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Start in cursa rezervată tinerelor de la categoria 
peste 500 de fete,

Duminică dimineață. Cartierul 
Titan. Soarele continua să rămînă 
ascuns după nori, dar frigul nu i-a 
putut împiedica pe cei peste 10 600 
de tineri din Capitală să fie pre- 
zenți, exact la ora stabilită, la lo
cul de întîlnire. Elevi ai școlilor ge
nerale, ai liceelor , și ai școlilor pro
fesionale, studenți (cei mai mulți 
de la Institutul agronomic Nicolae 
Bălcescu), muncitori de la I.O.R., 
Electroaparataj, de la Telefoane și 
de la Combinatul poligrafic Casa 
Scînteii — au participat la marele 
carnaval cultural-sportiv, organizat 
de Comitetul de partid al Sectoru
lui IV și de Consiliul pentru edu
cație fizică și sport, în colaborare 
cu Comitetul U.T.C. și Consiliul or
ganizației pionierilor.

Timp de aproape o oră alaiul 
carnavalesc (din măștile căruia nu 
au lipsit toate figurile de basm în
drăgite de copii și tineri), a stră
bătut, în pas agale, marele și ele
gantul cartier bucureștean, spre

de virstă 17—18 ani. 
toate dornice să obțină tichetul de

desfătarea și încîntarea locuitorilor 
sutelor de cvartaluri și a trecăto
rilor ocazionali. După defilare, 
grupul s-a împărțit în două : cei 
care aveau de susținut programul 
artistic au intrat în parcul I.O.R., 
amatorii de sport îndreptîndu-se 
spre complexul „Voinicelul"...

Două mii de băieți și fete aș
teaptă să fie chemați la startul 
„Crosului recoltei" — al șaptelea 
din suita de crosuri organizate de 
C.M.E.F.S. pentru tinerii din Capi
tală. S-a dat plecarea în alergarea 
fetelor de la categoria de virstă 
15—16 ani. Profităm de răgazul ce 
ni-1 oferă parcurgerea, de către 
concurenți, a distanței de 800 de 
metri, și discutăm cu cîțiva tineri 
ce așteaptă startul. Cecilia Bulai, 
studentă în anul I, seria B, la In
stitutul agronomic „Nicolae Băl
cescu", ia parte pentru prima oară, 
de cînd este studentă, la o ase
menea manifestare. Ne mărturisește 
că îi place sportul și că ar dori

Au alergat în cursa de 1 000 m 
„Participant la cros“.
să i se mai ofere prilejul de a 
participa la crosuri, chiar și pe dis
tanțe mai mari de 1 000 de metri. 
Și pentru că scriem despre studen
ții agronomi, să consemnăm satis
facția organizatorilor de a fi în
scris, pe listele de concurs, majo
ritatea studenților anului I ai in
stitutului amintit, ca și numeroși 
elevi de la grupul școlar profesio
nal I.O.R., de la liceul Ion Neculce, 
de la ..Spiru Haret", precum și de 
la școlile generale 69. 75, 86 și 
altele.

Alți peste 2 000 de tineri s-au în
trecut, în cadrul aceluiași cros, ai 
recoltei, in Parcul tineretului, iai 
zeci de echipe de volei, handbal, 
baschet, tenismani și popicari, tră
gători la tir cu arcul au concurat 
în incinta complexului „Voinicelul". 
A fost una dintre duminicile cu 
cea mai rodnică activitate sportivă 
de masă. Duminici pe care le-am 
dori tot mai multe.

Ion GAVRILESCU

FOTBALIȘTII NOȘTRI VICTORIOȘI LA UN SCOR 
RECORD: ROMÂNIA - FINLANDA 9-0 [5-0]!

