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PRIMELE „VICTIME1' ALE COMPETIȚIEI K. O. LA FOTBAL

JIUL, „U“ CRAIOVA, A.S.A., C.S.M. MȘIJA 
Șl STEAGUL ROȘII ELIMINATE IHA „CUPA ROMÂNIEI"
• Alte cinci divizionare A salvate de..; regulament. Printre ele, și Rapid, deținătoarea Cupei!

• Metalul București, autoarea unei categorice victorii • Galațiul s-a calificat cu două echipe

• Divizia C are două reprezentante in optimi

Ciștigînd Marele Premiu -F.I.L.T. și „Turneul Campionilor“

ILIE NĂSTASE A ÎNCHEIAT EXCELENT 
SEZONUL 1972

minge a meciului, ndu-fz

• Aprecieri măgulitoare făcute de președintele F.I.L.T. • Stan

Smith învins intr-o mare finală • „Arta" lui Năstase superioară

„măiestriei* lui Smith • Secvențe din memorabilul meci de la

Barcelona • Un splendid buchet de victorii

Pentru a doua oară -campion al 
campionilor". .maestru al maeștri
lor-. „as al așilor-_

ILIE NASTASE reușește această 
mare REVANȘA a întregului său 
sezon de tenis 1972. Ine tranșantă 
înscrisă dedesubt 
boj de rezultate, de atîtea ori 
splendide, uneori decepționa.-.^, 
dar cuhninind cu această finală 
ciștigatâ în apoteoză „TVRNEt L 
CAMPIONILOR-. d.n Pa . .. a-

TA și MEȘTEȘUG n-a ieșit ponte 
niciodată mai pregnant in evi
dentă.

pe tatentatu- repre- 
ai sportului românesc «ri
de două ori. la sfârșit de 

s-zoo învingător in Marele Pre
miu al Federației internaționale de 
tenis, el iși parafează virtaria șira 
cistigarea întrecerii festive- tmesl 
de i nene.-ere Este repetarea — In 
condița foarte s'.m lare — * snc-

FESTIVITATE DE PREMIERE
tmk dm Sa-a 
vrtasea de pre 
pegn-i clasatj 1

llie Năstase, la citeva clipe după ultima 
victoria

CEL MÂI PALPITANT SERIAL T.V
Nopțile albe petrecute citeva zi'.e in șir in foto teleruoarelcr de 

sute de mii de iubitori ai sportului din țcrc noostm au fast pe 
deplin răsplătite. întii, de marele spectacol ol celor mai b-- ■ 

tenismeni ai lumii ; in ol doilea rind de satisfocția pe care ne-a oferit-o 
tuturor ilie Năstase, apoi de ccel veritabil „suspense" orocus de c—e- 
ricanul Gorman. Sute și chiar mii de momente palpitante, scara de 
seară. Cine n-a ținut pumnii strinsi lui ilie ? Cine n-a sărit de pe scaun 
la măiastrele lui „pasante" sau „crosuri"? Cine, duminică la trei dimi
neața, nu s-a simțit ca la revelion și n-a ciocnit un pahar de vin atunci 
cind llie a ciștigat ? Cine nu s-a simțit mindru cînd l-a văzut pe llie 
premiat și a înțeles ceva din cuvintul elogios rostit de președintele fo
rului internațional de specialitate ? Este acest sprințar băiat din Bucu
rești cel mai bun tenisman al lumii in anul 1972 și avem de ce să fim 
mindri. lata deci că ilie Năstase ne este mai drag decit „Cupa Davis", 
cu tot regretul de a nu-l fi văzut pe acest admirabil Smith învins la 
București și Salatiera rămasă un an pe malurile Dîmboviței, atit de 
aproape de arena Progresul. Dar Năstase pocrtă numele României pe 
toate meridianele globului, mai mult decit ar fi focut-o „Cupa Davis*, 
deci să ne bucurăm pentru faima campionului campionilc la tenis.

Au fost în acest turneu momente de mare tensiune transmise prin 
televiziune, lumii întregi. Datorită acestor campioni tenisul sporge tipc- 
rele conservatorismului la care unii mai țin incă și tinde să focă pe 
oameni să vibreze ca la fotbal. Și dacă tenisul a devenit din închistat 
și salonard atit de captivant și omenesc, aceasta se datorește „noului 
val" din tenis reprezentat cu brio de llie Năstase.

Din acest omenesc al tenisului, drama lui Gorman o fost cevc 
cu totul aparte. De neînțeles și totuși de înțeles. Controversa in jurul 
abandonului lui va mai dăinui, dar variante cea mai plauzibilă este 
aceea a unui gest de altruism făcut de Gorman pentru tenis și lumea 
tenisului. Dacă cumva hotărirea lui ar fi fost premeditată, nu l-cr • 
stors ca pe o lămîie pe Smith. Cu evidente grimase de durere in sete 
al cincilea el a luptat pină în momentul cînd și-a dat seama că in- 
vingîndu-1 eventual pe Smith, el nu va mai putea juca a doua zi finala 
cu llie Năstase. Din spirit de echipă el a cedat în ultimul moment tocul 
lui Smith, chiar dacă știa în acea clipă că pierde c sumă impertonto 
de bani care desparte locul al doilea de locul al patrulea. Da, spiritul 
de echipă (care se exprimă sub cele mai variate forme) este necesa' 
și la întreceri individuale și cit de util ar fi fost ca elita tenisului nost-.. 
să aibă în vedere spiritul de echipă și de-a lungul turneelor individuale 
din ultimul an I

Este ușor de închipuit, ce fel de campion al can.pionilor ar h fos. 
llie Năstase, declarat prin forfaitul lui Gorman din finală, dar cit ce 
merituos este acum llie Năstase prin succesul obținut osupia iui Stc 
Smith cel mai temut adversar sportiv ol său. cel mai bun jucător al 
anului 1971, ca și în 1972, pînă noaptea trecută cind ilie al rastru i-o 
luat cununa de pe cap, printr-o victorie admirată de lumea irrrecgă. 
în fapt, Gorman, a oferit, vrind-nevrind, tuturor satisfacția de o vedea 
încheiat la cel mai înalt nivel acest Turneu al campionilor. Este ce cit 

organizatorii l-au premiaț, meritat, la festivi-
încheiat la cel mai înalt 
fel rațiunea pentru care 
tatea finalâ.

Am văzut parcă un 
nostru, fâcea, la sfîrșit. 
Acesta este llie, cum,

serial T.V. românesc in care, un Mannix al 
impresia câ de fcrpt nu s-a întimplat nimic, 

spune atit de frumos Tiriac.
Aurel NEAGU

IN DIVIZIA A DE RUGBY

ea ultimei ga.e de tenis din ba-a soocturilor „Blau-Grana* a 
sfmbăta seara, fes: ritatea de pretmere a coenpeti'jei F.LL.T. 
au iesiL în ordine, tzrânii dasaij fct Marele Premiu. In frunte 
uf Ilie Năstase. Inminindu-î Uofeul competiției șt premiul, pre

ședintele forului internațional de special ta’x (F.I.L.T.V, danezul ALAN 
HEYMANN. a spus i _A fost cea mai reușită ediție de pină acum a com
petiției noastre și aceasta se datorează, in primul rind, marilor ei cam
pioni, In fruntea lor se află aceste două incontestabile vedele ale spor
tului alb, românul Ilie Năstase și nord-arr.ericanul Stanley Smith. Pn- 
mul este campion La Forest Hills, iar al doilea a ciștigat la Wimbledon. 
Astă seară, avem prilejul sări mai vedem o dată față-n fată. Va fi decis 
cel mai bun dintre cei buni. Dar. amindoL vor intra in istoria tenisu
lui. Să-t mulțumim lui Ilie Năstase. cel mai 
Marelui Premiu — FXLT..
oferit-o tribunelor. in toate părțile lumii. In ziua cind el nu 
juca tenis, va dispare un mare artist al stadioanelor și un excelent am
basador al sportului din România, țara sa".

merituos învingător al 
pentru arta sa excepțională pe care a 

va mai

bastru-vioiet a! Barcelonei, cădere 
de cortină In sezonul internat.ocal 

tenis, i-a prilejuit marelui nos- 
tenisman o încheiere stră'uc:- 
Pnmul loc ciștigat, fără în- 

toti fruntașii întrecerii 
F.I.L-T.

de 
UT 
tâ 
fringere.
pentru Marele Premiu 
intrecuți pe rind. Stan Smith inge- 
nunchiat in ultima luptă, cea de
cisivă. Marele rival al lui Năstase, 
triumfător pînă atunci în toate 
confruntările directe (patru la nu
măr î" 1972), a trebuit să accepte 
gustul amar al înfrângerii, chiar pe 
linia de soe re într-o cursă-mara- 
ton începută din primele 
anului și încheiată în zorii 
ieri.

Pentru noi toți, cei care 
mărit fază cu fază marea 
în imaginile 
ecran, un Iuc
râm acum satisfacția unei supei - 
be victorii, dar știm prea bine că 
am asistat la lupta dintre cei mai 
buni doi jncatori ai tenisului modern. 
Năstase poate fi cel 
Smith poate fi mai 
mele măiestriei. Ieri 
un plus de voință, o 
zervă de prospețime 
jucătorului nostru, care a decis pe 
învingător. Deosebirea dintre AR-

cesultii său de ar.ul trecut, de la 
Cs-ubertin. unde Smith. învins, ră
mânea totuși pe primul loc în în
treaga competiție. De data aceasta, 
triumful lui Ilie Năstase este com
plet.

A fost și o splendidă REVANȘA 
pentru seria de neșanse, suportată 
de campionul nostru în confruntă-

Radu VOIA

(Continuare tn pag a 4 a)
zile ale 
zilei de

am ur- 
finală. 

transmise pe micul 
: c.evine clar ’■ savu-

mai talentat, 
stăpîn pe ar- 
noapte, a fost 
mai mare rc- 

din partea

DOUA RECORDURI
NAȚIONALE»

LA HALTERE
prilejul concursului pe cate- 
care a avut loc ieri in Capi- 
halterofilul Gh. Miinea (Ra

Cu 
florii 
taiă, 
pid) a corectat două recorduri na
ționale la categoria mijlocie. El a 
„smuls- 132.5 kg (vx. 130 kg) și la 
totalul celor două probe a reali
zat 300 kg (vx. 297,5 kg). La ,.a- 
mneat" el a egalat recordul țării : 
165 kg.

STEAUA (învingătoare la Constanța) - 

LIDER AUTORITAR!
Universitatea Timișoara a ciștigat la Sibiu și a urcat pe locul doi 1

După o pauză, motivată de cele 
două intîlniri internaționale pe 
care le-a susținut echipa naționa
lă, iată, campionatul s-a reluat cu 
partidele etapei a Xl-a. Meciurile 
au fost influențate, la medul ne
gativ, desigur, de timpul nefavora
bil, ca și de pregătirea tehnică in
suficientă a majorității echipelor 
noastre divizionare, asupra cărora 
desele întreruperi ale acestui cam
pionat atit de zbuciumat exercită o 
înrîurire dintre cele mai nefaste. 
Dacă ne vom ocupa în continuare 
doar de echipa națională cu greu 
vom redresa rugbyul din țară, în 
ultimă instanță campionatul, adică 
tocmai acea întrecere care este che
mată să stabilească valoarea atin
să într-un sport sau altul. Și ar 
mai fi de semnalat o dificultate 
(pe cate o resimt din plin și spec
tatorii) : este vorba de programa
rea în Capitală a partidelor divi
ziei A pe terenuri periferice și la 
ore simultane, ceea ce duce la im
posibilitatea vizionării, de pildă, a 
două jocuri, amatorii de rugby tre

buind să opteze prin... simpiă im
presie. Oare nu s-ar putea înțelege 
echipele noastre — în interesul rug- 
byului — în direcția organizării u- 
nor cuplaje, de exemplu ? Toată 
lumea ar avea de ciștigat. (D.C.).

Iată acum citeva amănunte asu
pra meciurilor din această etapă.

CONSTANȚA. 3 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Pe o vreme 
bună, dar pe un teren alunecos, 
ieri dimineață s-a desfășurat pe 
stadionul „1 Mai“ din localitate 
partida derby a etapei, care a opus 
echipei locale, în plină ascensiune, 
pe fruntașa clasamentului. Steaua. 
Conform așteptărilor, ambele for
mații s-au angajat dintr-un început 
într-o dispută dîrză, dîndu-ne o- 
cazia să asistăm la un spectacol 
plăcut., cu faze dinamice. Întîlnirea 
a fost controlată de oaspeți, care 
rareori au permis constănțenilor să 
depășească propria lor jumătate de 
teren. Și asta în ciuda faptului că 
militarii n-au găsit decit de două

lerj — din cauza 
terenurilor des
fundate — s-a ju
cat mult pe înain
tare In fotografia 
noastră, un duel, 
după o margine 
intre grămada 
brașoveanâ și cea 
a Grimței roșii 
favorabil oaspeți
lor. (Grivița roșie 
— Precizia Săcele 

23—0).

Foto :
Paul ROMOȘAN

Fundașul Nedelcu încheie seria golurilor Metalului București, firind la 
4—0 victoria echipei

fringere suferită
sale în fața studenților craioveni, 
de o echipă de prima divizie

REZULTATELE 16-imilor 
SÎMBÂTÂ

Chimia Făgăraș (Div. B) 
CONSTR. GALAȚI (Div. C) 
Metalul Oradea (Camp, mun.)

— DINAMO BUC.
— Jiul
— „U" CLUJ

DUMINICĂ

Jack BERARIU

CAMPIONATUL NATIONAL DE ȘAH

Duminică dimineața au fost reluate 
partidele întrerupte. Analiza de aca
să s-a dovedit infailibilă, părțile în 
avantaj au jucat cu maximum de 
precizie și și-au 
ritatea intr-un procent 
sută ' Astfel, în cadrul 
șahist nu s-a înregistrat 
miză !

Liderul clasamentului, 
toș, a realizat „eventul" 
cu Ungureanu și Stoica, din rundele 
a 13-a și a 14-a. consolidîndu-și pozi
ția de fruntaș și abordînd reuniunea 
de după amiază cu același avans de 
un punct față de Ghițescu și Ciocâl
tea- Și-a dres simțitor situația din 
turneu Vaisman, învingător asupra 
lu; Bondoe și Mozeș. Cei care îl vor 
intîlni pe ieșean în ultimele runde 
să nu se aștepte la partide ușoare ! 
Ghinda a ciștigat la Mozeș, Ungurea
nu la Bondoc, Griinberg le Follert. 
Acesta din urmă l-a întrecut pe Dă
neț, înscriind prima victorie în tur
neu după o ..serie neagră* de... 10 
înfrîngeri consecutive. Nu s-a reluat 
partida Rotariu—Ghinda. în care ul
timul deține avantaj.

valorificat superio- 
de sută la 

matineului 
nici o re-

Carol Par- 
în întîlnirile

Beneficiind de -zestrea" de un 
punct, Partos n-a riscat nimic impo-

cea mai netă la
in 16-imile cupei. 

Foto : V. BAGEAC

0—7
1—0
1—4

(0—4)
(0—0)
(1—2)

(Div. B) 
(Div. B)
(Div. C)

METALUL BUC. 
Progresul Buc. 
Autobuzul Buc. 
F. C. GALAȚI (Div. B) 
Minerul Lupeni (Div. 
C.S.M. Sibiu (Div. B) 
F. C. Bihor (Div. B) 
CHIMIA RM. VlLCEA 
ȘTIINȚA PETROȘANI 
Corpati Sinaia (Div. 
CF.R. Pașcani (Div. I 
Cea-!ăul P. Neamț (Div. B) 
Vagonul Arad (Div. C)

C)

(Div. B) 
(Div. C) 
C)

B)

— „U" Croiova
— PETROLUL PL.
— U.T.A.
— C.S.M. Reșița
— STEAUA
— FARUL
— SP. STUDENȚESC
— Steagul roșu
— A.S.A. Tg. Mureș
— RAPID
— F. C. ARGEȘ
— C.F.R. Cluj
— S. C. BACAU

(1-0) 
(0—0, 
(1-1, 
(1-0) 
(0—0) 
(1—0, 
(0—0)
(1-0) 
(0—1)

(1—0) 
(1-1, 
(0-1)

1—1)

4—0 
1—1 
3—3 
1—0 
0—1
1—1
0—1
1—0
2—1 
0—0 
1—2
1—1 
0—4

Echipele scrise cu majuscule s-au calificat în optimi.)

C 11 - pag na a lll-a relatările trimișilor și corespondenților noștri

IERI, ULTIMA ETAPA
A DIVIZIEI A DE LUPTE

A

DIRZEf

ECHILIBRATE
Ultimele confruntări din campiona

tele diviziei A de lupte igreco-ro- 
mane și libere) au avut loc simbălă 
si duminică în Capitală și in țară. 
In urma acestora se cunosc forma
țiile care vor participa la turneul fi
nal — programat in zilele de 14, 15 
și 16 decembrie — pentru desemna
rea noilor campioane, cit și echipele 
retrogradate. Dar. iată citeva amă
nunte de la aceste intreceri.

triva lui Stanciu, în runda a 15-a. 
astfel că în 17 mutări a fost consem
nată remiza. După trei victorii con
secutive, Ghițescu și-a îngăduit ur. 
„respiro* în întîlnirea cu Vaisman : 
remiză în 14 mutări. Același rezultat, 
in partidele Nacht—Mititelu și Neam- 
țu—Griinberg. Ungureanu 
la Mozeș, intrînd, după o 
gă. in prima jumătate a 
tului. Follert i-a opus o 
neașteptat de dîrză lui 
Partida s-a Întrerupt int 
pozițional superior pentru aețir.ăto- 
rtil titlului. Un ușor avantaj dețir.e 
Ghinda la Wolf. In poziții aproxima
tiv egale <-au întrerupt partidele 
Ghizdavu—Rotaru, Stoica—Bondoc și 
Dăneț—Șubă.

