul etapei 
s-a părut mult mai pu- 
Dacă nu ar fi fost cele 
minute din final, pe- 
care jocul s-a animat

Stadionul U.T.A. ; teren greu; timp 
frumos dar rece ; spectatori : apro
ximativ 10 000. Raport de cornere : 
4—6 ; raportul șuturilor la poartă : 
9—11 (pe spațiul porții ; 4—5).
’ U.T.A. ! VIDAC — PURIMA. PtR- 
VU, Pojonl, POPOVICI — Condruc 
(min. 76 : Cura), Petescu, Broșovschi 
— Axente, Domide, Kun.

STEAUA ; HAIDU — SATMAP.EA- 
NU, HALMAGEANU, NEGREA. 
Cristache — Vigu, Dumitru — PAN- 
tea, Tătaru, Năstase (min. 70 : Voi- 
nea), Aelenei.

A arbitrat : NICOLAE CCKSARU 
★ ★★*★, ajutat Ia linie de N. Mo- 
roianu și M. Marinciu, toți din Plo
iești.

Cartonașe galbene : Popovici șl Du
mitru.

Trofeul Petschovschi
La tineret-rezerve : 

STEAUA 0—2 (0—1).

Steaua contraatacă. Ia 
destul de periculos, dar 
Voinea și Tătaru Irosesc, 
pripelii, cîteva ocazii fa
in acest f.nal de meci 
bună dintre ete fiind 
min. 74 cînd Voinea 

capul

Constant n HRĂNESCU

ZĂPADA...
Cită de 

elevilor 1 
cu Steaua 
frun tarea 
parte dtn 
treacă r 
combativi 
țîior) ș 
că for: 
d: lății.

Cînd a

Radu Nrrwi 
du-se să rer.
?e e

di a
a pangra j 
boa de er»

PETRE NICOLAE, G. Sandu, Dobrău, Deleanu. (nun. 
R. Nunweiller — Lucescu, MOLDOVAN (min. 73 : 

trescu). DUMITRACHE. D. Popescu.
..U- : STEFAN — Crețu. MIHAILA. Solomon, Cimpeanu — Anca. Soo — 

UIFALEANU, “ ' “ “ • ■ M
rațchi).

A arbitrat 
de N. Iliescu

Cartonase
Cartonașe
Trofeu» Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Dinamo — „U‘

șuturile expediate de 
lovitură liberă, și Du- 
capul), Ștefan reușise 
corner, miraculos, dar 
teu (min. 64) el era 
a oară : Dumitrache 

un balon, spre aripa 
DORV POPESCU care, 

fir* mb lingă el. avea 
deefeiT. Irimițind mingea 

in acelea 
lențe

p.-eiungc* 
dreaptă. ta

să șuteze 
în colțul 
obișnuite, 
de ordin 

d sâ deconecteze o 
re ataca) și să 
retrasă, prema- 

avantaj. 
lui Doru 
avantaj : 
locul lui 

urcat in atac.a
t-a «ntL opartwn. în adincime. pe 
DE MTTR ACRE, care

impecabil pe portarul clujenilor, nu 
mai înainte, insă, de a-1 fi păcălit, 
in stilul lui personal, pe fundașul 
Solomon. Abia acum ieșea și „U" 
mai curajos la atac și puțin a lipsit 
ca voleul puternic expediat de 
Munteanu, în min. 85, să-și atingă 
ținta. Noua ofensivă clujeană des
coperea fisuri 
dinamovistă. 
trucît, după 
finalul vedea 
în atac. Un 
cent, la o fază (min. 88) care 
prevestea 
la o învălmășeală în apropierea ca- 
relui mare, Dumitrache 
faultat de fundașul 
și-a potrivit mingea, 
tiv 20 de metri de 
execuția a întîrziat, 
veam să aflăm la cabină, din gura 
arbitrului) ce! faultat, Dumitrache, 
'.-ar f. lovit pe Crețu : acesta a ri
postat și arbitrul i-a eliminat pe' 
amindo:. arătindu-le cartonașul ro

se potoliseră, 
balonul cu sete, 

iscusință- sns- »a păian- 
stinga lui Ștefan. învins 
a trei* oară in această

serioase în defensiva 
Cam tîrziu, însă, în- 
acest „foc de paie", 
din nou pe Dinamo 

final, însă, incandes- 
nu 

nedoritul deznodămînt :

n timp ce steagurile aib-violete ale suporterilor Rapidului urcau 
I treptele de beton sore pavăza copertinei, pe stadionul Republicii 

ningea co in ilustratele de iornă. Apoi pe neașteptate, a încetat 
să ningă, iar soarele a reapărut timp de cîteva secunde, pentru a-și con- 
templa opera : Boc. Dumitriu II. Mureșan, Fazekaș și toți ceilalți înain
tau onevoie spre centrul terenului, ofinînd stratul gros de zăpadă.

Jocul primei reprize a fost o luptă aspră. Șocurile nu puteau fi evi
tate. O simplă fentă reușită îi transforma pe fundașii de margine în 
simpii Doberi pe pîrtia tartanului. Zăpada, obstacol imbatabil, nivela va
lorile tehnice. Rofinații, obsedați de propria lor virtuozitate, eșuau me
reu

lat 
cat, 
reu

diocru. Este adevărat 
trunzător și starea 
nului 
ma ploilor căzute aici în ultimele 
zile — au creat serioase dificultăți 
în calea unui joc de calitate. Dar 
nu-i mai puțin real câ Steaua nu 
a mai fost la Arad aceea din e- 
tapa trecută, după cum nici U.T.A. 
nu s-a 
bună.

Cum 
minute 
la un joc 
ticos, cu 
poartă. A 
tare, de 
partea ambelor echipe. Cu o li
nie de mijlocași ceva mai activă 
în această repriză și cu o extre
mă (Pantea) în vervă deosebită 
Steaua ne-a apărut mai insistentă 

la 
de 
la

că frigul nă- 
grea a tere- 

devenit mocirios în ur-

arătat a fi într-o zi pr-'a

arătam. In primele 45 ce 
ale meciului am asistat 

neașteptat de lent, plic- 
foarte puține faze de 
fost un joc de astep- 
tatonare prelungă d:n

în atac, conductnd. dealtfel, 
pauză în privința raportului 
cornere (4—2) și de șuturi 
poartă (6—2). Totuși .cei care s-au 
aflat maj aproape de deschiderea 
scorului au fost arădenii, care au 
ratat în min. 34, prin Broșovschi 
(șut pe lîngă poartă), un penalty, 
acordat pentru un fault în careu 
comis de Hâlmâgeanu asupra lui 
Kun.

După reluare, echipa bucureș- 
teanâ este aceea care trece mai 
întîț pe lîngă o mare ocazie de 
gol (în min. 53). Aelenei trimi- 
țînd mingea în muchea de ios a 
barei, de unde a ricoșat lateral 
în teren, fiind apoi aruncată 
Popovici în corner. Incepînd 
prin min. 60 partida seamănă 
adevărat a derby, ritmul de

de 
de 
cu 

joo

Vfr.f t

Cind spiritele
DINI a trimis 
ți cu 
jeo. in 
penlra 
partidă

ST. ROȘU 0(0)

BRAȘOV, 26 (prin telefon, de la 
trnstrf nostru).

Decor de plină iarnă în orașul 
poalele Timpei. teren deose-

RAPID 3(1)

A.S. A. o(o[

Si>m—ol Tinerelului : teren movie, 
■Mam aproape desfundat ; timp 
ee. ninsoare : spectatori : aproxi- 
tur IM A marcat PANA <min. 

ta). Raport de cornere : 10—0. Rapor
tai suturilor la poartă : 10—S fpe

cui porții : 5—3).
rEAGUL ROȘU : Adamache — 

.. Jenei -ALECUr "ArNGH®— 
Cadar (min. 46 Florescu), 

Angbet. PESCARU. Gher- 
ul UyarfT
3ACAC : GHIȚA — .-.Tioc. 
ilf. Velicu. Margasoiu — 

VATAFU. Hritru — Pană. DEMBROV- 
SCHL SZNAUCEAXV <mtn. S5 : DU
MEI. Ftarea (min. «5 : Bătuță).

A arMarae : ION ctMPEANU 
• ••ea. a-j:at la tete de Ion 
rea s Im C

i în încercările de a spâlo mingea de pecinginea zăpezii.
Rapid a renunțat destul de greu la arabescurile ,,potcoavei", stimu- 
pared de reușitele sportivilor săi. La 1—0, meciul era, de fapt, ju- 

, deși Bone continua să agite o baghetă nevăzuta, care chema me- 
! la atac vigurosul trio Noghi-Orza-Hajnal.

a pauză am plecat spre Dinamo. Vocea lui Ghițul/escu anunțase 
? scorului, prin Uifoîeanu.

