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STEAUA A TRECUT DIN NOD IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
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AU CÎȘTIGAT CITE 3 LOCURI ® EFICACITATEA A ÎNREGISTRAT O CREȘTERE • PRIMA VICTORIE A CRAIOVENILOR DUPĂ 5 SAPTAMÎNI • STEAGUL ROȘU A 

MARCAT PRIMUL GOL ÎN DEPLASARE • DOUA PENALTY-URI, TRANSFORMATE, PENTRU CLUJENI
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DOUĂ NOI IMPORTANTE OBIECTIVE 
INDUSTRIALE LA TECUCI

Angajați plenar în marea întrecere 
socialistă desfășurată In cinstea ani
versării Republicii, harnic» construc
tori de la Șantierul 3 al trustului județean și Șantierul „Moldova" Tecuci 
— au predat beneficiarilor două im
portante obiective industriale. Este 
vorba de prima capacitate de produc
ție de la fabrica de ambalaje meta
lice si noua fabrică de pîine. Fabrica 
de pîine a intrat în producție cu 30 
de zile înainte de termen, întregind 
zestrea economică a municipiului 
Tecuci. Este o unitate moderna, do
tată ou agregate mecanizate și cu o

SUCCtSflE HUNtDOKNIlflR
în aceste zile premergătoare marii 

sărbători a poporului nostru, cea de-a 
25-a aniversare a Republicii, oamenii 
muncii din județul Hunedoara rapor
tează însemnate succese.

Astfel, economia județului înregis
trează un soor de producție Indus
trială de 10,2 la sută, în comparație 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, plusul fiind obținut în 
principal pe seama creșterii produc
tivității muncii.

în primele 11 luni ale acestui an 
s-au produs peste prevederile plani
ficate 49 milioane KWh energie e- 
lectrică, 33 400 tone fontă, 58 000 tone 
cocs metalurgic. 27 000 tone oțel , (din 
care peste 9 500 tone oțeluri aliate), 
19 000 tone laminate, 2 500 m.c. che
restea s.a.

Pînă la data de 1 decembrie, 10 u- 
nități economice își îndepliniseră pla
nul anual. Ion JURA — coresp.

capacitate de 21 tone în 24 de ore; 
Ea produce în momentul de față șase 
sortimente. Cele două linii tehnolo
gice intrate în funcțiune la fabrica 
de ambalaje, asigură necesarul pentru 
toate -unitățile din țară. întregul pr 
ces tehnologic este 'SUtorn'atiziSt.

T. SIRIOPOL — coresp. județean 

FRUNTAȘI ÎN MUNCĂ 
Șl SPORT

Colectivul de muncitori, ingineri șl 
tehnicieni de la Șantierul naval Braila 
a realizat în primele 11 luni ale anu
lui producția globală intr-un procent 
de 100,7 la sută, iar producția marfa 
— 122,3 la sută. Planul pe 1972' va 
fi îndeplinit pînă la 15 decembrie, 
la producția marfă, și pînă la 25 de
cembrie, la producția globală. Tot în 
această perioadă, primul cargou de 
4 500 tone a fost mutat din -poziția de 
lucru pe cala de lansare, începîndu-se 
construcția celui de al doilea vas - 
maritim de același tonaj. Aceste lu-) 
crări erau planificate pentru trimes
trul I al anului 1973 !

La frumoasele realizări ale șantie
rului brăi-lean și-au adus o substan
țială contribuție sportivii acestei mari 
unități economice. Pe panoul frunta
șilor figurează fotbaliștii Radu Gheor- 
ghe si Nicu Vlad, boxerul Costică 
Ciocan, autorii -unor însemnate ino-

_n afara orelor de producție tine
rii șantierului au prestat numeroase 
ore de muncă voluntară la amenaja
rea noului complex sportiv

Traian ENACHE — coresp. județean

Foto : Dragoș NEAGU
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In bună dispoziție de joc. Aclenei 
i .magine, depășindu-t pe N. Io- 

nescu și Cozarek) a fost ieri cel mai 
periculos atacant de la Steaua
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(1-0) 
(1-1) 
(0—0) 
(1—0) 
(1—0) 
(1-0) 
(0—0) 
(1-0)

25—12
21— 15 
18—16
22— 18 
12—10
15— 13
19— 19
16— 9 
21—16 
12—10 
16—16
20— 24

9—14 
14—26 
12—20 
14—28

— A. S. ARMATA
— UNIV. CRAIOVA
— S. C. BACAU
— FARUL
— STEAUA
— SPORTUL STUDENȚESC
— „U" CLUJ
— F. G ARGEȘ

GOLURI : Boznai (Jiul) 
GOLURI : Năstase (Steaua) 
GOLURI : Pescaru (Steagul roșu) 

1 din 11 m
6 GOLURI : Troi (F.C. Argeș). Du

mitru (Steaua), Dumitrache (Dina
mo), M. Sandu (Sportul studențesc). 
Marcu (Univ. Craiova), iordănescu 
(Steaua), Oblemenco (Univ. Craiova) 
— 1 din 11 m, Luc?scu (Dinamo) —
I din ii m, Naghi (A.S.A.) — 2 din
II m.

5 GOLURI: Mureșan (A.S.A.), Dem- 
brovschi (S.C. Bacău) — 1 din 11 m, 
Mulțescu (Jiul) — 1 din 11 m, Adam 
(C.F.R. Cluj) — 2 din 11 m.

4 GOLURI : Kun (U.T.A.), D. Po
pescu (Dinamo). Radu (F.C. Argeș), 
Munteanu („U“ Cluj), Hajnal (A.S.A.) - 
Ion Constantin (Petrolul), Țegean 
(C.F.R. Cluj). Țarălungă (Univ. Cra
iova) — 1 din 11 m, Beldeanu (C.S.M. 
Reșița) 2 din 11 m.

muncitori, ingineri șî

vatii.
In

D eși au existat multe momente de „suspense 
meciurile penultimei etape a Diviziei A, p:-< 
urmă totul a reintrat în normal, cu eneptic 

tidei de la Constanța, care cvea să oducă foibc ș 
de la CS.M. Reșița un punct nesperat, core cr putea 
avea o importanță deosebită cînd va veni nx 
socotelilor finale.

Campionatul, în orice coz, continuă să se cest 
sub semnul echilibrului— instabil, mai ales în zo-a 
superioară, unde, de altfel, s-o înregistrat o n 
schimbare a liderului, Dinamo cedi nd șefia Stelei, 
puțin pînă Io etape viitoare I Ca și în e*cpe e prece
dente, această schimbare o fost in funcție de cvc--p 
jul sau dezavantajul terenului și prabab I că cces» fac
tor va fi determinant în stabilirea „campioane ce 
toamnă', și cu prilejul ultimei efepe o turului, pe cere 
o vom urmări joi. Surprinde, totuși, dificultatea cu care 
° cîștigat Steaua, cu un minut înainteo fluierului finei, 
în urma unei lovituri libere acordate de arbitru, fără

nu treec-e sc
-

C— «DC - CC”- .
io 1e-zD ce
de Wer cec * o
r oe recjperct-

f -irTi-Ț. *— - w. CC - studențesc c mai 
pierdut m P--U e a ceie putina Ic care mai spera. 
Ceea ce a ogc~ st, u va fi greu sc- c -igă în retur, 
în afara "nor succese in lanț, ce genul celor care ou 
punctat p-cionantc aventură a GFJt-aiui, din cam
pionatul trecut. Probabil că si Sport,' o visează, 
aceste momente ae restrrște_ {1 BERAR, J

ÎNTRECERE DE MINIFOTBAL LA RM. VILCEA
C.J.E.F.S. Vîlcea, în colaborare cu 

Comisia județeană de fotbal_ și Cen
trul de inițiere de pe lîngâ asocia
ția sportivă „Chimia", a organizat în 
cinstea zilei de 30 Decembrie o inte
resantă competiție de minifotbal, re
zervată elevilor. Au luat parte selec
ționatele a cinci școli generale din 
oraș. Concursul s-a desfășurat sistem 
turneu pe distanța a 8 etape (tur- 
retu-r). Victoria a revenit formației 
Școlii generale nr. 1. Cupa golgete-

rului întrecerii a fost cucerită de 
elevul Fănel Răducanu (16 goluri) de 
la . Școala generală nr. 4. Un premiu 
special a fost oferit fotbalistului ou 
cele mai bune rezultate la învățătură. 
Acest trofeu al sîrguinței a fost îm
părțit de Sergiu Barba-cic (Școala ge
nerală nr. 5) și Marin Tuță (Școala 
generală nr. 2), care aveau medii e- 
gale.

F. GIORNOIU — coresp.

Campionatele naționale de volei

»

Șl RAPID. LA FEMININ. PE PRIMELE LOCURI

Crosul „Tînărul dinamovist" a adus ieri pe stadionul Dinamo peste 150 
de elevi din școlile bucurcștene

Ieri, in Parcul Dinamo REZULTATE TEHNICE
A

întreceri spectaculoase de cros
Duminică dimineața, pe aleile par

cului sportiv Dinamo s-a desfășurat 
întrecerea finală a celei de-a treia 
ediții a Dinamoviadei de cros, com
petiție rezervată reprezentativelor 
județene din asociațiile sportive Di
namo. Alergarea, disputată pe un 
traseu în lungime de 4 000 m, a reu
nit la start peste 70 de concurenți 
din toate județele țării, calificați 
pentru faza finală în urma etapelor 
preliminarii ale competiției. Deși 
timpul a fost friguros, toți partici- 
panții au făcut eforturi lăudabile. 
Bine îndrumați, ei își pot valori
fica aceste aptitudini și — cine 

auzi, poate, deștie ? — vom mai 
unii dintre ei.

Remarcăm buna 
gurată de clubul 
București, precum 
acorda numeroase 
clasați.

Rezultate tehnice : 1. Alexandru 
Deneș (Asociația sportivă Dinamo 
Brașov), 2. Marin Toma (As. sp. Di
namo Buzău), 3. Costel lancu (As. 
sp. Dinamo București), 4. Arcadiu 
Căluș (As. sp. Dinamo Sibiu), 5. Ion 
Cîmpeanu (As. sp. Dinamo Galați), 
6. Marcel Vicol (As. sp. Dinamo O- 
radea) ; clasamentul pe echipe (doi 
concurenți din fiecare asociație) :
1. Asociația sportivă Dinamo Bucu
rești echipa I (G. lancu, V. Preda),
2. Asociația sportivă Dinamo Oradea 
(M. Vicol, I. Rus), 3. Asociația spor
tivă Dinamo Timișoara (T. Brandl, 
V. Kaniszay), 4—5. Asociația spor
tivă Dinamo Buzău și Asociația 
sportivă Dinamo București echipa a

organizare asi- 
gazdă, Dinamo 
și ideea de a 
premii primilor

II-a, 6. Asociația sportivă Dinamo 
Slobozia.

înaintea crosului -Dinamoviadei" 
s-au desfășurat citeva alergări re
zervate copiilor (din sectorul ID și 
juniorilor (din toate sectoarele) din 
Capitală, în cadrul cupei -Tînărul 
dinamovist", întrecere organizată în 
cinstea celei de-a 25-a aniversări a 
Republicii. Iată rezultatele: copii 
(cl. V—VI) ; 1. Gh. Dobre (șc. gen. 30). 
2. Al. Matache (șc. gen. 84), 3. D. 
Ciobanu (șc. gen. 24) : copii (cl. VII— 
VIII) : 1. C. Dobrescu 
2. G. Dumitru (șc. gen. 
ciu (Gr. șc. Vulcan) ;
1. I. Trincă (Șc. prof.
2. D. Lungu (Șc. prof.
Vasilescu (Lie. 35) ; juniori I : 1. M. 
Zisulescu (Lie. Ion Neculce). 2. L. 
Popescu (lie. 32), 3. M. Hener (lie. 
de Construcții).

MASCULIN : Steaua — Universita
tea Cluj S—1 (7, —14, 7, 3), Electra 
— Universitatea Craiova 1—3 (13, 
—14, —6 —8), Progresul — Politeh
nica Galați 3—1 (10. 12, —3, 12), Viito
rul Bacău — Tractorul Brașov 3—1 
(5, —7, 14. 14), Dinamo — Rapid 3—2 
(—12, 3, 10, —13) — disputat 
noiembrie, LE.F.S. — Voința

MASCULIN
1. Dinamo
2. Steaua

I.E.F.S. 
Viitorul 
„U* Cluj 
Rapid 
^Uu Craiova 
Progresul

9. Politehnica
10. Tractorul
11. Electra
12. Voința

3.
4.
5.
6.
7.
8.

A

la 6
Arad

3—0 (10. 14, 12) — disputat !a 27 
noiembrie.

FEMININ : I.E.F.S. — Medicina 3—1 
(—7, 8, 14, 3), Dinamo — Universita
tea București 3—0 (1, 3, 4), Farul 
Constanța — Ceahlăul P. Neamț 3—0 
(10, 6. 5), C.S.M. Sibiu — Universita
tea Cluj 2—3 (13, —4, 8. —7, —13), 
Constructorul — Rapid 0—3 (—9, —10, 
—8) — disputat la 4 decembrie.

CLASAMENTE
FEMININ

(șc. gen. 28), 
25), 3. I. Ne- 
juniori II : 

Electronica), 
I.T.B.), 3. M.

11
11
11
11
10
11
11
10
11
11
11
11

11
9
7
6
6
5
5
5
4
4
2
1

0
2
4
5
4
6
6
5
7
7
9

10

33: 5 
29:13 
24:17 
22:23 
21:17 
24 :25 
21:22 
21:18 
20:23 
16:28 
11:30
9:30

zz
20
18
17
16
16 
IC
15
15
15
13
12

1. Rapid
2. Dinamo
3. I.E.F.S.
4. Penicilina
5. „U” Timișoara
6. Medicina
7. Constructorul
8. „U“ Cluj
9. Farul

10. Ceahlăul
11. C.S.M.
12. „U“ București

1
2
4
1
3
5
4
6
8
9

10
11

32: 5 21 
30:13 20 
26:18 
26: 7 
22:15 
23:16 
20:14 
19’24 
11:25 
7:29 
6:31 
8:33

18
17 
J7
17
16
16
14
13 
12
11

de Ia ora 18-30,• Azi, la Ploiești,
se dispută meciul Universitatea Cluj 
— Progresul, contînd pentru etapa a 
VIII-a.