LUPTA DRAMATICA PENTRU EVITA
REA RETROGRADĂRII

a ciștigat 
cursă lun- 
cla^amer.- 
rezistență 
Ciocâltea. 

r-ua final

CLASAMENTUL: Partoș 11 . Ghi- 
țescu 10:Ciocâltea (1) 16. Neamțu 
S -. Mititelu. Stanciu 9. Nacht. Cogu- 
reanu 8 .-. Ghinda (2). Ghizdavu (1). 
Vaisman 8, Stoica tl> 7. Griinberg 
61 .. Șubă (1) 6. Wolf (1) 5J. JUozeț 
5. Rotaru (2) 4'..
(1) l's-

Astăzi se joacă 
țescu—Vngureanu. 
Partoș—Dăneț, Griinberg—Ciocâltea).

I.- triunghiularul de la București, 
găzdui: de sala GiulețtL se întllneau 
formații ce urmau să-și apere ul
timele șanse de a „supraviețui" In 
divizia A : Dunărea Galați (locul 6 
în clasame-rul seriei, cu 27 de 
puncte. înaintea acestei etape), Rapid 
București (penultimul loc. cu 25 de 
puncte) și IPROFIL Rădăuți (ultima 
clasată. 24 de puncte).

Primul meci a opus 
pid și IPROFIL. La cai 
giuleșteanul I. Coteanu a luptat 
mult curaj, a atacat dezlănțuit 
primul pină in ultimul minut,' 
n-a putut să se impură in fața 
tăiosului rădăuțean I. Pruteanu. 
torta ia puncte fiindu-i atribuită, pe

N. Gingă (Rapid București) îl 
unge cu acest tuș spectaculos

C. Turcu (Dunărea Galați).

ta
pe

Dinei (1) X Follert

rur.da a 16-a <Gbi-
N eamțu—Ghi nda.

Valerio CHIOSE

echipele Ra-
t. semimuscă 

r cti 
din 
dar 
bâ- 
vic-

merit, ultimului. In continuare, 
mușcă, surpriză de proporții : junio
rul N. Gingă l-a „îngenuncheat" pe 
< unoseutul luptător FI. Răduț, de care 
a dispus la puncte. Deci, după întîl
nirile de La primele două categorii, 
rezultat egal : 4—4. Concurenții de
la „cocoș". N. Mareș și, respectiv, Șt. 
Rusu. s-au hărțuit intr-un ritm su
focant, dar atit unul cit și altul n-au 
reușit să finalizeze procedee tehnice 
și arbitrii le-au dictat — cum era

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag. a 2 a)

i\ ULTIMA PROBA A „CUPEI CARPAȚH LA POPICE

ANA PETRESCU SI ILIE BĂIAS
7 7

ori „cheia" spre ținta adversă. Pre- 
zenfînd un pachet de înaintași ma
sivi, avînd o linie de treisferturi 
percutantă și un mijlocaș la gră
madă (Mateescu) care și-a anihilat 
aproape cu regularitate adversarul 
direct, Steaua a dominat 70 din 
cele 80 de minute din ,jcc De par
tea cealaltă, prezența in echipă a

unor jucători tineri, lipsiți de ex
periență, a determinat XV-le Fa
rului să se apere în permanență și 
să nu poată realiza atacuri care să 
însemne un adevărat pericol pen
tru buturile steliste. Pe scurt, in- 
frîngerea gazdelor a fost determi
nată de o lipsă de orientare tactică, 
coi oboi ată cu ritmul lent de trans

mitere a balonului, cu jpcui prea 
individual al unor „personalități" 
din sinul echipei și cu unele gre
șeli de tehnică.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

SI-AU RECONFIRMAT VALOAREA
• România — pe primul loc în clasamentul pe națiuni
• Un nou record republican de seniori

Deși se joacă pe echipe și pe
rechi. sportul popicelor rămîne prin 
excelență individual, deoarece, pe 
arenă nu te pot ajuta. în toiul 
întrecerilor, coechipierii, lată de ce 
considerăm necesar să revenim a- 
supra probei individuale, din des
fășurarea căruia n-am putut reda 
decit o imagine generală, întrucît 
s-a încheiat sîmbătă seara la o oră 
foarte tirzie.

In primul rînd se cuvine să men
ționăm faptul că actuala ediție a 
„Cupei Carpați" la popice s-a bucu
rat de o participare de elită, iar 
marii campioni prezenți la Bucu
rești au satisfăcut sută la sută aș
teptările. In- cursa pentru cucerirea 
trofeului s-au intercalat și cîțiva 
tineri popicari români, ceea ce a 
dat un plus de atractivitate con
fruntărilor. Rezultatele de valoare 
mondială erau întrecute de la un 
schimb la altul, iar finalul probei 
a fost extrem de pasionant. Ana 
Petrescu, în formă de zile mari, a 
realizat o cifră excelentă (463 pd), 
care n-a mai putut fi depășită de 
principalele ei adversare, cu toate 
eforturile depuse. La băieți însă. în
vingătorul a fost, cunoscut abia la 
ultimele bile. Poziția maghiarului 
Istvan Feltein, care a preluat în 
penultimul schimb conducerea cu 
983 pd, a fost asaltată de campio

nul lumii Nikola Dragas, redutabi
lul popicar german Klaus Beyer și 
românii Ilie Băiaș și Iosif Tisma- 
naru. Aceștia au făcut uz de între
gul lor arsenal tehnic și fizic pen
tru a obține victoria. Lansînd.bila 
cu mai multă precizie, Klaus Beyer 
și Ilie Băiaș se detașează, anga.jîn- 
du-se într-un „duel" al loviturilor 
de... metronom, în urma cărora au 
căzut „nouarele" unele după altele. 
Ei reușesc să depășească cifra rea
lizată de sportivul maghiar, dar în 
final a învins jucătorul german, 
grație avantajului luat în primele 
manșe de „pline” și „izolate". Toți 
cei patru jucători au furnizat un 
adevărat recital de popice : Klaus 
Beyer — 1 007 pd. Ilie Băiaș — 997 
pd, Iosif Tismănaru — 957 pd, Ni
kola Dragas — 948 pd.

La fel de palpitantă ă fost și des
fășurarea probei de dublu mixt, 
consumată duminică dimineață. Ai
doma turneului individual. învingă
torii au fost desemnați la ultimele 
schimburi. Alături de Ana Petrescu, 
care și-a reconfirmat valoarea. Ilie 
Băiaș s-a revanșat, obținînd de data 
aceasta, cea mai bună performanță

Traian IOANITESCU

(Ctn^i/tuaie tn pag. aia)
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RAPID - POLITEHNICA 57-53, ÎN DERBY-UL DIVIZIEI FEMININE
în afara derby-ului feminin Rapid—Politehnica, campionatele de 

baschet au oferit ieri, și alte meciuri echilibrate, spectsculoase. Rezulta
tele înregistrate :

mai calini, în special în final, 
mai multe puncte: Tudossyi

Iv

VOLEI SURPRIZELE CONTINUĂ!

FEMININ

RAPID — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 57—53 (28—26). Ambelor e- 

, chipe li se cuvin felicitări pentrv 
frumosul spectacol baschetbalistic 
realizat ieri, cu prilejul derbv-ului 
găzduit de sala Giulești. Combativi
tatea în apărare, intercepțiile, con
traatacurile, varietatea combinațiilor 
tactice, ritmul trepidant, evoluția 
scorului, toate acestea au creat c 
întrecere atractivă, aplaudată, une
ori, la scena deschisă. Succesul a 
revenit, pînă la urmă, rapidistelor 
care au avut de mai multe ori 
conducerea, dar decisiv de abia ir. 
min. 33 (scor 52—43), după o o ■/•et
nică revenire în care au refăcut =“- 
vantajul de trei-patru puncte a', 
studentelor Zona-presing si o s_ 

ș de furtunoase contraatacuri au a- 
sigurat feroviarelor un avans dovedi*, 
suficient pentru obținerea succesu
lui, în ciuda eforturilor remarcabile 
ale adversarelor, care s-au apropi
at doar pînă la patru punc*e E- 
chipa Rapid își datorează perfor
manța în special aportului adus de 
Anca Racoviță, Dorina Suliman $i 
Gabriela Nicola, dar si jucăm;-e!-.' 
de rezervă care și-au făcu’ c-. -=.
în apărare (în atac au rămas res
tante. însă. în privința eficar =;: 
Despre baschetbalistele de la Po
litehnica. trebuie spus că s-au apă
rat cu multă dîrzenie în repriza se
cundă, dar, în aceeași perioadă, au 
fost surprinse în ofensivă de mo
bilitatea zonei adverse. Suzana Sza- 
bados și Gabriela Ciocan s-au re
marcat în mod special. Au marcat: 
Suliman 18. Nicola 15, Racoviță 11. 
Bbhm 4, Tall 3, Basarabia 2, Ni- 
colae Ion 4 (a mai jucat El. Pajtek 
pentru Rapid, respectiv Ciocan 17. 

i Szabados 17, Savu 8, Demetrescu 6. 
I Capotă 4, Boca 1 (au mai Jucat 

■ ; Pruncu, Predescu). Prin faptul că 
au permis cursivitatea jocMl-j:. ar
bitrii G Chiraleu și N. Iliescu au 
contribuit la reușita mecrâtaL 
(D. STANCUL.ESCU).

VOINȚA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL 58—54 <33—26). ' 
așteptam ca, după bunele evotațiî 
din primele etape, baschetbalistele 
de la Voința să obțină o victorie 
ușoară. Pe teren, însă, cele care au 
vrut să infirme această afirmație 
au fost chiar elevele antren:-/ 
Gh. Benone. Ele s-a;
jocul lent al echipei Oonstnx tutui 
și, in plus, au comis nrm'.te grese'.- 
de tehnică. Totuși, și in aceste con
diții Voința a avut inițiativa, de

oarece jucătoarele de la Constric
torul au opus o rezistență ceva na: 
insistentă doar la mijlocii reprizei 
secunde, cînd au și condus cu 5 
puncte diferență. în final, Tatiar.r 
Rădulescu. prin două aruncări de 
la distanță și printr-un joc bun. in 
atac, aduce victoria echipei sale 
Au marcat: Fîerlinger 11 T. Rădu
lescu 9. L. Rădulescu 8. Andreese- 
6. Bujduveanu 6. îor.as 6. Rosiar.
5. Spînu 3. Varga 2 pentru Voința, 
respectiv Gugu 17 Ivaaovici 1*. Sei
fert 8. Rare bas 8 Petreanu S. Si*- 
bu 2. Guranda 2. Au arbitrat bine 
C. Neguleseo ș. V. B-r-dea*. (A. 
VASILESCL1.

CRISt’L ORADEA — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 71—« (51- 
St). După o repriză excelent*. gaz- 
dele au cedat pasul, peronițfod cas
ierelor să refac* in handicap Au 
înscris: Bodw 17. Varga 17. 
daș 17, Ba'.agh 8. Ghiț* * Top::
6. Popa î pentru Cri șui rerpecriv 
Villanyi 18. IXacceeseu 15. Gotar 
14. Doboș: 8 Se* neb'.i 8. Grrask-rt 
5. Moîdmraa 2 și Ba'.^b 2 CE SU 
RAVn-eoresp).

VOINȚA TG. MURES — CM 
VFRSnATEA CLUJ 77—M (35—331- 
Mjresentek au .spart gheata*. ot- 
ținirxj prima victorie ta dv-zîa A. 
dup* un joc In rare au rupta’, 
mult. Aj înscris 0(^4«era 27 Ld— 
rine» IR. Luări 1*. Brewsr 9. 
Novac 6. Papp 2 pentru Vcmța. res
pectiv Neța 19 Anca 1». Larir 9 
£ Farcas 11 Miile* 4. I Firea» 1 
VosSnaru X "C. ALBU-carwp >.

sanatatea satc mare — 
LE-FĂ. -23-42)

fost 
Cele 
14. FI. Niculescu 13. Cîmpeanu 
pentru LC.H.F„ respectiv Purcârea- 
nu 19. Pasca 17. Spînu 13. OL E- 
NACHE-coresp.).

(UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
LETS. 87—48 (43—23). Reintrarea 
lui Czznor a dat un plus de vita
litate și de eficacitate formației ti
mișorene care a dominat sub pa
nou și a aruncat precis de la se- 
rnidîs^znță. Au înscris 
32. Czhkx* 19. Minius 
L lancea 6. Munteanu 
nirerritatea. respectiv
Cîrr.aî 10. Brsbovear.’j 8. Szep 7, 
Dochia 0. Nagr 2_ A. Molnar 2. Au

: Cîmpear.u 
IX Mănâilă 

4 pentru U- 
Roman 13.

arbitrat foarte bine E. Sarossyi , 
I. Știrbu. (P. ARCAN-coresp, jude
țean).

POLITEHNICA CLUJ — RAPID 
62—63 (30—37). Oaspeții au manifes
tat mai multă precizie in aruncă
rile la coș și au dominat panourile. 
Evoluția scorului a fost interesantă, 
iabela indicînd de mai multe ori 
scor egal. Au înscris : Barna 14, 
Mcisin 13, Roman 12, Banu 12, Mo- 
raru 7. Moldovah 2. Voicu 2 pen
tru Politehnica, respectiv Cr. Po
pescu 20. Vlădescu 18, Andronescu
3, Vintilă 8, Stănescu 5, Tursugian
4. Au arbitrat bine D. Chiriac și 
D. Crăciun (P. RADVANYI-coresp.).

Surprizele din penultima etapă a turului au început simbătă o dată cu 
meciul masculin Rapid — Steaua (3—2) și au continuat ieri. Intr-adevăr, spor
tivii de la I.E.F.S. și de la Progresul au cîștigat la Cluj și la Brașov, fără a 
pierde vreun tet I

In campionatul feminin, singurul rezultat ieșit din comun s-a înregistrat 
victorie in campionat: 3—1in Capitala, unde C.S.M. Sibiu a obținut prima sa 

cu Universitatea București.
lată amănuntele transmise de corespondenții

FEMININ

MASCULIN

BACAU
Vn ioc

MASOJUN

POLTTEHNIC4 BUCUREȘTI — 
ACADEMIA MILITARĂ 7»—6» 
(45—ML Mat onceer* *.CB

care □ rcrr ei*5r. .pa tn mod de
osebit pe tinărui Pasai. echipe Po
litehnic» s-a în Scai ta
fats nnsf advesar care a dat o 
repbe* «re*, dar care a cedat toc-

înscris Cre” 1*. rrița IR Dudescu 
IL Anastas -ț. Moia IX R-v- 2 
pentru F-:'_tehiiea respect-* Anto
nio ’.*. K tea X Pape X Teodores- 
eu 22. Marinese: 4. Mirgaeava X 
Tunean» 9. Aa artttrat tme ÎL E_-

E -A. Ata-jsesrs.
FARUL roXVTUflt _ LEJELF 

Bl CURESTI e—«ț 31—ni = ar_- 
restenu aa rișsgat pentru c* a=

LUPTE ULTIMA ET4P4 A MYIZJS A

i (Urmare din pag. I)

și firesc — cel de al treilea aver
tisment. La „pană“ giulestear.;'. 
I. Gheorghe a început furtunos me
ciul său cu C. Topîrjan și îi i-,cheie 
cu o victorie clară la puncte ;8—5 s: 
formația gazdă se detașează cu două 
puncte i 7—5. Acest avar.’a1. insă, a- 
vea să-1 mențină doar pînă la sri-s:- 
tul partidei următoare, cea de la 
semiușoară, cînd V. Tudose a declan
șat mult prea lent un salt în me
ciul său cu V, Pascarn, a fost con
trat și fixat cu umerii pe saltea 
(min. 9). Apoi rădăuțeanul A. Fluture 
(cat. ușoară) l-a învins la puncte pe 
A. Constantin. Semimijlociul V. Ciu
gulea (Rapid) micșorează handicapul 
formației rădăuțene la 11—13, învin- 
gîndu-1 la puncte pe Gh. Buliga, după 
care mijlociul V. Rădulescu aduce 4 
puncte prețioase echipei giuleștene 
învingîndu-1 prin tuș (min. 5),' ne 
N. Calciuc și rezultatul devine fa
vorabil Rapidului i 15—13. Semigreul 
V. Moisin a obținut punctele decisive 
pentru victoria formației sale dispu- 
nînd prin tus, In min. 2, de rădău
țeanul A. Zegrea. Greul Gh. Dolip- 
schi a pierdut meciul cu M. Covătaru 
dar aceasta nu a mai influențat vic
toria finală a formației Rapid i 19—17.

Echilibrul, a continuat să fie pre
zent și în cea de a doua întîlnire a 
triunghiularului, Rapid — Dunărea. 
De altfel, această s-a și încheiat cu 
un draw, 16—16, după ce victoria a 
alternat cînd în favoarea uneia cînd 
în favoarea celeilalte.

In sfîrșit, partida dintre IPKOFIL 
și Dunărea s-a terminat cu o sur
prinzătoare victorie a primei echipe i 
24—12. Această victorie, însă, a fost 
facilitată de Reprezentarea — cel pu
țin curioasă — a unora dintre luptă
torii de bază ai formației de pe ma
lul Dunării.

în urma acestor rezultate toate cele 
trei echipe au evitat retrogradarea, 
,.pasînd“ ultimul loc în serie forma
ției Dunărea Tulcea. în încheiere 
menționăm arbitrajele foarte bune 
prestate de Victor Dona, Marin Cris- 
tea, Alexandru Ruszi și Vasile Co- 
man — toți din București.
VICTORII LA SCOR IN TRIUNGHIU

LARUL DE LA BRAȘOV

BRAȘOV, 3 (prin telefon). For
mația locală, Steagul roșu, n-a a- 
vut probleme în partida cu Nicolina 
Iași și C. S. Tîrgoviște, în fața 
cărora a obținut victorii la scor : 
30,5—9,5 și, respectiv 19,5—8,5. Cel 
de al treilea meci al reuniunii de 
lupte libere, C. S. Tîrgoviște — Ni
colina a luat sfîrșit tot cu o vic
torie la scor : 30—6 în favoarea 
formației ieșene. S-au remarcat Fr. 
Axei (cat. semimuscă), C. Moldovan 
(pană), S. Bărbătei (semiușoară) și

L Caraau r xe1 ie >a Steax- 
roșu. D. Pixrasrs 'pa* i s Gk. E- 
nache ««erri—zxme» da a C S Tîr- 
roriste. fT. SECUTANU - »-
respj.