Trofeul „Carpati‘‘ la handbal feminin

ECHIPA ROMÂNIEI A CÎJTIGAT TURNEUL
învingînd formația R.D.G, campioană mondială

telefon). Du-PITEȘTI, 14 (prin
minică seară, în Sala sporturilor 
din localitate, 2500 de spectatori au 
ovaționat echipa feminină de hand
bal a României, învingătoare — în
tr-o veritabilă finală a celei de a 
XlV-a ediții a „Trofeului Carpați" 
— în fața campioanei mondiale en 
titre, valoroasa reprezentativă a 
R.D. Germane. La capătul unui 
meci dramatic, de mare tensiune, 
succesul a fost de partea sportive
lor noastre, grație lui echipa Româ
niei adjudeeîndu-și pe merit pri
mul loc in această prestigioasă 
competiție.

ROMÂNIA — R. D. GERMANA 
10—9 (6—6). La fluierul celor doi 
arbitri danezi au pătruns în sală 
echipele României și R. D. Germa
ne. puternic susținute, 
plauze, de publicul 
Debutul partidei este
bil campioanei mondiale, 
punctează prin Kretzschmar, Richter 
Și 
fie 
să 
ne 
României va 
nie, că va crea un adevărat iureș.

Mikloș reduce din scor, dar Jan
ker reface avantajul echipei R.D. ■ 
Germane. Din min. 10, cînd Lidia 
Stan începe să apere senzațional, și 
cînd jucătoarele noastre se trezesc 
la realitate, aspectul partidei se 
schimbă. Un gol din 7 m marcat 
de Șoș, un altul realizat de Cojo-

CLASAMENTUL FINAL

cu a- 
piteștean. 

favora- 
card

Braun, făcînd ca avantajul să 
în min. 8 
fim, după
era greu

de trei goluri. Sinceri 
acest început crispat, 
să credem că echipa 
reveni atît de puter-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ROMÂNIA I 
R.D. Germană
Iugoslavia
Ungaria 
U.R.S.S.
România II

5
5
5
5
5
5

4
3
2
2
2
0

0
1
2
1
0
0

1
1
1
2
3
5 44—71

68—58
63—51
57—50
54—51
62—67

8
7
6
5
4
0

caru, din aruncare fulgerătoare și 
din nou, în min. 20, un 7 m trans
format de Șoș aduce egalitatea (e- 
chitabilă, fără îndoială, pe tabela 
de marcaj): 4—4. Tietz marchează 
în min. 21, dar Furcoi egalează re
pede. Și, în sfîrșit, în min. 22, Braun 
— marcînd de pe extremă — adu
ce pentru ultima oară echipei sale 
iluzia că ar putea cîștiga această

(Continuare in pag. a 2-a)

CU FINALELE

întîlnire. Repriza se termină la e- 
galitate (min. 24 
7 m), raflectînd 
forțe din prima 
repriza a doua, 
min. 27 (7—6 pentru România), iar 
Doina Cojocaru, printr-un gol de o 
rară frumusețe, ridică avantajul 
formației noastre la 2 goluri. Ur
mează minute de mare tensiune. 
Richter reduce handicapul, iar în 
min. 43, pe contraatac. Kahnt adu
ce egalarea pentru echipa sa. Fina
lul este de mare tensiune. Șoș în
scrie din 7 m. iar Richter (min. 46) 
egalează tot din aruncare de la 7 
m. Victoria, splendida victorie a e- 
chipei noastre, este asigurată de 
Rozalia Șoș în min. 49. printr-un 
gol marcat de pe semicerc. Au mar
cat: Șoș (5), Cojocaru (2), Mikloș, 
Furcoi și Arghir pentru România, 
Richter (3), Braun (2), Kretzschmar, 
Janker, Tietz și Kahnt pentru R.D. 
Germană. Au arbitrat Knut Kj’ullef 
și Gunnar Knudsen (Danemarca).

IUGOSLAVIA—UNGARIA 11—11 
(8—8). Veritabil meci de campio
nat, cu ambiții și temeri, cu joc în 
viteză, alternat cu joc pozițional, cu 
răsturnări de scor spectaculoase și

Șoș marchează din 
fidel echilibrul de 
parte a jocului. în

Arghir înscrie în

Hristache NAUM

Cuplul campionilor 
împreună cu antrenorul

mondiali, Irina Rodnina și Aleksandr Zaițev, 
lor, Stanislav Juk.