0 ETAPA CALMA,
CU REZULTATE SCONTATE
• Steaua, lider autoritar de

Timișoara 
etapă, se

• Meciul Universitatea
— Penicilina, din această _
va disputa la 13 decembrie, iar întîl- 
nirea Penicilina — Constructorul la 
19 decembrie.

Cu partidele etapei de ieri s-a 
încheiat prima jumătate a campio
natelor naționale de volei. Prime
le locuri au fost ocupate de for
mațiile DXNAMO, în întrecerea 
masculină, și RAPID, în disputa 
feminină. Ambele echipe au dove
dit o formă constantă, omogenita
te a sextetelor, ceea ce le-a per
mis să aibă evoluții bune în aproa
pe toate partidele turului. Cei doi 
antrenori. George Eremia și Davila 
Plocon, au știut să-și conducă și 
în această ediție, ca și în cea pre
cedentă. echipele spre victorie. De 
altfel, setaverajul cu care au în
cheiat aceste formații cele 11 me
ciuri (33:5) — Dinamo și 32:5 — 
Rapid) este concludent în privință 
modului în care au abordat fie
care joc.

Dacă Dinamo este un lider au
toritar, principalele urmăritoare, 
Steaua și I.E.F.S., aflîndu-se la 
două și, respectiv, patru puncte

Emanuel FĂNTANEANU

(Continuare tn pag. a 4-aj

La Galați, în turul trei al campionatului de hochei

DINAMO Șl STEAUA, DIN NOU LA EGALITATE
GALAȚI, 10 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru). Două meciuri e- 
gale, chiar o simetrie de scor s 
3—3, două partide dinamice, fru
moase, cu lungi perioade de ho
chei curat, au asigurat un final 
atractiv acestui tur al campionatu
lui, organizat aci, pe malul Dună
rii. Jocul derby al întrecerii pen
tru titlu nu a dat nici de această 
dată (în turul precedent 2—2) cîș- 
tig de cauză vreuneia din cele două 
vechi rivale și pretendente la pri
mul loc, Dinamo și Steaua. Acest 
fapt, ca și egalul din partida „se
cunzilor- mărește și mai mult in
teresul cu care este urmărită prin
cipala competiție internă la hochei, 
în care, după runda gălățeană, e- 
chipele și-au păstrat „cuminți", cu 
toate că au luptat din toate pu
terile, pozițiile din clasament.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DUNĂREA GALAȚI 3—3 
(0—1, 2-1, 1-1)

Cele două formații, numărînd în 
componența lor multe elemente ti
nere, aflate în plină afirmare, nu 
s-au menajat deloc, disputîndu-și

cu ardoare șansa de a se instala 
pe treapta a treia a podiumului 
laureaților întrecerii.

Partida a început cu un gol sur
prinzător. în min. 3 Jere a întîr- 
ziat cu punctul în lama crosei, 
Curelaru i l-a... suflat, s-a dus 
glonț spre poartă și a înscris. Pînă 
la sfîrșitul reprizei ocaziile au al
ternat la ambele porți, S. C. 
Miercurea Ciuc beneficiind de o 
superioritate numerică (min. 14) 
cînd a fost la un pas de a obține 
egalarea. în repriza secundă o ac
țiune laterală a lui Ciobotaru și o 
pasă excelentă a acestuia l-a pus 
pe Olenici în poziție foarte bună 
și scorul a devenit 2—0 pentru 
Dunărea (min. 26).

Acesta a fost momentul hotărî- 
tor al meciului, cînd Dunărea a dat 
impresia că va cîștiga. Dar două 
eliminări consecutive au lăsat pe 
gălățeni doar cu 3 jucători de cîmp 
pe gheață și Vacar a redus din 
handicap (min. 29), iar după nu
mai 2 minute Oswath a adus ega
larea : 2—2 (min. 31).

în ultima repriză, chiar de la 
început, Ciobotaru a repetat cursa 
pe extremă, a pasat la fel de pre

cis și Iordan a adus din nou avan
taj pentru Dunărea (min. 42). O 
nouă eliminare a facilitat echipei 
din M. Ciuc egalarea (Rallo, min. 
46), după care, Dunărea a avut 
timp de 6 minute un om în plus, 
însă era evident că forțele fizice 
ale gălățenilor se epuizaseră și 
scorul nu a mai putut fi modifi
cat. Au arbitrat bine O. Barbu și 
Gh. Mureșan (ambii București).

DINAMO — STEAUA 3—3 (0—0, 
1—3, 2—0)

Poate că niciodată în ultimii ani 
partida dintre aceste două forma
ții fruntașe ale hocheiului nostru 
nu a dat Ioc la o dispută așa de 
îndîrjită ca acum. Din acest punct 
de vedere pronosticurile s-au do
vedit exacte, întrecerea de vîrf a 
campionatului dovedindu-ne că este 
un derby în adevăratul înțeles al 
cuvîntului. Chiar dacă partida s-a 
încheiat din nou la egalitate, nu se

Călin ANTONESCU

(Conîinuare In pag, aia)

toamnă, a trecut și de C.S.M. 
Sibiu • Sportul studențesc a 
cîștigat la Suceava • Poli
tehnica lași învinsă la Birlad

STEAUA — C.S.M. SIBIU 16—4 
(10—0). Stadionul Ghencea din Capi
tală a găzduit derby-ul etapei a XII-a 
a campionatului divizionar, meciul 
dintre Steaua și C.S.M, Sibiu. Acea
stă întîlnire — desfășurată pe frig, 
teren alunecos și o ceață londoneză 
— a atras mulți spectatori. Firesc, 
întrucît evoluau Steaua — lidera de 
toamnă a campionatului — și C.S.M., 
o echipă provincială cu o frumoasă 
carte de vizită (locul 5 în clasament). 
Partida a plăcut, mai ales în prima 
repriză. Steaua a început puternic, 
hotărîtă să demonstreze că locul pe 
care-1 ocupă nu poate fi contestat de 
nimeni. Și, după... 5 minute era 10—0! 
în min. 3 Teleașă, frumos pus în 
cursă, n-a mai putut fi oprit și a 
realizat o încercare transformată de 
Corneliu (6—0). După alte două mi
nute, la un nou atac, sibienii împre
surați, se „bîlbîie" la culcarea unui 
balon și Suciu (Steaua), reușește ceea 
ce nu fuseseră în stare cei amintiți. 
Deci, iar o încercare și scorul a de
venit 10—0. întreaga repriză a 
fost interesantă ca spectacol. Steaua 
a dominat, a jucat bine pe înaintare, 
linia de trei-sferturi a combinat spec
taculos; C.S.M. Sibiu s-a apărat dîrz, 
placînd excepțional. Și scorul a ră
mas pînă la sfîrșitul primei părți cel 
stabilit în min. 5.

Foto : V. BAGEAC

Florescu (Dinamo) 
lansează un atac...

La reluare, C.S.M. apare ca renăs
cută și timp de 10 minute stă numai 
în terenul militarilor. în acest timp, 
sibienii obțin nu mai puțin de 3 lovi
turi de pedeapsă pe care însă Mun
teanu, lipsit de forță, le ratează. (Ce 
păcat câ sibienii nu au un jucător 
care să poată valorifica asemenea lo
vituri !). Evident, însă, Steaua și-a 
revenit repede, dîndu-și seama unde 
o putea duce starea de apatie în care 
„căzuse". în min. 62 Braga a realizat 
o încercare spectaculoasă pe care 
Durbac a transformat-o și: 16—0. 
Rugbyștii militari au greșit însă în 
min. 77 și sibienii prin Vintze reușesc 
o încercare: 16—4. Foarte bun arbi
trajul lui T. Witing căruia i s-au ali
niat formațiile: STEAUA: Durbac — 
Braga, Suciu (Vasilică), Enache, Te
leașă — Ionescu, Mateescu — Corne
liu, Postolache, Achim — Șerban, 
Pintea — Ciornei (Bucur), Munteanu, 
Cioarec. C.S.M. : Munteanu — Buțu, 
Lupaș, Popeț, Tudorică (Crîșmaru) — 
Tamaș, Rășcanu — Agavriloaie, Ma
nea, Ioniță — Prohor, Gangan (Cher- 
ciu) — Vintze, Cacoveanu, Gamboș.

VULCAN — PRECIZIA SACELE 
12—0 (6—0). Un meci cu o desfășu-

(Continuare in pag. a 2 a)

UN DAR, O BUCURIE... 

în „Luna cadourilor" un cadou placul 
șl util, pentru mici și mari,

ALMANAHUL SPORTUL 73 
...care vă oferă, in afara unei lecturi interesante, 

TOATE PARTIDELE MECIULUI 
FISCHER-SPASSKI
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7 BASCHET ÎN DERBYUL ETAPEI,

STEAUA A DISPUS DE UNIVERSITATEA TIMIȘOARA: 72-67
Meciurile de baschet disputate în 

cadrul campionatelor naționale le- 
tapa a IX-a la băieți, etapa a V-a 
la fete) s-au încheiat cu următoa
rele rezultate :

MASCULIN
un pune In fi

impus
tactică și au ciștiga: pe 
înscris : Tarău 19. Ocze- 

Dimancea 12,
12 pentru 
Minius 21,

Savu 12. 
învingători. 
Czmor 19 

8. Roxin 6
Sa va. Ocze- 
învingâtori.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
STEAUA 67—72 (30—36). La început, 
gazdele au avut inițiativa și au 
condus pînă în min. 16, monte.u. 
în care oaspeții au egalat (27—27 
în continuare, studenții au evolua: 
slab sub panouri și au fost impre- 
ciși în aruncările ia coș. în repr.zu 
secundă, baschetbaliștii de la Uni
versitatea au avut o revenire, ceea 
ce a determinat preluarea c 
cerii : 59—58. A fost, însă, un s 
piu foc de paie, deoarece în re- .', 
timpului bucureștenii și-au 
disciplina 
merit. Au 
lak 17, 
Gheorghe 
respectiv
Cîmpeanu 11, Mănăilă 
Gali 2. S-au evidențiat 
lak, Tarău, Pîrșu de la 
respectiv Minius, Cîmpeanu. Czrr 
Au arbitrat bine G. Dutka 5.1 7 
trutiu. (Ion STAN — coresc

I.C.H.F. — ACADEMIA MILI
TARĂ 75—64 (32—30). Joc deose
biți de disputat. I.C.H.F. nu s-a dis
tanțat decît din min. 37. E . - 
„curat" și avînd în Teodorescu și 
Antonia doi realizatori remarcabili, 
jucătorii de la Academia M 
au avut șanse de a-și apropia râe- 
toria, dar nervozitatea m .. 
în ultimele minute le-a test ; 
Sportivii de la I.C.H.F. au trecut 
prin emoții, însă plusul ce expe
riență s-a dovedit dec siv i_. mo
mentele 
tonescu 
dreescu 
șei 14, 
peanu 12 pentru învingă: - - 
tiv Antoniu 15, Teodorescu 
canu 11, Milea 2. Farcas 4. 
Marinescu 2, Mărginean.u 4 
bitrat bine N. Iliescu s 
Ciun. (F. SIMION

POLITEHNICA
POLITEHNICA CLUJ G—M <*— 
39). Jucătorii ambelor echipe aa ffr- 
cut risipă de energie injr-o par
tidă foarte disputată. Duri u- 1-- 
ceput echilibrat, clujenii retvesc să 
conducă în min. ÎS cu 36—3l La 
reluare, introducerea . _ Duot-w- a 
fost hotărâtoare. el dzrijada-si 
foarte bine coedapâsS. la asarf

hotărâtoare. Au înscris A 
1, Dikay 4. Bulat 14. A 
8, FI. Niculescu 14. Ml.
Tiidossi 6. Chicii 2. C1‘

24. ~j
Pape
As a

D. Cr
— ora*X
BUCUREȘTI -

1 HANDBAL
Programată inițial că se do£ă- 

șoare de-a lungul * trei ixje, ea*- 
petiția de -handbal feniaiB daCKb 
cu .Cupa Progresai* *-a eacaacg 
în întregime ieri, in sa^, : 
dr. Staicovia, sob fam hsr- 
neu fulger.

Modificarea program..ri a îmc 
determinată de neprezentarea e- 
chipei I.E.FS. la start. -tre.-T 
Cele trei formații icatrâe — Bapid 
București, Voința Odartoei k Pro
gresul — S-au ir.’’ * ’ - ; -
în cadrul ur. - p-.- - :•» l .
prize a cite 2* J? — .â» •

Spre satisfac .a =*-:-: - :

ega
Mo.

ceje so-uă Aruncă 
ieiar Aa ma
Lt, Pasa 3. /
Rssu 4. pe;

Tit Rama 1
Moisțn 16. Roman 15. Bans 14. Mol
dovan 2. Aa artitra: o ne N E «cu 
și A. Atanasescx (V. ADKIAN).

VOINȚA BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANTA 41—M <11—fa». Nu. 
nu «te n:<: o zreseelă. Acesta este

SP3T3 
rtSdâ r 
N T?

* *>

4

Ca C

ri A 
» fe- 
7 Fa- 
’.Ă I**l

4_
4

era :<M

ea

a Axk

lăta «. Sracu 4
Voința.

Pure îreanu 9.
Lcrsai 4 Po-

2. Al

r
■<

<

34

K

t

I

5»— 
<w -

î
9
a

•i 3». _"3l
IXleria

C-ssex» s-aj
care a

e,- - -Z— w*»——*

a.

ale victoriei. Baschetbalistele de la 
Rapid au avut inițiativa pînă în 
mi-.. 31 cînd scorul le era favora
bil la o diferență de 20 p. Stu
dentele au revenit în final, reușind 
să reducă din handicap. Au mar
cat : Suliman 25, Ion-Nicolae 9, 
Bonn 6. Racoviță 5, Basarabia 4. 
El. Pajtek 4. Tall 2 pentru Rapid, 
respectiv. Schnebli 11, Diaconescu 8. 
VLanyi 8, Goian 7. Grosskopf 6. 
Dsboși 2, Balogh 4. Au arbitrat 
bine C. Negulescu și I. Dinescu. 
(A. VASII.FSCU).