»<SOU»I EO-UJBWE 
LA TXSOLtA

TIMIȘOARA. 3 Orts kMM ** 
triunghiularul de Irate '.bere Mă
rețul Tț. Mare» — Ra*:d Bieriic 
— C.F.R. Tîmișeara au fort iwA 
rite cu deosebit interes partide’.? 
susținute de ultimele dcui fc—a: 
care luptau pentru ev’tarea retro
gradării. Echipa bucureșteasă a 
ieșit învingătoare Tn fata vazA»' — 
cu 23—17 dar n-a putut fotesi re
face terenul pierdut tn eelela're e- 
tape și. în consecință, se află « 
după aceste întreceri pe uI-:-r.>• 
în clasamenttul grupei. F-*r--- 
din localitate a repuriae ** - 
mos succes în fata celei * * Tz 
Mureș de care a dispus cu 22—19 
La rîndu-i. Mureșul a înv’na pe 
Rapid cu 24.5—15.5. Hon ENE — 
coresp.).

STEAUA A DOMINAT ÎNTRECEREA 
LA LUGOI

LUGOJ. 3 (prin telefon). Cw era 
și de așteptat multiola ca— r oa-A 
Steaua, a dominat î*—eee— - tri.u*- 
ghiularului de lupte "bere d .* 
calitate. Formația b-jcurestea-.ă a 
întrecut garnitura lugojeni. Valt»- 
rii Textila cu 22.5—13.5. iar cea 
de a doua parridă a d:sr•:« de Lete- 
narul Odorhei cu 27—11. Fos—e 
disouta’ă a fost corfru’*aree Vul
turii Textila — Lemnare! T-'r’re a-’ 
cu victoria "rimei eriri-re : 27 5—12.5 
(C. OLARU — coresp.'

rea MECARSCHI

-■a laborioasa a „gre- 
Ce!ea și Ene, ca si 

.exploziv* al lui 
Tătucu. Au 

în același 
u și Ceauș.

mai activ 
D. Rășcanu 

otui na- 
în con- 

i, centrii 
aripile Suciu 

narte.

e vijelios spre coș.

MEDICINA — DINAMO 2—3 (11—15, 
16—14, 15—12, 6—15, 6—15). întîlnirea
derby a penultimei etape; încheiată sîm- 
bătă seara la o oră tîrzie, a revenit în 
cinci seturi, după mai mult de două 
ore de luptă dirză, dar de nivel tehnic 
mediocru, echipei Dinamo. Excentind 
ultimele două seturi, adjudecate la scor 
de dinamoviste, celelalte au purtat am
prenta echilibrului, dovadă evoluția sco
rului în seturi. în primul, cele două e- 
chipe au mers cap la cap pînă la 9—9 
după care jucătoarele de ia Dinamo 
se desprind (14—9) și cîștigă. Al doilea, 
cel mai frumos și mai disputat lintre 
toate, a fost dominat, totuși, de stu
dente. care, fără relaxarea din finalul 
setului, cînd dinamovlstele au remontat 
de la 9—14 și au egalat la 14 (!), și-l 
puteau adjudeca fără emoții. începutul 
celui de al treilea set este la fel de 
echilibrat (8—8) anoi studentele se deta
șează (11—8). dar Dinamo, prin Mariana 
Popescu și Alexandrina Constantinescu 
(cele mai bune de pe teren). -eface 
diferența și ia chiar conducerea : 1*2—11. 
Urmează o sultă întreagă de greșeli în 
apărarea dinamovistă. coroborate cu
cele de pe fileu și medicinistele iau
conducerea cu 2—1 la seturi. Cînd toată 
lumea se aștepta în continuare ia o lup
tă la fel de echilibrată și dîrz disputată, 
jucătoarele de la Dinamo se imnuri fără 
drept de anei în următoarele două se
turi cu același scor (15—6), obținînd o 
victorie foarte prețioasă care le men
ține. în continuare. în lupta pentru titlu. 
Studentele, care dispun de un Iot foarte 
bun. nu pot și nu vor putea emite 
niciodată pretenții în lupta pentru pri
mele locuri ale clasamentului atîta timp 
cit trăgătoarele echipei nu pot 
în evidență de ridicătoare la 
valoroase. Asta. cu. toate că, în 
Dinamo.' Marilenâ Nicolescu a 
că se poate integra în jocul 
A condus brigada de arbitri V. 
— Ci. Nistor — București.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
SIBIU 1—3 (13—15, 16—14, 13—15. 12—15). 
Surprinzătoare, dar totuși meritată vic
toria echipei sîbiene în acest adevărat 
derby al codașelor. Tnlîlnirea. de slab 
nivel tehnic, a plăcut totuși asistenței 
prin evoluția ei palpitantă, prin nume
roasele răsturnări de scor în toate cele 
patru seturi. Echipa sibiană. deși lipsită 
de aportul unei jucătoare de bază — 
M. Milea — a reușit să-și adjude
ce această primă victorie în campionat 
(care îi putea reveni tot atît de bine 
si în trei seturi) datorită extraordinarei 
risipe de energie șl de dăruire în joc 
de care au dat dovadă toate jucătoarele. 
Cu o evoluție la fel de bună, cu o pte- 
gătire tehnico-tactică și fizică pusă la 
punct, in vederea returului, sîntem con
vinși că sibiencele pot evita zona rece 
a retrogradării. La celălalt pol s-a com
portat echipa bucureșteană. Doar cu 
două jucătoare care pot face față pri
mului eșalon — D. loncci și I. Dulău — 
studentele nu pot emite pretenții la mai 
mult.. . Au condus : Em. Costoiu și 
t. Petrovicl — București. __

(I. COSTINIU).
UNIVERSITATEA CLUJ — FARUL 

CONSTANTA 3—0 (15—13. 15—8. 15—9).
Studentele Încep timorat și. Ca urmare, 
în primul. set sînt conduse cu 7—3. 
Revenirea lor face ca să salveze, to
tuși, un spectacol sportiv. Calitatea jo
cului, nu ne-a convins eâ avem în

fi puse 
fel de 

jocul cu 
arătat 

echtoei. 
Dumitru

CSM

arti ra

RUGBY STEAUA LIDER AUTORITAR!
Rășcanu, Collman, Tătucu — Priess, 
Celea — Ioniță, Popovici, Ene.

Tioeriu ST AMA
• La Bîrlad. Rulmentul și Dina

mo și-au împărțit perioadele de do
minare. Au marcat: Ion Constan
tin (încercare). Nîca (1. p.c.), Flo- 
rescu (transformare), pentru Dina
mo. respectiv. Brăescu (încercare) 
— Rulmentul. St. Cristea a condus 
bine; (E. SOLOMON-coresp.).

• La Iași, joc viu disputat între 
studenții din localitate și cei din 
Petroșani. Au marcat : Țopa (două 
Lp.c„ l.p.), Motrescu (încercare) — 
Politehnica, și, Truț* (l.p.c.), Mar
ți» (l.p.). A arbitrat bine T. Witting. 
(D. DlACONESCU-coresp ).

(Urmare din pag 1)

individuală a competiției. Abordînd 
jocul cu prudență, gălățeanul a tras 
în aceiași ritm de la prima și pînă 
la ultima bilă și a doborît din două 
sute de lovituri 1033 de popice, 
rezultat ce constituie un nou re
cord republican de seniori (v. r. 
— 1 028 pd). Așa cum au jucat du
minică. Ana Petrescu șl Ilie Băiaș 
erau imbatabili.

Lupta pentru celelalte locuri lau
reate din clasamentul probei mixte 
s-a dat între alte două cupluri ro
mânești Șj sportivii din R.D. Ger
mană. Iugoslavia și Ungaria. Și*, 
unii și alții și-au onorat pe deplin: 
cărțile de vizită, întrecerea lor în- 
cheindu-se cu o plăcută surpriză r 
pe cea de a doua treaptă a podiu
mului premialilor a urcat tînăra 
pereche feroviară Vasilica Pințea 
și Marin Grigore, aflați la vlrstat 
junioratului » j

noștri :
divizionar A Au ieșit, oa- 
evldență, M. Petrescu (..U“) Bun arbitrajul 
______  — Oradea și M. Ni- 

București. (I. M. POCOL—eo-

față două 
reeum. in ______.
și C. Marinescu (Faul). 
cuplului M. Marian - (
colau “ 
respondent)

ceahlăul p." neamț — universi
tatea TIMIȘOARA 0—3 (5—15. 13—13. 
11—15). Formația locală s-a prezentat 
foarte slab, în jocul său abundind gre
șeli. Să amintim doar de preluările de
fectuoase de blocajul... fisurat, de pa
sele fără, adresă Iar atacul. . Jocul a 
fost în întregime dominat de tlmișo- 
rence. de la care s-au remarcat Terezia 
Viruzab, Marianne Wolf, 
nescu. au condus bine

Marla Anto- 
D. Rădulescu

• VOLEIBALIȘTII DE LA 
I.E.F.S. Șl PROGRESUL ÎN
VINGĂTORI LA CLUJ Șl 
BRAȘOV CU 3—0 ! • C.S.M. 
SIBIU, LA PRIMA VICTORIE 
@ AZI MECI FEMININ ÎN 

SALA CONSTRUCTORUL DIN 
CAPITALA

i

și Zoe Pătru, ambii din București. (C. 
NEMȚEANU—coresp.)

CLASAMENT

10
10

9
10
10
10

9
10
10
10
10
10

1. RAPID BUCUREȘTI
2. Dinamo București
3. Penicilina Iași
4. Univ. Timișoara
5. Medicina București
6. I.E.F.S. București
7. Constructorul Buc.
8. Univ. Cluj
9. Farul Constanța

10. Ceahlăul P. Neamț
11. C.S.M Sibiu
12. Univ. București

• Azi In sala Constructorul 
tală, cu începere de la ora 
joc din ultima etapă a turului campio
natului feminin : Constructorul — Rapid.

• Partida Penicilina — Constuetorul 
va avea loc la 14 decembrie.

1
2
1
s
4
4
3
6
8
8
9

10
din 
19,30.

29: 5 
27:13 
26: 7 
22:15 
22:13
23:17 
20:11 
16:22
8:25 
7:26
4:28 11 
8:30 10
Capi- 

un

19
18
17
17
16
16
15
14
12
12

t* o iacrreare. * 
7—« Pirtd» ia sfl 
□ok* de doer r*re 
bucareșaec*

ituri dintre covn- 
isferturiâe au fost

k salent îmA i

de ?oc

• întîlnirea Sportul Studențesc — 
Gloria a fost echilibrată, spectacu- 
isisă. corninată de dorința ambelor 
echipe de a obține victoria. în fi-

- fi taltan £-■ i|M* 
vintuL astfel că studenții au ter
minat învingători. Au marcat: Tă- 
nAse T.pc). Soare (l.p), pentru 
Gloria, respectiv. Călărasu (l.p.c.), 
■ariiaeae» (l.p.). Alanasiu și Fu
giți cite o încercare). A condus 
eu scăoări S. Dragomirescu. (G. 
ROSNERt.

r
AUTOSPORT SF. GHEOtGHE M-* 

VALORIFICAT AVANTAJUL 
TERENULUI

SF. GHEORGHF. 3 (prin triefoa
Sala de gimnastică a Liceutri nr. 1 
din localitate a găzduit întrece* 'e 
triunghiularului de lupte libere 
Progresul București — Tetnistex 
Constanța — Autoșport St. Gbe«r- 
ghe. Aflată pe ultinral loc în cla
samentul serie: înaintea acestei e- 
tape. echipa locală avea sanse ca 
de astă dată. Ipptînd pe teren pro
priu, să obțină ce! puțin o victorie. 
Dar. spre dezamăg'rea spectatorilor, 
formația Autosport a pierdut atft '* 
fața echipei Progrese! B-jcuresti 
(4.5—27,5) cit și Ia Tomistex Con
stanța (4.5—35.5). Echipele oaspe'e 
au terminat meciul lor la egalitate: 
18—18, (Gh. BRIOTA — coresp.)

atisal aaitra) Campioana țării. U- 
■iversitatea Timișoara, a rămas a- 
eeeași echipă valoroasă, situindu-se 
ș? tn actuala ediție a diviziei A 
printre formații ie de elită ale rug- 
byulji nostru Astăzi, studenții ti
mișoreni au mai făcut un pas spre 
reeditarea succesului din anul tre
cut. apropimdu-și victoria. într-un 
meci destul de greu în fața XV-lui 
sibian. eu 9—3. In acest semi-derby 
al etapei a învins acea echipă care 
s-a dovedit a fi mai omogenă și 
mai rutinată. Pachetul de înaintași 
al oaspețilcr a activat mult mai 
ferm și mat grupat reușind să va
lorifice prompt baloanele recupe
rate atît din margine, cit și din 
grămezile ordonate. O notă bună

• Tn Parcul Copilului. Grfvița ro- 
e. in citxia terenului alunecos, a 
cot nn adevărat _țalop de sănâ- 
te' tn "fata Preciziei din Săcele, 
ivMfind că noua garnitură a Gri
lei ra ave» in viitor un euvînt 
n ce fe ce ma: greu de spus, 
a mareat - V Dam it reșca. S. Cn- 
a. SaMa ci Barba tcîte o Incer- 
rre*. n.p. si
Strat Sr* rreșea'A

ouă tr.) A 
Ren* Chi-

bitrului o încercare de penalizare, 
dar în momentul efectuării placa
jului Ceauș nu ma: avea talonuD 
este transformată de Dată : 3—*l 
Universitatea și-a mărit apot a- 
vantafu! prin încercarea a—lisați 
de ZamFirescu. la o „bnpLală* a 
apărări: echipei gazdă, pe care a- 
celași Du ti a transformat-o Ecri - 
pei CS.M. nu i-a mai rămas decît 
șansa, de a reduce dîa harxLcap. 
în minutul Ti. prin Maateaaa. la 
un ofsaid al apărării rtudențiloe.

Al. Lemn ea nu a eond-us compe
tent și autoritar echipele :

C.S.M. : Munteanu — Lzipaș. Cris- 
maru, Popeț. Buțiu — Timaș. O. 
Rășcanu — Ioniță. Manea. Azavri- 
loaie — Prohor. GanRan — Gotn- 
boș. Cacoveanu, Cbertia (min. 57 
Vințe).

UNIVERSITATEA : IXriâ — Zam- 
firescu, Peter, Ghețu. Suria (min. 
46 Cîndea) — Chîria. Ceauș — Gh.

vr.ul 
tata

Vukan.

ș!

st

snin.

CT-KSAMFST

c tr.).

«ȚEAVA ii i« « i i«7- h a
1 Univ- TREiș. 11 1 • 4 15»- 4* 25
1 S- “j Petrț. 11 <23 1»- 48 25
<. [Xn*—o 11 423 123- 57 25
k cs m. snr-j 11 6 1 4 60- 39 24
A Po rteh-Jea Iț. 11 5 3 3 5?- 75 24
• Vulcan 11 60S 63-114 23
a. Farul C-ța. 11 5 2 4 U7- “ ) 23
a Rulmentul B:r. 12 5 0 7 62-112 22

K. Sportul «tud. 11 4 2 5 81-104 21
1«- Gririta roșie 11 3 3 5 86- TI 20
:l G’or-.a U 1 5 6 64-103 19

Precrta ScL 11 1 3 7 36-163 16
14 CLS.M. SV. 11 119 50-176 14

•„CUPA CARPAȚI"
CLASAMENTUL FINAL: Ana 

Petrescu — Ilie Băiaș (România) 
1 501 pd (468-1 033). 2. Vasilica Pm- 
tea — Marin Grigore (România) 
1 348 pd (434—914). 3. Ildiko Groză- 
vescu — Iosif Tismănaru (România) 
1 347 pd (416-931). 4. Heidrum Rie- 
ner — Klaus Beyer (R D G.) 1 328 
pd (401—927). 5 Eva Ludvik — Ni
kola Dragas (Iugoslavia) 1 321 pd 
(388-933). 6. GySrgyne Tompa — Ist
van Feltein (Ungaria) 1 319 pd (400- 
919).

în urma turneului individual și a 
probei de dublu mixt, clasamentul 
pe națiuni are următoarea înfățișa
re i 1» România 23 p. 2 RD Germa
nă 22 p. 3. Ungaria 17 p, 4. Iugo
slavia 14 p, 5. Cehoslovacia 13 p. 
6. Franța 10 p, 7. Bulgaria 5 P. 8. 
Polonia 2 p.

Ca arbitri principali au condus 
cu competentă Nicolae Ivanovici 
<f) și Eronim Moldoveanu (m).

VOINȚA ARAD — VIITORUL 
1—3 (14—16, 7—15, 15—11, 15—17) ... ..
de mare luptă (ceea ce reiese și din sim
pla citire a rezultatelor pe seturi) ' - * 
de un nivel tehnic modest. Echipa din 
Arad nu a știut să treacă . 
mentele decisive. Au condus bine 
Herța — Cluj și I. Amărășteanu — Cra
iova. (Șt. IACOB—corespondent)

TRACTORUL BRAȘOV — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 0—3 (10—15. 12—15.
5—15) 1 Brașovenii au înregistrat un nou 
eșec tn fața propriilor lor susținători. 
Este adevărat, evoluția voleibaliștilor 
de la Tractorul a fost uneori penlbi'ă. 
fisurile în organizarea jocului (mai ales 
la blocaj și în linia a doua) fiind ho- 
tSiritoare tn stabilirea rezultatului. în 
schimb, bucureștenil, bine conduși din 
teren de Horațiu Nicolau au acționat 
cu multă clarviziune, profitlnd de toate 
erorile gazdelor. Doar în setul al doi
lea a fost ceva mai echilibrată disputa, 
celelalte fiind la discreția învingătorilor, 
cărora le-au fost suficiente 66 de minute 
pentru cucerirea victoriei Au condus 
foarte bine V. Moraru și L. Andrioț — 
Cluj. (Carol GRUIA—corespondent)

UNIVERSITATEA CLUJ — I.E.F.S. 
BUCUREȘTI <1—3 ‘ (15—17. 14—16. 8-15).
Judecind după rezultatul partidei, s-ar 
părea că victoria formației studenților 
din București asupra universitarilor clu
jeni a fost o sarcină ușoară pentru 
oaspeți. Aspectul jocului șl mal ales 
primele două seturi. Încheiate tn prelun
giri. demonstrează tocmai contrariul, 
adică, o luptă strînsă. care s-a trans
format într-un joc destul de bun. Pă>- 
cat. că clujenii au cedat prea ușor în 
setul al treilea clnd atacul și forța bueu- 
reștenilor l-au surprins frecvent pe picior 
greșit Excelent s-a comportat T. Chiș 
(I.E.F.S). Corect și autoritar arbitrajul 
lui E. Ududec (Tr. Măgurele). ajutai 
de V. Szakacs — Baia Mare. (I. M Po- 
col-corespondenl).