...Echipele au reapărut pe teren. Jucătorii sînt zgribuliți de frig, 
vede co aici duelurile au fost și mai aprige j trupurile 
topit zăpada.
începe jocul. Asediul echipei lui Nunweiller III e fotei, 

iluzia că îsi poate-»cpăra sărmanul gol, mizînd pe codea redute»

La pauză arr 
deschiderea

Se
au

înfierbîntate

„U" trăiește 
ei ase- 

lui Solomon,
cu .
diate. Faulturile curg ca dintr-o cascadă. în fața careidui 
Orice centrare spre poarta lui Stefan formează imediat: adevărate gră
mezi spontane rugbystice. Jucătorii se ridică greu. ștergîudoși fețele de 
noroi, cu mînecile care și-au pierdut demult culoarea.

Golurile vin firesc. Dumitrache trimite un adevărat topșpin-Năstase 
spre Doru Popescu 1—1. Apoi il „croșetează" De Solomon de parcă ar 
avea in față un old-boy. Intr-un tirziu, ,,U" se trezește din toropeala 
iluziei și e la un pas de egalare. Ciocnirile continuă. Cuprinși de fre
nezia bătăliei cu noroiul, Dumitrache și Crețu iși aplică două contre care 
umbresc, din păcate, finalul acestei generoase risipe de efort.

Imi pare rău că nervii lui Dumitrache au cedat din nou, intr-un 
moment in care el începea o a doua ascensiune, spre un pisc poate 
mai înalt decît cel atins in 1969. Stau și mă întreb, insă, dacă nu tre
buie sancționați si „secerătorii* care scapă basma curată, scuzîndu-și 
faulturile „de joc" prin grațioase reverențe in fața arbitrului.

. . .in ultimele minute. Dinu a șutat formidabil, marcir.d „ca pe iim- 
juri". în clipa în care mingea o izbit plasa, Dinu s-a întors simplu, cu 
capul între umeri, spre centrul terenului. „Baciul" Anca i-a strins spon
tan mina. Gestul a trecut neobservat. Dinu i-a zîmbit, sleit de puteri. în 
zona lui imensă — un oval înscris pe tot terenul — nu mai era un sin
gur fir de zăpadă...

loan CHIRILA

min. 38 la o greșeală aînscrie în 
lui Jenei.

Repriza 
ceva mai 
țiuni de 
Ghiță și Adamache au și ei acum 
ceva mai mult de lucru. în spe
cial băcăuanul care, în min. 61, 
.72, 80, 84 și 85 are intervenții 

.„ ^.... de-a dreptul salvatoare, apârînd 
2—1. pentru Steagul în acest fel victoria echipei sale,

- f^«-gdțnnată în min. 58 de PANA, la o 
acțiune bine lucrată de Florea și 
filtrată prin intervenția lui Dem- 
brovschi. O victorie aparent sur
prinzătoare, dar, raportată la rea
litatea jocului, firească și pe de
plin meritată.

Mihai IONESCU

inexplicabil șutul atunci cînd fa
zele ajung în stadiul de finaliza
re. De aceea, chiar dacă lupta 
este pe alocuri frumoasă, deschisă, 
lipsa acțiunilor de poartă face ca 
jocul să nu întrunească sufragiile 
unui spectacol de certă calitate. 
Edificator în această privință ni se 

, pare faptul că, în .primele 45 de.
minute, raportul șuturilor la poar
tă a fost de... Z Z,
roȚu.” Cifră care "ar'"ft putut ~Ta fel 
de bine să concretizeze și numă
rul situațiilor clare de goluri ale 
primei reprize: în min. 18 și 22 
gazdele prin Angliei și... Marga- 
soin, care a trimis greșit o minge 
„la colț" lui Ghiță, în timp ce bă
căuanii au fost pe punctul de a

a doua este calitativ 
bună, mai bogată în ac- 
poartă, mai interesantă.

C'J

Manta. D

oct Ce grea cer. tab: 1
zeăă de zăpadă
-_c-ă p ger. J 
isare prezentă pe 

tctru a a-sta La 
arunta plină ce 
țpe-*--e intr-o 

a eetine. t-vr-

MeCZâ S dciXTli 
oni M2X 
' ? CQCltXC-UĂ 

c 
-o (Lsputâ 

i prea 
pe spa:

După cum începuse jocul s 
rea că A^.A. va pune pro 
Rapidului. Intr-adevăr, 
sfert de oră fazele au 
cele două porți, dînd 
notă de echilibru. Dar. treptat, ra 
pidiștii — grație unei mult ms 
bune organizări în toate compar'd 
mentele, unui joc cu pase 
și oportune și unei pregăt 
zice superioare — au pus sl 
pe teren, și-au dominat te

in pi 
aitemat 
disputei

sare <

Se vrea
ce se

HOTĂRITOR

0 CONFRUNTARE ASPRĂ
C. F. R. CLUJ 1(0)

F.C ARGEȘ 0(0)

telefon, de la tri

Cluj. După o săp- 
în ploi, s-a lăsat 
la ora meciului să

Stadionul Municipal : timp — 
guros ; teren moale, alunecos ; sp-< 
tatori : aproximativ 5 OM. A oue 
cat TFGEAN (min. 47). Kapan 6e 
cornere : 0—5. Raportul «marUar ta 
poarta : 12—« (pe spat.ul porții: :—z»

C.F.R. : GADJA — Lupu. DRAGO
MIR. PESZES- Roman — M. B?X- 
TAN. COJOCARU — Bucur r- - <4 
Vișan). Adam. ȚEGEAN. Petrearc.

F. C. ARGEȘ : STAN — Oc a 
BARBU. VLAD. Ivan — Necu-ie vtlx 
37 : Mustâtea). Marian Popeszs — 
Troi. Roșu (min. s» : Jerca-.i. UO- 
BRIN. Radu.

A arbitrat: K. GHEAI1GEAN 
ajutat la linie de R. Sttocaa șt
Dragomir (toți din Bucures*- 

Cartonase r*--- :
Trofeul PessrboTsr 
La tineret-rezerve :

Argeș 1—1 tl-Ii.
C.S.M. REȘIȚA 2(1)

c* ■? porre

PETROȘANI, 26 (prin telefon, de 
Io trioului ■sosim).

aoeputjl partidei se face pe un 
re cj d.n-.: și cu— fulgi de zăpa- 
Terenol #*!neă înghețat dar. in- 

cr. încet, sub crampoanele celor 22 
ie jucători, va deveni de plastilină, 

ntul ^ioc de paie" al gazde- 
ț;ne mai ni-jlt de 10 minute, 

care Farul iese la joc. Cea 
mare ocazie a primei reprize, 

ce altfel, o au oaspeții, la un șut, 
din iovitoră liberă, aproximativ de 
pe colțul tarelui de 16 m, al lui 
Constantineșru. Mingea îl depășește 
pe Gabriel Ion. dar lovește stilpul

depărtat al porții, după care revine 
în teren. Pînă la sfîrșitul primei 
reprize mai înregistrăm ratări suc
cesive ale ambelor formații prin 
Mulțescu, Szabados și Stoicescu.

După numai șapte minute din re
priza secundă, se înscrie unicul gol 
al meciului, Szabados intră în ca
reul de 16 m, lateral, trage defec
tuos la poartă... dar MULȚESCU 
(aflat însă într-o poziție dubioasă 
de ofsaid) plonjează interceptînd 
balonul cu capul și îl deviază în 
plasă : 1—0. Cohstănțenii protestea
ză cam două minute, acuzînd ofsaid, 
iar după reluarea jocului se produc

de 
vi
de 
cel

tniv. CRAIOVA 2(0)

CLUJ, 26 (prin 
misul nostru).

A fost frig la 
tămînă bogată 
gerul, pentru ca
înceapă o ninsoare ca în toiul ier
nii. Aceasta a durat puțin, dar te
renul suporta consecințele ploilor și 
echipele aveau să depună mari e- 
forturi pentru a face față situației. 
Spre meritul lor, au trecut cu suc
ces (indiferent de rezultat) acest 
examen. In cele din urmă, victo
ria a surîs gazdelor, dar la fel 
bine ea putea reveni și echipei 
zitatoare, ca să nu mai vorbim 
un egal, care ar fi fost, poate, 
mai echitabil.

Feroviarii au luat un start lan
sat obligîndu-și adversarii să se a- 
pere, pe alocuri, cu disperare. Gra
ție jocului bun al mijlocașilor, lo
calnicii s-au aflat tot mai des în 
apropierea careului păzit cu strășni
cie de Barbu și Vlad. Totuși, oca
ziile de gol pentru clujeni n-au în- 
tîrziat. Adam, însă, în min. 3 și 
10 s-a cam grăbit cu șutul, iar 
M. Bretan (min. 30) a împins min
gea cu șpițul în brațele lui Stan. 
A mai avut două ocazii bune și 
Cojocaru (min. 38 și 45). Piteș- 
tenii au atacat sporadic. Doar lan
sările lui Troi dovedindu-se peri
culoase (în min. 39 a fost la un 
pas de gol, dar a ieșit cu mingea 
afară după ce trecuse $i de Gadja). 
După pauză au fost suficiente doar 
doua minute pentru ca localnicii să 
înscrie. In min. 47, Cojocaru a cen
trat de pe stingă și ȚEGEAN, aflat 
în colțul careului mic, a trimis cu 
un calm englezesc mingea in un
ghiul lung, in plasa porții lui Stan.