Foto : Vasile BAGEAC

S-A BUCURAT DE UN DEOSEBIT SUCCES
amețitoare și salturi in- 
mișcări armonioase în

„Viteză 
drăznețe, 
ritmul muzicii, sclipiri ale oglin- 
dei de gheață, costume scânteie
toare — iată patinajul artistic..."

Am citat-o încă o dată pe Irina 
Rodnina, incomparabila, unica 
Rodnina, care scria pentru ziarul 
nostru aceste rînduri în avancroni
ca demonstrației de la București. 
Da, acesta este patinajul la super
lativ, așa cum însă numai o cam
pioană mondială de talia ei, ajuta
tă de un partener ideal, poate să 
ni-l ofere.

A fost intr-adevăr, o seară de 
neuitat pentru iubitorii spectacole
lor pe gheață. Am urmărit, rină 
pe rînd, campioni și campioane în 
fermecătorul sport al alunecării pe 
patine, soli ai patinajului artistic 
din Uniunea Sovietică, Cehoslova
cia, R.D. Germană, Polonia, alături 
de sportivi ai țării noastre.

Nu stă în intenția noastră de a 
face acum remarcări în bogata 
listă a aparițiilor pe gheață, în 
țața tribunelor de la „23 August", 
adesea încîntătoare. Tuturor le-au 
fost adresate aplauze, pe merit. Am 
vrea să subliniem însă o altă per
formanță și ea remarcabilă. Aceea 
a organizării foarte aproape de 
perfecțiune, a acestui spectacol. Și 
niciodată poate nu era nevoie de 
un asemenea efort organizatoric — 
ca acela realizat ieri — fiindcă am 
putut să ne convingem încă o dată 
de ridicatul spirit de discernământ 
al publicului românesc amator de

sport. La un asemenea afiș, bo
gat în „stele" ale patinajului, spec
tatorii n-au rămas insensibili și au 
luat cu asalt tribunele patinoarului 
acoperit. Lor, acestor spectatori 
entuziaști, trebuia oferit un spec
tacol la înălțime. Și el s-a ridicat 
tocmai la acest dorit nivel.

De aci, din aceste coloane de 
ziar, oferim celor în drept un bu
chet de binemeritate aplauze.

Radu VOIA

Cel mai așteptat gol al meciului, ultimul, a fost semnat de debutantul Dudu Georgescu. Fotografii i P. ROMOȘAN • și S. BAKCSY ...

Realizind

noastră

rezultat

un golaveraj de + 13, echipa

șansa unui

egal la Tirana, în partida
Albania R. D. Germană

Realizind ieri acest 9—0 — cel 
mai mare scor la care au cîștigat 
„tricolorii", în întreaga activitate 
a echipei naționale — echipa re
prezentativă a României are acum 
un punct în plus și un golaveraj 
mai bun cu un gol dețît priițpipala. 
sa' c’bhcutentă la primul foc -în-1 
grupă, echipa R. D. Ggrmane. Evi
dent, în condițiile în care forma
ția - lui Georg BUschner mai are: 
dd” susținut încă un joc, 'W3 
iembrie, la Tirana (acolo unde for
mația noastră a învins cu 4—1), 
cele mai multe șanse de calificare 
pentru turneul final al C.M. rămin, 
în continuare, de partea învingăto
rilor de la Leipzig. Numai că, gra
ție scorului-fluviu realizat ieri de 

lui Valentin Stănescu, echipa 
Germane a pierdut acum 

meciului nul cu Albania, 
cîștigarea grupei trebuindu-;

Din

net după victo- 
române.
opinia noastră, 
favorită în mc-

băieții
R. D.
șansa 
pentru 
neapărat victoria la Tirana.
8—4, cit era pînă ieri, golaverajul 
nostru a devenit acum 17—4 deci 
+13 ; concurenții noștri Ia șefia 
grupei au 14—2 (deci +12), prin ur
mare, în caz de rezultat egal, la 
Tirana, la orice scor, ei ar rămîne 
cu aceași sumă de goluri la activ.