POLITEHNICA GALATI - ELECTRA 
BUCUREȘTI 3—0 (15—7. 15—3. 15—10).
Superiori în toate compartimentele, stu
denții au realizat cea de a patra Victo
rie din campionat. S-au remarcat : Du
mitrescu. Păduraru. Popescu (Politeh
nica). respectiv — V. Popescu. A arb'- 
trat corect cuplul N. Georgescu 
iești și M. Neanițu — P. Neamț. 
RIOPOL — coresp.)

dar

peste mo-
M.

— P1Q- 
(T. SI-

CLASAMENT

1. DINAMO BUC. 11 11 0 33 î 5 22
2. Steaua București 10 8 2 26:12 18
3. I.E.F.S. București 11 7 4 24:17 18
4. Rapid București 11 5 6 24:25 16
5. Univ. Cluj 9 6 3 20:14 15
6. Viitorul Bacău 10 5 5 19:22 15
7. Politehnica Galați 10 4 6 19:20 14
8. Univ. Craiova 10 4 6 18:21 14
9. Tractorul Brașov 10 4 6 15:25 14

10. Progresul București 1 4 5 18:17 13
11. Electra București 10 2 8 10:27 12
12. Voința Arad 11 1 10 9:30 12

ACT FINAL IN CAMPIONATUL DIVIZIEI B
Ultima etapă a campionatului divi

ziei B de scrimă și-a localizat zonele 
de interes — așa cum era și firesc 
— în jurul echipelor cu șanse de pro
movare și a celor expuse retrogradă
rii. Nu au lipsit nici derbyurile care 
s-au limitat la două întîlniri : cea 
dintre fioretistele Școlii sportive nr. 1 
București cu Medicina Tg. Mureș și 
cea care a furnizat o atît de înver
șunată dispută între echipele de spa- 

'dă ale clubului sportiv școlar Bucu
rești și I.E.F.S.

Școala sportivă nr. 1, care se afla 
pe locul secund înaintea acestei eta
pe finale, a reușit să-și adjudece vic
toria cu 11—5 în fața floretistelor din 
Tg. Mureș și astfel să termine cam
pionatul pe locul I (la egalitate de 
puncte cu Medicina dar cu un avan
taj de cinci asalturi cîștigate). Așadar, 
o victorie pe... linia de sosire care 
dă bilet de intrare în divizia A talen
tatelor floretiste : Viorica Draga (n-a 
pierdut decît un asalt din cele 20 
susținute), Elena Doară, Florica Radu, 
Adriana Băcioiu și Doina Monu, pre
gătite de C. Pelmuș și Em. Bejan.

La spadă, I.E.F.S. a sperat să ter
mine în fruntea clasamentului și deci 
să promoveze dar cvartetul Clubului 
școlar (fost antrenor I. Halmagyi, ac
tual antrenor C. Bunicelu) a luptat 
extraordinar ca să-și păstreze pozi
ția de lider deși absența lui ’ 
(intempestivă și învăluită de 
ciuni) a lipsit-o de unul din 
torii de bază. Autorii victoriei 
pionul balcanic I. Popa, C. 
Gh. Gaidaruc și C. Voicu.

Politehnica Iași (antrenor : N. Puf- 
nei) se va prezenta în viitorul cam
pionat și cu o formație de floretă 
băieți în prima divizie. Ieșenii au fost 
urmați la numai două puncte de e- 
chipa Școlii sportive din Oradea. La 
sabie o altă formație tînără și-a cu-

Zidaru 
suspi- 
trăgă- 

: cam- 
Manta,

SC RIM
cerit dreptul de a concura în prima 
divizie : Viitorul București. Elevii lui 
L. Glișcă :• C. Marin, E. Oancea, M. 
Mustață, P. Hillerin și M. Dumitres
cu au pierdut în etapa de sfîrșit doar 
întîlnirea cu Petrolul Ploiești care a 
încheiat campionatul pe locul II.

Și acum, un scurt tur de orizont în 
zona retrogradării. Farul Constanța 
(floretă fete) a trăit drama echipelor 
handicapate de repetate descomple- 
tări ; Crișul (floretă băieți) constituie 
cea mai inexplicabilă retrogradare 
căci la-Oradea există atîția trăgători 
experimentați ; Tractorul Brașov 
(spadă) a utilizat o garnitură de ti
neri in plină formare ; Victoria Cărei 
(sabie) a avut, de asemenea, o for
mație prea fragilă dar nu putem uita 
că din acest oraș s-a ridicat un sa- 
brer de talia lui I. Budahazi.

CLASAMENTELE FINALE. — FLO
RETA FETE : 1. Școala sportivă nr. 1 
36 p. (226 a. c.) ; 2. Medicina Tg. Mu
reș 3o p. (221 a. c.) ; 3. Crișul Ora
dea 18 p ; 4.,' Șc. sportivă Satu Mare 

jj ; 5. Șc. sportivă Oradea 14 p , 
Farul Constanța 2 p. FLORETA 

1. Politehnica Iași 36 p;
14 P ; 5.
6. r----
BĂIEȚI : _____
2. Șc. sportivă Oradea 34 p ; 3. Me
dicina Tg. Mureș 25 p ; 4. Petrolul 
Ploiești 16 p ; 5. Victoria Cărei 7 p ;
6. Crișul Oradea 2 p. SABIE : Viito
rul 34 p : 2. Petrolul 24 p ; 3. I.E.F.S.
24 p j 4. C.P.M.B. 22 p ; 5. Politehnica 
Timișoara 10 p ; 6. Victoria Cărei 
6 p. SPADA : 1. Clubul sportiv școlar
36 p; 2. I.E.F.S. 32 p ; 3. Dunărea 
Galați 24 p ; 4. Progresul 10 p ; 5. 
Politehnica Iași 10 p; 6. Tractorul 
Brașov 8 p.

Sebastian BONIFACIU

EUGEN IONESCU - CRISTEA ÎNVINGĂTOR

Șl ÎN CONCURSUL REPUBLICAN DE ÎNDEMÎNARE
Surpriza întrecerilor de duminică 

a produs-o Mihai Ionescu (Bucu
rești) un alergător începător care, 
deși la volanul unei Dacia 1 100 (tra
seul — prin așezarea șicanelor — 
a favorizat mașinile de cilindree 
mai mică) s-a clasat pe locul 2 reu
șind să depășească sportivi cu vechi 
state de servicii. Din aceeași cate
gorie, a începătorilor, o impresie 
frumoasă au mai lăsat V. Vaith 
(Tg. Mureș) pe Dacia 1100, C. Ber
cea (Timișoara) pe Fiat 850, precum 
și A. Deghi și N. Balint de la Ar
mătura Cluj, ambii pe Fiat 850.

O mențiune specială acordăm ve
teranilor Ilie Motoc și N. Ionescu- 
Cristea, exemple pentru sportivii ti
neri în privința tenacității -cu care 
știu și reușesc să-și apere șansele 
in competiții de cele mai variate 
genuri. Iată clasamentul general al 
concursului : 1. Eugen Ionescu-Cris
tea (Automobilul) Fiat 850, 2:15,8, 
2. M. Ionescu (București) Dacia 1100, 
2:21,8, 3. E. Ionescu-Cristea R8 Gor- 
dini, 2:24,0, 4. M. Sturza (Danu
biana) Dacia 1100, 2:25,0, 5. V. Vaith 
(Tg. Mureș) Dacia 1100. 2:26.8, 6. C. 
Motoc 
7. D.
1100 S, 
șoara)
(Baia Mare) Fiat 850, 2:34,9, 10. Gh. 
Codreanu (București) Dacia 1100, 
2:35,8.

AUTOMOBILISM I j
Duminică dimineața, pe un traseu 

situat pe str. Maior Coravu, s-a 
desfășurat în organizarea A.C.R. ul
tima mare competiție automobilis
tică a sezonului : finala concursului 
republican de îndeminare. Cu toată 
vremea mohorîtă și umezeala pă
trunzătoare, sute și sute de bucu- 
reșteni, amatori de întreceri auto 
ar fost prezenți la „datorie1* urmă
rind cu justificat interes disputele 
concurențelor în această deosebit de 
spectaculoasă probă a sportului cu 
motor. Traseul, în lungime de 1100 
m. presărat cu numeroase „șicane1*, 
obligind pe alergători să execute 
diferite parcări și garări. să frineze, 
să demareze, să se lanseze cu ma
șina ca apoi din nou să se strecoare, 
in viteză, printre popice și roți de 
camioane, a supus pe participanții 
la întreceri la cel mai sever exa
men de îndeminare la care am a- 
vj: ocazia să asistăm în ultimii ani.

După o luptă sportivă de toată 
frumusețea, victoria a surîs, din 
nou, vaiorosului nostru sportiv Eu
gen Ionescu-Cristea care, pilotînd 
un Fiat 850. a realizat timpul de 
2:15.8. Marin Dumitrescu, automo
bilist redutabil dar, care, de data 
aceasta nu a concurat, spunea des
pre cîștigător că este bine pregătit 
și merită să fie lansat în competiții 
internaționale, chiar și în cele mai 
oretențioase.

(Automobilul) Fiat 128. 2:30,2, 
Novac (Automobilul) Dacia 
2:33,0, 8. C. Bercea' (Timi- 
Fiat 850, 2:34,0, 9. A. Pop

Gh. ȘTEFĂNESCU

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 5 DECEMBRIE 1972 

atribuie în număr NELIMITAT
• Autoturisme DACIA 1300 și DACIA 1100 •Premii in bani de valoare fixă: 

25000 lei, 10000 lei ș. a. •Premii in numerar de valoare variabilă

Participarea se face pe bilete de 2, 5 și 15 lei varianta. Variantele de 15 lei dau dreptul 

de participare la toate extragerile cu mari șanse de cîștig.

AZI ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor!



CUPA A DESCHIS „DANSUL SURPRIZELOR -
CINCI ECHIPE DE DIVIZIA A SCOASE ÎN 16-IMI

METALUL BUCUREȘTI - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 4-0 (1-0)!

Timp de 20 de minute jucătorilor 
de la Metalul le-a fost teamă de 
Universitatea Craiova, evoluînd 
crispat, fără ambiția ți nonșalanța 
care le-au adus atîtea victorii me
ritate în edițiile trecute ale „Cupei 
României". Și era să-i coste, Ivan 
(min. 7) și Bălan (rAin. 14 și 21) 
fiind la un pas de gol. De fiecare 
dată însă a salvat miraculos por
tarul Iorgulescu, plonjînd temerar 
și respingînd, in extremis, șuturi 
foarte greu de apărat. Apoi, treziți 
parcă dintr-un vis urît, jucătorii 
lui Paul Popescu s-au scuturat de 
tracul care le paralizase mișcările, 
au pus stăpîaire pe joc și, după o 
mare ocazie ratată de Rădoi (min. 
22), au deschis scorul, prin Geor
gescu (min. 24), la o lovitură de 
colț executată bine de Iancu.
La vestiar, în pauza meciului, Con

stantin Cernăianu i-a muștruluit 
zdravăn pe Țarălungă, Sameș, Bă
lan, Deselnicu, Velea, pentru ușu
rința cu care au căutat să rezolve 
în teren mare parte din acțiunile 
primei părți a meciului. Era de 
așteptat că altfel vor aborda cra- 
iovenii repriza secundă, eă vor face 
tot posibilul pentru a egala. Dar n-a 
fost deloc așa. Toate încercările lor 
în atac, destul de firave, s-au iz
bit de excelentul plasament si 
promptitudinea in intervenții a’.e

fundașilor Metalului ; în - mp ce. 
la fiecare șarjă rapidă a lui Râd . 
Iancu, Georgescu, apărarea Ur. 
sității s-a clătinat nepermis c* 
șor, componenții ei gafted ca r. 5 * 
începători. ..BilbiieUle" lui Deael- 
nicu, Sameș. Velee și Niculeseu a- 
fost „sancționate" prompt de Ridai 
(min. 55), Omer (min. 80: și Ne- 
deleu (min. 84). Este foarte ade■ --- 
rat, între aceste goluri, simple s 
frumoase, oaspeți: au ratat exc- 
lente ocazii prin Stăncescu 'min. L 
și 79), Țarălungă (mir.. 72. '.re 
cu portarul !) și Baiu (mia. 85'. eter 
faptul acesta nu-i scuză per.tr: 
comportarea lor sub orice c; • 
Dl ’potrivă. Absolut HMfftati 
ria Metalului, chiar și la aces’ 
scor, formație hot irită să fac*. -. r 
nou, în Cupă, ravagii printre r • - 
zionarele A.

Bun arbitrajul lui TRAIAN 
MO ARC AȘ (Brașov).

METALUL : IOP.GVLESCT — 
NEDELCU, MORARV. ApOMo? (mix 
65 : SÎRBU). VIȚA — P~-f r. E. DV- 
MITRU — Iancu, GEORGESCU . RÂ 
DOI. Trar.daf-.o- — - 78 Ome*

CNTVmsrr ATE A : Manta — S - 
cu-eseu. Deselrricn BMtafi ’.»* — 
STRlMBEANV. IVAN — Bă - 
S’ăneescj. Bălu. Țarihmtf 0=8. Bl : 
Mtnrioagă).

Lsurechu DUMJT1E5CU

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ - 
C. F. R. CLUJ 1-1 (1-1. 1-1)

PIATRA NEAMȚ. 3 (prin telefon).
Ambele echipe au luptat fără re

ținere pentru victorie, pentru cali
ficare. Dacă nu au reușit să în
tingă, aceasta s-a datorat atît jocu
lui bun al apărării clujene, cit și nu
meroaselor ratări ale gazdelor care 
nu au fructificat bune ocazii de gol. 
Scorul a fost deschis în min. 15. 
de oaspeți, care au finalizat prin 
Țegean o acțiune la care a partici
pat întreaga linie de atac. După pri
mirea golului, gazdele ies din amor
țeală și treptat supun apărarea fe
roviarilor unui adevărat asediu, reu
șind egalarea după 12 minute, prin 
Apetrei. Pînâ la pauză ambele for
mații se mărginesc la un joc de 
tatonare la mijlocul terenului.

în repriza secundă, cei care pre
iau inițiativa sînt fotbaliștii forma
ției gazdă, care inițiază atacuri după 
atacuri, dar nu reușesc să finali
zeze din cauza lipsei de concentrare 
și calm din fața porții. Mustață 
(min. 52, 64. 80), Alecu (min. 65) au 
ratat din situații incredibile. Oas
peții au răspuns printr-un joc bine

organizat in care avara-;’.. ' -*u 
creat bone orarii de goi, dar C>- 
jocaru (oria. S3 . Pt - v. • —;n. •" 
și S. Bretan uaix Tăi na reusesc 
nici ei șă inscr.e, fie datorită por
tarului Fugoc.u. care a apărat ex- 
cepfional. f.e impreciziei in tata 
porții. In p-ma repriză a prelung.- 
rilor, oaspeții par mai boMMțita 
acțiunile de atac. E: au r buca o- 
cazie de a marca dar din nou Pri- 
plci (min. B3« trimite afară de .a 
ci’.iva metri iar Bretar. (mia. 102' 
sutează in bară.

A arbitrat foarte bine TVDOREL 
LECA (Brăila). Formațiile:

CEAHLĂUL ; FUGACIU — 
gureanu, IENCSL Stingaciu. GHER
GHINA — Gx Aurel. Mihalache — 
CONTARDO 'min. 102: Darie'. A- 
lecu. Mustață, Apetrei (min. 102 : 
Parașcura».

C.FJL : GADJA — Lupu. DRA- 
GOMIR. Titan. Roman — S. BRE- 
TAN. Bucur (min. 91 : Mar. j) — 
Țegear.. COJOCARV, PRIPI CI. Pe
trescu (min. 106 : Penzeși.

C. NEMȚEANU — corespondent

ALTOBLZLL BLCLRESTI-L.T.A. 3-3 (1-1, 2-2)!

A de g--x- e

UTA-eî 
ferioare

f.

PROGRESUL BUCUREȘTI -
PETROLUL PLOIEȘTI 1-1 (0-0, 0-0)

5 000 de spectatori au venit Ieri 
pe stadionul dr. Stafcovici. înfrun- 
tînd vremea mohorîtă, dornici să-i 
vadă la lucru pe jucătorii de la 
Progresul, în compania unei echipe 
de Divizia A. Dacă în campionatul 
Diviziei B „bancarii" au avut în 
general o comportare modestă. în 
meciul cu Petrolul elevii lui Eugen 
Iordache au jucat cu o ambiție rar 
înttlnită, el fiind aceia care au con
trolat mai multă vreme partida si 
care au trecut pe lingă o victorie 
absolut meritată. Dar asa cum se 
întîmplă deseori în fotbal, șansa 
a surîs pînă la urmă ploieșfer.Ilor 
calificați în optimile Cupei dato
rită prevederilor regulamentului.

Chiar de la început asistăm la 
cîteva atacuri periculoase ale bucu- 
reștenilor inițiate pe laturile te
renului, acolo unde fundașii N. Io- 
nescu și Gruber sînt permanent hăr- 
țuiți de Bartales șl Sandu. Experi
mentatul portar M. lonescu rezol
vă cu siguranță, respingînd în cor
ner șuturile expediate de D. Ste
fan (mfn. 6) și Sandu (min. 151. 
Ploieștenii nu se regăsesc în atac, 
astfel că primul șut apărat de Gi
ron este semnat de I. Constantin 
abia în min. 13. Pînă la pauză ini
țiativa aparține bucureștenilor. După 
aceea, jocul se echilibrează, creste 
valoric, șl ocaziile de gol se succed 
la ambele porți. Totuși, tot bucu- 
reștenii le au pe cele mai mari.