A urmat apoi dominarea lui F.C. 
Argeș, din care feroviarii n-au pu
tut 
ții n-au putut marca pentru că 
unii 
zii : 
Gadja, dar și peste poarta 
min. 65, M. Popescu, șut afară din 
poziție excelentă, la pasa lui... Ro
man ; min. 86, Radu, șut de la 6 m 
cti latul, în brațele lui Gadja. To
tuși, piteștenii au înscris și un gol. 
în min. 71. La o minge lungă, Do- 
brin, talonat de Dragomir. dar cu 
un piept înaintea apărătorului, a 
sprintat și a împins balonul pe lin
gă Gadja, în gol. Arbitrul Ghe-

migean 
Dragotnir era. insă, ci 
dicat de multă vreme. Oaspeți « 
solicitat și un 11 cl ta un 
pus fault asupra Im Ow 
condițiile terenului alsneeo 
de dat un verdict deși iac -Ar- să 
credem că o lovitură i»2rectl er* 
mai aproape de adevăr.

Cnnstonbn A1EXE

PETROLUl 3(2)

SRSTLDENTESCO(O)
ia

ieși decît rareori. Dar oaspe-

dintre ei au ratat excelente oca- 
min. 61 — Radu, șut peste 

goală ;

PLOIEȘTI, 26 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

Galeria ploieșteană a plecat 
minîcă total satisfăcută de la__
dton. Echipa preferată nu numai că 
a eucerit ambele puncte puse In 
joc. dar a demonstrat o mare ca
pacitate de luptă, jucătorii au pasat 
mai exact decît In alte dățl, s-au 
dem&rcat continuu șl. ceea ce este 
esențial, au depășit. In sflrșit, ba
remul de goluri cu care ne obișnu
ise tn acest sezon. Explicația aces
tui succes o găsim In maniera pur 
ofensivă a echipei.

Partida a început cu atacuri fu
ribunde ale gazdelor. In mln. 5, 

Ionescu, foarte activ, ca de o- 
avansează pe culoarul pre- 
pînă în apropierea tanlonu- 
colț. De acolo centrează, ion 
respinge și Dincuță venit din 
reia In... portar. Defensiva

d'J- 
sta-

N. 
bfeei, 
ferat, 
lui de 
Vasile 
urmă
Sportului depune eforturi susținute 
pentru a lest cu fața curată din pre
siunea ploieșteană. Același Dincuță. 
la un schimb inteligent cil Cozarec (min. 
17), șutează la colț, dar Ion Vasile scoa
te excepțional în corner. După nouă 
minute vine golul mult 
Angclescu il fentează pe 
omul de marcaj avansează pînă 
Ifi m și, de acolo, șutează năpraz- 
nic; portarul bucureștcnilor respln-

Stadionul Petrolul ; timp însorit 
dar friguros ; teren alunecos ; spec
tatori : aproximativ 10 000. Au mar
cat : L CONSTANTIN (min. 2f). 
CRtNCAȘU (min. 44), DINCUȚA 
(mln. 79). Raport de cornere : 5—4. 
Raportul șuturilor la poartă : 21—14 
(pe spațiul porții : 10—4).

PETROLUL : M. IONESCU — N. 
IONESCU, Tudorie, Ciupitu, Gruber 
— COZAREC, Cringașu (mln. 8« : 
Moldovan) — DINCUȚA, I. Constan
tin, ANGELESCU, Oprlșan ------ ’
Pisău).

SPORTUL STUDENȚESC 
SILE — Tănăsescu, Kraus, 
cu, COJOCARU — Pană . 
Bujor), O. Ionescu — Leșeanu (min. 
46 : LUCACI), M. Sandu. DAMIAN, 
Moldoveanu (mln. 46 : Leșeanu).

A arbitrat : GRIGORE BlRSAN 
ajutat la tușă de Stelian 

Marian (Sighișoara) și Zoltan Szeesei 
(Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Petrolul — 

Sportul studențesc 3—1 (0—0).

(mln. 87 :

: I. VA-
G. Iones- 
(min. 79 :

așteptat i
Damian, 

la

ge cu dificultate și I. CONSTANTIN, 
venit din urmă, înscrie sec. Bucu- 
reștenii ies pe contraatac și la o 
mingea șutată de la distanță de Mol- 
doveanu și deviată de Tudorie, tri
bunele îngheață 1 Mihai Ionescu,

prins pe pi 
o oprească 
ni& porțît.

Tribunele 
un nou gol 
N. Ionescu

greșit. poate să

cer atacului ploieștean 
ți el vine ta m:n 44 i

____ execută din lateral o 
lovitură liberă pe care CR1NGAȘU 
o concretizează oestinglierit in gol.

In partea a dou, e ;->c-jljl, stu
denții ies mai deciși Ia atac. Ei au 
o perioadă de joc bun «t Mihai Io
nescu se remarcă Ia citeva suturi. 
Totuși, forța liniei de atac a bucn- 
restenilor nu are vigoarea necesară 
și. mai ales, nu se arată omul de 
gol întructt .M. Sandu pe care se 
conta foarte mult a jucat sub orice 
critică. Pană are totuși ocazia să 
înscrie. Insă șutul său (min. 61) îl 
nimerește pe CiupKu

Din nou vtn faze fierb’r.ț; la poar
ta lui Ion Vasile ta una din eie 
scoate prin sragat o „bombă- ex
pediată de Nae Ionescu.

în sfîrșit, în min. 79, ploieștenii 
realizează ultimul gol 1 Oprișan 
schimbă jocul pe partea dreaptă la 
Nae Ionescu. venit în apropierea ca
reului mare. Acesta îl driblează 
scurt pe fundașul Tănăsescu după 
care centrează și DINCUȚA trimite, 
cu latul, în plasa porții

Stelian TRANDAFIRESCU

ÎNCEPUT frumos, 
FINAL FURTUNOS

de fi 
e beton, j 
-.ați In adincime, 

tătorul tricoului nr. 
fața fundașilor centrali, 
cercări*

torii craioveni, bine 
cu Deselnicu 
9!) retras ta 
anihillnd în

cercările de pătrundere ale gazdelor. 
După citeva alacuri succesive, soldate 
cu bune ocazii de a înscrie dar ra
tat-- de Beldeanu (min. 17), Neagu 
(min. 23) și Atodiresei (min. 24), re- 
și(enii reușesc să deschidă scorul in 
min. 42. in urma unei acțiuni inge
nios construite de Neagu și finalizată 
de SZILAGHI. care a reluat cu capul, 
din plonjon, mingea centrată de 
todiresei.

N-au trecut decît patru minute 
la reluare și tabela de marcaj 
modifică din nou ta favoarea gaz
delor : o pătrundere in careu a lui 
Atodiresei, care se îndrepta singur 
spre poartă, a fost întreruptă de De- 
selincu care nu a avut altă soluție de 
ales decît a-1 faulta. Lovitura de la 
Urna fost transformată impecabil 
de BELDEANU. Dar visul reșițenilor 
n-a durat prea mult. Văzîndu-se con
duși, craiovenii renunță la jocul lor 
destructiv practicat

A.

de
se

pină atunci ți

mai multă hotărfre la atac. 
In min. 56 Kiss oprește mingea cu 
mina in interiorul suprafeței de pe
deapsă și TARALUNGA transformă 
penalty-uL Din acest moment valoa
rea jocului crește și fazele se succed 
alternativ la ambele porți. în min. 
76 Strimbeanu se infiltrează pe latura 
stingă a terenului, centrează și BA
LAN deviază balonul cu capul in col
țul opus al porții lui Goroea. resta
bilind egalitatea. Reșitenli atacă cu 
iot efectivul căutînd victoria. în min. 
76 Szilaghi scapă spre poartă, este 
cosit la 16 m de Deselnicu și lovitu
ra liberă e transformată impecabil 
de Beldeanu. Arbitrul Pădureanu care 
condusese fără reproș pină atunci, 
greșește dictind repetarea loviturii. 
Din clipa aceasta jocul degenerează. 
Antrenorul Reinhardt pătrunde pe te
ren, cerind socoteală conducătorului 
jocului. Este imitat de secundul cra- 
iovenilor. Deliu. Jucătorii dau frîu 
liber nervilor. Faulturile abundă si, 
din păcate, asistăm la scene penibile, 
care culminează. In final, cu imobi
lizarea arbitrului In incinta terenului, 
acolo unde pătrunseseră clțiva spec
tatori certați cu disciplina.

Gheorghe NERTEA

timp noros, ninsoare ; teren alunecos :Valea Domanului ;
Au marcat : SZILAGHI (mln. 42), BELDEANU (min. 49,

Stadionul din
spectatori : 15 000. . __  ,___________  ,_____ .
din 11 m), ȚARALUNGA (min. 56. din 11 m), BALAN (mln. 70). Rapor
tul de cornere : 7—7. Raportul de șuturi la poartă : 16—9 (pe spațiul porții : 
7-5).