BALCANIADĂ DE GIMNASTICA
A LUAT SFIRȘIT

PE APARATE

puțind deci pierde o calificare ce 
se contura foarte 
ria asupra echipei

Repetăm, după 
echipa R.D.G. este
ciul de la 3 noiembrie, dar nu ni 
Se pare deloc deplasat să punem, 
totuși, întrebarea : oare, după ce 
bătusem Finlanda cu 3—0 acasă și 
cu 4—0 în deplasare, nu eram și 
noi favoriți în meciul din septem
brie, anul trecut, de la Helsinki, 
cînd — 
părăsit 
egal ?

Așa ! 
șansele 
României, fără să fi 
mult, sînt totuși azi ceva mai mari 
tlecît au fost pină ieri. Din păcate, 
valorificarea acestor șanse nu mai 
depinde acum de echipa României, 
această valorificare urmînd a se 
produce indirect și aflîndu-se sub 
apăsarea unui mare coeficient dc 
incertitudine. în orice caz, ceea ce 
mai depindea de ei (realizarea u- 
nui golaveraj mai bun decît al prin
cipalului concurent din grupă) „tri
colorii" au realizat ieri cu brio, 
chiar dacă plusul se rezumă doar la 
un gol. Pentru că. oricît am vrea 
să fim severi, trebuie să recunoaș
tem echipei noastre naționale me
ritul de a fi obținut o victorie cu 
9—0, scor cu totul neobișnuit în 
meciuri oficiale interțări și mai ales 
în fața unor parteneri de întrecere 
care s-au străduit din răsputeri 
pentru limitarea proporțiilor înfrîn- 
gerii.

Așadar, o dată încheiate meciu
rile echipei României, nu ne mai

în ciuda calculelor 
terenul doar

încît, putem 
de calificare

am
cu un meci

conchide că 
ale echipei 

crescut prea

Radu URZICEANU

SF. GHEORGHE, 14 (prin tele
fon). După cum era de așteptat, 
finalele pe aparate desfășurate du
minică în sala sporturilor, arhipli
nă, au fost dominate categoric de 
gimnastele bulgare la „modernă" 
și de reprezentanții țării noastre 
la „sportivă". Maria Ghigova, Nes- 
ka Robeva, Krasimira Filipova, 
multiple campioane mondiale, Anca 
Grigoraș, dublă campioană absolu
tă a'țării noastre, Dan Grecu, me
daliat cu argint la „europenele" de 
la Grenoble și ceilalți gimnaști au 
răsplătit generosul public cu exe
cuții de înalt nivel tehnic, dînd 
strălucire finalului acestei compe
tiții în care au fost angajați gim
naști din 5 țări : România, Bulga
ria, Iugoslavia, Grecia și Turcia.

Iată, de altfel, medaliații pe apa
rate ai celei de a V-a ediții a Cam
pionatelor balcanice de gimnastică: 
GIMNASTICĂ MODERNA : exer
cițiul cu măciuci ■— Maria Ghigova 
19.10, Neska Robeva 18,95, Krasi
mira Filipova 18,70 : ex. -cu pan
glică — Ghigova 19,70, Cristina

cuSima (R) și Robeva 19,35 ; ex. 
cerc — Filipova 19,50, Robeva 19,45, 
Ghigova 19,25 ; ex. cu mingea — 
Ghigova 19,65, Filipova 19,50, Ro
beva 19,35 ; GIMNASTICA SPOR
TIVA : fe’.r.inin : sărituri — Alina 
Goreac (R) 19,05, Anca Grigoraș 
(R) 18,70, Eugenie Yannitsopoulou 

paralele — Grigoraș 
Trușcă (R) 18,80, 
(B) 18,45 ; bîrnă— 
(R) și Maia Bla- 
Rodica Sabău (R)