Sandu (min. 83) centrează cu efect 
și mingea întîlnește bara laterală, 
în min. 84 Pîslaru singur la 6 m 
ratează cu capul. în ultimul minut 
ce joc, emoții în rindul sportivilor 
echipei Progresul. Fundașul Tichelî 
salvează cu dificultate mingea cen
trată de Moldovan. în cele două 
reprize din prelungiri, lot bucu- 
restetlH sînt cei care atacă mai 
mult în min. 98 fundașii bucu- 
reșteni sînt depășiți și Moldovan 
înscrie din apropiere. Ultimele mi
nute de joc fi găsesc pe toți jucă
torii Progresului masați in jumăta
tea de teren ploieșteană. Egalitatea 
este restabilită de Sandu Cmln. 107) 
care reia din voleu, din interiorul 
careului. în ciuda asediului de la 
poarta lui M. lonescu jocul se în
cheie eu un rezultat de egalitate 
care nedreptățește pe bucureșteri.

Arbitrul C. GH1ȚA (Brașov) a 
cor.dus bine următoarele formații:

PROGRESUL : Giron — CONDU- 
RACHE. TÎCHELI. MândolmV Pn- 
peșcu — D Ștefan. BORA — SAN
DU, D. GEORGESCU. Plslaru (mim 
106 Mate!). Bartales (mim 66 Ma
nea).

PETROLUL : M. IONESCT - N 
lonescu. TUDORIE. Ciupi tu. Gruber 
— Co2arec, Decu (min. 75 Moldo
van) — Dincuță. I.Constant'-. AX- 
GELESCU. Oprlșan (min 106 F - 
său).

Gheorghe NERTEA

ne—, așa — :n vacan’a. La trai sâp- 
tâmînf de te înrteierea turului Di
viziei C. Aceasta ar 6 de lap: s> 
pc-incipaia coociurie ce se cespr^xie 
pe marginea uses partide, in care 
meritul pentru calitatea spectaco
lului sportiv revine in mar» mă
suri tinerei echipe bveureștene A'J- 
tobuzuL a cărei comportare peste 
așteptări a pas tot timpul 1a în
doială presupusa diferență de va
loare ce o departaja, teoretic, de 
mul* mai experimentatul „11* al 
textiliști lor arădeni.

Referindu-ne la partida propriu- 
zisă, va trebui să menționăm, îna
inte de toate, câ gazdele au fost 
acelea care au impus ritmul osti
lităților, că tot acestea s-au găsit 
mai aproape de victorie decît ad
versarii lor, conducted de trei ori 
în decursul celor 120 de minute ale 
întîlnirii, și că șansa a fost net de 
partea oaspeților în situații și îm
prejurări cu adevărat critice pentru 
ei. Lucru care de altfei rezultă și 
din evoluția scorului : 1—0. in min. 
22. pentru Autobuzul, gol înscris de

ț_ I „ mix 3J.
eluct in plasă o 
sovsch: ; 2—1 pen- 
ix 67. punct tn- 
Reruea. in urma 

de atac, in csre a- 
■ a fost pur și sim- 
2—2 ta arin. 98 < 9. 
Pojoni, aruncat cu 

disperare pe traiectoria centrării lui 
Sima: 3—2 pentru Autobuzul ta 
mix 1(M. consecință a unei fru
moase acțiuni ofensise finalizată cu 
precizie de Tiniche și 3—3. min. 
1G6, golul calificării echipei ară- 
der.e realizat de Domide cu largul 
concurs al portarului Matache. sur
prins de o minge fără probleme.

Excelent arbitrajul brigăzii bucu- 
restene avîndu-l la centru pe AU
REL BENTU. care a condus urmă
toarele formații :

AUTOBUZUL: Matache — Cătoi, 
Bică. Diaconu, Stănescu 
Nicolau - 
Dăncescu) 
Ciparidis).

U.T.A. :
46 Birău).
rus). Pojoni. 
Broșovschi — 
de. Sima.

l. ii A!

1

)C

Bobin,
- Melencovici (min. 91 
Rențea. Cosma (min. 107 
Tiniche.
Vidac — Purima (min.
Pîrvu, (min. 117 Căldâ- 

Popcvici — Petescu, 
Axente, Kun. Domi-

Mihai IONESCU

MINERUL
LUPEM. 2 (prin 
Mecul debutează

LUPENI - STEAUA 0-1 (0-0)

ATAC ȘI APĂRARE ■ ai

Pentru a doja oară, Tiriac anunțase că llie mai avea doar două 
—X' pentru a ciștiga meciul cu Smith. Pentru a nu știu cita 
acră - ac regreta lipsa de insistență în atac a lui Nâstase. La 

30—20. in ultimul geme, Ston Smith s-a rostogolit încă o dată spre fi- 
'e- Ncstase s-a :-tms co un arc semănind cu statueta pe care avea 
să o primească peste numai citeva minute. Și astfel a urmat acel rever 
ce c cs ce-t’j cc e Smith a plonjat la orizontală, ca Mark Spitz, un 
c z- oe-t'u că mingea avea imprimate traiectorii multiple, ne-

re c’ c- < osi or tenisului. In acel moment, Tiriac a exclamat 
lotă-l cisbgind si aoăr'ndu-se 1"

Această -e-narcă a subtilului comentator face sinteza întregului meci 
se -e.e-ze-ecrr t in afara tenisului. Sîmbătă seara, llie Nâstase

• ;ct ; »c —ente) c_ănr.du-se. Dar a fost o defensivă cu totul 
:c A- outeo saune că a fost o ofensivă a ., defensivei. Smith 

Io fileu, ezprejîe o atacului total, era la discreția lui llie Nâstase, ghe- 
mul’ - tere-u . . pentru explozia defensivă care avea sâ puive
r zeze m-geo ca un taler, in zeci de bucăți ireperabile.

. r’c-o _ e Nâstase repune în discuție veșnica problemă a 
stoc. . > o apără- . Victoria lui llie Nâstase zimbește cu îngăduință 
tuturor celor care delimitează cu pedanterie frontiera dintre atac și apâ- 

t—ome-.tui ;n care Țirioc o rostit formula paradoxală a cîștigului prin 
aaârc-e. cronicari..' de fotbal a regăsit in memorie îndelungata istorie 
a bcc uto -otund, cu nenumăratele ei bizarerii. în acel moment, cro- 
nicorul de fotbal și-a adus aminte, cochetînd, poate, de superbo ofen
sivă a lui Internczionole. la Budapesta, in meciul in care Vasas a ob- 
i "-1 22 de cornere, iar echipa lui Herrera a încheiat meciul cu o vic
torie netă, la scorul de 2—0.

S ""bâta seara, llie Nâstase a mizat pe armele sale cele mai ra- 
imate. Ei a acceptat cu bărbăție ideea că duelul său cu Smith ia fileu 
nu pred este sortit succesului. El și-a dat seama că orientarea tenisului 
spre base-ball nu-i poate aduce ciștig de cauză. Și astfel a începui 
u -itearea serie de possirtg-shot-uri și cross-uri care au sfîrșit prin 3 
face din Smith un Don Qtiijotte incomodat de propria-i armură.

I >e Nâstase a învins pentru că c ales (din arsenalul său complet', 
orme.'e cele moi potrivite.

Derby-ul de simoâtă seara are semnificații adinei pentru ■ toate spor- 
tur;'e și in primul rind pentru fotbal. Alegerea armelor potrivite este, 
poate, operațiunea cea mai grea. Cit de simplu e să dorești, din or
goliu. să-l ataci in tortă pe Blankenburg și Hulshoff ! Cit de simplu 
este sâ dorești atacul cu orice preț, la adăpostul speranțelor fără aco-

repnza. a asalta și Kmplu poar
ta tlrg-mureser Ariegarda mu-
reșanâ suportă cu greu atacurile 
studenților ți va ceea de două ori 
in min. 69 și 72. cînd Ștefan inscrie 
spectaculos. De remarcat că în min. 
43 jucătorul Grizea (Știința) a fost 
eliminat de pe teren pentru proteste 
repetate la deciziile arbitrului. în 
f nai mureșenii au luptat mult pen* 
tru a egala. însă apărarea imediată 
a studenților a oprit atacurile lor. 
Victoria studenților este pe deplin 
meritată, dacă ne gîndim la valoa
rea echipei din Tg. Mureș.

A arbitrat corect I. Chilibar 
(Pitești). Formațiile :

ȘTIINȚA : Berindei — Rîșnită, 
ZAVALAS. BURNETE, Rusu — Gri- 
zea. DAVID — ȘTEFAN (min. 76 
Cruia). Bitea (min. 82 
FAUR. Alexandroni.

Bulbucan),

KISS. Un-
— Szoloși,

(min. 71

A.S.A. : NAGEL — 
chiașu, Ispir, CZAKO 
Orza — SULTANOIU 
Hajnal), Mureșan, Naghi, Varodî.

Ștefan CONICIKA
— corespondent —

perire !
Simoâtă seara llie a obținut — asupra lui Stan Smith — prime 

victorie a maturității. Cu un an in urmă, la Coubertin, a învins doct 
strălucitorul și inconștientul Nastase. La Barcelona, ir. schimb, a trium
fat inteligențo tactică severă, la fel de severă ca si cutele care au'cipă- 
'ut pe fruntea fostului erou romantic liie Nâstase.

obținut — asupra lui Stan Smith prime

loan CH1R1LA

C.S.M. SIBIU - FARUL CONSTANȚA 1-1 (1-0,1-1)
SIBIU, 3 (prin telefon de Ia tri

misul nostru).
Pe un teren, în care glezna pi

ciorului se înfunda aproape de tot 
in noroi, s-au întîlnit două echipe 
despre care n-am putea spune că 
n-au acordat importanță „Cupei". 
Am putut fi deci martori. împreu
nă cu cei aproape 7 000 de specta
tori, la un meci aprig disputat, 
în care cunoscutele carențe ale fot
baliștilor noștri — conducerea exa
gerată a mingii, combinarea la ne- 
sfîrșit la mijlocul terenului — au 
fost abandonate pentru un joc des- 

poartă. 
min. 6,

chis. cit mai direct pe 
Gazdele înscriu repede, în

C. F. R. PAȘCANI - F. C. ARGEȘ 1-2 (1-0)

telefon). — 
furtunos din 

partea gazdelor. în primele 15 mi
nute de joc. Minerul stâpînește te* 
renuLcreîndu-și cîteva 
ce • deschide scorul, 
(min. 4). Polgar (min 
(min. 9) yl Cristache
15). Ape» jocul se echilibrează, mai 
depe-re Steaua domină ușor și ra
tează prin Vigu (min. 17), Aelenei 
(mix 18). Dumitru, bară (min. 19) 
si din nou Dumitru (m:n. 20), luft 
de la 10 metri, singur cu portarul. 
Din mix 25. fazele alternează, de 
la o poartă ia alta, dar scorul 
rărr’ne alb pînă La pauză, pentru 
că portarul gazdelor, 
cu siguranță cftrva 
ale lui V gu. Alenei

în repriza sec. 
ce
lează totuși 
renahj 
a deschide sccru' : 
trr»azX c n mim 58,

bune ocazii 
prin Voicu 

7). Cotroază 
(min. 10 și

Șirămas, pur
șutul din voleu. expediat 

de către Voicu tot_

F. C. GALAȚI - C. S.
GALAȚI 3 (prin telefon de la tri

misul nostru).
Cochetul stadion Dunărea a vă

zut azi, la interval de numai 24 
de ore, o a doua divizionară A 
părăsind competiția R.O., pe C.S.M. 
Reșița. Ca și sîmbătă, performera 
este tot o formație gălățeană, „F.C.“- 
ul. echipa lui Teașcă, aplicată și 
ambițioasă în joc. Deși la limită 
(1—0). victoria gazdelor este pe 
deplin meritată, F. C. Galați con- 
(rolînd jocul în majoritatea tim
pului. cu precădere în repriza în- 
tfi, cînd „cavaleria ușoară" (Ena- 
che, Ion Ionică și Straț — impul
sionată de Toma, un mijlocaș la
borios. tehnic și Inspirat — a com
binat derutant, creînd clipe grele 
la poarta curajosului Ilieș.

Și în minutul 15 (după o suită 
de ocazii ratate de fonică — mi
nutul 2 șl 9 și Strat. — min. 7) a 
căzut șl golul victoriei : Ionică s-a 
înșurubat în careu, pe partea stin
gă, a trecut în dribling do doi ad
versari, dar ultimul (Pirvan) l-a fa
ultat pe la spate t penally clar 
transformat cu precizie (jos la colț, 
în dreapta portarului) de mijloca
șul Toma.

VAGONUL ARAD-S.
ARAD, 3 (prin telefon). în ciu

da diferenței de valoare dintre for
mații, cei peste 3 000 de spectatori, 
prezent! pe Stadionul C.F.R., au a- 
sistat la un joc atractiv, de un ni
vel tehnic mulțumitor. Gazdele au 
opus o dîrză rezistență în repriza 
întîi, jucînd de la egal !a egal cu 
valoroasa lor parteneră de întrece
re. în acest timp, divizionară A nu 
a înscris decît un singur gol ptin 
Pană (min. 13). După pauză, rutina 
echipei băcăuane își spune cuvîn- 
tul, ea domină copios și, în fina), 
obține o victojie concludentă. Ce

hi. REȘIȚA 1-0 (1-0)
' Surprinzător, divizionara A no 
se regăsește deloc permițînd gazde
lor să păstreze inițiativa. Abia dur;, 
pauză, teșițenll vor mai echilibra 
jocul, dar fazele de poartă, mai cla
re le înregistrăm tot în apropierea 
buturilor apărate de Ilieș.

Echipa lui Reinhard are și ea o 
perioadă de joc ceva mai bine o- 
rientat, mai coerent, cînd „leagă" 
trei situații bune de fructificat : în 
min. 64. (Neagu a scăpat frontal 
dintre fundașii centrali, dar a fost 
oprit nejustificat de tușierul Doncea 
care a semnalizat un ofsaid iluzo
riu, în min. 80 (Florea) și în min. 
86 (Beldeanu).

Arbitru] EMIL VLAICULESCU 
(Ploiești) a condus bine formați
ile : F.C. GALAȚII HAGIOGIU — 
Savancea, Coronczi, COSTEA, Șop- 
tereanu — TOMA, MOROHAI, Ă- 
darn — ENACHE, ION IONICA, 
Straț.

C.S.M. REȘIȚA : ILIEȘ — Pîrvan 
(min. 46 Rednic), GEOKGEVICl, 
Kiss, Kafka — Grozăveseu (min. 68 
Pușcaș), Beldeanu — Atodiresel, Si- 
laghi Neagu, Florea.

G. NICOLAESCU

C. BACĂU 0-4 (0-1)
lelalte goluri ale echipei învingă
toare au fost realizate de Dem- 
brovschi (min. 47) și Rugiubei (min. 
78 și 87).

A arbitrat bine V. Topan (Cluj). 
Formațiile : VAGONUL : Stoica — 
CURUȚIU, Gal. MULLROTH, Ar- 
deleanu. Carpaș, TUȘA (min. 60 Fo- 
dor) — Marcovici, O. Dembrcvschi, 
Platoșa, Dobai.

S. C. BACAU: Ghițâ — Mioc, 
CATARGIU. Velicu, Margasoiu — 
Vătafu (min. 78 Duțah) HP.ITCU - 
PANA. RUGIUBEI, R. DEMBROV- 
SCHI, Florea (min. 78 Băluță), _

idă înfil 
inter;s»t»te. M neru 

mai mult mi 
ara două mari 

bara 
end

CARPATI

simplu, spectator și 
în min. 

67, de către Voicu tot.. în bară. 
Citeva minute mai tirziu. Aelenei 
driblează cîțiva adversari și, cu un 
șut centrare, introduce mingea în 
plasa porții gazdelor (min. 77). Din 
acest moment Minerul depune efor
turi mari să egaleze, 
te de apărarea bine 
decisă a formației 
reușește să păstreze

Arbitrul G. BLAU 
condus cu competent 
formații :

MINERUL : ȘARPE — Rusu. 
Svedac, Serafim. F*OLGAR — BUR- 
DANGIU, Voicu — LUCUTA. CO- 
TROAZA. Cristache II. Turbatu 
(min. 83 Moldovan).

STEAUA : HAIDU — Hălmăgea- 
nu. Smarandache. NEGREA. Crista
che — VIGU, DUMITRU - Pan- 
tea, Tătaru (min. 68 Răducanu), 
Nâstase. AELENEI.

Ion FOTESCU. coresp.

dar se izbeș- 
organizată și 
militare, care 
avantajul.

(Timișoara) a 
ă următoarele

PAȘCANI, 3 (prin telefon). — 
Peste 5 000 de spectatori (foarte 
mulți veniți din împrejurimi), ceea 
ce reprezintă 
orașul nostru, 
ciuda unei vremi umede și frigu
roase — să asiste la jocul dintre 
echipa locală C.F.R. și campioana 
țării F.C. Argeș, în frunte cu in
ternaționalul Dobrin. Și, într-ade- 
văr, spectatorii localnici nu au 
avut ce regreta. Feroviarii s-au 
străduit și în general au reușit să 
dea o replică cit mai viguroasă 
valorosului lor partener de între
cere. în ciuda diferenței de valoa
re, echipa argeșeană a obținut 
doar o victorie la limită, meritul 
fiind în mare măsură și al porta
rului gazdă, Ciorcilă, care a apă
rat foarte bine. O excelentă im
presie a lăsat Dobrin care a încin- 
tat pur și simplu pe spectatorii lo
calnici. care, la rindul lor. l-au 
aplaudat cu multă căldură. Scorul

un record pentru 
au ținut ca — în

este deschis de feroviari 
12, cînd Mărculescu a 
capul balonul in plasă din careul 
de 6 m.