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ 66—35 (31—12). 
.Umbră-1 a echipei care a învins 
pe Rapid. Universitatea a fost o 
victimă sigură încă din primele mi
rt ut? m n. 11 : 2—20 !) în fața bas
ci* e-bal :s:elor de la Voința Bucu
rești. care au făcut doar un rodaj 
în vederea viitoarelor întîlniri. Au 
toscris: L. Rădulescu 10, T. Rădu- 
lescu 13. Bujduveanu 14, Varga 1, 
F.e-i.r.ger 8, Ionaș 10. Spînu 2, An- 
dreescu 8 pentru Voința, respectiv 
Neta 4. Pop 2. Anca 9. Călinescu 6, 
Fareaș 1. Petrușca 2. Muller 10, La
căt 1. Au arbitrat bine V. Bordeianu 
ș; S. Filoti.

CRISUL ORADEA — SĂNĂTA
TEA SATU MARE 87—49 (41—25). 
Foarte bine s-au comportat orăden- 
cele; sătmărencele. în schimb, au 
-iez Ijzior.at. Au marcat : Varga 24. 
Ducaș 17. Topor 17, Ghiță 14. Ba- 

12. Bodor 3 Dentru Crișul. res
pectiv Pop 14. Mihalik 12, Fiillbp 10, 
Pataki 7. Horvath 6. Au arbitrat 
b.r.e E. Sarossvi și A. Oara man. 
(V- SERE — coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — I.E.F.S. 
C—82 (35—39). Fără o jucătoare de 
rază. Lucaci (bolnavă) și cu Opri- 
c _ în formă slabă, gazdele au reu- 
j:-_ totuși. să-și țină adversarele în 
sah timp de o repriză. în cea de 
a doua, insă, pregătirea fizică și 
•ehnlcă și-a spus cuvântul. Au în- 

LSrincz 20. Opriciu 15. Bras- 
sai 11. Pa op 6. Novac 6. Marton 2, 
Abraham 2 pentru Voința, respectiv 
Par ca 21. Ta 16, Popov 13. Salcu 
: Ss-.b? 8. Nanu 8. Petric 8. Au 
arbitrat bine I. Știrbu și St. Grecu. 
<C. ALBU — coresp. județean).

se-

1_ Rapid 5 4 1 312—280 9
X Fo>?x Buc. 5 4 1 363—268 9
X IEF.S. 4 4 0 321—172 8
4- Vocaga Buc. 5 3 2 377—311 8
X Ur.iT. Timișoara 5 2 3 305—311 7
f -U* Clui 5 2 3 276—320 7

Crisul 4 2 2 258—243 6
Cxmssra clorul 514 240—317 6

Îl Tg. Mxireș 5 1 4 305—427 6
Xf- Sir_itatca 5 1 4 261—369 6

RAP© BtaREMI A CLCERIT ..CLPA PROGRESUL"
awC fa "turele yocur-Je au
SaaE arraex-re. g'Taerr.ee st presărate 
cx îwal~e faae speriari^mse. creeze 
XX axs de ~ew*L ier v;-zar. earo a 
t- t-g» V he *^5eL trzieul pas in 
?șe. urme aefaenorxict L Itoescu 
»-*r fa mare f -ruL. prar-
arirad ts joc soli =x& face orrga- 
«rw eedt fe par» ide de
tmorat. AX*ur de Ana Ssăncsel 
— aceă* ea de 'aasă au adapts — 
nuaeeeue Tcnccta Arnaraadet s 
Jeataa ^a»': Teo?'» ~axraare< rie- 

_ri*A ac o. ^rrrr aas. a£aed»-se 
'eajaxjc- a>

s-a prezentat și Voința 
notă bună pentru cei 
Progresul — care în-

rwgfatrase o oarecare revenire în ul- 
taae> jocuri din primul tur al cam- 
p.criatulu: a dezamăgit din nou.

laid remltatde Înregistrate : Ra
pid — Progresai 17—5 (10—1); Ra
pid — Vetaț* Odorhei 10—6 (5—6) ;

Odsrhei — Progresul 10—7

*z i 1. Rapid : X Voința O-
darbei ; X Progresul.
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Aruncă la coș Mariana Andreescu (Voința), una din autenticele talente 
ale baschetului nostru feminin. Fază din meciul Voința București — 
,V Cluj. Fote-, Dragoș NEAGU

RUGBY
(Urmare din pag. 1)

rare oarecum curioasă. Vulcan a în
vins — așa cum indica calculul hîr- 
tiei — dar modul cum a obținut a- 
ceastă victorie nu credem, că mulțu
mește pe suporterii metalurgiștilor. 
Pe un teren foarte greu, din cauza 
noroiului, mocirlei chiar (existentă pe 
unele porțiuni ale terenului), Precizia 
Săcele a dominat mult șl ar fi putut 
cel puțin să realizeze un meci egal. 
Mai rutinați, însă, rugbyștii de la 
Vulcan au contraatacat, prin acțiuni 
solitare cînd s-a ivit prilejul și au 
reușit să înscrie. Este interesant de 
arătat, de pildă, că în repriza secun
dă. jucată majoritatea timpului în 
terenul gazdelor, cei de la Săccle au 
beneficiat de nu mai puțin de 7 lovi
turi de pedeapsă (!) dintre care una 
chiar de la 22 m, pe centru. Toate 
însă au fost ratate. Incredibil ! Iată, 
așadar, pe realizatorii scorului: Ște
fan Ionescu (l.p.; tr.), Alexandru Io- 
nescu (l.p.căz.), Măntescu (încerc.). 
Bun arbitrajul lui Alexandru Lem- 
neanu.

Modeste FERRARINI
RULMENTUL BlRLAD — POLI

TEHNICA IAȘI 6—4 (0—0) Un joc la 
discreția gazdelor care, mai ales în 
prima repriză, au masat formația ie
șeană în propriul careu de 22 m. Cu 
toate acestea cei care au deschis 
scorul au fost ieșenii. La prima tre
cere în terenul gazdelor ei au reali
zat o încercare prin Marica (min. 78). 
In ultimul minut de joc, bîrlădenii — 
meritat—reușesc să ciștige meciul. 
Gherasim culcă balonul în spatele 
buturilor adverse, dorici transformă 
st 6—4. A arbitrat dr. Gabriel Eftî- 
mescu din Bucuețti. (Eliade SOLO
MON, coresp.)

O ETAPĂ CALMĂ, CU
ȘTIINȚA PETROȘANI — GRIVI- 

ȚA ROȘIE 15—3 (9—0) Partida deși 
s-a desfășurat pe un teren înghețat, 
a fost de bună calitate. Nota caracte
ristică a întîlnirii a fost aceea că 
țjazdele au dominat tot, timpul, creînd 
faze de frumos spectacol rugbystic 
mai ales pe linia de treisferturi. 
Deși tinăra echipă a Griviței Roșii a 
opus o dîrză rezistență, jucînd fru
mos pe alocuri, victoria studenților 
este absolut meritată. Au înscris 
pentru gazde: Fănculașanu (l.p.căz.; 
două trans.), Moroaie și Truță 
(încerc.) iar pentru oaspeți Simion 
(1. ped.). Foarte bun arbitrajul lui P.

Ionescu din București. (E. NEAGOE, 
coresp).

CLASAMENT

I. STEAUA 12 11 0 1 183— 50
2. Univ. Tim. 12 8 0 4 171— 49
3. Șt. Petr. 12 7 2 3 124— 51
4. Dinamo 12 7 o 3 139— 76
5. Vulcan 12 7 ii 5 80—114
6. C.S.M. Sibiu 12 6 i 5 64— 55
7. Rulmentul 13 6 0 7 66—116
8. Poli. Iași 12 5 3 4 63— 81
9. Farul 12 5 2 5 126— 86

16. Sp. stud. 12 5 2 5 95—111
11. Gr. roșie 12 3 3 6 89— 92
12. Gloria 13 1 5 7 67—116
13. Precizia 12 1 3 8 36—175
14. C.S.M. Suc.. 12 1 1 10 57—190

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
GLORIA BUCUREȘTI 13—3 (3—0).
Timișorenii au început partida fără 
Rășcanu și Suciu — accidentați. Deși 
au dominat repriza I, ei n-au reușit 
să fructifice însă nici una din _ oca
ziile avute, deschizînd scorul abia în 
min. 23 prin Duță (1. ped.). în re

ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A
CONSTRUCTORUL GALAȚI (m)_ PERFORMERELE ETAPEI
471 p d. — a schimbat scorul în 
favoarea echipei sale. Excelent s-a 
c-xnpontat de Ia Voința. Cornelia 
Grecescu — 471 p d. (I. HtRSU — 
coresp.).

FRIGUL BUCUREȘTI — PE
TROLUL BÂICOI 2399—2403 p d- 
Foarte bine au jucat sportivele 
d:n Băicoi. care avînd în Elena 
Birligea (421) și Elena Furtună 
(441) cele mai precise jucătoare 
au cîștigat două puncte prețioase. 
De la gazde s-a remarcat junioara 
CaLopia Băncilă — 439 q d-
(R. GEORGE — coresp.).

VOINȚA ORADEA — VOINȚA 
TIMIȘOARA 2375—2294 p d

VOINȚA TG. MUREȘ — VOIN
ȚA CRÂIOVA 2297—2253 P d

HIDROMECANICA BRAȘOV — 
RECORD CLUJ 2410—2246 p d.

INSTALATORUL BUCUREȘTI — 
GLORIA BUCUREȘTI 2354—2294 
p d.

VOINȚA CLUJ — U.T. ARAD 
2414—2214 p d.

MASCULIN

GLORIA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL GALAȚI 5044— 
5092 p d. Derbyul seriei Sud a re
venit. pe merit, gălățenilor, care 
au avut o formație mai emogenă 
și doi jucători in mare formă ; I- 
Băiaț — 9U7 și I. Tismănaru — 
358 p d. De la Gloria s-au eviden- 

Al. Cătineanu — 874 și A. 
?.’.a.-:u — 849 p d. (C. HAREA — 
coresp).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 5921— 
>495 p d- Gazdele n-au avut pro
bleme nici un moment, cîștigînd 
detașat la un scor sever. Doi din- 
tre popicarii echipei Constructorul 
au depășit cifra de 1000 p 
z — 1. Paraschiv (junior) 1029 
' P. Branch! 1031. De menționat 
că cel mai mic rezultat al gaz- 
deloc a fost de... 940 p d. (V. Pa

raschiv). Aceste cifre mari s-au 
obținut datorită pistelor arenei 
Constructorul, care au devenit ne
regulamentare. Echipierii Voinței 
au jucat șj ei bine, patru depășind 
granița celor 900 p d. în schimb, 
C. Voicu. unul dintre cei mai buni 
jucători ai Voinței, a fost în dez
acord cu ceilalți popicari, dobo- 
rînd numai 849 p d. Omul nr. 1 
al învinșilor a fost I. Păgideanu.
— 982 p d. (T.R.)

I.C. ORADEA — VOINȚA LU
GOJ 5212—5132 p d. Deși lugojenii 
Micoroiu și Rabotin au realizat 
954, respectiv. 922 p d ei au fost 
nevoiți să cedeze în fața echipei 
I.C.O., mai omogenă. De la gazde, 
în cea mai bună formă a fost 
Lang — 929 p d. (I. GHISA — 
coresp.),

ELECTRICA SIBIU — SPARTAC 
SATU MARE 5116—4715 p d. Gaz
dele au obținut o victorie ușoară, 
cu toate că au avut în formație 
doi juniori : G. Demeter (823) și 
B. Mihai (828). (I. IL1E — coresp.).

JIUL PETRILA — VOINȚA 
CLUJ 5075—4979 p d. Avansul luat 
de primul schimb al gazdelor — 
Torok 955 p d — a fost suficient 
pentru obținerea victoriei în fața 
fruntașei seriei Nord. De la Voința 
s-a remarcat Bice — 866 d d.
(B. STAICU — coresp.).

VICTORIA BOD — PETROLUL 
PLOIEȘTI 5603—5374 p d. Nici 
redutabilii popicari din Ploiești, 
campioni pe 1971—-1972, n-au re
zistat la Bod, unde datorită par
ticularităților pistelor nu cîștigă, 
de regulă, decît gazdele (G. LORAC
— coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — C.F.R. 
TG. MUREȘ 4996—4948 p d.

FLACĂRA CÎMPINA — LARO- 
MET BUCUREȘTI 5311—4912 p <1.

C.F.R. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
REȘIȚA 4785—4696 p d.

RAPID BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 5302—5155 p d.

PATINAJ -:f
O parre ci-me p&tfaatorîi artisriri

I <tn > toc-pc-erț: ai Imurilor
-

! hn TV-j-ys* aa —eze*.--at simbărâ sea- 
: ra. pe oaxncarxl c_z Poiana Brașov, 
I un renșx program demonstrativ. Nu-

DEMONSTRAȚIE
LA POIANA BRAȘOV

— ereși spectatori prezenți au aplau- 
□a: frumosul program efectuat de 
Beatrice Huțtiu. Gabriela Voica, Cor
nelia Picu, Mihaeîa Paraschiv, Dana 
Radulescu. Claus Schell, Daniel Țin- 
ghină și alții.

G. CAROL — coresp.

FINALA CAMPIONATULUI DE CALIFICARE

LA IAȘI, IN SALA SPORTURILOR
AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONIInaționali Sătești de trintă

IAȘI, 10 (prin telefon de Ia trimi
sul nostru).

Astăzi (n.r. — ieri) în Sala Spor
turilor din localitate s-au încheiat 
campionatele naționale de trintă. 
Așa cum relatam și în transmi
siunea anterioară, cu cît întrece
rile ajungeau în fazele superioare, 
cu atît partidele deveneau mai 
aprige, astfel că noii campioni na
ționali sătești au obținut titlurile 
doar cu prețul unor mari eforturi 
și înfruntînd adversari bine pregă
tiți. Aceste finale au constituit ul
timul punct — cel mai înalt — al 
unor pregătiri intense făcute pe 
parcursul unui an întreg. Cînd a- 
firmăm aceasta, avem în vedere 
atît înființarea unor noi centre 
sătești de trintă. cît și faptul că 
preocupările organelor județene, 
răspunzătoare de sportul în me
diul rural, acordă o atenție din 
ce în ce mai sporită dezvoltării 
acestei discipline.