(G) 18,55 ;
19,05, Gabriela 
Nadejda Stoeva 
Iuliana Simonfi 
goeva (B) 18,45,
18,40 ; sol — Goreac 19,30, Grigoraș 
19.15, Blagoeva 18,75 ; masculin; 
sol — Gheorghi Todorov (B) 18,70, 
Dan Grecu (R) 18,65, Nicolae O- 
prescu (R) 18,45 ; cal — Grecu
18,10. Zoran Ivanovici (I) 17,95,
Mircea Gheorghiu (R) 17,85 ; inele
— Grecu 19,15, Oprescu 18,65, Ma- 
zilu (R) 18,05 ; sărituri — Todorov 
18,275, Andrei Kerancv (B) 18,125, 
Ștefan Zoev (B) 18,025 ; paralele
— Raicio Hristov (B) 18,40, Ivano
vici 18,25, C. Petrescu (R) 17,90 ; 
bară — Petrescu 18,85 Oprescu 
18,55, Grecu 18,45.

(Continuare in pag. a 3-a)

AL NOUĂLEA 00L
Aseară, pe stadionul „23 August*, s-au aprins din nou Jumi/ii 

de baluri*. Aseară s-au auzit și „cîntâri*, Cronicarul se siphte 
dator să facă corp oomun cu bucuria mulțimii, pentru că aceas

tă minunată aventură care este fotbalul nu poate fi ipotecată mimai 
de calcule reci, care trădează de cele mai multe orj door o /tristă 
lipsă de elan.

A fost o seară frumoasă. Ce importanță are faptul că 'Zinlanda 
nu este o mare echipă, daad elanul tricolorilor lui Valentin i-a molip
sit pină și pe scepticii care știu să-șf valorifice, din cînd în '/înd, aro
ganța față de truda unei echipe? Acest 9—0 împotriva untei echipe 
fără valori, are, totuși, semnificații care depășesc caduul •tehnic al 
discuției.

înaintea meciului de ieri, «tricolorii* aveau în foță obstacole de 
netrecut pentru cei mai mulți dintre noi. Să ne gindim, de pildă, ca 
principalul nostru adversar în serie, echipa R.D. Germane, lichidase 
conturile cu Finlanda printr-un zdrobitor 10—1, după ambele jocuri, 
în timp ce echipa lui Dinu avea, la intonarea imnurilor, doar acel 
necăjit 1—1 de la Helsinki. Și totuși, în numai 90 de minute, „trico
lorii" de ieri au reușit să egaleze „scorul lui Buschner", printr-un 
efort greu de subestimat.

Fără îndoială că problemele fotbalului nostru rămin intacte după 
acest 9—0 cu Finlanda, dar e cu neputință să nu le acorzi „tricolo
rilor" un cuvînt de apreciere pentru felul în care au desfășurat cam
pania post-Helsinki. (Să ne închipuim că Răducanu n-ar fi făcut, la 
Helsinki, imprudența de a reține mingea cu o secundă în plus; lată 
că acum, cînd echipa noastră și-a terminat jocurile, Peter Ducke ar 
fi trebuit să cîștige cu 3—0 la Tirana, pentru a vedea Miinchenul).

După meciul de aseară am putea pune sub o lupă critică multe 
secunde și faze. Dar e mult mai elegant să recunoaștem, înainte de 
toate, că nu e la îndemîna oricui să arunce în luptă citita energie, 
după ce Leipzig-ul a stîrnit, mai ales în afara gazonului, otita 
resemnare.