După pauză echipa piteșteană, 
excelent dirijată de Dobrin, se mo
bilizează mai mult în atac și reu
șește sâ-și asigure victoria grație 
golurilor înscrise de Troi (min. 55 
și 73).

A arbitrat GH. POEOVICI (Bucu
rești), căruia i s-au aliniat urmă
toarele formații :

C.F.R. : CIORCILĂ — Otic. RU
SU, DINU, Bivolan - PANAIT, 
Drăgan — Nazarie (min. 78 Barbu), 
BruchentaL MĂRCULESCU, Do
min te.

F.C. ARGEȘ : Stan (min. 12 A- 
riciu) — Ciolan, BARBU, VLAD, 
Ivan — Mustețea. M. POPESCU — 
TROI. Radu, DOBRIN. Jercan (min. 
71 Roșu).

în min. 
reluat cu

C. ENEA. coresp.

F.C. BIHOR - SPORTUL STUDENȚESC 0-1 (0-0)

SINAIA
de Io tri-

esemerea 
na:a. mei

SINAIA. 3 (prin 
mitul nostru).

Rar am asistat la o 
partidă I Pentru că la S
o-a fost un mec. de fotbal. A fost 
o luptă infernală, pe un cîmn ’.rat. 
îi care picioarele r&nineeu înfipte 
in noroi pînă la glezne, ar mingea 
nu mai era minge. Jucătorii nu 
maț erau nici ei jucători, erau niș
te ființe neobișnu ’e. î-fasu-ate in 
nămol din cap pînă în picioare. în 
acest „infern” (cum aveau să Spu
nă, istoviți după meci, toți cei ce 
fuseseră în arenă), cam 5 000 de 
suporteri au venit să venă ce poa’e 
face deținătoarea „cupei” In fa’a 
acestei mici echipe mari. Cerpaț: 
Sinaia. Pînâ la urmă, s-a calificat 
Rapidul, după 120 
joc. grație 
s-a dovedit 
nedrept. Și 
la luptă cu 
cutui său adversar, anonimii băieți 
aț antrenorului Corneanu au luptat 
pînă la sacrificiu, visînd 120 de cer
nute un goi care n-a venit deși ar 
fi putut să vină. Putea să vină In
tr-unui din minutele 1, 
47. 90, 95, 103, la 
loase ale tenacelui 
talentatului Curcă 
Dogaru. Dar golul 
și datorită faptului

de minute de 
unui regulament cere 
în această zi și tnai 

asta, pentru că jucînd 
noroiul și cu rerunos-

7. 9. 37, 
șuturile pericu- 
Focșeneanu, ale 
și insistentului 
acela n-a venit 
că în apărarea

RAPID 0-0
zruleșteană Boc. Grigoraș si Mușat 
au avut parcă șapte inimi. Desigur, 
și bucureștenii au avut șanse să 
ipscr-e dar în trei situetit excelente 
(mrx 22. 25 și 65>. Nearu n-a avut 
curajul să forțeze o redută solidă 
și inspirată, cum 
raiul parcă nici un 
leștean.

La Sinaia, după 120 de minute de 
tentă acerbă, acei excelent: jucă
tori. negri din cap pînă tn picioare, 
".-au reușit decît u-> rezultat alb. Și 
s-a califica* Rapidul. Dar cuvintele 
noastre de prețuire se îndreaptă — 
dincolo de eforturile tuturor — spre 
această mică echipă pe ia poalele 
Bueegilor. din care nu poți lăuda 
pe cineva pentru câ toți jucător ' 
ei au fost astăzi de admirat.

Arpitrul gâlățean V. Ijga a con
dus foarte bine următoarele echi
pe i

CARPATI : VELIȘCU — DUMI
TRESCU. MORARU. C1NCAN. BA
LAN — STANICA. CRISTESCU 
(min. 58 ENEX FRÎNCU (min. 1 IC 
PARASCHIV) — CURCA. DOGA
RU, FOCȘENEANU.

RAPID : Răducanu — Pop, BOC. 
GRIGORAȘ, Codrea — Naom (min. 
46 MUȘATȚ Angelescu, Savu (mix 
84, Ștefan) — Năsturescu, Neagu. 
Petreanu.

Mircea M. IONESCU

25

n-a avut cu 
atacant giu

ORADEA, 3 (prin telefon, de 1a tri
misul nostru).

Meciul acesta a fost echilibrat : 
o hărțuială permanență între cele 
dauă careuri de 16 metri, manevre 
inabile de o parte și de alta pen
tru a forța intrarea ta zona de fi
nalitate; șuturi în general puține 
și fără mare adresă. Incertitudinea 
rezultatului, dlrzenla jucătorilor și 
vremea splendidă au fost elemen
tele care au conferit atract’vitate 
partidei. De na: multe ori, totuși, 
ta apropierea buturilor adverse. 
F. C. B.hor a ratat nepermis prin 
Tamaș (mix 47) și Coetș (min. 30 
> 78). Sportul studențesc, cu Kraus 
aproape acomodat pe postul de „li
bero". cu un Manea devenit fundaș 
de perspectivă dinto-o extremă pla
fonată, cu un spor de rutină 
in crampoanele fi scăruia d n com-

por.enții săi. a găsit prilejul victo
riei intr-un moment greu (min. 88), 
cind M. Sandu s-a infiltrat în ca
reu și a șutat cu sete mingea pa
sată de Leșeanu. La Oradea, iluzia 
prelungirilor ma: atîma de un fir 
de ață, retezat apoi brutal de Col- 
~.;c. care a ratat în ultimul minut 
de la o distanță infimă (6 metri).

Arbitrul I. RUS (Tg. Mureș) a 
condus bine formațiile :

F. C. BIHOR : BAUMGARTNER 
— Sărac, Dărăban. Naghi, Cocoș — 
Coci?, ȘCHIOPU — Suciu, BEDEA. 
îamas. Colnic.

SPORTUL STUDENȚESC : SU
CIU — Tânăsescu, KRAUS, Cojo
cari MANEA — Jamaischi (min. 
64 Damian), O. IONESCU — Lucaci, 
Cuperman (min. 85 Leșeanu), M. 
SANDU, Moldoveantj.

Ion CUPEN

CHIMIA Rm. VÎLCEA - 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1-0 (1-0)

ȘTIINȚA PETROȘANI - A. S. A 2-1 (0-1)
PETROȘANI, 3 (prin telefon), 

încurajată dia primul pînă în ilti- 
mul minut, de entuziasta galerie 
studențească, Știința Petroșani a 
cîștigat pe merit un joc în care oas
peții, cu o echipă mai tehnică, s-au 
acomodat foarte greu cu terenul a- 
luniccs. Studenții au luptat hotărît

fiind mereu primii la minge, reu
șind să fructifice două din multi
plele ocazii avute în fața porții lui 
Nagel. Oaspeții, care reușiseră în 
prima parte să termine în avantaj 
prin golul înscris de Czako, nu au 
putut face față atacurilor repetate 
ale gazdelor, care, în cea de a doua

RM. VÎLCEA, 3 (prin telefon). 
Meci de toată frumusețea. în care 
vioara întîi a fost formația-gazdă. 
astăzi peste așteptări ca vigoare și 
dorință de victorie. Stegarii, cu 
toate că porneau favoriți. au tre
buit pînă la urmă să încline... stea
gul in fața unui „11" vîlcean. dez
lănțuit în fazele de atac, care timp 
de 90 de minute a executat un 
presing permanent, hărțuindu-și 
adversarul pe întreg terenul de joc. 
Partida debutează cu acțiuni de 
mare spectacol, pe care Chimia le 
oferă cu dărnicie publicului 
Brașovenii, surprinși, denun 
eforturi pentru a 
dar aceasta nu le 
ce Adamache, în 
scoate două mingi
30. tribunele aplaudă o acțiune ini
țiată de Iordache, continuată de 
Gojgaru și finalizată cu subtilitate 
de Orovitz. Stegarii au ocazia de 
a restabili paritatea în min. 37, 
dar fostul dinamovist. Andrei, in
spirat, salvează cu mult curaj la o 
gafă a lui Crăciutieșcu.

Cu toate că de la începutul re-

local, 
ma'i 

jocul. 
După 

«I 14.

echilibra 
reușește, 
min. 9 
grele. în min

prizei a doua brașovenii își fac a- 
pariția pe teren cu forțe proaspete
— Pescaru și Anghel — cei care 
conduc în continuare ostilitățile ră- 
mîn tot jucătorii formației vîlcene, 
care și-au dominat adversarul. Și 
dacă scorul nu s-a majorat, acest 
lucru se datorește în mare măsură, 
..spaimei" înaintașilor vîlceni, Goj- 
garu, Orovitz, și Iordache atunci 
cînd dădeau cu ochii de... Adama- 
che, portarul echipei naționale. Din 
min. 72 Steagul roșu a jucat în 10 
oameni, prin autoaccidentarea lui 
Șerbănoiu.

Bun arbitrajul lui CONSTANTIN 
DINULESCU (București).

CHIMIA ; ANDREI — Crăciunes- 
cu. Cazan. Păciulete, Petricâ — 
Burlacu, HAIDU — ȘUTRU. ORA- 
VITZ, Gojgaru, IORDACHE.

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE
— Anghelini, JENEI, Hîrlab, ȘER- 
BANOIU — Alecu, Crăciunoiu 
(min 46 Anghel), Cadar (min. 46 
PESCARU). FLORESCU, Balint, 
Zotinr-a.

Drago^jj ROȘJANU, coresp.

dar golul lor a fost urmarea unei 
grave erori a tușierului I. Oprita 
(Arad), care n-a semnalizat poziția 
clară de ofsaid a lui Serfozo (bine 
lansat de Flichiș) și extrema dreap
tă a localnicilor a marcat după o 
cursă de 30 m.

Farul iese încet-încet la atac și 
fără să construiască prea mult, ra
tează în urma unor acțiuni pe ex
treme, prin Turcu (min. 37) și Olo- 
gu (min. 38). Gazdele au și ele o 
bună ocazie în min. 43, dar mingea 
reluată cu capul de Flichis e sal
vată de Bălosu.

După pauză, oaspeții domină clar 
timp de 15 minute, perioadă in 
care își creează o serie de ocazii, 
dintre care cea din min. 61 es’e 
fructificată de Stoica la o minge 
respinsă prea încet, în careu, de 
gazde. Sibienii nu decepționează, 
se „bat“ în continuare cu îndîrjire, 
obțin trei cornere consecutive și 
jocul se reechilibrează. Nimic 
demn de semnalat pînă la scurge
rea celor 90 de minute, în afară 
de eliminarea lui Serfozo, pentru 
lovirea intenționată a adversarului.

Prelungirile nu mai aduc nimic, 
pentru că Farul se apără, iar 
C.S.M. Sibiu — deși joacă doar in 
10 oameni — atacă, dar fără suc
ces 
din 
rea 
rul 
că

(cea mai mare ocazie este cea 
min. 117, cînd „capul" Iui Floa- 
nimerește bara). Și, astfel, Fa- 
grație reguQamentului, se califi- 
fără să strălucească...

A arbitrat satisfăcător O. AN- 
DERCO (Satu Mare).

C.S.M. SIBIU : Liebhardt — Za- 
haria. DAVID, RUBINT, Judele - 
GABEL (min. 96 FLOAREA), Fli
chiș — Serfozo, CHERCIU, Firițea- 
nu. Schwartz (min. 69 Turlea).

FARUL : Popa — STOICA, AN
TONESCU, BĂLOSU, Nistor — 
Constanttnescu, Tănase — Ologu 
(min. 46 Caraman), Tufan, STOI- 
CESCU, ‘ Turcu.

Dumitru GRAUR

MECIURI AMICALE
MINERUL BAIA MARE — „U" 

CLUJ 2—2 (1—1)
BAIA MARE, 3 (ptin telefon). — 

Băimârenii, mari siimpatizanți ai 
clujenilor, au venit în număr mare 
să asiste la partida anlicalâ dintre 
Minerul din localitate și formația 
studenților clujeni, carp evoluase 
sîmbătă, în cupă, la OrAdea. Meci 
atractiv, cu multe goluri^ cu faze 
frumoase și cu debuturi ș'e unor 
tineri în echipa locală (BoSescu si 
Szabo). Golurile au fost marcate 
de i Sasu (min. 34 din lti m) si 
Szilaghi (min. 56) pentru gazde și 
respectiv, Muntearau (min. 8Î și 
Coca (min. 69) s

Th. TOHĂTAN — coresp.'
C.S. TÎRGOVIȘTE — METROM 

BRAȘOV 1—1 (0—1)
Oaspeții au deschis scorul prin 

Paraschivescu (min. 20), dar tîrgo- 
viștenii au egalat prin Pîrvu (min. 
55).

M. AVANU — coresp.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la concursul Prono
sport nr. 49, etapa din 3 decem
brie 1972 :

I. Atalanta 
II. Bologna

— Internazionale
— Torino

X
1

III. Juventus — Fiorentina 1
IV. Lanerossi — Palermo X
V. Lazio — Cagliari 1

VI. Milan — Sampdoria L
VII. Napoli —- Verona X

VIII. Ternana — Roma 2
IX. Arezzo — Genoa 2
X. Reggiana — Varese 1

XI. Taranto —• Brescia I
XII. Catania ■- Catanzaro 1

XIII. Reggina •— Bari X
Fond de premii1: 431.171 lei.
Plata premiilor va începe în Ca

pitală de la 8 decembrie pînă la 
17 ianuarie 1973 ; în țară de la 12 
decembrie pînă la 17 ianuarie 1973 
inclusiv. /



Trofeu! campionilor (a tuple greco-romane de Ia Belgrad

MIHAI BOTILĂ
S-AU CLASAT

BELGRAD, 3 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Turneul internațional de lupte 
greco-romane, „TROFEUL 
PIONILOR", la care au participat 
sportivi din patru țări (Bulgaria, 
România, Ungaria și Iugoslavia) s-a 
încheiat duminică seara printr-o 
reuniune reușită, cu meciuri de un 
bun nivel tehnic și printr-o fru
moasă festivitate de premiere a ce
lor mai buni luptători iugoslavi, 
care în 1972 s-au distins în marile 
competiții internaționale. De altfel 
și televiziunea din Belgrad a acor
dat „spațiu" considerabil acestei 
reuniuni.

Partidele de duminică seara au 
fost, ca și cele din prima zi, deo
sebit . de dinamice. La aceasta a 
contribuit foarte mult și experi
mentul folosit de organizatori, prin 
introducerea unor reguli noi, prin
tre care și scurtarea reprizelor de 
la trei la două minute. Astfel, a fost 
considerabil mărit ritmul disputării 
meciurilor care împreună cu cele
lalte modificări din regulament, au 
contribuit la spectaculozitatea con- 

t sens

CAM-

fruntărilor, Elocvent în acest sons 
este că în cele aproape 50 de me
ciuri nu s-au înregistrat decît trei

TURNEE
INTERNAȚIONALE

DE ȘAH
PALMA DE 

cinci runde, în _______ ,
nai de șah de_ Ia Palma de Mallor
ca (Spania), în fruntea clasamen
tului se află la egalitate de puncte 
trei mari maeștri : Florin Gheor
ghiu (România), Lev Polugaevskl 
(U.R.S.S.) și Oscar Panno (Argenti
na), toți cu cîte 3l/2 puncte. Ei sînt 
urmați de Victor Korcinoi (U.R.S.S.) 
cu 3 p. în runda a 5-a, Gheorghiu 
a remizat cu șahistul sovietic A- 
verbach, iar întrerupta din runda a 
4-a, cu elvețianul Hueg, s-a înche
iat cu victoria șahistului român.

VRNJACKA BANJA. In „Trofeul 
campioanelor", Elisabeta Polihro- 
niade a terminat remiză cu ma
ghiara Maria Ivanka, Gaprindașvilî 
a dispus de Eretova, Veroczi de 
Timmer și Pihalici de Wetsten. în 
clasament conduce Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) cu 2 puncte.

MALLORCA. După 
turneul internațio-

Șl ION GABOR

victorii la tuș, iar arbitrii nu au 
dictat nici o descalificare.

In gala finală de duminică o 
comportare frumoasă a avut din 
nou tînărul nostru concurent Mihai 
Boțilă care în cadrul categoriei 
cocoș l-a învins detașat la puncte 
(12—3) pe iugoslavul Z. Pekeci. Cu 
toat'e acestea el nu s-a clasat decît 
pe locul trei deoarece în ultimul 
meci maghiarul Varga, campion o- 
limpic la Ciudad de Mexico, cel pe 
care Boțilă l-a întrecut clar cu o 
zi înainte, acum a învins la dife
rență pe iugoslavul Frigic (0,5—3,5 
p). Eugen Hupcă (ușoară) 8-a rea
bilitat în parte pentru cele trei în- 
frîngeri din prima zi, obținînd azi 
(n.r. ieri), în fața lui Konc (Iugo
slavia) o victorie netă (punctaj a- 
cordat de arbitri ; 11—2). Reprezen
tantul nostru a atacat încontinuu 
inițiind acțiuni spectaculoase și 
cele 3—4 tururi de braț, excelent 
finalizate, i-au adus un cîștig me
ritat. In final Hupcă a ocupat lo-ritat. în final Hupcă a ocupat 
cui patru.

La categoria semimijlocie, 
Gabor a evoluat mai slab — în 
tirna zi a acuzat o durere _ 
umărul drept — pierzînd în fața 
tînărului concurent al țării gazdă
M. Petkovici, fost campion euro
pean la juniori. Totuși Gabor a o- 
cupat în clasamentul final locul trei.

Se poate spune că în această com
petiție internațională doi dintre 
concurenții noștri, Mihai Boțilă și 
Ion Gabor au avut o comportare 
mulțumitoare. Dar, poziția ocupată 
de ei în clasament nu oglindește 
această comportare, datorită siste
mului de puntaj. care a favorizat 
pe reprezentanții țârii gazdă, ei 
fiind mai mulți la o categorie.