: GORNEA — Gașpar, GEORGEVICI, Kiss, Kafka — Pușcaș (min. 
------ _ Atodjresej Neagu, SZILAGHI, Florea.

. T22:.. (mln. 56 : Deselmcu), 
STR1MBENU, Ivan — Țarălungă, DESELNICU (min. 56 :

c.s.m. :
68 : Nestorovici), BELDEANU 

UNIVERSITATEA : Manta
SAMEȘ, VECEA — ST~*-------  , ____________
Bălan), BAIu, Marcu (min. 68 : Ciocîrlan). 

A arbitrat V. PAdCREANU ★★★, ajutat la linie de C. Dinulescu și A.
Munich (toți din București).

Cartonașe galbene : Strimbeanu și Niculescu.
Trofeul Petschovschi : 5.
La tineret-rezerve : C.S.M. — Universitatea 1—0 (0—0).

Niculescu. Bădin

Stadionul Jiul ; timp bun, dar foar* 
te rece : teren moaie ; spectatori : 
aproximativ 2 000. A marcat MUL
ȚESCU (min. 52). Raport de cornere : 
10—6. Raportul șuturilor Ia poartă : 
14—7 (pe spațiul porții : 7—3).

JIUL : Gabriel Ion — Georgescu, 
TONCA, STOCKER, Onuțan — Al. 
Naghi. LIBARDI — Făgaș (min. 52 : 
Urmeș). MULȚESCU, Roznai, Szaba
dos (min. 45 : N’aidin).

FARUL : Pilcă — Stoica (min. 53 : 
Ghirca). ANTONESCU, BALOSU, 
Nistor — CONSTANTINESCU. Tânase 
— OLOGU, Tufan. Stoicescu, Râdu- 
lescu (min. 78 : Mihu).

A arbitrat: AUREL BENTU 
ajutat slab de 31. Popescu și M. Hai- 
movici (toți din București).

Cartonașe galbene : Stoica. 
Cartonașe roșii : Mulțescu, 
Trofeul Petschovschi 
La tineret-rezerve :

2—0 (2—0).

4.
Jiul — Farul

Stoica, extrem 
pe Roznai și

incidente regretabile, 
de nervos îi lovește 
Mulțescu și este avertizat (antre
norul Hașoti, prevăzător, îl scoate 
imediat din teren), publicul fluieră, 
jocul devine dur. Mulțescu îl faul
tează în ochii tuturor (min. 63), 
după ce arbitrul oprise jocul, pe 
Ghirca și este eliminat.

In ultimul sfert de oră fotbalul 
revine pe teren (Constantinescu îl 
„întinde" din nou pe G. Ion, Libar- 
di șutează de la 17 m în bara trans
versală, apoi Szabados se încurcă în 
minge), ninsoarea reîncepe violent, 
dar meciul se hotărîse în min. 52 
la acea fază atît de contestată de 
constănțeni.

Dumitru GRAUR

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr. 48, 

etapa din 26 noiembrie 1972
I. U. T. Arad — Steaua X

II. Dinamo — „U“ Cluj 1
III. C.F.R. Cluj — F.C. Argeș 1
IV. Jiul — Farul 1
V. C.S.M. Reșița — Universit. Cv. X

VI. Steagul roșu — S.C. Bacău 2
VIL Atalanta — Lazio X

VIII. Inter — Torino 1
IX. Juventus — Cagliari 1
X. Lanerossi — Sampdoria X

XI. Palermo — Napoli 1
XII. Roma — Milan X

XIII. Ternana — Verona 1
Fond de premii : 531 482 lei.
Plata cîștigurilor de la acest concurs 

se va face astfel : în Capitală, de la 
1 decembrie 1972. pînâ la 10 ianuarie 
1973 ; în țară, de la 5 decembrie 1972 
pînă Ia 10 ianuarie 1973.



IN campionatul feminin de volei

AUSTRIA 0-2

NISZKACS

normale
a 8-a a campionatului

CESARE TRENTINI

TELEX • TELEX • TELEX @ TELEX

(R.P. Chineză) a 
întîlnirea cu ja-

p. Cel 
a fost

a campionatului u- 
șah, care se desfâ- 

mare’e

in rîn-
.Haagscha

probei au fost

box la catego-
Jean Claude 

Intens în ve

de la Roland Garros, 
și Forest Hills. Locul 
atribuit lui Nancy 
Richey, iar pe locul

In urma unei anchete întreprinse 
dul Cititorilor săi, ziarul .
Courant", care apare în capitala Olan
dei, l-a desemnat drept cel mai bun 
ciclist olandez al anului 1972 pe Joop 
Zoetemelk. Acesta a totalizat 
fiind urmat în clasament 
Ottenbros 278 p și Van

mită cu scorul de 89—88 (43—51) for
mația locală Csepel. Din echipa învin? 
gătoare s-au evidențiat Zurek și Korz. 
care au înscris, fiecare, cîte 20 
mai eficace jucător de pe teren 
maghiarul Palffy (34 p.).

399 p. 
de Harm 

Beers 268 o.

I.E.F.S. A ÎNVINS PENICILINA IAȘI

p, M.T.K.

REZULTATE TEHNICE

MASCULIN

I. Petro-

MALTA

CAMPIONATE

Leeds

etape înainte de termi-

Vasas 14
Alte

LASZLO

Rezultate

J. NEUSSER

?■

AU CEDAT, DIN NOU >

ca
de 15—6.

La Budapesta a inceput 
nls dintre selecționatele

aceleași gre- 
plăcut toată

în 
în 
pe

0. In min. 
dominare, 
spontană.

victoria a re
ții— 101 hand-

Aceasta 
jucătoarei

— UNI-
(3-0). 

cu multe

Ia 11 februarie, la 
Tomna.

Scor 
Cupei

isi

ob- 
așa 

si
Fe-

sale, și în al doilea 
rezistențe pe care a 
partea adversarei. Cele 

(!) realizate de sporti- 
Ceahlâul ne scutesc de

a GERMANIEI : 
neînvinsă pe teren 

propriu

în finala campionatului 

național masculin de șah

a fost decis de tactică. Clnd 
a fost de partea francezilor, 
șutat mult și ne-au dominat 

baloane înalte. După pauză 
anulat superioritatea în această

încep francezii care se 
cu insistență în terenul 
țintă, profitind și de un 
le-a fost favorabil. In 

obțin o lovitură de pe-

Finala campionatului mondial de tenis 
rezervat jucătorilor profesioniști se va 
disputa in acest an intre americanii 
Arthur Ashe și Bob Lutz. Partidele se
mifinale, desfășurate la „Palatul Spor
turilor- din Borna în prezența unui pu
blic numeros, au oferit dispute echili
brate. Contlrmînd forma bună manifes
tată la sfîrșitul acestui sezon, Bob Lutz 
l-a Întrecut cu 6—4, 6—4 pe Cliff Drys
dale, iar Arthur Ashe a dispus în trei 
seturi cu 6—7, 6—3, 6—3 de Tom Okker

în condiții atmosferice 
partida ar fi cîștigat din 
tele de vedere".

DURBAC : „Am avut

• Astăzi în sala Progresul, de la 
ora 17 va avea loc intilnirea din
tre echipele masculine I.EF.S. și 
Voința Arad, contind pentru ultima 
etapă a turului.

min. 40).
special

fiind mai puțin su- 
de apărarea adversă, 
înscrie goluri extrem

blocaj a înlesnit 
Remarcări : Păcu- 

Păduraru de la 
Au con- 

Vintilescu,

—,—*■

proporții a 
runda a 9-a

UNGARIA : Ferencvăros 
Ujpesti Dozsa învingătoare 

in deplasare

Intr-un meci internațional amical de 
baschet masculin disputat la Budapesta, 
echipa Legia Varșovia a învins la li-

Reprezentativele masculine de handbal 
ale Iugoslaviei șl R. D. Germane s-au 
intilnlt la Belgrad într-un meci inter
național amical. La capătul unui joc 
echilibrat șl spectaculos, 
venit cu scorul de 26—18 
baliștilor iugoslavi

meciul de te- 
masculine ale 

Ungariei și Franței, contind pentru sfer
turile de finală ale Cupei europene pe 
teren acoperit. După disputarea pri
melor două partide de simplu, scorul 
este favorabil cu 2—0 tenlsmenilor ma
ghiari. Szaboles Baranyi l-a învins cu 
6—1, 6—3 pe Jean Paul Meyer, Iar Pe
ter Szdke a dispus cu 6—3. 6—2 de 
Mi chel Leclerq.

R. F.
Eintracht

din meciul Rapid — Medicina. 3—G) 
Foto : S. BAKCSY

RUGBYȘTIÎ români

R. D. GERMANA: 
record în optimile

cu. doi jucători „percu-
Nicolau și Poroșnicu — 

"î" de Picu — s-a impus

La Alger s-a desfășurat meciul dintre 
selecționatele masculine ale Marocului și 
Algeriei, contind pentru preliminariile 
campionatului de volei al Africii. Spor
tivii marocani au obtinut victoria cu 
scorul de 3—2 (15—1, 15—10, 13—15.
5—15, 15—4).

de 
pe 
a- 
de

— Liverpool 1—2 ; West Bromwich
— Stoke City 2—1. Partida New
castle — Leicester a fost amînată.