Ieri, pe stadionul „23 August", echipa României, care a refuzat 
să depună armele, a făcut ca șansele ei să crească de la 10 la, să 
zicem, 30 la sută. Ea încheie anul întilnirilor sale oficiale cu trei 
victorii, o înfringere și un golaveraj de 14—3. In tot cursul anului, 
tricolorii s-au bătut mai frumos ca altădată. Indiferent de unghiul din 
care privim palmaresul anului 1973, el reprezintă un moment în plus 
față de anii trecuți, chiar dacă ținem seama de jocul de la Leipzig, 
în fond, în anul de grație 1973, „tricolorii" au împărțit victoriile cu 
echipa R.D. Germane, în timp ce cu cinci ani în urmă ei pierdeau 
ambele jocuri oficiale, împotriva aceluiași adversar. La începutul lui 
mai, acel 4—1 împotriva Albaniei, la Tirana, a reprezentat mai mult 
decît acel 2—0 al lui Peter Ducke la Magdeburg, Și, în orice caz, 
mai mult decît propriul lor 2—0 la București, tot cu Albania.

...Cu trei zile înainte de meciul cu Finlanda, Cornel Dinu îi de
clara reporterului : „Vom încerca să facem totul, dar nu știm dacă 
e de ajuns". Și tricolorii au făcut totul. Au făcut totul, convinși că 
fotbalul este o „bătălie în marș". Iar victoria de ieri, care este de 
fapt numai victoria celui de al nouălea gol, a fost semnată — nu 
întîmplător — de Dudu Georgescu, care s-a înrolat „în marș", pentru 
a simboliza, parcă, legătura dintre azi și mîine.

loan CHIRILA

DUPĂ O LUPTĂ EXTRAORDINARĂ

DINAMO BUCUREȘTI CAMPIOANĂ DE ATLETISM PE ECHIPE
• Argeșul și Dinamo campioane la femei și, respectiv, la barbați • C-tin Stan

a egalat recordul național pe 200 m

în derby-ul final, rezultat egal cu
MIERCUREA CIUC, 14 (prin te

lefon). — Ultima etapă a „Cupei 
României" la hochei a programat 
în general jocuri interesante. Me
ciul decisiv dintre Steaua și Dina
mo s-a încheiat la egalitate (2—2), 
astfel că hocheiștii de la Steaua au 
intrat în posesia frumosului trofeu 
de cristal, devansîndu-și adversarii 
cu două puncte în clasamentul fi
nal.

LIC. nr. 1 MIERCUREA CIUC— 
TlRNAVA ODORHEI 8—5 (2—3.
3—2, 3—0). Cu toate că partida se 
anunța destul de liniștită, întrucît 
rezultatul ei nu mai putea influen-

ța poziția în clasament a acestor 
două echipe, totuși tînăra dar am
bițioasa formație a elevilor din lo
calitate a ținut să-și onoreze pri
ma prezență într-o competiție de 
amploare (pe care, după cum se 
vede, n-a părăsit-o fără să obțină 
o victorie). Pînă la acest joc, echi
pa Liceului din Miercurea Ciuc 
reușise să obțină doar un punct, 
în. partida din tur cu 
lăți. Acestuia,. tinerii 
Miercurea Ciuc i-au 
duminică alte două, 
putea evita, însă, ultima poliție a 
clasamentului.

Dunărea Ga- 
hocheiști din 
mai adăugat 
fără a mai

Dinamo (2-2)
Meciul a avut 

teresantă și a
o desfășurare in- 
plăcut îndeosebi 

prin numărul mare de goluri în
scrise, ca și prin evoluția atrac
tivă a scorului. La început, ambele 
echipe au părut egale, deși la în
cheierea primei reprize avantajul 
era (minim) de partea hocheiștilor 
din Odorhei. La începutul reprizei 
secundo am avut impresia că ex
periența și calmul jucătorilor de 
la Tîrnava își vor spune cuvîntul,

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Punct final în, categoric, cea mai 
disputată dintre edițiile campiona
tului republican de atletism pe e- 
chipe. La capătul unei lupte spor
tive de toată frumusețea, care a 
ținut încordată atenția pînă în fi
nalul competiției, victoria a reve
nit clubului bucureștean Dinamo, 
învingător absolut meritat.