A fost un turneu cu un regu
lament original, un experiment care 
i-a handicapat pe unii concurenți, 
^ar. Pe. i“a săltat în clasament. 
Iată cîștigătorii „Trofeului campio
nilor", ediția 1972 :

Cat. semimuscă : F. Csaba (Iugo
slavia) ; muscă : R. Sekulici (Iugo
slavia) ; cocoș : 1. J. Varga (Ungaria) 
4 p, 2. I. Frigic (Iugoslavia) 4,5 p,
3. M. Boțilă (România) 5 p ; pană : 
Șt. Pașov (Bulgaria) ; semiușoară : 
S. Damianovici (Iugoslavia) ; u- 
șoară : 1. M. Kecman (Iugoslavia)...
4. E. Hupcă (România) ; semimijlo
cie : 1. M. Petkovici (Iugoslavia)... 
3. I. Gabor (România) ;
N. Darko (Iugoslavia) ; 
P. Ilici (Iugoslavia).

Ion 
ul- 
la

mijlocie : 
semigrea :

Tomo RABȘAN

IN A DOUA INTILNIRE DE BOX

R.D. GERMANĂ ROMANIA 65

TURNEUL FINAL AL „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI* LA POLO

3-6 cu Partizan Belgrad și locul 4 in Europa

CU SELECȚIONATA

ERFURT, 3 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). După înfrîn- 
gerea categorică din prima confrun
tare dintre reprezentativele de box 
ale României și R. D. Germane (la 
Gera 7—4), gazdele au prezentat la 
Erfurt o echipă mai puternică în 
care au introdus alți 5 sportivi, prin
tre care și pe campionii naționali 
Rocke (cocoș) și Radowski (semi- 
ușoară), precum și pe rutinații Vo- 
gelreuthcr, Kaiser și Heymann. Re
prezentativa R. D. Germane a reușit 
să termine învingătoare cu scorul 
6—5, dar după eforturi deosebite 
cu ajutorul unor flagrante decizii 
arbitraj, care au favorizat evident 
Radowski și Anders în meciurile 
Simion Cuțov și Anghel Iancu. Iată 
o succintă trecere în revistă a parti
delor în ordinea celor 11 categorii. 
Alexandru Turei a adus primul punct 
echipei noastre deoarece Liebing nu 
a făcut nici de data aceasta catego
ria 1—0. Traian Cerchia l-a învins 
din nou la puncte pe Gertenbach. 
2—0. Mircea Toni 
bună în care se 
zat o răsunătoare 
Rocke pe care — --------atacuri continue și lovituri repetate la 
figură. 3—0. Forster și-a luat revanșa 
în fața lui Gabriel Pometcu, care a 
făcut un meci slab și a pierdut la

de 
și de 

pe 
cu

a confirmat forma 
găsește și a reali- 
victorie în fața lui 
l-a dominat prin

puncte. 3—1. Simîon Cuțov a evoluat 
excelent în fața campionului Ra
dowski. Românul a controlat lupta în 
permanență, a lovit variat la față și 
corp și cînd toată lumea se aștepta 
ca juriul să-i consfințească victoria, 
surpriză : învingător la puncte Ra
dowski. Cei peste 2 000 de spectatori 
prezenți la „Turingen Halle“ au 
dezaprobat această decizie eronată 
minute în șir, dar... rezultatul a a- 
juns la 3—2. Calistrat Cuțov si-a răz
bunat fratele prin victoria categorică 
pe care a realizat-o în fața lui Vogel- 
reuther pe care l-a obligat să aban
doneze în repriza a doua. 4—2. Ale
xandru Popa s-a comportat din nou 
bine șl a adus un alt punct pentru 
echipa noastră întrecîndu-1 la 
pe Kaiser. 5—2. De aici a 
seria de succese ale gazdelor I 
cîștigat toate meciurile. Ion 
pierde din nou la puncte în 
Tiepold. 5—3. Ion Gybrffi a ! 
trecut la puncte și de noul i

i puncte 
început 
care au 
Mocanu 
fața lui 
fost în- 

. ---- — ___ Introdus
în formație Heymann și 5—4. Ion 
Peter a pierdut la același Sachse și 
5—5. In ultima confruntare Anghel 
Iancu a boxat mai bine ca la Gera. 
l-a dominat pe Anders, dar arbitrii au 
văzut altfel și România — R. D. Ger
mană 5—6.

Petre HENȚ

BUDAPESTA, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

După succesul obținut, sîmbătă sea
ră, în fața redutabilei echipe Ț.S.K.A. 
Moscova, în a cărei alcătuire intră 
șase component! ai naționalei sovie
tice (campioană olimpică), Dinamo 
București avea o șansă — e drept 
minimă — de a ciștiga Cupa campio
nilor europeni la polo. Românilor le 
era necesară o victorie, duminică 
dimineață, in fața lui Partizan Bel
grad, iar aceasta, conjugată cu un 
eventual succes al moscoviților în 
fața lui OS.C. Budapesta în ultimul 
meci al turneului, ar fi permis di- 
namoviștilor să ajungă pe primul loc 
In clasament Ar fi fost, însă, prea frumos-.

Speranțele s-au spulberat chiar 
după prima partidă a ultimului cu
plaj, cînd Dinamo a pierdut întllni- 
rea cu Partizan. Să vedem, insă, cum 
s-au desfășurat lucrurile pină in acel 
moment

Simbătă seară, bucureștenii au fă
cut un meci foarte bun, obținînd o 
victorie mult aplaudată. Antrenorul 
C. Corcec a avut mult curaj intro- 
ducîndu-I în poartă pe Huber care 
nu a apărat in Ultimele meciuri o- 
ficiale ale echipei sale. Decizia an
trenorului s-a dovedit inspirată, de
oarece portarul naționalei, deși a 
primit două goluri parabile, a salvat 
multe altele gata făcute (chiar și un 
penaly), insuflind mult curaj coechi
pierilor săi în momentele grele.

Ț.S.K.A. a deschis scorul prin Sid- 
lovski (1—0), în superioritate numeri
că. Au urmat eliminările Iui Dolgu- 
șin și Popa, dar nu s-a mai înscris 
nimic. La începutul reprizei secun
de, un nou moment dramatic pentru 
Dinamo : A. Akimov execută 4 m 
si Huber apără ! In faza următoare a 
fost rîndul lui Zamfirescu să execu
te un penalty și : 1—1. Prima egali
tate pe tabela de marcaj. Pentru pu
țin timp, însă, deoarece A. Akimov, 
lăsat liber de apărătorii bucureșteni. 
își răscumpără greșeala și marchează 
de la distanță. Bucureștenii pornesc 
în atac și, la o fază care nu anunța 
nimic deosebit, D. Popescu îl sur
prinde pe portarul sovietjc (2—2). A 
fost, apoi, rîndul formației noastre 
să preia conducerea prin Rus (3—2 
cu om în plus). Arbitrul Dirnweber 
îl elimină în faza următoare pe Nas- 
tasiu, și Osipov înscrie un gol para- 
bil (3—3). Același Osipov își aduce 
formația în avantaj, în repriza a treia 
(4—3) cînd D. Popescu fusese elimi
nat. Dinamoviștii au reluat întrecerea 
cu și mai multă vigoare, atacurile 
lor explozive neputînd fi oprite decît 
prin fault La capătul a două situa
ții consecutive de superioritate nu
merică. D. Popescu, golgeterul bucu- 
restenilor. face inutile intervențiile 
lui Guliaev : 5—4 pentru Dinamo.
Moscovita nu se împacă. Insă, cu si
tuația de oe tabe’ă, contraatacă 
prompt și Sidlovski aduce egalarea : 
5—5.

Ultima repriză. Echipele aruncă în 
luptă toate resursele. Poloiștii de la 
Ț.S.K.A. încearcă vigilența lui Huber, 
dar acesta nu poate fi înfrînt. Dina
moviștii sînt mai lucizi. Lazăr si 
Nastasiu împing tot timpul atacurile

și, la un -om în plus", D. Popescu 
înscrie (6—5). Am urmărit în final 
momente dramatice. Adversarii au 
beneficiat de un penalty, Osipov a 
întirziat executarea, și punctul a fost 
anulat. Apoi, Dinamo a avut doi oa
meni în plus, dar Zamfirescu a șu
tat în bară. In ultimele secunde, mos- 
coviții au făcut tot ce omenește a 
fost posibil pentru a egala, dar bucu
reștenii s-au apărat sigur, terminînd 
învingători. Un succes pentru, care 
întreaga echipă merită felicitări. S-au 
remarcat în mod special Huber, D. 
Popescu, Lazăr, Nastasiu și Rus.

înaintea acestui meci, O.S.C. a în
trecut pe Partizan cu 5—4, totalizînd 
4 puncte și avînd cele mai mari șan
se de a intra în posesia trofeului. Ul
timele partide aveau să decidă.

Mai întîi au intrat în apă Partizan 
și Dinamo București. Beneficiind de 
numeroase ocazii de superioritate nu
merică, acordate de austriacul J. Dirn
weber (și cînd trebuia și cînd nu 
trebuia), iugoslavii au condus cu 1—0 
(Belamarici s. n.) și 3—1 (Belamarici 
și Stanemici din s. n.). De fiecare 
dată Dinamo a găsit resurse pentru 
a egala. Mai întîi prin Nastasiu, apoi 
prin Rus și Lazăr (din s. n.). In ul
timele cinci minute, la scorul de 3—3, 
ambele echipe porneau cu șanse e- 
gale spre victorie, dinamoviștii avînd 
în față posibilitatea cuceririi trofeu
lui. iar Partizan luptînd pentru lo
cul secund. Două eliminări în forma
ția bucureșteană (Rus și Mihăilescu). 
față de una a jucătorilor de la Par
tizan, permit lui Marovici să marche
ze (4—3). Replica dinamoviștilor nu 
a întirziat. Lazăr și Mihăilescu, scă- 
pați clar pe contraatac, sînt faultați 
grosolan, dar arbitrul nu acordă ni
mic. Bucureștenii reiau atacul cu 
mai multă ambiție și Stanemici este 
din nou eliminat A fost momentul 
crucial al meciului și, poate, al în
tregii competiții. La „om în plus", 
D. Popescu șutează în bară, spulbe- 
rînd ultimele iluzii ale dinamoviștilor. 
Tn final, noi eliminări în formația 
bucureștenilor (pentru proteste la de
ciziile arbitrilor) și, cu numai cinci 
oameni în apă, Dinamo primește în 
ultimele 20 de secunde alte două go
luri (Belamarici ți Perisici). Scor fi
nal 6—3 (1—0, 1—1. 1—2, ‘ 
tru Partizan.

Dinamoviștii au jucat o 
în această repriză. Ei au 
în atac, s-au lăsat descoperiți în apă
rare și au pierdut un meci care i-a 
trimis pe locul 4 in clasament. Să 
recunoaștem, indiferent de atitudinea 
arbitrului austriac, jucătorii bucu
reșteni sînt Drincipalli vinovați pen
tru această înfringere.

Tn ultima partidă, 
O.S.C. 5-4 (1—1. 1—1.
Formația d:n Budapesta 
tru prima dată arest turt 
insuccesului ce duroinicâ-

Șerban Huber in acțiune

TIMIȘOARA, 3 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). La puține zile 
(poate chiar prea puține...) după 
încheierea disputatei ediții a „Tro
feului Carpați" — pe care au și 
cîștigat-o — handbalistele noastre 
și-au continuat activitatea competi- 
țională internațională întîlnind azi 
(n.r. ieri), în sala Olimpia din lo
calitate, reprezentativa R.F. a Ger
maniei. La capătul unui joc de o 
calitate mai puțin satisfăcătoare și 
în care accentul a cășut mai mult 
pe lupta pentru rezultat, selecțio
nata țării noastre a ieșit învingă
toare cu scorul de 12—9 (7—5).

în comparație cu recentele lor 
evoluții, mulțumitoare pe toate 
planurile, de această dată jucătoa
rele din lotul reprezentativ au ac
ționat ceva mai lent, fără atenția 
și promptitudinea de care dăduse
ră dovadă anterior. Pe acest fond 
de ușor regres (oboseala și-a spus, de
sigur, cuvîntul !) al echipei noastre, 
formația oaspe, foarte ambițioasă, 
combativă și gata să fructifice ori
ce moment de slăbiciune a dat o 
replică neașteptat de viguroasă, 
ceea ce a conferit meciului aspec
tul unei partide de campionat. Se
lecționata română a condus la în
ceput (3—0, min. 6), după care 
handbalistele oaspe au redus din 
diferență, presînd și prin scor for
mația română. în min. 33 scorul a 
devenit prima oară egal (7—7), 
după care jucătoarele noastre au 
acționat mult mai dîrz și, accele- 
rînd ritmul în final, au obținut o 
victorie scontată și meritată, dar 
pentru care au trebuit să munceas-

că mai mult decît era de bănuit.'
Arbitrii V. Simanovici și M. Val- 

cici, ambii Iugoslavia, au condus 
bine formațiile :

ROMANIA : Ionescu (Hristov) — 
Furcoi (1), Oancea (3). Arghir (3), 
Ilie (1), Popa (2), Munteanu (2), 
Boși, Băicoianu, Rigo.

R. F. a GERMANIEI : 
(Kessler) — Lange (3),
Ehlert, Hoey, Kind, Kiister (2), 
Kosbi (2), Herhendbaeh (2), Schro
der, Schukiess.

Meciul revanșă va avea loc marți 
la Cluj.

Horia ALEXANDRESCU

Menzel 
Neutze,

NOI AMBARCAȚII
CU VELE

IN PROGRAMUL
OLIMPIADEI

DIN 1976

CLAS’

3—C) pen-

carte mare 
riscat totul

T-S.K.A.
2-1. 1-1). 
cîștigă pen- 

teu, în eluda

Adrian

AMENT

VASILIU

MARK SPITZ NU VA PRIMI
NEW YORK. 3 (Agerpres). — 

„Premiul Sullivan", care se atri
buie în fiecare an celui mai bun 
sportiv din S.U.A., nu va fi decer
nat înotătorului 
toate că acesta a 
olimpice de aur la Miinchen. 
ceasta, pentru că 
regulament specifică că un sportiv 
care a mai fost o dată distins cu

Mark Spitz, cu 
cucerit 7 medalii

A-
un alineat din

CAMPIOANA TĂRII NOASTRE
9

LA TURNEUL DE JUDO DIN
La începutul acestei săptămîni, 

timp de trei zile, se vor desfășura, 
în localitatea poloneză Bytom, în
trecerile unui important turneu in
ternațional de judo la care au fost 
invitate echipele campioane din 
Austria, Cehoslovacia, Elveția, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Sue
dia, România și U.R.S.S. Polonia va

PARTICIPA
POLONIA
de formația Czarnifi reprezentată

din Bytom. Campioana țării noastre, 
Rapid București, a plecat cu 
mătorul lot : C. Coman (cat. 70 
C. Melnic și V. Bideac (cat. 80 
Gh. Boșcu și FI. Sandu (cat. 93
Gh. Dumbravă (cat. +93 kg), 
trenor — C. Ciolan, arbitru — FI. 
Donciu.

ur-
kg),
kg),
kg), 
An-

Două noi categorii de ambarcații 
cu vele vor fi prezente la startul 
viitoarei ediții a Jocurilor Olimpi
ce de vară (Montreal — 1976) : 
„Tornado" și „470“. Hotărîrea a 
fost luată în cadrul reuniunii a- 
nuale a forului de specialitate 
.International Yacht Racing Union" 
care a avut loc, recent, la Londra.

.Așadar, competiția olimpică a 
veliștilor va cuprinde șase catego
rii de ambarcații : „Soling", “ 
pest", „Flying Dutchman" 
zul zburător), „470", 
„Tornado".

în cadrul recentei 
I.Y.R.U. s-au făcut mai 
puneri în privința noilor ambarca
ții. „470", de exemplu, un model 
prezentat de constructorii francezi, 
a fost preferat prototipului englez 
„Fireball" 
Cît despre 
întrunit o majoritate 
tre membrii forului 
O vie dispută s-a 
categoria „Tempest", 
fost opus un model 
uzitat în concursurile internaționa
le — tipul numit „Dragon". Opțiu
nea fiind supusă la vot. „Tempest" 
a obținut o majoritate de 6 voturi.

Tem-
(Olande- 

„Finn" și

reuniuni a 
multe pro-

cu 23 voturi contra 17. 
„Tornado", acest iip a 

masivă prin- 
internațional. 

înregistrat la 
căruia i-a 

— destul de

TELEX • TELEX $ TELEX © TELEX
spaniol de categoria 
Ibar Urtain, l-a in- 
amical la Madrid pe 
lumii la cat. semi- 
Rondon (Venezuela), 

învingător la puncte.

Cunoscutul boxer 
grea Jose Manue] 
tîlnit într-un meci 
fostul campion al 
grea Vicente Paul 
Urtain a terminat ____ _ .
Decizia a fost contestată de specialiști 
și de o parte din public.