După ce în seara precedentă 
participanții la finală aplaudaseră 
un foarte interesant program ar
tistic. prezentat de formații de a- 
matori, la Casa de cultură a tine-

REZULTATE SCONTATE
priza secundă presiunea gazdelor este 
tot mai insistentă, iar oaspeții fac 
față cu greu. Popovici și Zamfirescu 
reușesc cite o încercare — pe una 
din ele o transformă Iacob — și ti
mișorenii par mulțumiți de 15—0 pe 
care l-au realizat. Dar. Gloria, prin 
Gavriș (1. ped.) reușește să înscrie 
așa că scorul final este 15—3. A arbi
trat foarte bine FI. Tudorache din 
București (P. ARCAN, coresp. jud.).

C.S.M. SUCEAVA — SPORTUL 
STUDENȚESC 7—14 (4—10). Echipa 
locală n-a reușit să ciștige nici de 
astă dată pe teren propriu. A fost

REZULTATE TEHNICE: Dinamo 
— Farul Constanța 14—9 (0—1) î
Universitatea Timișoara — Gloria 

2„ 13—3 (3—0) ; Steaua — C.S.M. Si-
*s biu 16—4 (10—0); Știința Petroșani
28 _ Grivița Roșie 15—3 (9—0); Rul-
28 meniul Bîrlad — Politehnica Iași
26 6—4 (0—0); Vulcan — Precizia s»-
25 cele 12—0 (6—0); C.S.M. Suceava
25 — Sportul studențesc 7—14 (4—10).

ETAPA VIITOARE (17 deeem- 
,4 brie) : Farul — Știința Petroșani,

", C.S.M. Sibiu — Dinamo; Gloria —
-1 Rulmentul Bîrlad; Sp. studențesc
20 — Universitatea; Grivița Roșie —
17 C.S.M. Suceava; Precizia Săcele —
15 Steaua; Politehnica Iași — Vulcan.

a zecea înfrîngere din campionat. 
(C. ALEXA, coresp. jud.)

DINAMO — FARUL CONSTANȚA 
14—9 (0—3). Partida dintre Dinamo și 
Farul a meritat cu prisosință efor
turile spectatorilor ce au venit să ur
mărească o întîlnire ce se anunța 
încă de la început echilibrată. Par
tida începe în . nota de dominare a 
gazdelor, dar cei care vor conduce 
vor fi constănțenii : 3—0 prin lovi
tură de pedeapsă executată de Bucos 
(min. 39). După pauză, dinamoviștii, 
cu o linie de trei sferturi în vervă, 
reușesc să pună stăpînire pe joc. 
Atacuri susținute timp de un sfert 
de oră și se înscrie : Constantin (min. 
50), Baciu (min. 65) cite o încercare, 
Florescu (min. 65) o transformare. 
La scorul de 10—3, oaspeții încearcă 
reducerea handicapului, dar nume
roasele greșeli comise, — în special 
de înaintare — vor împiedica modifi
carea scorului. Doar Bucos va trans
forma o lovitură de pedeapsă în min. 
68 (10—6). Finalul întîlniri: prileju
iește o dispută aprigă. Bucureștenii, 
mai incisivi, speculează o greșeală a 
lui Grosu și înscriu din nou prin 
Constantin (min. 78 — încerc.) și Flo
rescu (trans.). Un minut mai tîrziu, tot 
Bucos va transforma o lovitură de 
pedeapsă pentru echipa sa. A arbitrat 
corect D. Pelegrino.

retuliți și a studenților din Iași, 
duminică dimineață semifinaliștii 
și finaliștii au pășit pe saltele, 
pentru întrecerile decisive. A ur
mat apoi festivitatea de încheiere 
și. eu acest prilej, organizatorii au 
oferit din nou ocazia de a fi fe
licitați pentru eforturile și cola
borarea lor. Le menționăm : Co
misia Sport Turism din cadrul Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, factorii de resort 
județean al organizației U.T.C., 
Consiliul Județean de Educație 
Fizică și Sport, Uniunea Județeană 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Consiliul Județean al orga
nizației Pionierilor. Atît cadrul 
festiv și cel organizatoric adecvat, 
cît și prezența în tribunele sălii, 
în toate cele trei zile de concurs, 
a unui mare număr de elevi, au 
constituit o bună propagandă pen
tru acest sport.

In ultima zi de întrecere am fost 
martorii unor interesante demon
strații de luptă, prezentate de 
„trîntașii“ căminului cultural din 
comuna Tătăreașca — Techirghiol 
(jud. Constanța), invitați special 
în acest scop. Și-au mai dat con
cursul sportivi de performanță 
judoka de la Șc. sp. Unirea Iași 
și luptători de lupte libere și gre- 
co romane, din rindul cărora, 
a lipsit — o foarte plăcută întâl
nire — fostul campion olimpic de 
la Roma, Dumitru Pîrvulescu.

Câștigătorilor și primilor trei 
clasați le-au fost oferite cupe, di
plome, centuri, plachete. Dar ceea 
ce este foarte important rămîne 
faptul că multora dintre localitățile 
care s-au remarcat în mobilizarea 
tinerilor și prin bunele rezultate 
obținute la finale le-au tost de 
asemenea oferite premii constînd 
din seturi de saltele.

învingătorii, desemnați după 
„lupte grele", au meritat cununa 
cu lauri, dovedindu-se într-adevăr 
cel mai bine pregătiți. Arbitra
jul, foarte competent, s-a ridi
cat Ia nivelul competiției.

Iată medaliații acestor finale : 
cat. 56 kg. 1. Ion Purcaru (județul 
Neamț), 2. Ion Niculae (Argeș). 3. 
Dorel Mărgineanu (Timiș) ; cat. 
61 kg. 1. Gh. Călinescu (Dîmbo
vița), 2. Gh. Nebunu (Timiș), 3. Al. 
Mihalache (Prahova) ; cat. 68 
kg. 1. Ion Bibilică (Prahova, 2. 
FI. Arbun (Iași), 3. Gh? Lungu (Il
fov) ; cat. 76 kg. 1. Vasile Nicluta 
(Vaslui), 2. C. Mustață (Iași), 3. 
N. Pecingiuc (Galați) ; cat. 84 kg. 
1. M. Trihan (Galați). 2. C. Po- 
trană (Prahova). 3. Gh. Ivanovici 
(Suceava) ; cat. +84 kg. 1. Virgil 
Chirilă (Galați), 2. Gh. Tibucanu 
(Neamț), 3. Stelian Popa (Prahova).

Radu TIMOFTE

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ o VARIANTĂ CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT Nr. 50. 
ETAPA DIN 10 DECEMBRIE 1972

FOND DE PREMII LEI 476.921.

I. Cagliari —■ Milan 2
II. Fiorentina — Lanerossi 1

III. Internazionale — Ternana 1
IV. Palermo -- Juventus 2
V. Roma — Atalanta 1

VI. Sampdoria — Lazio X
VII. Torino — Napoli X

VIII. Verona — Bologna X
IX. Brescia — Arezo X
X. Brindisi -- Como X

XI. Lecco — :Catania
XII. Novara —■ Reggiana *1

XIII. Varese — Genoa X

George ROSNER

Z.» acestea »-au desfășurat la 
Braș-pr, ia sala Armata. întrecerile 
■ -a e ale campionatului de califi
care pentru divtzia A ia lupte greco- 
romane și libere. La această ultimă 
confruntare au participat opt e- 
chipe.

La greco-romane, pe primele două 
locuri s-au clasat formațiile Farul 
Constanța și C.S.M. Reșița. Farul 
a dispus de C.S.O. Cîmpulung Mus
cel cu 24—16, de Mureșul Tg. Mu
reș 28—8 și a terminat la egalitate, 
20—20, cu C.S.M. Reșița. De men

ționat că, în această partidă, după 
5 meciuri, Farul conducea cu 20—0, 
prin cinci victorii obținute la tuș. 
Apoi, reșițenii au egalat, cîștigînd 
și ei tot atîtea confruntări, tot prin 
tuș !

C.S.M. Reșița cu C.S.O. Cîmpulung 
19—15, cu Mureșul 14—22. iar 
C.S.O. Cîmpulung a învins Mure
șul cu 29—11.

CLASAMENT ; Farul 8 p. C.S.M.
Reșița 6 p, C.S.O. Cîmpulung 5 p 
și Mureșul 5 p.

La lupte libere, pe primeie locuri

s-au s::ua: Constructorul Hunedoara 
(9 p) și C.S.M. Reșița (7 p).

Iată rezultatele : Constructorul 
Hunedoara cu C.S.M. Reșița 23,5— 
16.5. cu Montorul Pitești 36—0, cu 
Tricolorul Călărași 31—9. C.S.M. Re
șița cu Montorul 35—5, cu Trico
lorul 36—1. Montorul cu Tricolorul 
20.5—19,5.

După omologarea rezultatelor de 
către biroul federal, primele două 
echipe se vor califica în divizia A.

C. GRUIA — coresp. județean

...și a bucuriilor pentru tofi, dar mai ales pentru 

copii. Dintre toate atențiile ei apreciază cel mai 

mult jucăriile.

Păpuși. Jucării mecanice. Jucării din material 

plastic. Jucării din lemn. Jocuri aplicative 

tehnice (6115).

Taerr.ee


Nr. 7263 Sportul ■ Pag. a 3-a

DIVIZIA A-ETAPĂ A XlV-a:
EFICACITATE MAI BUNÂ-19 goluri

STEAUA
PETROLUL

fi
Poate că dacă acest meci 

încheiat la egalitate, Steaua ar 
găsit, în desfășurarea jocului, destule 
motive să se plîngă... Avusese, pe 
ansamblul partidei, o dominare teri
torială destul de pronunțată, trăsese 
la poarta ploieșteană de mai multe 
ori, ocaziile bune de gol notate în 
dreptul său de-a lungul meciului 
(Aelenei min. 33, Iordăneseu min. 40, 
Aelenei min. 60, Vigu min. 67) au 
fost mai numeroase decit cele ale 
oaspeților (Dincuță min. 31, Oprișan 
min. 44) iar o dată, în min. 78, min
gea trimisă cu capul de Pantea a 
fost respinsă de bară I Judecind ast
fel lucrurile, o victorie a bucurește- 
nilor ar fi apărut mai logică, decît 
acel 1—1 care — în ciuda dominării 
gazdelor — rămînea neschimbat pe 
tabela de marcaj și care fusese sta
bilit de Dumitru (la jumătatea pri
mei părți a jocului, dintr-o lovitură 
liberă de la marginea careului) și 
de Ion Constantin (imediat după re
luare, la capătul unei frumoase curse,

9)

cit a 
lui Au

pecie—) a contribuit 
rea rezultatului Final.

în care-1 lansase Dincuță). Dar. a te 
acestea ar fi fost consolări... volatile, 
care nu i-ar fi încălzit, desigui 
pe departe pe bucureșteni 
eut-o greșeala de arbitraj a

a pus mi'gea in 
ce pipăia mi'gea 
Fieraru a ridicat 
„Mă, băieți, eu 1

UN REZULTAT „ÎNTORS” IN MINUTUL 89

cu Dobrin (nr 10) căzut pe linia de 6 m.
Foto : P. ROMOȘAN

oea «s- 
u-taseră 

e.-gie 
greșeală de irbi- 

una se

aoarare- 
□oa-r» A- 

gazd°le. 
combinației ci 

ui de Ia distantă, 
ieri, fa Capitală, 

din acest sezon nu 
r. că perspectiva 
chis (în cazul unui 
iua) de a concura 
aâ a clasamentului 

Consemnăm meritele 
ni Oană. cu atit mai mult 

vorba de o echioă fără 
i“ si care ne-a făcut să 

.-an- pe Petrolul Ploiești de astă- 
□eimâ-.—5 care lupta pentru a 

prima divizie.

timp rece, ceau
29 s: *»»- ION CONSTANTIN

3. Raportul șuturilor la poartă : 1

Stadionul „23 August": 
Au marcat : DUMITRU (mir, 
de cornere : 
porții 7—().

STEAUA : HAIDU — Să:-rS-c3- . ( 
tru, Vigu — Pantea. Tătar— Iordănes^t

PETROLUL : M. lonescu — N. 1 - 
gașu. ANGELESCU — DINCUȚĂ. C: 
tin, Oprișan.

A arbitrat AUREL BENTU «• 
silescu I (toți din București).

Cartonașe galbene : Cringașa. 
Troleul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : STEAUA

>wcat vi®î. deschis, zu fast nu- 
®er*x*se momente de bîhaJ bun. de 
te*Bsiane (5n sensul pozitiv «1 euvîa- 

neciu! a fost, ma» ales după 
deosebit de antrenant.

DEMBROVSCHI...
So oresucunem că Steauo nu ar fi marcat ace! 

ga bizar — se spune — al victoriei ^ale. în 
ocest caz. iii fruntea clasamentului s-ar fi 

:: cc'. j cr - e~c ::cte de puncte Ș astfel 
cat fiind că t’>o d*n echipe se numește Petrolul 
ne-cm fi întrebat dacă nu cumva performanța lui

e Oonă — campion de toamna posibil — este cel 
o-ițîn egala cu aceea a prietenului său Covaci, la 
Ajox

Dcr să lăsam presupunerile. Și să trecem la amir- 
tiri.

Acum 30 și ceva de ani. s-a jucat un meci Venus 
— Rapid. (De fort, in istoria fotbalului nostru au 

Rapid și Dinanio

toamnă, să-i convingă pe unii din 'noii săi coechipieri 
că 
lui

efortul lui Valentin 
la Steaua, n-a fost

In ultima vreme, 
de

Stănescu pentru transferarea 
o simplă fantezie.

Bentu, din penultimul rr.:r_ 
ciului. Pentru că. practic, 
greșeală (a unui arbitru 
multă vreme conduce 
care, chiar ieri, pînă Ia 
din final, mai dăduse mic

LIDERUL A DAT 0 REPLICA SUB AȘTEPTĂRI
S. C. BAC.AU 2(0)
DINAMO 1(0)
BACĂU 10 (prin telefon de la tri

misul nostru)
Grație televiziunii, derbyul aces

ta a fost văzut de foarte multă 
lume. Și a fost un derby adevărat 
care merita să fie văzut, cu o pri
mă repriză foarte frumoasă, un 
meci cu de toate.