După cum relatam în ediția de 
ieri a ziarului nostru, dinamoviștii 
terminaseră în avantaj întrecerile 
zilei de sîmbătă, dar, era evident, 
că lupta nu se încheiase. Duminică 
studenții au luptat, spre cinstea 
lor, cu o ambiție exemplară și au 
izbutit, la un moment dat să re
facă tot handicapul. Cu 6 probe 
înainte de încheierea concursurilor 
Dinamo mai păstra doar un sin
gur punct avans în fața C.A.U. 
599—598 p. Cu trei probe înainte 
de final C.A.U. (683 p) preia iniția
tiva (Dinamo — 677 p). Mai erau 
însă două probe și C.A.U. mai con
ducea doar cu un singur punct 
696—695 p ; înaintea cursei de 
5 000 m, ultima din program, C.A.U 
avea 704 p iar Dinamo 700 p. în 
acest moment era evident că dina
moviștii deveniseră, în mod teoretic 
și chiar practic, campioni. Aceasta, 
deoarece, în timp ce Dinamo dispu
nea de mai mulți alergători capa
bili să ocupe locuri în clasamentul 
de opt al probei, care aducea

puncte, studenții n-aveau repre
zentanți în măsură să facă așa 
ceva. Și într-adevăr, Cioca, Mus
tață și Hatoș au izbutit să se cla
seze printre fruntași ducînd la vic
torie culorile echipei dinamoviste.

în urma totalizării punctelor re
zultate din cele două competiții 
(masculină și feminină) clasamentul

Romeo VILARA

(Gontirpugre fa pag. a 2-a)
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CAMPIONATUL REPUBLICAN DE LUPTE CRECO-ROMANE PE ECHIPE

INTILNIRI ECHILIBRATE ÎN ULTIMA ETAPĂ
AVANTAJUL TERENULUI PROPRIU NU

Ieri, în șapte localități din țară, s-au disputat întrecerile

ESTE ÎNTOTDEAUNA HOTARÎTOR
Ieri, m șapte localități din țară, s-au disputat întrecerile ultimei etape 

din cadrul campionatului republican de lupte greco-romane pe echipe, 
în majoritatea întâlnirilor programate, cei prezenți au fost martorii unor 
partide foarte disputate, multe dintre ele stînd sub semnul 
pînă la fluierul final al arbitrilor.

echilibrului

Sportul
CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE JUDO PENTRU JUNIORI I

(Urmare din pag. 1)

RAPID A ÎNVINS PE FRUNTA
ȘA SERIEI A III-A, ALUMINIU 
SLATINA ! Disputată în. sala de 
lupte a clubului Steaua, întîlnirea 
dintre echipele Rapid-Aluminiu 
Slatina-Carpați Sinaia a oferit pu
ținilor spectatori meciuri extrem 
de echilibrate, presărate cu nume
roase procedee tehnice care au dat 
un plus de spectaculozitate com
petiției și încheiate cu o surpriză : 
la capătul unei lupte sportive pa
sionante, devii antrenorului Marin 
Belușica au reușit o victorie nespe
rată, dar pe deplin meritată, în 
fața fruntașei seriei a III-a, puter
nica echipă din Slatina. Acest suc
ces s-a conturat, în special, la ca
tegoriile mici, unde I. Coteanu, C. 
Ciobotaru, Gh. Alexe, I. Gheorghe 
și R. Pătrașcu au realizat victorii 
prețioase, care au făcut ca rezulta
tul final să fie favorabil echipei 
din Giulești. Deși scorul final 
(19—13) ar putea conduce la con
cluzia că rapidiștii au obținut o 
victorie clară, trebuie să spunem 
că n-a fost așa. Succesul formației 
Rapid a fost realizat în urma unor 
meciuri extrem de disputate și e- 
chilibrate, de multe ori rezultatul 
fiind necunoscut pînă în ultimele 
secunde.

Pregătirea și dorința de victorie 
a sportivilor din Giulești au fost 
remarcabile. în egală măsură, me
rite în realizarea acestei frumoase 
întreceri sportive revin și luptători
lor slătineni care au confirmat, și 
cu acest prilej, prin comportarea 
lor, că rezultatele lor anterioare 
n-au fost întâmplătoare. Că ei n-au 
reușit un rezultat favorabil echipei, 
aceasta se datorește și unor indis
ponibilități de moment în formația 
slătineană.