1. Liverpool — 28 p, 
!6 p, 3. Arsenal — 25 p.

II — 
Ber- 
5—1. 

Leip-

surpriză de mari 
înregistrată in

„Șutul* Martei Szekely (Rapid} este contrat de Maria Matei (nr. 4} și 
gela Moroianu de la Medicina (jază

țj*4acfia si administrația : București, str, Vasile Conta nr, 16; telefoane: centrala 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286 ; telex: sportrom buc. 180. Tiparul I. P. „Informația". București 40 368

ment t

ANGLIA : Arsenal 
surclasată de Derby County

Cu- 
nzător, de data 
înregistrat \ric- 

:e. Echipele favorite 
în sferturile de fî-

FEMININ : Rapid București — Me
dicina București 3—0 (5, 16, 9).
I.E.F.S, — Penicilina Iași 3—2 (6, 
12, —11, —7. 13). Constructorul Bucu
rești — Ceahlăul P. Neamț 3—0 
(3, 3, 2), Farul Constanța — Univer
sitatea București 3—1 (3, —12. 7,10). 
C.S.M. Sibiu — Dinamo București 
0—3 (—10, —7, —12), Universitatea 
Timișoara — „U« Cluj 3—1 (—11,4, 
5, 13)-

MASCULIN : I E.r.S. - Rapid 3-1 
(—3, 9. 3. 12) — meci disputat sîm
bătă, steaua — Dlnamo 0—3 (—6, 
—9, —7) — meci disputat la 25 oc
tombrie. Progresul București — Vo
ința Arad 3—0 (12, 14, 9), Electra 
București — Tractorul Brașov 3—2 
(—14. 10. 10, —12, 4), Politehnica 
Galați — Universitatea Craiova 3—0 
(11. 15, 12), Viitorul Bacău 
Cluj 1—3 (—3, —6, 6, —13).

MARIA CRESSARI T.S.IU. CONDUCE

FEMININ

14—11 (7—9)

a reușit să egaleze

(Urmare din pag. 1)
UR.S.S. — ROMÂNIA 
(tineret) 9—5 (4—5) I

I.E.F.S. — PENICILINA IAȘI (3—2). 
Partida a oferit spectatorilor care au 
umplut sala Giulești un maraton is
tovitor pentru jucătoarele ambelor e- 
chipe și, în același timp, o dispută 
interesantă ca desfășurare și ca evo- 
luție a scorului. Dar în ce privește 
valoarea tehnică, partida a avut scă
deri. Formația studentelor bucurește- 
ne a jucat totuși mai bine decît ad
versara sa și merită, fără îndoială, 
victoria.

începutul medului ne-a arătat o 
echipă ieșeană debusolată, care nu a 
fost în stare, un set întreg să facă 
o preluare ca lumea. Ba chiar a ce
dat șase puncte direct din serviciu, 
pîerzînd clar acest set. în următorul 
însă, studentele intră în teren com
plet „liniștite" în ceea ce privește 
destinele partidei și relaxarea le-a 
costat puncte numeroase, pe care ie
șencele le-au obținut cu ușurință, 
fără a-și fi schimbat prea mult, în 
bine, evoluția. Trăgătoarele sale prin
cipale FI. Itu și A. Ichim nu s-au 
remarcat nici ele cu nimic în acest 
răstimp. Doar secunda Ad. Albiș, in
trodusă pe parcurs, avea să-și facă 
simțită prezența In setul doi prin ser
vicii dificile, cu care a realizat și 
cîteva puncte directe. Astfel, avanta
jul Penicilinei ajunsese la 9—1. 
I.E.F.S. revine însă la evoluția nor
mală : M. Cengher domină cu auto
ritate fileul, L. Ghiță își duce mai 
sigur ca de obicei linia sa, C. Cîrs- 
,toiu coordonează cu precizie, iar R. 
Pop se dovedește extrem de utilă in 
majoritatea împrejurărilor. Rezulta
tul? Bucureștencele refac o diferență 
de opt puncte și cîștigă la 12 I După 
2—0 la seturi pentru I.E.F.S. meciul 
părea jucat. Penicilina și-a revenit 
însă treptat, în timp ce studentele 
dădeau primele semne de oboseală 
care, coroborate cu neatențiile ridi
cătoarei M. Marica, au inversat ra
portul de forțe. Și 2—2 la seturi.

Setul decisiv — cel mai specta
culos se desfășoară, la început, sub 
semnul echilibrului, după care stu
dentele se detașează (11—5). dar ad
versarele lor încearcă totul spre 
a-și adjudeca victoria. Ele reduo 
handicapul (12—13), dar irosesc po
sibilitățile obținerii punctelor nece
sare victoriei prin Ichim și Itu care 
trag afară, înlesnind victoria echi
pei I.E.F.S. și pecetluind... prima în-

frîngere a Penicilinei. La o fază 
din final. ieșencele au acuzat o 
minge afară expediată de bucureș- 
tence prin care ar fi realizat punc
tul egalizator la 13. Dar mingea a- 
tinseșe ușor blocajul și arbitrii au 
observat. I. Niculescu și R. Farmuș 
s-au achitat bine de o misiune grea.

RAPID — MEDICINA (3—0). Me
ciul a fost mai curat și mai bun din 
punct de- vedere tehnic decit pre
cedentul. Totuși, Medicina putea să 
facă un mai bun avînd în ve
dere componența lotului său. Cauza 
înfrîngerii studentelor stă îndeosebi 
în greșelile comise de acestea la 
preluare și în atac. De foarte bun 
nivel a fost setul al doilea, cîștigat 
de Rapid cu mari eforturi. învin
gătoarele au utilizat următorul sex
tet : Baga, Bălâșoiu, Rebac, Szekely, 
Tudora (Vraniță), Băltărețu. Au con
dus foarte bine Gh. Ionescu și Em. 
Costoiu.

PROGRESUL — VOINȚA (3—0). 
Cele două team-uri au oferit . un 
joc de slab nivel tehnic și specta
cular. Arădenii s-au străduit, și 
parțial au reușit (au condus în pri
mul set cu 12—8 și cu 14—9 în ai 

să dea o replică-surpriză, 
slabul bagaj de cunoștințe teh- 
jucătorilor, fie rezistența fizică 
au făcut ca de fiecare dată 
victoriei la seturi să în-

doilea) 
dar fie 
nice al 
scăzută balanța 
cline de partea echipei Progresul. 
Aceasta, 
tanțî" - 
bine „serviți' 
în cele din urmă în trei seturi. Au 
condus : Ov. Georgescu și 
viei. (Iulian COSTINIU).

A REUȘIT
RECORDUL OREI!
CIUDAD DE MEXICO, 26 (A- 

gerpres). — Ciclista italiancă Ma
ria Cressari a reușit să 
recordul mondial al orei, 
de-a doua 
tă tot pe 
Ciudad de 
a parcurs 
41,471 km, 
chiul record 
1958 de Eisy Jacobs (Luxemburg).

Originară din Brescia, noua re
cordmană mondială a orei este in 
vîrstă de 28 de ani.

doboare 
în cea 

tentativă a sa. efectua- 
velodromul olimpic din 
Mexico, Maria Cressari 

într-o oră distanța de 
intrecînd cu 121 m ve- 

deținut din anul

*

FRANKFURT PE ODER, 
gerpres). — In semifinalele 
lui internațional de box, al arma
telor prietene care are loc la 
Frankfurt pe Oder, mijlociul Alee 
Năstac (Steaua București) a dispus 
prin k.o. in prima repriză de Ca-

26 (A- 
turneu-

brales (Cuba). La aceeași catego
rie. sovieticul Kurikov a cîștigat prin 
k.o. în repriza a treia în fața lui 
Gh. Chivăr (Steaua). în limitele 
categoriei cocoș, polonezul Janus- 
zedski a obținut victoria la puncte 
in fața lui Dinu Condurat (Stea
ua).

26 (Agerpres). In ca- 
' de hochei 

alte trei 
a învins 

pe Himik

BILLIE JEAN KING - NR. 11N TENISUL AMERICAN
NEW YORK, 26 (Agerpres). — 

Federația americană de tenis a 
alcătuit clasamentul celor mai bu
ne jucătoare pe anul 1972. Pe pri-

IU IU-TSE SI JOHANSSON IN FINALA CAMPIONATULUI>

mul loc a fost clasată cunoscuta 
campioană Billie Jean King care, 
în acest an, a cîștigat tradiționa
lele turnee 
Wimbledon 
doi a fest
Gunther —
trei a fost clasată tînăra Chris E- 
vert (în vîrstă de 18 ani), reve
lația actualului sezon.