Băcăuanii au meritat victoria
■ chiar dacă de la 2—0 în min. 75. 

localnicii au tremurat pînă în final 
pentru această izbîndă. N:i e 

mai puțin adevărat însă, că succe
sul a fost favorizat și de reph a d - 
namoviștilor, fără forța de joc ce 
o presupunea un lider. Des bueu- 
reștenii au avut două mari ocazi: 
în prima repriză care puteau să 
schimbe cursul meciului dar au 
fost ratate prea ușor de Lucescu 
(min. 21) și Dumitrache (min. 25'. 
spiritul lor ofensiv a fost de multe 
ori prea redus, Ghiță nefiind de
ranjat cu nici un șut pe poartă in 
primele 45 de minute. Echipa 
Sport Club, puțin crispată înainte 
de meci, a trecut la timona partidei 
de la bun început, anunțînd că nu 
vrea să scape eu nici un chip cele 
două puncte. Dembrovschi s-a stre
curat cu abilitatea-i cunoscută, fun
dașii dinamoviști au șovăit de cîțe- 
va ori șj numai Rămureanu, exce
lent în cîteva faze grele (min. 13, 
14, 28, 44) a făcut ca repriza I, să 
rămînă albă.

Așa a venit repriza a Il-a, mult 
mai agitată și mai bogată în eveni
mente, deși a fost inferioară pri
mei sub aspectul valorii. Iureșul bă
căuan a început din primele secun
de, golul înscris de ei în min. 46 
din ofsaid, semnalizat prompt de 
tușierul M. Moraru, n-a fost vali
dat pe drept cuvint, și lucrul acesta 
a încins spiritele dar n-a subminat 
asaltul furibund al gazdelor. Iar 
sub presiunea aceasta Gabriel San-

du, cel ce scosese 
linia porții în min. 44 
pe... Rămureanu în nun 
golul acesta, la un mi: 
fază care ridică cota de 
a partidei: Hrițc 
Radu Nunweiller 
bitrul nici măca 
pe băcăuan <!?), 
nute fair-plav-ul 
criticat 
in min.
min

Radu URZICEANU

existat două derby-uri : Venus
— Steaua). Tn ccel derby, nu mai știu in ce minut, 
s-o dictat o lovitură liberă de la 18 m. la poarl.v 
Rapidului. Feroviari au făcut zid, 
cașul Venusului, 
arbitru. In timp 
cel mai potrivit, 
sat rapidiștilor :
nuntați la zid. Zidul mai mult mă ajută. Vă rog din 
suflet să mă credeîi. Nu faceți zid I" Dar repidistii 
n-au crezut in sinceritatea spuselor lui Fieraru. Si c. 
fost gol... Peste alte cîteva minute o nouă lovitură 
libera, la aceeași poartă. A urmat același „joc” 
Fieraru i-a implorat din nou pe apărătorii feroviari 
să renunțe la zid, penlru a-i iigrpuia execuția. Rapi- 
diștii s-au incruntat, și a fost din nou gol.

Ieri, pe stadionul 23 August, Dumitru a egalat 
performanța lui Fieraru. Nu știm dacă peste ani se 
va vorbi despre execuțiile tehnice ale lui Dumitru. Tn 
orice caz, ceea ce ne-a mirat oină acum a fost fap
tul că lui Dumitru i-a fost destul de greu, in această

, iar Fieraru, mijlo- 
punctul indicat di

: căutind 
copul și s-a adre- 

vă sfătuiesc să re-

.craterul

diferite almanahuri si ediții 
£ de sărbători publică „1l,*"-le tricolor preferat 

pentru primăvara anului 1973. Formația este 
stereotipă pentru linia mediane și linia de atac. Se 
vorbește, in general, despre linia mediană Dumitru
— Dinu — Nunweiller VI si despne atacul Lucescu
— Dobrin — Dumitrache. Iotă însă că ieri, la Bacău, 
Dembrovschi a făcut una din marile sale partide, 
trăgind o Întreagă echipă durpă el, angajind spre 
victorie nume atit de puțin sonore ca Margaso.u, 
Hrițcu și Catargiu. Dembrovschi a demonstrat, pen
tru a nu știm cita oară, o clasă de joc deosebită, 
copobila sa stirnească jena tuturor celor dispuși so 
.ir.grocpe" un asemenea fotbalist.

Derby-ui Sport club-Dinomo s-a încheiat cu victoria 
meritată a gazdelor Dar nu aceasta este ideea pe 
care am vrea s-o dezvoltăm. In cursul primei reprize, 
Dinamo a avut două ocazii monumentale . cea a lui 
Lucescu și mai ales cea a lui Dumitrache. in am
bele situații, internaționalii au trădat o neașteptată 
timiditate, ratînd, poate, victoria echipei lor. Voibim 
deseori despre diferența dintre eficacitatea 
team-uri europene și eficacitate» echipelor noastre 
intr-o convorbire cu Constantin, „profesorul 
rea la un oarecare decalaj la capitolul 
viteză. Exemplele de ieri, de la Bacău, 
această idee.

Probabil că 
execute voleul 
clasat cu greu 
Cam asta e situația...

merilor

se rele 
tehnică in 

confirma

llie Năstase, dacă n-ar fi 
de dreapta (sau de stingă), 
printre primii 50 de jucători ai lumii

știut să
s-ar ti

loan CHIRILA

A.C-l-

Cartonașe zaloene : 
mitrarbe. Hrițcu.

Trofeul PetsclMvschi
La tineret rezer-.e : 

CAU — DINAMO 2—1 (1—4).

păcălit părea să fi încheiat contu
rile acestui duel. Dar, acum dina- 
moviștii nu mai au ce pierde si ies 
la atac, insistă, nu li se acordă un 
penalty pe care l-ar fi meritat. în
scriu prin Dumitrache la o greșeală 
a lui Ghiță și Catargia, sînt chiar 
în preajma egalării, dar Lucescu 
pierde un duel decisiv cu Mioc cînd 
mai rămăseseră 4 minute de joc. 
Sprintul lui Dembrovschi (și rata
rea sa) din ultimele secunde voia 
parcă să caracterizeze acest meci 
in care gazdele au atacat susținut 
iar liderul nu a opus o rezistență

SPSTUDENTESC211)

C.F. R.CLUJ 2(1)
FEROVIARILOR CLUJENI
LE PRIEȘTE CAPITALA...

REMIZA ECHITABILA
FARUL 1(0)

C.S.M. REȘIȚA 1(0)
CONSTANȚA 10 (prin telefon de 

la trimisul nostru)
Atmosferă dezolantă la sflrșitul 

partidei desfășurate pe stadionul con-

Pe parcursul 
joc am asistat 
litate, realizate 
secundă, după 
Pînă fa min. 
dorit mult să _ __  _____
capul sus, au pus accentul pe ofensivă. 
Ei și-au creat, fa prima parte a me-

celor 90 de minute de 
la puține faze de ca- 
In special In repriza 

deschiderea scorului. 
54. reșițenii. care au 
părăsească terenul cu

in

precizie incit 
Suciu. plonjai 
minut cei car 
sfat jucătorii

în

CAMPIONII AU Învins clar
F. C ARGEȘ 2(1)

.RAPID 0(0)

rea Rapidului, în frunte cu Boc, se 
descurcă foarte bine.

Primul gol cade in min. 38. Grigo- 
raș trimite balonul în corner, Mustă- 
țea execută lovitura de colț și min
gea, lovită cu efect, se strecoară prin
tre Boc, Angelescu și Grigoraș și ate
rizează pe capul lui Vlad, care o tri
mite în stingă lui Răducanu: 1—0.

Din acest moment, piteștenii domi
nă cu autoritate. Replica înaintașilor 
rapidiști este ștearsă; doar Neagu a

PITEȘTI 10 (prin telefon de la tri
misul nostru)

Mult așteptata confruntare dintre 
campioana țării și deținătoarea Cu- , uuai iwugu a
pei s-a încheiat — după un joc viu- dovedit prin cele cîteva bombe ex-
disputat și de un bun nivel tehnic — 
în favoarea celei dinții, la un scor 
care reflectă perfect fizionomia par
tidei.

Jocul începe foarte viu, cu incursi
uni periculoase ale Rapidului. Chiar 
în min. 4, mingea se plimbă pe tra
iectul Dumitriu II — Neagu — Pe- 
treanu, ultjmul scapă de adversarul 
său direct, șutează puternic, dar Stan, 
printr-un reflex, trimite balonul în 
corner. Â fost primă fază de gol a 
meciului. In minutul următor-, ace
lași Petreanij trece de Ivan și cen
trează, dar M. Stelian ratează inter
cepția. In sfîrșit, în min. 6, Dumitriu 
II, plecat în dribling, trece de tot

pediate că este, totuși cel mai peri
culos atacant. In min. 67 se petrece 
o fază rară: Răducanu iese dincolo 
de careul de 16 ni și face henț. Do
brin execută lovitura liberă, trimite 
în bara din dreapta porții, de acolo 
mingea se duce în bara din stingă, 
stadionul vuiește, cerînd gol, dar ar
bitrii (și noi credem că bine au fă
cut) nu acordă golul. Ciolan recen- 
trează. Troi încearcă să introducă ba
lonul în gol, dar Răducanu iese cu 
fața curată. Finalul jocului aparține 
Rapidului, care iese mai mult la 
atac (este perioada în care Neagu 
trece In centru, după schimbarea lui

rece; teren bun; spectatori aproximativ
VLAD (min. 38) și RADU (min. 89). Raport de cornele :

Sportul studențesc a vrut să a 
leze din start ascendentul moral 
care echipa feroviarilor clujeni 
avea datorită victoriei obținute 
prima sa apariție în acest sezon
Capitală în fața Rapidului. Și. astfel, 
cupă două acțiuni ofensive pornit: 
de la fundașul ad-hoc Manea, 
min. 8 studenții bucureșteni au 
deschis scorul. Lucaci 
•găsit” de Tănăsescu — pătrunde pînă

In
Si

excelent

i-a răsucit mîna lui 
ia disperare. Din acest 
e dețin frînele jocului 
oaspeți si Suciu este 

ervinâ de două ori la
blocaj, ia picioarele lui Adam (min. 
27) și Țegean (min. 30). Singura zvîc- 
nire a atacului bucureștean în 
această ni*4—* parte a primei rej» i- 
ze a avut și concursul tușierulul Hris- 
tea care n-a semnalizat un ofsaid 

r.du, dar șutul acestuia, este res
in corner de Gadja.

Și la reluare cei care vor să-și 
impună punctul de vedere sînt tot 
studenții bucureșteni. Numai că de 

a oaspeților.
In min. 52, Octavian lonescu în luptă

ins

Stadionul 1 Mal ; teren bun: 
timp friguros, ceață: spectatori a- 
proximativ 2 000. Au marcat : 
TURCU (min. 54). respectiv NEA
GU (min. 74). Raport .de cornere: 
7—8. Raportul șuturilor la poartă: 
14—9 (pe spațiul porții : 7—4).

FARUL : Pilcă — Stoica. ANTO
NESCU. Bălosu. NISTOR — CON
STANTINESCU, Tănase (min. 36 
Rădulescu) — Ologu. TUFAN, 
Stoicescu (min. 55 Caraman) 
Turcu.

C.S.M. REȘIȚA : GORNEA — 
Rednic. GEOBGEVICI, KISS. Kaf- 
ca — NESTOROVICI. BELDEANU 
— Atodiresei (min. 41 Pușca:;), 
NEAGU, Silaghi. Florea.

A arbitrat N. PETRICEANU 
***★*. ajutat la linie de Gh. 
Popovici și C. Costică (toți din 
București).

Cartonașe galbene : Turcu.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : FARUL — 

C.S.M. REȘIȚA 3—1 (0—1).

stănțean. Spectatorii au plecat decep
ționați de la teren, nu numai din 
cauza faptului că favoriții lor n-au 
reușit să termine învingători, ci și a 
evoluției modeste a celor două for
mații.

ciului, două situații bune pentru a-1 
Ingenunchia pe Pilei, dar Atodiresei 
(min. 26) și Siiaghi (min. 33) au tri
mis mingea departe de poartă. Tn 
această perioadă, jucătorii Farului 
au evoluat modest, înaintașii nu au 
pus probleme apărării adverse; fie
care a driblat excesiv chiar în situ
ațiile în care nu era necesar. Merită 
menționat faptul că In primele 45 
de minute înaintașii Farului au șu
tat o singură dată pe spațiul porții !

După pauză, constănțenii, au intrat 
deciși să încline balanța în favoarea 
lor. Și a venit minutu' 54, cînd la o 
fază desfășurată parcă cu încetinito
rul, Constantinescu a intrat în careu 
dar. avînd in fața sa cîțiva adversari, 
a pasat balonul lui Turcu și extrema 
stingă a Farului l-a expediat, cu bol
tă, peste portarul Gornea, în plasă. 
Tn continuare, localnicii au pus stă- 
pînire pe joc însă cei care au mar
cat au fost reșițenii. Tn min., 74, o 
acțiune desfășurată pe partea dreaptă 
începută de Pușcaș, a fost finalizată 
de Neagu, care a reluat de la 14—15 
m în poartă, restabilind astfel ega
litatea.

în ultimul sfert de oră reșițenii au 
apelat deseori la diferite mijloace de 
a trage de timp, constănțenii au fă
cut eforturi disperate de a marca go
lul victoriei, însă Gornea — în ulti
mă instanță — a rezolvat cu succes 
toate situațiile critice.

Stadionul Republicii : timp fri- 
guros: teren moale; spectator» s- 
oroximativ 500. Au marcat : M. 
SANDU (min. 8 și 53) și ȚEGEAN 
(min. 21). ADAM (min. 52 — din 
penalty). Raport de cornere : 6—2. 
Raportul șuturilor la poartă : 
14—11 (pe spațiul porții : 7—4).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 
— TĂNĂSESCU, Kraus, Cojocaru, 
MANEA — Damian. O. lonescu — 
LUCACI, Cuperman (min. 46 LE
ȘEANU), M. Sandu. Moldoveanu.

C.F.R. : Gadja — Lupu, Drago- 
mir, VIȘAN, Roman — M. Bretan 
(min. 11 PENZEȘ), Cojocaru — 
Bucur, ȚEGEAN. ADAM, Petres-
cu.

A arbitrat NTCOLAE CURSARU 
(Ploiești) *****, ajutat la linie 
de T. Lecca (Brăila) și I. Hrisiea 
(Alexandria).

Cartonașe galbene : Tănăsescu 
și Vișan.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 

STUDENȚESC — C.F.R.
SPORTUL
5—1 12—1).

de pedeapsă

Pompiliu VINTILA

la marginea suprafeței 
adverse și centrează paralel cu poar
ta la M. Sandu, aflat liber în apropi
erea punctului de 11 m. Vîrful dc 
atac bucureștean preia mingea defec
tuos, dar 
derutează 
și Sandu 
1—0...