Sezonul internațional de schi alpin a 
fost deschis în Austria cu un concurs 
desfășurat la Neustift, la startul căruia 
au fost pezenți 112 sportivi din șapte 
țări europene. Victoria a revenit schio
rului austriac Hansi Hinterseer (fiul 
fostului campion olimpic), care a fost 
cronometrat in cele două manșe cu 
timpul de 2:55,17. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatrioții săi David Zwil- 
ling — 2:55.95 și Reinhard Tritscher — 
2:56.0. iar locul patru a fost ocupat de 
italianul Helmut Schmalzl — 
Concursul s-a desfășurat pe o . 
lungime de 1 400 m (diferență de nivel

450 m) cu 58 de porți

2:56.41. 
pîrtie în

1. o.s.c.
2. Partizan
3. T.S.K.A.
4. Dinamo

3
3
3
3

2
1
1
1

0
1
1
0

1
1
1 o

14-13
13-11
13-13
13-16

4
3
3
2

In semifinalele turneului international 
de tenis de la Brisbane (Australia), cu
noscutul jucătOT Ken Rosewall (Austra
lia) l-a eliminat cu 6—2. 6—4 pe com-

patriotul st-lu Ross Case. în finală, el 
îl va întîlni pe G. Master (Australia). 
Finala probei feminine va aduce în te
ren pe jucătoarele Coles (Anglia) și 
Goolagong (Australia).«
Proba de slalom uriaș din cadrul con
cursului de schi de la Coucevel (Flanța) 
a fost cîștigat'ă de francezul Jean Noel 
Augert, care a realizat în cele două 
manșe timpul’ total de 3:19,44. Pe locu
rile următoare s-au clasat Adolf Roesti 
(Elveția) la 0,80 de secunde și francezul 
Henry Duvillard la 1,28. De remarcat 
că Noel a înregistrat cele mai bune 
rezultate în ambele manșe. Concursul 
se desfășoară in cadrul „Cupei Euro
pei" la schi alpin
a
Cu prilejui concursului internațional de 
patinaj viteză, care are loc la Inzell 
(Bavaria) proba masculină de 500 m 
a revenit norvegianului Ezil Sto—iho’t 
cu timpul de 40.78. Cursa feminină de 
1 000 m s-a încheiat cu succesul Syl- 
viei Burke (Canada) în 1:30,03.■
Turneul internațional de tenis de Ia Jo
hannesburg a fost cîștigat de austra
lianul John Newcombe. Acesta l-a în-

g TELEX S TELEX
vins în finală cu 6—1, 7—5 pe compa
triotul său John Alexander.ft
Turneul internațional feminin de șah 
desfășurat în localitatea olandeză Em
men, s-a încheiat cu victoria maestrei 
iugoslave Milunka Lazarevici. care a to
talizat 61/., puncte din 7 posibile. Pe lo
cul secund s-a situat Tatiana Zatulovs- 
kaia (U.R.S.S.) cu 6 puncte. La acest 
turneu au participat 8 șahiste din șase 
țări.
sa
Continuîndu-și turneul în Franța, echi
pa masculină de volei Dukla Pra’îa a 
jucat la Paris cu formația ,,Stade Fran- 
cais“ Voleibaliștii cehoslovaci au 
minat învingători cu scorul de 
(15—7, 15—8. 15—7).

ter-
3—0

ne-La Budapesta s-a disputat returul 
ciulul dintre echipa locală Ferencvaros 
și formația iugoslavă Olimpia Ljubljana, 
contînd pentru sferturile de finală ale 
..Cupei campionilor europeni» la hochei 
pe gheață Victoria a revenit gazdelor 
cu scorui de 6—5 (2—0, 1—2, 3—3). In- 
vingătoare în primul joc cu 3—0, echi
pa Olimpia Liubliana s-a calificat pentru 
turul următor al competiției.

„PREMIUL SULLIVAN U
■ ■ ■

can-„Premiul Sullivan" nu poate 
dida a doua oară.

După cum se știe, în 1971 
premiu a revenit lui Spitz. Pentru 
noul premiu candidează Mike Bur
ton (natație), Melissa Belote (na- 
tație). Diana Holum (patinaj). Micki 
King (sărituri de la trambulină), 
Rod Milburn (atletism), Frank 
Shorter (atletism) și Dawe Wottle 
(atletism).

CAMPIONATE
acest

UNGARIA : UJPESTI DOZSA A 
TRECUT IN FRUNTE

NĂSTASE A ÎNCHEIAT EXCELENT SEZONUL 1972
(Urmare din pag 1)

rile de pînă acum cu asul ameri
can. Trei finale pierdute (Salis
bury, Hampton, Wimbledon), ca și 
meciul trist de la București, toate 
trecute la activul lui Stan Smith, 
în special la Wimbledon, a fost o 
diferență de milimetri. în zborul 
capricios al mingilor, care a decis 
o înfrîngere a lui Ilie Năstase, ce 
păruse multora nemeritată. La 
Barcelona, a fost reversul meda
liei...

SECVENȚE DIN 
„ÎNREGISTRAREA"

MARII FINALE
mai

ex-

Pe parcursul transmisiei de_ 
bine de trei ore, recepționată pe 
circuitul internațional al televiziu
nii, am avut de nenumărate ori 
prilejul să ascultăm în cască 
menea cuvinte ca „magnific", 
numenal", „monumental", „un 
tival de tenis"...

A fost într-adevăr o finală
traordinară. Nu numai la capitolul 
spectaculozitate, ci si la _ acela al 
intensului duel psihologic dintre 
doi mari adversari, Ilie Năstase și 
Stan Smith. Cîștigătorul a putut fi 
desemnat numai după ce toate re
sursele celor doi au fost aruncate 
în luptă, iar Năstase dovedea că 
are mai multe în această zi.

în primul set, din totalul celor 
9 ghemuri, 5 au fost decise contra

serviciului. Nu pentru motivul că 
jucătorii ar fi servit slab (deși 
Smith a făcut 2 duble-greșeli._ iar 
Năstase una, preț al nervozității), 
dar retururile lor au fost foarte 
bune, iar lupta tactică deosebit de 
eficientă. Românul s-a 
stăpîn pe loviturile de 
care a oprit atacurile 
la fileu ale adversarului
6-3 pentru Năstase.

Aceeași ambianță de 
doua parte, unde superioritatea ro
mânului se majorează de la ghem 
la ghem. Break din start, apoi re
tururi excelente în ghemul 7. cînd 
Năstase se distanțează categoric. 
Memorabil rămîne ultimul ghem, 
cînd Smith contraatacă disperat — 
pe serviciul lui Năstase — dă un 
voie excepțional, dar la mingea ur
mătoare este pasat uluitor pe lung 
de linie și apoi, practic, depune 
armele : 6-2.

în setul trei se petrec lucruri 
insolite. Arbitrul rectifică de cîteva 
ori scorul, 
de marcaj, 
nedumeriți, 
scor — cu 
de sportiv, 
ori în meci — cedînd o minge lui. 
Smith. Românul cîștigă, c« break, 
acest prim ghem, dar își pierde 
mult din concentrare. Asistăm la o 
revenire puternică a americanu- 
lui, acest iscusit mînuitor al tno- 
mentelor-cheie, din meciurile cu 
mare miză. Năstase servește la 3-2

arătat mai 
pasing, cu 
dezlănțuite 
său. Scor :

joc în a

în dezacord cu tabela 
iar cei doi jucători sînt 
Năstase corectează un 

acel gest al său extrem 
repetat de mai multe

Și are 40-30. dar este egalat și în
trecut prin voleuri superbe ale ad
versarului. Un break care zdrunci
nă pentru moment moralul jucăto
rului nostru. Se pierde setul (3-6), 
se intră într-o pauză fără reale re
laxări.

După reluare, asistăm îngrijorați 
la o scădere amenințătoare în fla
căra jocului lui Năstase. El pare 
exasperat de neșansă, de dîrzenia 
de granit califomian a acestui ad
versar de neclintit. Amintirea ne
fastă a înfrîngerii din „Cupa Da
vis" planează parcă pe acest teren 
roșu de plastic. Pierde net (2-6), 
după ce văzuse că breakul din pri
mul ghem nu se mai poate reface 
și sperind poate că, dacă începe cu 
serviciul său, are mai 
in setul decisiv.

Anticipare salvatoare, 
ricanul este 
start. Smith dă și semne de obo
seală, după efortul său extraordi
nar de a acoperi întreaga arie a 
loviturilor trimise peste fileu de 
Năstase. își pierde serviciul în ghe
mul doi (3 pasinguri excepționale 
ale lui Ilie) și este condus apoi cu 
3—0. Din acest moment se 
nează orizontul pentru Ilie 
se Acesta nu-și mai 
ciul (într-un ghem 7

tat. Smith este necruțător pasat la 
minge de break) și avansează ire
zistibil spre victorie. La capătul 
a 2 ore și 45 minute de joc, cifrele 
luminoase ale tabelei de marcaj 
de la „Blau Grana" anunță lumii 
întregi : NĂSTASE — SMITH 
6—3, 6—2, 3—6. 2—6,

In etapa a 13-a a campionatului, der- 
byul budapestan a programat meciul 
dintre Ferencvaros și M.T.K. Meciul s-a 
încheiat la egalitate : 0—0. tn schimb, 
Ujpești Dozsa a surclasat formația din 
Pecs (5—1) și a trecut în fruntea cla
samentului datorită golaverajului mai 
bun decît cel al lui Ferencvaros. Am
bele au acum 19 puncte. Vasas a repur
tat o prețioasă victorie în deplasare 
(2—0 cu Komlo) și ocupă acum locul 
al patrulea cu 16 p. la egalitate cu 
Honved, care a pierdut jocul cu Szeged 
(1—2). Alte rezultate : Tatabanya — Sal- 
gotarjan 2—1, Csepel — Diosgybr 2—0, 
Zaiaegerszeg — Egyetertes 2—2. Video
ton — Gyor 2—1.

L. NISZKACS

R. F. a

6—3 !

BUCHETUL VICTORIEI...

dominat

bune șanse

câci ame- 
la ultimul

pierde 
acerb

lumi- 
Năsta- 
servi- 
dispu-

Să reamintim. în succintă re- 
capitulare, coordonatele cifrice ale 
victoriei obținute de Ilie Năstase 
în „Turneul Campionilor" : 5 me
ciuri susținute — 5 cîștigate; nici 
un set pierdut pînă în finală (9-0); 
set-avcra.i total 12-2; decizie cate
gorică în finalul întîlnirii decisive 
cu Stan Smith — ultimul set cîș- 
tigat cu 6—3 și ultimul ghem la 
zero ! Rar s-a văzut în turneele de 
teniș un învingător mai detașat.

Ultimele imagini de la Barcelo
na... După a doua festivitate de 
premiere, Ilie Năstase vorbește în 
fața microfonului. Cîteva cuvinte, 
marcate de emoție, de oboseala e- 
fortului. Dar strălucind de bucuria 
succesului înscris în palmaresul 
său și al sportului românesc.

O singură 
registrat în 
lui vest-german. Fortuna Dusseldorf a 
dispus la Bremen de Werder cu 3—1 
și a rămas la aceeași diferență de pri
mă clasată Bayern Miinchen, victorioa
să și ea pe teren propriu în partida cu 
Kickers Offenbach. Gazdele au marcat 
prin Milller (2) > șl Beckenbauer, în timp 
ce oaspeții prin Sigi Held, in ultimul 
minut de joc. O victorie categorică a 
obținut formația lui Weisswelller, Bo
russia Mbnchengladbach. care deși fără 
Netzer (accidentați a dispus cu 5—2 de 
F. C. Koln. Heynckes în mare dispozi
ție a Înscris trei goluri pentru învingă
tori. Alte rezultate : Rot Weiss Ober
hausen — V.f.t,. Bochum 1—1. Ein
tracht Frankfurt — V.f.B. Stuttgart 2—1, 
Wuppertaler S.V. — Hamburger S.V. 
5—1, Schalke 04 — M.S.V. Duisburg
1—1, Eintracht Braunschweig — F. C. 
Kaiserslautern 0—0. Herta B.S.C, — Han
nover 96 2—1.

In clasament : Bayern Miinchen con
duce cu 27 p urmată de Fortuna Dus
seldorf 23 p. Wuppertaler S.V. 20 p, 
F. C Koln 19 p, V.f B. Stuttgart 19 p, 
M.S.V. Duisburg 18 p. etc.

tn clasamentul golgeterilor pe primul 
loc continuă să se afle Gerd Miiller 
(Bayern Miinchen) cu 19 goluri marcate, 
urmat de Wunder (M.S.V. Duisburg șl 
Heynckes (Borussia Mbnchengladbach) 
cu cîte 12 goluri.

JOACHIM NEUSSER

GERMANIEI : ETAPĂ
LINIȘTITĂ...

victorie în deplasare s-a în- 
etapa a 16-a a campionatu- 

Fortuna DUsseldorf 
cu

Fază clin meciul Ferencvaros — Vasas (2—3) desfășurat într-una din eta
pele precedente ale campionatului maghiar, Mucha (Ferencvaros) și Torol. 

pentru balor(Vasas) în luptă

AL
1.
2.

CLASAMENTUL FINAL 
„TURNEULUI CAMPIONILOR14

ILIE NĂSTASE (România) 5 victorii
Stan Smith (S.U.A.) 4 v;

3. Jimmy Connors (S.U.A.) 3 v;
4. Tom Gorman (S.U.A.) 2 v;

5—6. Manuel Orantes (Spania) și Jan Modes (Cehoslovacia) 1 v.
7—8. Andres Gimeno (Spania) și Bob Hewitt (R.S.A.) 0 v.

AGENȚIILE INTERNAȚIONALE DE PRESĂ 
COMENTEAZĂ VICTORIA LUI ILIE NĂSTASE

la Barcelo-Comentînd finala de 
na, corespondentul agenției FRANCE 
PRESSE notează printre altele : 
„Românul Ilie Năstase a cîștigat in 
mod strălucit Turneul campionilor. 
Partida sa cu americanul Smith a 
fost de excelent nivel, aprig dispu
tată și a ținut viu interesul celor 
5000 de spectatori timp de 2 ore și 
45 de minute. Năstase și-a adjude
cat relativ ușor primele două se
turi, apoi am asistat la o revenire 
puternică a lui Smith, dar în setul 
decisiv Năstase a jucat formidabil

și a încheiat, cu mingi imparabile, 
partida în favoarea sa“.

„Năstase a jucat mai bine, lovi
turile sale au fost mai precise, 
passing-urile splendide și derutan
te" — subliniază comentatorul a- 
genției REUTER.

„Finala turneului de la Barce
lona, scrie comentatorul agenției 
U.P.I., a fost un festival de tenis 
în care românul Ilie Năstase și-a 
luat o revanșă convingătoare asu
pra lui Stan Smith".

CEHOSLOVACIA : EGALITATE 
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Iată clasamentul canwionatulul ceho
slovac după terminarea primei părți a 
întrecerii. De menționat r 
favorabilă a unor formații

1. Spartak Tmava
2. Tatran Preșov
3. Z.V.L. Zilina
4. V.S.S. Kosice
5. Lokomotiv Kosice
6. Dukla Praga
7. Sparta Praga
8. A.C. Nitra
9. Slovan Bratislava

10. Spartak Hradec 
Kralove

It. Union Teplice
12. Skoda Plzen
13. Trinec
14. Zbrojovka Bmo
15. Banik Ostrava
16. Slavia Praga

ANGLIA: ARSENAL
2—1

— Leeds United 2—1 ; Coventry City — 
Everton 1—o : Leicester City — West 
Bromwich Albion 3—1 ; Liverpool — Bir
mingham 4—3 : Manchester City — Ips
wich 1—1 ; Noru’ich — Manchester Uni
ted 0—2 : Southampton — Tottenham
Hotspur 1—1 ; West Ham United — 
Newcastle 1—1 : Wolverhamnton Wande
rers — Derby County 1—2. In clasament 
conduce Liverpool cu 30 p. urmată de 
Arsenal cu 27 d si Leeds — 26 p.

ITALIA : LAZIO ÎN FRUNTE

pectiv Villa). Napoli — Verona 1—1 
(Bergamaschi — autogol, respectiv Ja- 
comuzzi). Ternana — Roma 1—4 
tropasqua, Capellini 2, Cordova, 
pectiv Spadoni).

In clasament conduce Lazio cu 
urmata de Inter și Milan cu cîte 
Roma și Juventus 11 i®. Fiorentina 
etc.

uyias- 
res-

15 p.
13 p.
io p_-

CtSARE TRENTINI

poziția puțin 
din Praga.
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LEEDS

în campionatul englez au fost înre
gistrate următoarele rezultate : Arsenal

Comportarea surprizător de bună a 
formației romane Lazio continuă- să fie 
comentată de iubitorii fotbalului italian, 
ieri. Lazio a dispus de Cagliari cu 2—1. 
Si continuă să conducă în campionat ! 
Dar. lupta a fost echilibrată și victoria 
romanilor a fost semnată abia în mi
nutul 90 de Chinaglia. Tn echioa lui 
Riva (Cagliari) a reintrat si Domen- 
ghini. după o lungă absentă. Firește, 
se vorbește că în viitor. Cagliari va 

rol fruntaș în campionatul 
altă formație din capitala Ita- 
în mare formă. Roma a dis- 

în deplasare de Ternana cu 
fine, Juventus a cîștigat der- 

în timp ce

juca un 
Italiei. O 
liei este 
pus ieri 
4—1 ! In 
byul etapei cu Fiorentina.
Milan a dispus de ultima clasată, Samp- 
doria cu 3—1 Iată rezultatele si auto
rii golurilor : Atalanta — intemazjo- 
nale 0—0. Bologna — Torino 1—0 (No
vellini), Juventus — Fiorentina 2—1 
(Haller, Altafini, respectiv Saltutti). La- 
nerossi — Palermo 1—1 (Montefusco. 
respectiv Vallongo), Lazio — Cagliari
2— 1 (Garlaschelli, Chinaglia respectiv 
Pulici autogol), Milan — Sampdoria
3— 1 (Benetti, Chiarugi, Sogliano. reș-

ȘTIRI ® REZULTATE
9 Cunoscutul jucător brazilian Edu. 

inter-stînga al echipei F C. Santos. în 
care joacă si celebrul Pele. riscă să fie 
suspendat pe o perioadă de un an. în 
cursul meciului de campionat Nacional 
(Manaos) — Santos, el l-a lovit în plex 
cu cotul pe un arbitru de tușă Comi
sia de disciplină se va reuni, miercuri,, 
pentru a analiza acest caz. Sînt convo- 
cați ca martori doi reporteri de radio 
și doi fotografi.

e Selecționata Republicii Arabe Egipt 
s-a calificat pentru turneul final al 
Campionatului de fotbal al Africii. Tn 
clasamentul final al grupei a 6-a preli
minare. echipa Republicii Arabe E?ipt 
s-a situat ne primul loc, cu 5 punc+’e, 
fiind urmată de Uganda — 3 puncte. So
malia — 3 puncte și Kenya — 1 punct, 
în ultimul meci din cadrul acestei gru
pe. fotbaliștii egipteni au învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) formația Kenyei.
• Intr-un meci contînd pentru ..Cupa 

Europei centrale", echipa Tatabanya a 
întâlnit pe 
liană F. C. 
au obținut 
(3—0) prin 
(min. 17) și Takacs

teren propriu formația ita- 
Bologna.
victoria
golurile

Fotbaliștii maghiari 
cu scorul de 3—0 

marcate de Gdrocs 
(min. 28 și 35).
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