MOSCOVA, 
drul campionatului unional 
pe gheață s-au disputat 
partide. Spartak Moscova 
cu 5-2 (2—2, 1—0, 2—0) . . 
Voskresensk Ț.S.K.A. Moscova a dis
pus cu 6—3 (1—0, 3—2. 2—1) de
Torpedo Gorki, iar Dinamo Moscova 
a cîștigat cu 5—1 (2—0, 2—0, 1—1) 
meciul susținut pe teren propiu cu 
formația S.K.A. Leningrad. în clasa
ment conduce Ț.S.K.A. Moscova cu 25 
puncte, urmată de Spartak Moscova
— 23 puncte și Dinamo Moscova — 
21 puncte. Toate cele trei echipe au 
disputat cîte 15 jocuri. Pînă în pre
zent s-au jucat 63 de meciuri din 
cele 144 prevăzute. Cea mai 
linie de atac s-a dovedit a 
a formației Spartak Moscova 
sandr Iakpșev — 11. Vladimir
— 14 și Aleksandr Martîniuk 
care a înscris 37 de goluri.

eficace 
fi cea 
(Alek- 
Șadrin
- 12)

Aurelian BREBEANU
CONSTRUCTORUL — CEAHLĂUL 

întîlniri — 
a obținut 

în prl-
(3—0). Favorita acestei 
formația Constructorul 
o victorie clară, datorită, m pri
mul rtnd. bunei evoluții a tuturor 
jucătoarelor 
rînd palidei 
primit-o din 
opt puncte 
vele echipei . _ _____ _ _
alte comentarii. Au arbitrat CI. Nis- 
tor și A. Nedelcu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
„U“ CLUJ (3—1). Partida a debu
tat vertiginos cu acțiuni clare ale 
clujencelor care se impun și cîstigă 
setul întîi. în următoarele, local
nicele, net schimbate în bine, do
mină. în setul patru, timișorencele 
conduc cu 14—9, oaspetele refac pînă 
la 13—14, dar victoria revine totuși 
localnicelor. Remarcări : Duică,
Coste, Țopa (Timișoara), Petrescu și 
Doina Mescșan (Cluj). Au arbitrat : 
N. Georgescu din Ploiești și P. Zoe 
din București. (P. ARCAN — coresp. 
județean).

POLITEHNICA GALAȚI 
VERSITATEA CRAIOVA 
Meci de mare luptă dar și ...____
greșeli de ordin tehnic. Superiori
tatea gazdelor la ' ’ 
victoria in meci, 
raru, Popescu și _____
localnici, respectiv Bojan.
dus : I. Armeanu și E. ______
ambii din București. (Gh. ARSENE 
— coresp.).

VIITORUL BACAU — „U“ CLUJ 
(1—3). înfrîngerea băcăuanilor nu 
trebuie să surprindă pe nimeni. Tn 
primele două seturi localnicii au fost 
de nerecunoscut, permițînd clujeni
lor să se impună clar. De abia în 
următoarele două seturi băcăuanii 
opun o oarecare rezistență, dar a- 
ceasta nu-i poate împiedica pe oas
peți să obțină victoria. Au con ius : 
D. Radulescu si C. Armășescu, am
bii din București. (I. IANCU — 
coresp. județean).

ELECTRA — TRACTORUL (3—2). 
Meci de tensiune cu faze adesea 
spectaculoase. Ambele echipe au fă
cut mare risipă de energie pentru 
a obține victoria. Bucureștenii, care 
aveau mai multă nevoie de puncte, 
au luptat cu elan în setul decisiv 
pe care l-au dominat autoritar. 
Foarte bun arbitrajul cuplului M. Zelischi — C. Ion.

așa cum ar fi dorit s-o facă fetele 
noastre : în viteză derutantă, cu 
pase la omul liber și aruncări nă
prasnice la poartă. Au urmat însă 
15 minute în care „7“-le României 
a acționat aproape perfect, plin de 
avînt, cu o pregnantă personalitate, 
cu curaj și luciditate. Golurile în
cep să... curgă în poarta lui Zo- 
ber (înlocuită apoi cu Rudolf).

în min. 19, scorul ajunge 8—6 
pentru România. Se conturează vic
toria, dar emoțiile nu ne vor pă
răsi. „Șocul" din min. 30—40, cînd 
fetele au pierdut busola, nu ne dau 
siguranța succesului. A venit și eli
minarea lui Frîncu pe 5 minute 
(min. 44), care lasă echipa în final 
în inferioritate numerică. Sporti
vele noastre găsesc cu toate aces
tea tăria, resursele fizice și morale 
pentru a termina în forță, și a cu
ceri una dintre cele mai frumoase 
victorii din cariera lor. A fost un 
succes aplaudat cu entuziasm de 
nedescris de fierbintele public ie
șean, o victorie care a adus multora 
dintre aceste fete lacrimile fericirii 
în ochi. Au marcat: Arghir 5, T. 
Popa, 3. Ibadula 3, Oancea, Mun- 
teanu (România), respectiv, Richter 
3 Braun 2, Helbig 2, Gehlhoff 2, 
Jancker, Soltau (R. D. Germană). 
Au arbitrat: J. Basson și R. He- 
lemejko (Polonia).

în acest ultim meci echipa Româ
niei a folosit următoarele jucătoare: 
E Ionescu — S. Arghir, N. Ibadula, 
D Furcoi, T. Popa, I. Rigo, C. Ilie, 
I. Oancea, E. Munteanu și E, 
Frîncu.

întîlnire deosebit de importan
tă pentru configurația finală a 
clasamentului. Partida a fost de 
un bun nivel tehnic și spectacu
lar, cu un joc curat, avînd multe 
faze bine lucrate și finalizate. în
trecerea a avut două părți distinc
te. Timp de 35 de minute a con
dus echipa Ungariei, care a punc
tat prin Fleck și Toth-Harsany. 
Handbalistele conduse de Bodog 
Tbrok nu s-au putut distanța însă, 
deși au condus cu 6—4, 7—5, 
8—6 și 9—7. în minutul 37, forma
ția iugoslavă

■ (9—9) și apoi să preia conduce
rea (10—9 în 
datorită în
Vrbanc care 
pravegheată 
a reușit să 
de prețioase.

Ultimele 10 minute au fost la 
discreția handbalistelor iugoslave. 
Acestea au atacat cu un plus de 
luciditate și au repurtat un suc
ces pe deplin meritat cu scorul de 

Vrbanc 5, 
Parezano-

14—11. Au înscris :
Torli 5, Miloșevici 3, 
viei de la învingătoare, respectiv, 
Toth-Harsany 5, Fleck 4, Vadasz, 
Lelkes de la învinse. Au condus :
V. Pelenghian și C. Căpățînă (Ro
mânia).

CAROL PARTOȘ
PĂSTREAZĂ AVANSUL

o
fost ___„____- ____a campionatului de șah. Intilnin- 
du-1 pe debutantul în finală Gheor- 
ghe Rotariu, maestrul internațional 
Theodor Ghițescu a făcut o combi
nație greșită, a rămas cu un turn 
mai puțin și a pierdut o partidă 
în care sconta, probabil, la un punct 
sigur.

Printr-un veritabil final-școală. 
constănțeanul Gheorghe Mititelu l-a 
învins pe maestrul bucureștean Ser
giu Griimberg. intrînd astfel în 
plutonul fruntașilor clasamentului.

Liderul Carol Partoș a manevrat 
foarte metodic în partida cu Mihai 
Ghinda, a cîștigat un pion, pe care 
îl păstrează la întrerupere.

Alte rezultate : Ghizdavu — Subă 
1—0, Vaisman — Follert 1—0, Stoica 
— Stanciu 1/2—1'2, Ungureanu — 
Dăneț 1—0, Wolf — Mozeș 1/2—1/2, 
Neamțu are avantaj la Bondoc, iar 
în partida Nacht — Ciocâltea finalul 
de pe tablă este aproximativ egal.

Rezultatele întreruptelor de dimi
neață : Șubă — Ghinda 1—0. Neamțu 
Șubă 1/2—1/2, Bondoc — Wolf 1—0, 
UngureantI — Stoica 1—0.

ÎN CLASAMENT : Partoș (1) 6t/a, 
Ghizdavu 6, Ghinda (1), Ciocâltea (1), 
Ghițescu, Mititelu 5i/a, Neamțu (1), 
Nacht (1), Stanciu 5 etc.

Astăzi se joacă runda a 10-a. în 
care se întîlnesc Partoș și Ghizdavu.

STOCKHOLM. 26 (Agerpres). — 
Au început întrecerile individuale 
ale campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Scandinavici, 
care au loc în 
ras. în optimile 
bei masculine, 
l-a eliminat cu 
lumii, suedezul 
gawa (Japonia)
de maghiarul Beleznay, iar suede
zul Johansson a cîștigat cu 3—2 in

orașul suedez Bo
de finală ale pro- 
francezul Secretin 

3—2 pe campionul 
Bengtsson. Hase- 

a dispus cu 3—1

fața sovieticului Sarkoian. Hu șao- 
fo (R.P. Chineză) a dispus cu 3—1 
de Gomoskov (U.R.S.S.). în mare 
formă, Iu iu-tse 
cîștigat cu 3—0 
ponezui Tanaka.