Echipa 
stă perioadă să tempereze elanul ju
venil al adversarilor și, treptat, a 
echilibrat jocul. In min. 21, clujenii 
au restabili egalitatea pe tabela de 
marcaj printr-un șut excepțional al 
lui Țegean, executat de la aproxima
tiv 25 de m. cu o asemenea tărie și

tocmai această greșeală îl 
pe Gadja, ieșit la blocaj, 
înscrie în poarta goală :

oaspe s-a străduit în acea-

cu Vișan joacă mingea cu mîna 
suprafața de pedeapsă și arbitrul 
Cursaru nu ezită să acorde penalty. 
Adam execută și... 2—1 pentru C.F.R. 
Octavian lonescu — ambițios să-și 
răscumpere greșeala — pasează exce
lent la Leșeanu, acesta prelungește 
la Sandu care, din nou liber în ca
reul advers, înscrie plasat : 2—2.
Trecuse doar un minut de la golul 
C.F.R.-ului... Petrescu și Tănăsescu 
au ultimele ocazii de a înscrie, dar 
scorul final rămîne egal, într-adevăr 
conform realității din teren și meri
toriu pentru clujeni, cărora le pri
ește Capitala.

Paul SLAVESCU

Univ. CRAIOVA 1(1)

U. T. A.
iaCRAIOVA 10 (prin telefon de 

trimisul nostru
Nici acel 0—4 din Cupă, nici fri

gul nu i-a putut opri acasă pe a- 
cești fideli si inimoși suporteri ai 
formației studențești. Ei au venit 
în număr mare la stadion, cu gin- 
dul. totuși, ascuns de a-și vedea 
„idoli:” obținînd, pe propriul teren, 
o victorie are-: cam ocolește de la 
22 octombrie. De cînd absentează 
Oblemenco-_

Omul de gol, i-a lipsit și 
Cernăianu care după prima 
a partidei s-a văzut nevoit 
nunțe la „experiența Bălu”,

azi lui 
treime 
să re- 

uuu,^ h”-* ucu , acesta
dovedindu-se inabil și în acțiunile 
purtate la firul ierbii, dar și în 
duelurile aeriene cu masivii Pîrvu 
și Pojoni. Dar cum nici noul intro
dus, Bălan, nu se arăta inspirat, 
Marcu — nr. 1 al atacului craio- 
vean — a simțit că de el depinde 
greaua sarcină a finalizării, mai a- 
les că, în startul partidei, ei își

a simi

„U“ CLUJ 2(1}
ST. ROȘU 1(0)

CLUJ 10 (prin telefon de la tri
misul nostru)

Ne așteptam ca la Cluj, confrun
tarea dintre Universitatea și Stea
gul roșu să fie extrem de echilibra
tă și aprigă, ca ambele echipe să 
lupte fără menajamente pentru vic
torie, căutînd, în acest fel, să ate-

SUCCES DIN
nueze amărăciunea ultimelor lor in
succese. Din fericire, n-a fost doar 
o partidă de luptă. Pe parcursul 
celor 90 de minute, și mai ales în 
repriza secundă, echipele au căutat 
și au reușit să ofere spectatorilor, 
excelente faze de fotbal, să joace 
deschis.

„U“ a înscris relativ repede pri-

11 m, DAR INCONTESTABIL

Stadionul .,1 Mai" : (imp însorit, dar
10 000. Au marcat *~ . ....... .. ______ ___ ________
7—6. Raportul șuturilor Ia poartă : 14—10 (pe spațiul porții :^7—4).

F. C. ARGEȘ : Stan — Ciolan (min. 89 Pigulea). BARBU, VLAD. Ivan — 
MUSTAȚEA, M. Popescu — TROI, Cassai (min. 89 Cirstea), Dobrin. RADU.

RAPID : RADUCANU — Pop. BOC, Grigoraș. Codrea — M. Stelian. 3avu 
(min. 72 Dumitriu III), ANGELESCU — PETREANU, Dumitriu II (min. 63 Năs- 
turescu). Neagu.

A arbitrai GR. BlRSAN (Galați) ****★, ajutat la linie de C. Ghiță și 
Tr. Moarcăș (ambii din Brașov).

Cartonașe galbene : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve.: F. C. ARGEȘ —■ RAPID 3—0 (3-0).

ce-i iese în cale, dar șutează în pla
sa laterală.

A fost însă, doar un foc de paie. 
Impulsionați de Vlad, de Mustățea și 
M. Popescu, beneficiind de cîteva 
pase cu adresă ale lui Dobrin, piteș
tenii, încep de aici încolo să joace. 
Atacurile se succed fără încetare 
la poarta lui Răducanu, dar apăra-

Dumitriu
10 șuturi 
cursului jocului, alt>-violeții

II) și expediază 5 din cele 
ale sale. Dar împotriva 

,‘i înscriu 
din nou: Troi execută un corner, Do- 
brin șutează spre poartă, Răducanu 
respinge, însă, exact în picioarele lui 
Radu, care înscrie de Ia 3 ni.

Mircea TUDORAN

0 VICTORIE DE MULT AȘTEPTATĂ5

reglase tirul o dată, trimițînd cu 
putere balonul într-unul din stîl- 
pii porții lui Vidac, încremenit în
tre buturi. în penultimul minut al 
primei reprize, însă, pe portarul a- 
rădean l-a părăsit șansa : Marcu 
a primit o minge, în careu (de 
la debutantul Stăncescu) și, de la 
aproximativ 12 m, a expediat-o, în 
colțul opus

După pauză, constrînsă și de re
zultatul de pe tabelă, U.T.A. a ie-, 
șit cu mai mult curaj la atac, re- 
nunțînd, din min. 52, la un mij
locaș (Condruc), antrenorul intro- 
ducînd un înaintaș impetuos (Sima) 
care sâ-i mai impulsioneze pe Do-

mide, Broșovschi și Kun. Și, la nu
mai două minute de la efectuarea 
schimbării, textiliștii crează o fază 
— pericol : Broșovschi îl servește, 
în careu, impecabil pe Sima, care, 
speriindu-se parcă de marea oca
zie, trage alături... A fost singura 
mare ocazie a formației oaspete 
care, apoi, încet-încet, va accepta 
resemnată superioritatea teritorială 
a gazdelor. O dominare însă sterilă, 
întrucît în final (min. 88) și Țară- 
lungă (gelos, probabil pe Sima) va 
da cu piciorul unei situații bune de 
gol.

Stadionul Central ; timp frigu
ros: teren bun; spectatori peste 
20 000. A marcat MARCU (min. 
44). Raport de cornere : 3—3. Ra
portul șuturilor la poartă : 9—8
(pe spațiul porții : 4—2).

UNIVERSITATEA : Manta - 
NICULESCU, DESELNICU, Sameș. 
Velea — STRÎMBEANU, IVAN — 
Tarălungă, Stăncescu. Bălu (min. 
30 Bălan). MARCU (min. 80 Bf>- 
din).

U.T.A. : VIDAC — BIrău, PIR- 
VU, POJONI, popovici — condruc 
(min. 52 Sima), PETESCU, Bro- 
șovschî — Axente, Domide, Kun.

A arbitrat C. PETREA *★**■*. 
ajutat la linie de ”, Manusaride 
și V. Toma (toți din București).

Cartonașe galbene • Strîmbeanu 
șl Ivan.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : UNIVERSI

TATEA — U.T.A. 1—0 (0—0).
G. NICOLAESCU

Stadionui Municipal: teren moaie; timp noros, rece: spectatori aproximativ 
3 000. Au marcat : MUNTEANU (min. 11), MUREȘ AN (min. 81 — din penalty) 
și PESCARU (min. 80). Raport de cornere : 9—2. Raportul șuturilor la poartă : 
21—7 (pe spațiul porții : 8—4).

„U“ CLUJ : Ștefan — CREȚU, MIHAILA, SOLOMON, CIMPEANU (min. 65 
Porațchi) — ANCA, MUREȘAN —' UIFALEANU, Munteanu, Soo, Lică.

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE — IVANCESCU, Jenei, Naghi, Anghelini — 
Cadar (min. 70 Florescu), Balint — GHERGKELI, PESCARU, Aiecu (rr.in. 46 
Angliei). GYORFI.

A arbitrat NICOLAE RAINEA (Bîrlad) *★★★*, ajutat la linie de Gh. 
Micloș și I. Hrisafi (ambii din București).

Cartonașe galbene : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
ta tineret-rezerve : „U“ CLUJ — STEAGUL ROȘU 1—2 (1—1).

mul gol. Nu trecuseră decît 11 mi
nute, cînd, la un „luft“ al lui Na- 
ghi, Soo a urmărit mingea pînă la 
linia de poartă de unde a centrat 
înapoi, la Munteanu, care — venit 
în viteză — a reluat imparabil sub 
bară. Golul a însemnat un verita
bil tonic pentru „șepcile roșii". Ele
vii lui Șt. Onisie au pus stăpînire 
Pe joc, au atacat în valuri poarta 
lui Adamache, ratînd însă, incredi
bil, ocazii dintre cele mai clare prin 
Uifăleanu (min. 17 și 28), Anca (min. 
37) și Crețu (min. 44). La pauză 
tabela de marcaj putea arăta un 
3—0 sau chiar 4—0 pentru „U“ (I).

Dar, a rămas doar un fragil 1—0 
asupra căruia, imediat după pauză, 
stegarii au pornit asaltul, în această 
parte a meciului ei jucînd de parcă 
s-ar fi aflat la Brașov. In min. 52 
Ștefan a salvat miraculos, respin- 
gînd în corner un șut extrem de 
periculos al lui Ghergheli. Au ratat

apoi Anca și Munteanu la poarta 
lui Adamache. In m.n. 80, Pescaru 
a transformat în gol o centrare a 
lui GySrfi, la capătul unei curse 
solitare a acestuia din urmă, de 
vreo 50 m.Brașovenii n-au avut 
însă timp să se bucure, deoarece, 
un minut mai tîrziu, Uifăleanu a 
scăpat singur în careu, unde neex
perimentatul Naghi i-a „agățat” pi
ciorul, oprindu-1 din cursa sa im
petuoasă spre poartă : penalty clar, 
acordat prompt. Nimeni însă nu 
vrea să-l execute. Frica de ratare! 
Pină la urmă... îndrăznește cel mai 
tînăr dintre clujeni. Mureșan, care 
îl transformă impecabil. Partida.de 
un foarte bun nivel tehnic, se în
cheie cu un șut în bară, a lui Gvorfi. 
Desigur, un 2—2 i-ar fi mulțumit 
pe brașoveni, dar după numărul de 
ocazii de goi, lui „U‘ nu i se pot 
contesta meritele victoriei.

Laurențiu DUMITRESCU

TG. MUREȘ 10 (prin telefon de 
la trimisul nostru)

Jiul, ca mai toate echipele aflate 
in deplasare, a căutat cu orice preț 
meciul nul. Pentru asta s-a retras 
intenționat în preajma careului pro
priu, accepting cu stoicism domi
narea gazdelor. Mureșenii nu s-au 
lăsat prea mult invitați și, în aces
te condiții, au atacat cu insistență, 
pâstrînd inițiativa mai bine de trei 
sferturi din meci. Ei au atacat une
ori categoric ia poarta minerilor, 
unde a suflat un „vînt al panicii” : 
șuturile lui Naghi (min. 2 și 46), 
Boloni (min. 23 și 86), Fazecaș (min. 
40), Mureșan (min. 42 și 70) și Haj- 
nal (min. 72) înghețau inimile jucă
torilor oaspeți. De marcat, insă, e- 
chipa militară a reușit o singură 
dată, prin Hajnal (min. 26), care a 
șutat nu prea puternic de la 18 m, 
I. Gabriel, a plonjat prea devreme, 
(comițind singura greșeală din a- 
cest meci, dar, din păcate, deci
sivă), mingea l-a sărit și... 1—0
pentru A5.A.

Antrenorul Ștefan Coidum și ele
vii săi au venit la Tg. Mureș apli- 
cînd o tactică specială : în fazele de

apărare, în componența liniei me
diane a echipei se găseau uneori 
cinci oameni (in afară de mijloca
șii Naghi și Libardi s-au mai retras 
și Urmeș, Mulțeseu și Naidin, fie
care avînd în sarcină supraveghe
rea unui adversar). Astfel, oaspeții 
au alcătuit un zid protector al pro
priilor apărători. Și după înscrierea 
golului, surprinzător, Jiul a conti
nuat să stea în ...contemplație, lă- 
sîndu-1 avansat doar pe Roznai. Cu 
toate acestea, puncher-ul minerilor 
a avut o mare ocazie de a înscrie, 
la numai 30 de secunde de la golul 
marcat de Hajnal, cînd bine lan
sat de Mulțeseu, a ajuns singur în

fața lui Nagel, dar a șutat de Ia 11 
m în afara spațiului porții. In rest, 
nici un șut prea periculos (pri
mul l-am notat abia în min. 23), un 
joc timid pe contraatac, în ciuda 
unei bune activități la mijlocul te
renului.

După aspectul jocului, echipa 
A.S.A., a cărei forță a reprezentat-o 
atacul, compartiment în care s-a de
tașat Fazecaș, se poate declara ne
mulțumită cu victoria obținută la 
limită, mai ales că, după pauză, o- 
caziile de majorare a scorului s-au 
succedat la intervale foarte scurte.

Dumitru GRAUR

(imp rece; spectatoriStadionul .23 August”: teren bun: t _,__
A marcat HAJNAL (min. 26). Raportul șuturilor Ia poartă 
norții: 7—3). Raport de cornere : 16—3.

A.S.A. : Nagel — SzSllosi, UNCHIAȘ, ISPIR, Czako — 
FAZECAȘ. N. NAGHI, Mureșan. HAJNAL.

JIUL: I. C-------— Z'.__L—,
Libardi — URMEȘ, Mulțeseu (min. 75 Făgaș)’ Roznai ’(min? 
Naidin.

A arbitrat GH. LIMONA *★***, ajutat la linie, bine, de 
slab de C. Dragotescu (toți din București).