în semifinalele
înregistrate următoarele rezultate; 
Johansson — Hasegawa (Japonia) 
3—1 Iu iu-tse Hu sao-fo
3—1.

TURNEUL DE ȘAH
NEW YORK. 26 (Agerpres). — 

La San Antonio continuă turneul 
internațional masculin de șah. 
După 5 runde, în fruntea clasa
mentului se află Karpov (U.R.S.S.) 
cu 3,5 puncte și o partidă între
ruptă. El este urmat de Petrosian

DE LA SAN ANTONIO
(U.R.S.S.) cu 3 puncte și o partidă 
întreruptă. KereS (U.R.S.S.) ocupă 
locul trei cu 2,5 puncte și o parti
dă întreruptă. în runda a 5-a, cei 
trei fruntași ai clasamentului au 
întrerupt partidele cu Suttles (Ca
nada), Smith (S.U.A.) și, respec
tiv, Larsen (Danemarca).

IN PRELIMINARIILE

în cadrul preliminariilor campio
natului mondial de fotbal (grupa 
I), selecționata Maltei a întîlnit pe 
teren propriu reprezentativa Aus
triei. Fotbaliștii austrieci au obți
nut victoria cu scorul 2—0 (0—0) 
prin golurile marcate de Kdgel- 
berger (min. 50) și Parits (min. 
75). Partida a fost urmărită de 
de circa 5 000 de spectatori.

Echipa învingătoare a aliniat

următoarea formație : Stachovvicz 
— Sara, Eigenstiller, Schmidrad- 
ner, Pumni, Starek, Hickersbcrger, 
Kbgelberger, Parits, Gallos, Jara.

în urma acestui rezultat, clasa
mentul grupei se prezintă astfel:

1. Austria — 7 p (din patru me
ciuri) ; 2. Ungaria — 6 p (din pa
tru meciuri); 3. Suedia — 3 P
(din trei meciuri)'; 4. Malta — Op 
(din cinci meciuri).

pei R DG.*. Sur 
aceasta nu s-au 
torii neaștept; 
s-au calificat 
nală ale competiției. AstfeL câș
tigătoarea Cupei de anul trecut. 
F. C. Carl Zeiss Jena, a dispus cu 
4—1 de Hansa Rostock, campioa
na, F. C. Magdeburg a surclasat 
pe Dynamo Schwerin (din liga a 
doua) cu 5—0. în timp ce Dyna
mo Dresda, actualul lider al cam- 

dispus cu un scor
F.C. Karl 
rezultate :

pionatului, a 
neobișnuit (8—1) de 
Marx — Stadt.
Rot — Weiss Erfurt — Stahl Rie
sa 2—0, Hansa Rostock
Chemie Zeitz 3—0, Dynamo 
lin — Vorwarts Leipzig
Chemie Halle — Lokomotive 
zig 2—1.

în etapa a 19-a a campionatului 
englez de fotbal s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Derby Coun
ty — Arsenal 5—0 1 Birmingham — 
Norwich 4—1 ; Chelsea — Crystal 
Palace 0—0 ; Everton — West Ham
1— 2 ■ Ipswich — Coventry 0—1 ; 
Leeds — Manchester City 3—0 ; 
Manchester United — Southampton
2— 1 ; Sheffield United — Wolver
hampton 1—2 ; Tottenham Hotspur

Cu două
narea turului, în campionatul vest- 
german se clarifică pozițiile echipe
le? fruntașe. Bayern Miinchen s-a 
instalat în frunte obținînd o nouă 
victorie — de data aceasta în de
plasare — 2—0, cu V.f.L. Bochum, 
prin golurile înscrise de Honess și 
Gerd Muller. în ultimele secunde 
ale meciului. Eintracht Frankfurt, 
care nu deține o poziție strălucită 
în clasament, are totuși meritul 
a-și continua seria succeselor 
teren propriu, fiind neînvinsă 
casă in partidele de campionat 
la 17 iunie 1971 ! Sîmbătă ea a dis
pus cu 3—0 de cunoscuta formație 
Borussia Monchengladbach, prin 
golurile marcate de Grabowski, 
Holzenbein și Kleimann. Păcat că 
meciul a avut un moment trist: ne 
referim la accidentarea lui Giinter 
Net zer (min. 72). Alte rezultate : 
Fortuna Dusseldorf — Rot-Weiss 
Oberhausen 3—1, F. C. Koln — Ki
ckers Offenbach 1—1. RLS.V. Duis
burg — Wuppertaler S.V. 0—0,
V LB. Stuttgart — Schalke 04 6—2, 
Hamburger S.V. — Herta B^.C. 
4—0, Hannover 96 — Eintracht
Braunschweig 2— I.

în clasament conduce Bayern cu 
25 p. urmată de Fortuna Dusseldorf 
21 p. F. C. Koln și V.LB. Stuttgart

unul din numeroasele atacuri ale formației austriece la poarta maltezilor: 
șutul lui Gallos (stingă) este reținut de portarul reprezentativei Maltei. 
Fază din meciul Malta — Austria (0—2). desfășurat sîmbătă la La Valetta.

Telefoto i A.P.-Agerpres 
în clasament; Ferencvăros 18 p,

Ujpesti Dozsa 17 p, Honved 16 p, 
Gyor 15 p, 
14 p. etc.

cu cite 19 p, Wuppertaler S.V. 18 p. 
etc.

în clasamentul golgeterilor pe 
primul loc se află Gerd Muller 
(Bayern Miinchen) cu 17 goluri 
marcate, urmat de Wunder (M.S.V. 
Duisburg) 12 g, Heynckes (Borussia 
Mdnehengladbach), Honess (Bayern 
Miinchen), Kostedde (Kickers Of
fenbach) și Geye (Fortuna Diissel- 
dorf) — toți cu cite 9 goluri.

Aproape toată lumea prezentă 
în sala sporturilor din localitate 
a crezut că partida va însemna o 
simplă formalitate pentru selecțio
nata sovietică, sarcina tinerelor 
noastre handbaliste fiind doar a- 
ceea de a limita pe cît posibil 
proporțiile scorului. Cu atît mai 
mare deci, și mai plăcută, a fost 
surnriza pentru întreaga . asisten
ță urmărind echipa de tineret a 
țarii într-o evoluție foarte apro
piată de cea a rebutabilelor sale 
adversare.

Folosind în atac o circulație lun
gă, cu pătrunderi rapide spre 
poarta adversă, reprezentantele 
noastre au condus cu 1—0 și după 
egalare s-au menținut în „plasa 
formației sovietice. La un moment 
dat oaspetele conduceau cu 3-1, 
dar tinerele eleve ale antrenoru
lui Dan Balașescu au luptat cu 
o mare ambiție, cu mult calm, 
ajungînd la pauză cu un avans de 
un gol : 5—4. în partea a doua a 
meciului, forța și experiența te- 
am-ului sovietic și-au spus cuvîn- 
tul, dar echipa română a părăsit 
terenul întrecută de o manieră 
foarte onorantă. De notat că in 
această perioadă, româncele au 
șutat de șase ori în bară !

Au înscris : Turcina 3, Lozbina 2, 
Goncearova, Litosenko, Bobrusi 2 
(U R S.S), respectiv, Hoblncu 2, 
Iordache. Florea. Bidiac (România 
tineret). Au arbitrat Huseby și 
Nilsson (Norvegia).

zii s-au impus avind un plus de 
orientare. în prima repriză cu a- 
vantajul net al vîntului, ei ne-au 
împins în propriul nestru teren, 
prin lovituri de picior, profitînd la 
maximum de situațiile de marcare. 
Dovâdă, avantajul scorului : 15—0. 
După schimbarea terenului, cînd 
vîntul trebuia să ne devină aliat, 
francezii au menținut balonul jos, 
în cîmp, în grămezi, pentru a cîști- 
ga timp, împiedieîndu-ne, normal, 
să jucăm. De unde și profitul nos
tru minim în această repriză : doar 
6 puncte.

în ciuda acestei defecțiuni, de or
din tactic, trebuie subliniat faptul 
că rugbyștiî români au luptat exem
plar, au dat dovadă de o excepțio
nală dăruire — aproape toți — și 
în special înaintașii (cu toate că 
erau handicapați și de talia și de 
greutatea superioară a adversaru
lui). Totuși, numai cu spiritul de 
dăruire — s-a văzut — nu se poate 
cîștiga o partidă. Am beneficiat de 
mai multe baloane în grămezi, în 
timp ce la tușă a existat un cvasi- 
echilibru, dar nu am știut și nu am 
putut profita, anulîndu-ne propria 
superioritate. în fine, poate că și 
posibilitățile fizice ale sportivilor 
noșțrl au fost limitate. în aseme
nea condiții, nici pretențiile nu pot 
fi mult mai mari.

Jocul îl 
instalează 
nostru de 
vînt care 
min. 2 ei 
deapsă, după un ofsaid la o mar
gine, pe care Romeu o transformă :

FRANȚA 3 — ROMANIA 
5, în aceleași condiții de 
se desfășoară o grămadă
Șerban, desprins de pachetul de 
înaintași, este surprins în ofsaid 
și... lovitură de pedeapsă. Romeu 
transformă din nou : FRANȚA 6 — 
ROMÂNIA 0. Primul atac româ
nesc, stopat de francezi în condiții 
neregulamentare, are loc în min. 6. 
Obținem o lovitură de pedeapsă, 
chiar în fața buturilor la cca. 20 
metri, dar Durbac calculează greșit 
și vîntul duce balonul în dreapta 
barelor. Replica francezilor nu se 
lasă așteptată. Jocul se mută, ia
răși, în terenul nostru. D. Rășca- 
nu este surprins în ofsaid la o gră
madă ordonată și sîntem sancționați 
cu o nouă lovitură de pedeapsă. 
Același Romeu transformă impeca
bil, din colț, de la peste 30 m : 
FRANȚA 9 — ROMANIA 0. Ar 
mai fi de semnalat o intercepție 
reușită a lui Gh. Rășcanu (min. 23), 
care poartă balonul în terenul 
francez, dar eșuează de puțin, cu 
un șut în margine. După cinci mi
nute urmează o fază confuză în 
apropierea buturilor noastre. Dur
bac vrea să degajeze, dar balonul 
lovește bara și ricoșează în brațele 
lui Trillo care reușește o încer-

CINCI MINUTE
TH. RADULESCU (antrenor prin

cipal) : „Tn condițiile infernale create 
de terenul foarte greu consider că 
echipa noastră s-a apărat bine. Din 
cauza terenului nu ne-am putut face 
jocul pe trei sferturi așa cum am 
preconizat. Am fost nedreptățiți, 
după părerea mea de maniera de 
arbitraj. Conducătorul meciului a 
fost prea aspra cu noi față de

ÎN FAȚA REPREZENTATIVEI FRANȚEI: 6-15
care : FRANȚA 13 — ROMANȚA 0.
Inițial, Romeu ratează transfor
marea, însă arbitrul dictează repe
tarea loviturii deoarece a conside
rat inoportună prezența unor foto
reporteri în terenul de țintă. A doua 
oară Romeu nu mai greșește : 
FRANȚA 15 — ROMÂNIA 0. Re
priza se încheie sub impresia unui 
frumos atac, din păcate singular, 
al lui Postolache.

La reluare, vîntul ne este oare
cum aliat și balonul se apropie de 
ținta franceză. Dar, mijlocașii noș
tri la grămadă (între timp Băr
găunaș l-a înlocuit pe D. Rășcanu 
— accidentat), acționează lent, ast
fel că reducerea scorului întîrzie. 
Abia în min. 61, Nica reușește să 
transforme o lovitură de pedeapsă 
la un ofsaid al lui Yachvyli : 
FRANȚA 15 — ROMÂNIA 3. Cinci 
minute mai tîrziu, tot Nica reduce 
din handicap prin același procedeu, 
la un ofsaid al treisferturilor ad
verse : FRANȚA 15 — ROMANIA 
6. în min. 74, lui Durbac i se oferă 
a doua ocazie de a transforma o 
lovitură de pedeapsă (e drept de la 
o distanță mult mai mare, circa 50 
m), dar fără rezultat. Partida se 
încheie, așadar, cu victoria rugbyști- 
lor francezi, la scorul

DUPĂ MECI

»
R. DEMIAN (antrenor secund) : 

„Scorul este sever față de desfășu
rarea jocului. Mă gîndesc că egali
tatea ar fi fost mai echitabilă*.

Dr. MIRCEA CONSTANTINESCU 
(vicepreședinte al F.R.R.) : „Jocul 
acesta 
vîntul 
ei au 
prin 
ne-au 
direcție, jucînd baloanele la firul 
ierbii. Consider încercarea realizată 
de ei norocoasă, iar diferența de 
scor prea severă".

MARCEL LAURENT (vicepre
ședinte al Federației franceze de 
rugby) : „Sînt mulțumit de jocul 
echipei noastre. Ea s-a adaptat con
dițiilor atmosferice și, renunțînd la 
rugby-spectacol, a practicat un joc 
sobru, a luptat bine, grupat, nu a 
făcut’ prea multe greșeli. Cit pri
vește echipa României, ea s-a stră
duit să răspundă în aceste condiții 
la joc, dar fără același succes. Pen
tru noi meciul a fost deosebit de 
util, ca o bună verificare pentru 
apropiatul Turneu al celor cinci na
țiuni".

ESTEVE: „Am mai jucat
România — cu echipa Beziers — 
1907. Cunosc rugby-ul românesc 
care-1 apreciez și este păcat că as
tăzi spectacolul așteptat a fost ra
tat din cauza frigului. Consider “ 

mai bune 
toate punc-

Și în etapa a 12-a a campionatu
lui, fruntașele clasamentului au 
ținut noi victorii, în deplasare, 
incit lupta dintre Ferencvăros 
Ujpesti Dozsa rămîne deschisă, 
rencvâros a dispus de Pecs cu 2—1 
prin golurile marcate de Szoke și 
Juhâsz. in timp ce Ujpesti Dozsa a 
surclasat pe Diosgyor cu 
mareînd doar două goluri 
Bene și Horvath, celelalte 
fiind înscrise de gazde, în 
proprie ! Honved a realizat 
etapei : 7—0 cu Komlo, cele 
multe goluri fiind opera lui Kozma 
(3). Alte rezultate : M.T.K. — Sze
ged 1—2, Vasas — Zalaegerszeg
3—1, Egyetertes — Videoton 1—0, 
Salgotarjăn — Csepel 2—1, Tata- 
bănya — Gyor 1—0.

4—0 (!) 
prin 
două 

poarta 
scorul 

mai

ITALIA :
în etapa

nu s-a înregistrat nici o surpriză. 
Din nou s-au marcat goluri puține 
și în majoritate s-au consemnat 
scoruri strînse. Excepție face doar 
victoria obținută de Fiorentina în 
fața Bolognei (3—0). Iătă'rezultatele 
și autorii golurilor. Lanerossî Vi
cenza — Sampdoria 0—0 ; Atalanta 
— Lazio 1—1 (Vernacchia, respec
tiv Garlaschelli) ; Fiorentina — Bo
logna 3—0 (Bulgarelli — autogol 
și Clerici 2) ; Internazionale — To
rino 2—0 (Corso și Massa) ; 
ventus — Cagiiarî 
autogol și Causio) ;
Na polj 1—0 (Reja) ; 
lan 0—0 : Ternana ■ 
(Bergamaschi, 
Cardello).

în clasament conduce Lazlo cu 
13 p, urmată de Internazionale 12 
p, Milan 11 p, Torino. Roma, Fio
rentina și Juventus cîte 9 p. etc. în 
clasamentul golgeterilor conduc Ri
vera (Milan), Prati (Milan), Pulici 
(Torino) toți cu cîte 6 goluri mar
cate.,

Ju-
2—0 (Mancin- 

Palermo — 
Roma — Mi-
- Verona 2—1

Beatrice, respectiv

Campionul european de 
ria mijlocie, francezul 
Bouttjer, se pregătește _____  _  ..
derea meciului pe care-1 va susține la 
18 decembrie, îa Paris, î’n compania 
americanului, de culoare Emile Griffith 
învingătorul acestei partide îl va întîlni 
într-un meci oficial pe deținătorul cen
turii mondiale, argentinianul Carlos 
Monzon. în prezent, Bouttier îl are ca 
sparing-partener pe americanul Manuel 
Gonzales (fost șalanger la titlul mon
dial) , care se află de cîteva zile la Pa
ris. La rîndul său, Gonzales va boxa

Lyon, cu francezul

modul cum a apreciat 
șeii la adversari. Mi-a _____  ___
echipa noastră care s-a dăruit în. 
întregime meciului ( mai puțin mij
locașii la grămadă care au fost 
necorespunzători, lenți (D. Rășcanu, 
Bărgăunaș) și astfel, păcat de efor
turile celorlalți. De la francezi mi-au 
plăcut Esteve. Cester".

DURBAC; „Am avut în echipă 
șapte debutanți care n-au înțeles 
întotdeauna să aplice recomandările 
antrenorilor".

DARABAN : „Am dat tot ceea ce 
am putut. Cred că înaintașii și-au 
făcut datoria".

SUCIU : „N-am beneficiat de ba
loane și astfel noi. aripile, am fost 
adesea simplii spectatori".

In runda a șasea 
nional masculin de _________ _
șoară în aceste zile la Baku. ______
maestru Lein l-a învins pe Djindlihas- 
vilj. Grigorian a cîștigat la Albu—_
Șamkovici la Roșkovschi si Furman 
Jidkov A fost consemnată remiza 
partidele Bronstein — Tukmakov. K_ 
mln — Savon, Bashirov — Z’lberș-* 
și Tal — Gufeld. Trei partide s-su 
trerupt. tn clasament conduc Sa-. — 
Lein cu cîte 31/, p (1), urmați de M.-_ 
3 p (1) etc,