Cartonașe galbene : Mureșan, Tonca, Mulțeseu, Szabados și 
Trofeu] Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : A.S.A. — JIUL 1—0 (1—0).

aproximativ 4 000. 
: 16—8 (pe spațiul

Varodi, Boloni —
GABRIEL — GEORGESCU, Tonca, Stocker, Onuțan — A. Naghi, 

><..u ’ . 75 Szabados),

C. Niculescu și
Făgaș.

Partida.de


Campionatele naționale de volei

A SFIRȘITUL TURULUI, DINAMO, LA MASCULIN,
SI RAPID, LA FEMININ, PE PRIMELE LOCURI
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stanță, în schimb la fete, Rapid 
te talonată îndeaproape de Dina- 
o (doar cu un punct mai puțin) 
de Penicilina, care are două res- 

nțe (în caz că în ambele va ob
le victoria cu 3—0, va acumula 
elași număr de puncte ca al fiiu- 
ștencelar, dar va rămîne cu un 
taveraj mai slab).
In eșalonul secund se situează, 
n păcate, voleibaliștii de la Ra- 
d. angrenați în această perioadă 

in „Cupa cupelor". Desigur, ei 
i avut de „îndurat" cîteva ple- 
ri-surpriză a unor jucători, ceea 

a scăzut potențialul echipei, 
ar, să recunoaștem, cei râmași 
i au făcut nici ei destul.
Noile promovate (Electra. Voința 
rad. ,.U“ București, exceptînd pe 
cătoarele de la ,.U“ Cluj) nu au 
■ușit să păstreze cadența necesară 
iei competiții de primă divizie, 
lături de ele. C.S.M. Sibiu, Ceah- 
ul P. Neamț. Farul Constanța 
eminin), Tractorul Brașov. Poli- 
■hnica Galați (masculin) nu au 
lotive de a fi mulțumite de evo- 
iția lor.

gazdelor la diferențe categorice, 
deoarece clujenii nu mai au resurse 
fizice. S-au remarcat : Stamate, 
Bartha și Duduciuc, de La învingă
tori, respectiv Popa. Bălaș și Ghic. 
Au arbitrat : V. Vrăjescu și N. Ma- 
teescu.

VIITORUL BACĂC — TRACTO
RUL BRAȘOV (3—1). Gazdele au 
reușit să obțină o prețioasă victorie, 
la capătul unui meci satisfăcător. 
Brașovenii au opus o dirză rezis
tență, dovadă fiind și faptul că două 
seturi le-au pierdut în prelungiri. 
Cel mai disputat set a fost cel de al 
treilea, în care spectatorii au asistat 
la numeroase răsturnări ce scor. 
(I. IANCU — cores? județean).

ELECTRA — UNIVERSITATE.^ 
CRAIOVA (1—SI- A

PROGRESUL — POLITEHNICA 
GALAȚI (3—1). Intilnirea a fost de 
bun nivel tehnic și spectacular, o- 
ferind celor prezenți faze electri
zante și un final de meci cu multe 
momente neprevăzute. Bucureștenii, 
cu o 
linie 
nat 
care 
nu reușea 
atu-ul principal : tinerețea. După 
două seturi ciștigate de Progresul, 
gălățenii au o revenire puternică, 
reducind din handicap, lăsînd im
presia că vor egala situația. Setul 
patru. însă, a fost de un rar dra
matism (a durat mai mult de 45 
min.) revenind, după o luptă epui
zantă. gazdelor. S-au remarcat : 
Poroșnicu. State, Picu și Nicolau 

la Progresul, respectiv Pâcuraru 
Popescu. Au arbitrat R. Farmuș 
A. Dinicu.

forță de atac superioară, cu o 
a doua mai mobilă, au domi- 
in primele seturi un sextet 
nu-și găsea cadența și, în plus, 

sâ-și pună în valoare

Dar, asupra problemelor r: 
de această parte a campion; 

ji vom reveni.
Iată amănunte de la part:: 

ltimei etape :

*3

artha (Steaua) „pune o

MASCULIN

FEMININ

MEDICINA (3—1). Am- 
ii au oferit simbătă 

in sala Dinamo, o dispută a- 
pe alocuri chiar, plictisitoare. 

)jpă un meci de slab nivel tehnic 
î spectacular, victoria a revenit pe 
nerit studentelor de la I.E.F.S., care 
-au dovedit mai omogene și au 

comis greșeli mai puține. Momentul 
al meciului a fost finalul 

III, cînd Medicina a condus 
10. dar I.E.F.S. a remontat, 
I în prelungiri. Descumpă- 

medicinistele au fost depășite 
>r:c in ultimul. Remarcări : 

Maria Cengher, Renata Pop. Luxa 
Ghiță. Cornelia Cîrstoiu de la 
1 E-F3. respectiv, Gabriela Popa. 
Au arbitrat : M. Zelinschi 
Cavaci. (Iulian COS TI MU).

C.S.M. SIBIU — UNIVERSITA
TE.* CLUJ (2—3). Ambele echipe 

foarte multe greșeli, ceea 
•, a influențat spectacolul 
c. In setul decisiv, sibien- 
ndus cu 13—8, dar nu au 
ă mențină avantajul, au 
e. pentru a ceda. în cele 

setul și meciul. De la 
re s-au evidențiat Doina 

Botezan. Rozalia Nagy și Mariana 
Petrescu, in timp ce de la gazde 

lolanda Popescu a avut o e- 
bună. A arbitrat 

urestear. : G. Nedelcu — 
(Gh. TOPlRCEANU —

FLORIN GHEORGHIU PRINTRE In turneul de handbal de la Katowice

FRUNTAȘI LA PALMA DE MALLORCA
MADRID 10 (Agerpres). — Par- 

tida centrală din runda a 10-a a 
turneului internațional de șah de 
la Palma de Mallorca- disputată 
între marii maeștri Lev Polugaevski 
și Jan Smejkal, s-a încheiat remiză 
după 29 de mutări. Același rezultat 
a fost consemnat și în partidele 
Florin Gheorghiu — Ricardo Calvo 
(Spania) și Bora Ivkov — Antonio 
Medina. Korcinoi învins

Pomar, Liubojevici pe Panno, iar 
Averbach a cîștigat la Bilek. Cele
lalte două partide s-au întrerupt.

în clasament conduc 
(U.R.S.S.) și Smejkal 
ci a) ,cu cîte 7 puncte 
mâți de 
Panno 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(Suedia) 5'ă puncte (1), Liubojevici 
(Iugoslavia) 5',2 puncte etc.

Gheorghiu 
(Argentina), 
6'/2 puncte, 
6 puncte,

Korcinoi 
(Cehoslova- 

fiecare, ur- 
(România), 
Averbach 

Polugaevski 
Andersson

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
A ÎNTRECUT POLONIA CU 15-10

La Katowice au continuat între
cerile turneului internațional de 
handbal feminin dotat cu „Cupa 
Slask". După cum se știe la com
petiție participă reprezentativele , 
României, R. D. Germane, Poloniei 
și echipa de tineret a țării gazdă.

în ziua a doua, reprezentativa

României a întîlnit formația Polo
niei. Deși aflată într-un evident 
ascendent de formă (mărturie sînt 
bunele rezultate realizate, în ulti
mul timp, în competițiile interna
ționale), echipa Poloniei n-a putut 
rezista în întrecerea cu formația 
României. Practicînd un joc în vi
teză, derutant, creîndu-și breșe în 
apărarea adversă și înscriind goluri 
de o necontestată frumusețe, hand
balistele românce au încheiat vic
torioase cu scorul de 15—10.

în cea de a doua partidă, team- 
ul R. D. Germane a învins cu 17—9 
selecționata de tineret a Poloniei, 
în ultimul meci, echipa României 
va întîlni selecționata de tineret a 
Poloniei.

Internaționalele de tenis de masă 
ale Austriei

ALEXANDRU, CRIȘAN
ÎNVINSE IN FINALĂ

Norvegianul protagoniștii slalomului
uriaș de la Val d'Isere, care a deschis seria concursurilor masculine pro
gramate în cadrul Cupei mondiale la schi. Iată-l în timpul primei manșe 

(pe care a și cîștigat-o) intr-o poziție spectaculoasă.

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
FAR UE CONSTANȚA — CE.A- 

HL.AUE r. NEAMȚ (3—•). Acest 
tru configurația 
partea sa infe
ra victoria me
relor. S-au re- 

Carmen Marinescu. Viorica 
le ia FaruL respectiv. Ana 

earțfee sc Ioana Popescu, de la 
kkUaL Au coodus Em. Castoia

10 (prin telefon), 
noastre. Maria A-

INNSBRUCK, 
Reprezentantele 
lexandru și Carmen Crișan au fost 
și ele prezente în fazele finale ale 
internaționalelor de tenis de masă 
ale Austriei. Astfel, cuplul Alexan- 
dru-Crișan a învins în semifinală 
pe polonezele Kalinska, Noworyta 

1 (20. 12. —18. 7).
\lexa

SECUNDĂ
PE GHEAȚA a 

turneul în

REPREZENTATIVA
DE HOCHEI 
U.R.S.S. și-a început 
Canada, jucînd la Ottawa în com
pania unei selecționate locale. La 
capătul unui meci echilibrat, ho
cheiștii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 3—2 (2—1> 1—1, 
0—0).

Europei") a fost dominată de spor
tivii austrieci. A cîștigat Harald 
Rofner, cronometrat în 2:18,55, ur
mat de compatrioții săi Leopold 
Gruber 2:19-87, Christian Doering 
2:20,01 și Alfred Matt 2:20,42.

★
Continuîndu-si turneul pe care îl 

întreprind în R.F. a Germaniei — 
18—13 cu VfL Gummersbach, 14—20 
cu THW Kiel și 30—14 cu Gross- 
waldtatdt — handbalist» de la 
Steaua au evoluat la Wiesbaden. 
Campionii țării noastre au jucat 
excelent, obținînd o nouă victorie 
la scorul de 26—10 (11—3). Cei mai 
buni jucători ai învingătorilor: 
Gruia (6), Birtalan (5) și Popescu

I.a Madrid s-a disputat meciul interna
țional de rugby dintre reprezentativele 
Spaniei și Poloniei. Rugbyștii spanioli au 
terminat învingători cu scorul de 3—0 
(0—0).
n
După consumarea a 14 runde și a unor 
partide întrerupte, în turneul internațio
nal de șah de la San Antonio (Texas) 
conduc marii maeștri sovietici Anâtoli 
Karpov și Tigran Petrosian, cu cțte 
10 p. fiecare. îi urmează în. clasament 
Lățos Portisch (Ungaria) 9‘/j p., paul 
Keres (U.R.S.S.) și Svetozar Gligorlci 
(Iugoslavia) — 9 p., etc.

După John Newcombe și Ken Rosewall, 
un alt cunoscut tenisman australian, Rod 
Laver, și-a manifestat dorința de a juca 
în echipa țării sale în cadrul 
Davis“.
■
Cu prilejul unei reuniuni care 
Ioc la Djakarta, s-a stabilit ca 
12-a a campionatelor de tenis ale Asiei 
să se desfășoare în anul 1974 în capitala 
Indoneziei.

„Cunei

a avat 
ediția a

TRADIȚIONALUL CONCURS 
INTERNAȚIONAL DE SCHI „Cri
teriul primei zăpezi" a continuat la 
Val d’Isere cu desfășurarea probei 
feminine de slalom special. Victo
ria a revenit tinerei schioare vest- 
germane Pamela Behr, care în 
cele două manșe a realizat timpul 
de 84,35. Pe 
s-au .clasat 
Odile Chalvin 
net 86,15 
86,33.

LA VOLEI

I

La Madrid, în finala „Cupei europene'1 
la tenis : Spania — Ungaria 3—0.

DE SLA- 
concursu- 

de la

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE PATINAJ VITEZA, desfășu
rat la Celiabinsk. Tatiana Sidorova 
a realizat cel mai bun timp al se
zonului în proba de 500

• Duminica, la București

PROBA MASCULINĂ
LOM URIAȘ din cadrul 
lui internațional de schi 
Obertauren (contînd pentru „Cupa

IERI, LA MOSCOVA. locurile următoare 
sportivele franceze 
85,71. Patricia Emo- 
Daniele Debernard

mai fost pre- 
probei de 

:erdut în fața 
ze, Huan

m cu 45,9.

CUPECAMPIONATE
R.

ITALIA : LAZIO ÎN FRUNTE

LA PISTOL Ț-S.KMERITUOȘI

Turneul internațional de tenis de ia -New 
York a programat partide în cadrul sfer
turilor de finală ale probelor de simplu. 
La masculin, Charles Pasarell l-a învins 
cu 6—4, 6—7, 7—6 pe Karoon Rahim, iar 
în concursul feminin, Rosemary Casals a 
dispus cu 6—1, 6—3 de Betty Stove.

i ezultate : F. C. Carl Zeiss Jena — 
Chemie Halle 0—0, Dynamo Berlin 
— Sachsenring Zwickau 1—I, Che
mie Leipzig — Rot-Weiss Erfurt 
2—1.

(Kovalev . Sta- 
Putiatov. Staiko,

D. GERMANĂ : DYNAMO
DRESDA — SINGURA 

NEÎNVINSĂ I

Boxerul francez Jean CTaude Bouttier 
îl va întîlni, la 18 decembrie, la Pari.?, 
pe fostul campion al- lumii la categoria 
„mijlocie4*, americanul de culoare Emile 
Griffith. învingătorul acestei partide va 
fi opus deținătorului centurii mondiale, 
argentinianul Carlos Monzon.

L Lajos și S. Denes. 
Ungaria, au condus ur- 
■chipe :

Ci>

Astfel. 
știi au 

au comis apei 
ire au permis 

să egaleze și să cîștige 
-el de-al treilea set. Di- 

■eput (4—1, 
izării unor 

atac dar. 
n-a putut

Simplu 
3—1 ; 

Iu-lan — Huan Si 
: Scholler. Simon — 
n 3—0 (10. 19. 14); 
Lan-su, Ho Si-oin

Sarkoian 3—0 ; Dublu 
Gomoskov. Antonian — soții 

er 3—2.

STEAUA — UNIVERSITATEA 
LUJ (3—1). Cele două formații au 
ferit publicului o partidă frumoasă, 
u spectaculoase răsturnări de scor, 
'u toate că au fost lipsiți de apor
ii a trei jucători de bază (Bînda. 
aida, Gyorgyfalvi — suspendați), 
lujenii încep mai bine și iau con- 
ucerea. Treptat, bucureștenii se 
upun și cîștigă la 7. Situația se 
speță și în setul următor (de alt- 
;!, cel mai disputat), cînd studenții 
; distanțează (4—1), dar steliștii 
afac handicapul luînd un avans ce 
ărea hotărîtor (14—6). Din acest 
.noment, însă, oaspeții au o puter- 
:ică revenire, blocajul funcționează 
ierfect, iar atacul este mai pene- 
rant, reușind să cîștige în prelun
giri : 16—14. Celelalte seturi revin

I.S.K.A. A DISPUS DL DIW10 CU 30
MOSCOVA, 10 (prin telefon, de ta 

trimisul nostru special).
Ieri după-amiazâ. in 

foarte numeros public, s 
rat prima partidă dint 
Ț.S.K..A. Moscova și Di 
rești. contind pentru t 
lea al Cupei campioni 
la volei masculin.

Cu o formație mai 
un atac mai penet

In preliminariile C. M

TURCIA - LUXEMBURG 30
La Istanbul, s-a desfășurat ieri 

intilnirea din grupa a II-a a preli
minărilor C.M. de fotbal, dintre se-

lecționatele Turcie, și Luxemburgu
lui. Victoria a revenit g-azdelor cu 
3—0 (2—0).

ANIȘOARA MATEI Șl GH. NEACȘU (Dinamo, ÎNVINGĂTORI

După patru zile de concurs, ieri 
-a încheiat pe poligonul Dinamo din 
bapitală competiția inaugurală a se
zonului de tir în sală, „Cupa Olim
pia", care a reunit la startul probe- 
or de pușcă și pistol cu aer compri- 
nat 127 de concurenți clin cluburile 
lucureștene. A fost o întrecere reu
șită în cadrul căreia s-au obținut re- 
țultate remarcabile, unele dintre ele 
a cîteva puncte de recordurile țării. 
Xstfel, concursul de pușcă a fost cîș- 
:igat la seniori de către I. Codreanu 
Steaua) cu 385 p (recordul — 386), la 

• enioare de către Ioana Șerbănescu 
Dinamo) 379 p (recordul — 382), iar 
a pistol juniori a ieșit învingător A. 
Cristea (Dinamo) 374 p (recordul — 
177). Trofeul a revenit clubului Di
namo care, în special la probele fe
minine, a dominat competiția.

Duminică, în cea de a doua zi a 
□robei de pistol, excelent s-a com
portat dinamovista Anișoara Matei. 
Ea a realizat un punctaj foarte bun, 
367, învingînd-o astfel pe rivala ei 
Ana Buțu, care în prima zi a con
cursului conducea detașat cu 364 p.

La proba masculină, tînărul strun
gar de la I.O.R. Gh. Neacșu (22 ani), 
component al secției de tir Dinaiho, 
și-a menținut avantajul din prima zi, 
obținînd locul I la pistol cu 379 p, 
record personal. Este prima victorie 
a lui Gh. Neacșu într-o competiție 
de amploare la seniori și ea este cu 
atît mai valoroasă cu cît a fost ob
ținută într-o întrecere la care au par
ticipat marea majoritate a celor mai 
buni țintași din Capitală.

Iată rezultatele probei de pistol cu 
aer comprimat 40 focuri: senioare : 1. 
Anișoara Matei (Dinamo) 367 p, 2. 
Ana Buțu (Olimpia) 364 p, 3. Liliana 
ionescu (Olimpia) 351 p, 4. 
Mihalcea (Dinamo) 343 p, 5. 
Demetriade (Dinamo) 343 p; seniori : 
1. Gh. Neacșu (Dinamo) 379 p, 2. B. 
Giușcă (I.E.F.S.) 378 p, 3 .C. Fecio- 
rescu (Steaua) 375 p. 4. I. Tripșa (Di
namo) 373 p, 5. M. Roșea (Dinamo) 372 
p. Junioare: 1. Monica Șerban (Dina-

mo) 359 p. 2. Dana Te
352 p, 3. Mihaela Manciu
344 p; juniori: 1. A. Cristea (Diaamo)
374 p, 2. L. Stan (Metalul) 366 p, 3. 
Gh. Vasilescu (Dinamo) 35? p.

Clasament general: L Dinamo
p, 2. Olimpia 57 p, 3. I.EF.S 
p. 4. Steaua 35 p. 5. Metalul 33

Organizarea concursului a fost 
proșabiiă.

M
56 

P- 
ire-

Toma RABȘAN

r.nu din 
mătoareie

.A 
ransKi (Polisciujo 
Borș (DomanD, Patkin.

DINAMO : Schreiber (Dumânoiu). 
Codoi, Vraniță. Udișteanu (Păușes- 
cuk Tîrlici (Stoian), Oros.

Sperăm, ca pînă ia intilnirea re
tur (17 decembrie, la Bncurești). ju
cătorii dinamoviști să-și revină la 
potențialul rea! șî să obțină un re
zultat cît mai bun în fața valoroși
lor voleibaliști sovietici.

Aurelian BREBEANU

Campionatul R. D. Germane a 
continuat cu etapa a 12-a. Și de 
data aceasta excelenta formație Dy
namo Dresda, neînvinsă în actualul 
campionat, a cîștigat și continuă să 
conducă în clasament. Ea dispus 
simbătă cu 4—0, de Wismut Aue și 
totalizează 21 de puncte. Și F. C. 
Magdeburg a obținut o nouă victo
rie, întrecînd de data aceasta pe 
F.C. Karl Marx-Stadt cu 4—1. O 
victorie la un scor categoric a re
purtat Vorwărts Frankfurt/Oder în 
fața formației Lokomotive Leipzig: 
6—1 ! în fine, seria scorurilor mari 
s-a încheiat cu victoria codașei 
Hansa Rostock, care a învins cu 
4—1 pe F. C. Union Berlin. Alte

DINAMO Șl STEAUA, DIN NOU LA EGALITATE
(Urmare din pag. 1)

poate spune, ca la meciul anterior, 
că un astfel de rezultat reflectă 
fidel raportul de forțe de pe teren. 
Aceasta deoarece Steaua a jucat 
ceva mai bine și a ratat unul din 
cele 
date

Viorica
Livia

de penalitate acor- 
arbitri. Ca să nu 
faptul că unul din 

_ ale dinamoviștilor 
a fost marcat cînd Steaua avea 
doi jucători eliminați.

Chiar de la primele schimburi 
de puc a fost clar că în timp ce 
Dinamo abordează acest meci cu 
seninătatea liderului, conștient de 
valoarea sa, Steaua, în schimb este 
hotărîtă să joace o „carte" mare, 
decisivă, apărîndu-și șansele la 
titlu cu o energie și o luciditate 
cum n-am mai văzut de mult Ia 
această formație. Consecința aces
tui mod diferit de a privi meciul 
a dat Stelei un avantaj din start. 
Echipa lui Zoltan Czaka a păstrat 
nota de deplin angajament pînă în

două șuturi 
corect de 

vorbim de 
trei goluri

repriza a IlI-a, cînd a cedat brusc, 
permițînd dinamoviștilor să-și in
tre în ritm. Plusul de vigoare din 
ultima parte a meciului a dat po
sibilitate dinamoviștilor să salveze 
un rezultat ce părea la un moment 
dat compromis

In prima repriză hocheiștii de la 
Steaua au exercitat un presing in
teligent, chiar din treimea adversa
rului, punînd în dificultate valo
roasa formație dinamovistă, fără 
să marcheze însă vreun gol. în 
partea a doua a întîlnirii, imediat 
după reluare, Kemenessy fructifică 
o acțiune a lui Calamar deschizînd 
scorul (min. 21). Puțin mai tîrziu, 
(min. 28) Herghelegiu este ținut cu 
mina de un fundaș dinamovist și 
Steaua beneficiază de o lovitură de 
penalitate pe care loniță o trans
formă : 2—0. După 4 minute, la o 
greșeală a lui Calamar, Gh. fluța- 
nu reduce din handicap dar Steaua 
înscrie imediat prin Fodorea : 3—1 
(min. 33). în ultima parte a întîl
nirii Fodorea și Gheorghiu sînt e-

liminați pe rînd, și în această si
tuație Dinamo înscrie prin Costea 
(min. 44). în minutul 47, Steaua 
beneficiază, din nou, de un șut de 
penalitate dar de această dată lo- 
niță ratează. Egalarea a survenit 
cu 3 minute înainte de final cînd, 
la o învălmășeală în fața porții lui 
Morar' Tureanu a reușit să intro
ducă pucul în poartă. Au condus 
bine G. Tasnadi .și A. Balint (am
bii din Miercurea Ciuc).

După trei tururi de campionat, 
în clasament conduce DINAMO cu 
16 p, urmată de Steaua 14 p, SC. 
Miercurea Ciuc 3 p, Dunărea Ga
lați 3 p.

în etapa a 10-a, liderul Lazio a 
terminat cu un scor alb (0—0) la 
Genova cu Sampdoria și se menține 
în fruntea clasamentului cu 16 p 
dar urmată îndeaproape de Milan 
și Inter (15 p). în această etapă 
Mario Corso de la Internazionale a 
susținut cel de al 400-lea meci în 
prima divizie și a fost răsplătit cu 
aplauze la golul pe care l-a marcat 
cu capul în meciul cu Ternana. 
zultate : Cagliari — Milan 0—1 
gon), Florentina — Lanerossi 
(De Sisti), Inter — Ternana 
(Corso. Boninsegna 2, Moro), 
lermo — Juventus 0—1 (Altafini), 
Roma — Atalanta 2—0 (Cappelini, 
Pellegrini). Sampdoria — Lazio 
0—0, Torino — Napoli 0—0. Vero
na — Bologna 0—0.

Demne de menționat 
realizate în deplasare de Juventus 
și Milan. în clasamentul golgeteri- 
lor conduce trioul Rivera, Prati 
(Milan) și Pulici (Torino) toți cu 
cîte 6 goluri marcate.

i. Re- 
L (Bi- 

1—0 
4—0 
Pa-

victoriile

CESARE TRENTINI

R. F. a GERMANIEI : ETAPĂ
AGITATA IN CUPA...

în grupa B a campionatului di
viziei A, ce se dispută la M. Ciuc.

TÎRNAVA ODORHEI — AVÎN- 
TUL GHEORGHIENI 7—2 (2—0,
1—1, 4—1).

I.P.G.G. BUCUREȘTI—AGRONO
MIA CLUJ 4—2 (1—0, 0—1, 3—1).

în „Cupa R. F. a Germaniei" au 
intrat în competiție și formațiile 
din prima ligă. Unele echipe dintre 
acestea au fost învinse de formații 
din ligi inferioare, dar ele mai au 
posibilitatea de a se reabilita în 
meciurile retur. Iată cîteva dintre 
surprize : Freiburger F.C.-Borussia 
Mdnchengladbach 3-1, S.P.V.G. Pay- 
reuth — F. C. Kaiserslautern 4—2, 
F. c. Pirmasens — Rot Weiss Ober
hausen 4—1, Preussen Munster —
M S.V. Duisburg 2—1, Rot Weiss 
Essen — Hamburger S.V. 5—3, For
tuna Koln — F. C. Koln 1—0, Han
nover 96 — Eintracht Frankfurt 
2—1, Wuppertaler S.V. — Fortuna 
Dusseldorf 3—0.

Portarul echipei Arsenal, Bob Wilson reține balonul sub privirile lui 
McNab (stingă) și Blockley (nr. 5).

Tottenham —
Fază din meciul de simbătă dintre 
Arsenal 1—2.

Telefoto : A.P.-AGERPRES
UNGARIA : UJPESTI DOZSA — 

CAMPIOANA DE TOAMNA
ANGLIA : ARSENAL ÎNVINGE 
IN DEPLASARE PE TOTTENHAM

Ultima etapă a turului campiona
tului Ungariei a adus primul Ioc 
formației Ujpesti Dozsa, care în 
mare dispoziție de joc a dispus 
de Honved cu 4—0, prin golurile 
marcate de Dunai II (2), Toth și 
Fazekaș. Alte rezultate : Csepel — 
M.T.K. 5—1, Szeged — Egyeter- 
tes 1—1, Komlo — Gybr 1—0, Za- 
laegerszeg — Videoton 0—0, Salgo- 
tarjăn — Pecs 0—0, Tatabânya — 
Diosgybr 0—0. Rezultatul dintre 
Ferencvaros — Vasas nu ne-a par
venit. în clasament conduce Ujpesti 
Dozsa cu 23 de puncte urmată de 
Ferencvaros 19 p (cu un joc mai 
puțin), Honved 18 p, Vasas 18 p (cu 
un joc mai puțin).

LASZLO TARPAY

ȘTIRI, REZULTATE

Rezultate înregistrate în campio
natul englez : Birmingham — Lei
cester 1—1 ; Chelsea — Norwich 
3—1 : Derby — Coventry 2—0 ; 
Everton — Wolverhampton 0—1; 
Ipswich — Crystal Palace 2—1 ; 
Leeds —West Ham 1—0 ; Manches
ter United — Stocke City 0—2 ; 
Newcastle — Southampton 0—0 ; 
Sheffield United — Manchester City 
1—1 ; Tottenham Hotspur — Arse
nal 1—2 ; West- Bromwich — Liver
pool 1—1.

Clasament: 1. Liverpool — 31 p; 
2. Arsenal — 29 p ; 3. Leeds — 
28 p.

• Reprezentativa R.P. Chineze a susți
nut la Dakar un meci amical cu selec
ționata Senegalului. Partida, care a fost 
de un bun nivel tehnic, s-a încheiat la 
egalitate : o—0.
• Peste 2 000 de spectatori au urmărit 

la Viareggio intilnirea internațională a- 
micală dintre selecționatele feminine ale 
Italiei și Iugoslaviei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (1—0). Partida 
s-ă desfășurat pe ploaie.
• Cunoscuta echipă olandeză Ajax

Amsterdam va întîlni, într-un meci ami
cal, Ia 16 sau 17 ianuarie, la GÎasgnw, 
formația locală Rangers. Returul acestei 
întîlniri se va desfășura, o săptăntină 
mai tîrziu Ia Amsterdam.

A Peste 15 000 de spectatori au urmărit 
la Florența meciul dintre selecționatele 
divizionare ale Italiei și Belgiei. Oaspeții 
au terminat învingători cu scorul de 1—0 
(0—0). Unicul punct a fost marcat, în 
minutul 52. de Nicholaes. Intilnirea s-a 
desfășurat miercuri.
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