Rapidiștii și-au arătat forma bună 
încă din prima întîlnire, cu Car
pați Sinaia, pe care au învins-o cu 

! scorul de 28,5—13,5. Totuși, echipa 
’ din Sinaia a prezentat cîțiva con- 

' curenți tineri, dar talentați și bine 
pregătiți, ca A. Tănase, D. Fîșie șl 
V. Nicolae.

în ultima întîlnire, Aluminiu 
■ Slatina a întrecut destul de detașat 
pe Carpați Sinaia (26—14), dispută

în care s-au remarcat 
Alionescu, M. Mincu, 
Mandea și FI. Chițu.

slătinenii C.
M. Vlad, N

Mihai TRANCA

CRAIOVA. Ultima etapă a pro
gramat în localitate triunghiularul 
dintre formația locală Electropute- 
re, Steagul roșu Brașov și I.M.U. 
Medgidia. Meciurile dintre compo- 
nenții celor trei echipe au fost deo
sebit de spectaculoase și au atras 
în jurul saltelelor de concurs un 
număr mare de spectatori. Echili
brul evident 
făcut ca nici 
realiza două 
calnici s-au 
s-au izbit de dîrzenia brașovenilor, 
cu care au terminat nedecis 20—20. 
în schimb, craiovenii i-au învins 
pe sportivii din Medgidia cu scorul 
de 23,5—12,5. Steagul roșu a între
cut pe I.M.U. Medgidia cu 26—14. 
Din formația locală s-au remarcat 
I Stoica și D. Anghel, care au ob
ținut cîte două victorii.

dintre combatante a 
o echipă să hu poată 
victorii. Luptătorii lo- 
comportat bine, dar

Șt. GURGUI — coresp. județean

PITEȘTI. în cealaltă reuniune a 
seriei a treia, C.S. Pitești și-a va
lorificat pe deplin avantajul tere
nului propriu, învingînd ambele 
echipe vizitatoare, C.S. Pitești — 
S.C. Muscelul Cîmpulung 23—13, 
iar cu Metalul București 22,5—15,5. 
în ultima întîlnire, Metalul Bucu- 
rești-S.C. Muscelul 20—16. Cu a- 
ceste două victorii, piteștenii au ob
ținut puncte 
țin în lupta 
seriei.

prețioase care-i men- 
pentru primul loc al

Al. MOMETE—coresp.

Sportivii localnici,RĂDĂUȚI.
componenți ai formației IPROFIL, 
au dat deplină satisfacție celor pes
te 500 de spectatori prezenți la 
ultima etapă a diviziei. Comportîn- 
du-se remarcabil, ei au obținut 
victorii în ambele partide susținute: 
21—19 cu Progresul București și 
34—2, cu Nicolina Iași. Progresul- 
Nicolina 20—9. Cu prilejul dispu
tei dintre sportivii localnici și

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI DE POLO

MANȘA CLUJEANA
MANȘA RAPIDULUI
FEROVIARII AU ÎNVINS IERI PE DINAMO CU 5-3

telefon). Se va 
campionatul tre-

CLUJ 14, (prin 
repeta finalul din 
cut ? Vom trăi oare din nou emo
țiile din noiembrie ’72 pentru a afla 
cine va cuceri mult rîvnitul titlu? 
Foarte posibil. Cel puțin pînă la a- 
ceastă oră, cînd ne aflăm la jumă
tatea turneului final, episoadele au 
semănat identic. Ca și la ediția 
precedentă, Dinamo a abordat faza 
finală a competiției cu două puncte 
avans și un golaveraj superior. Du- 
aă meciul de duminică, exact ca 
n urmă cu un an, Rapid și-a ni

velat zestrea de puncte cu cea a 
stemei sale rivale, rămînînd cu un 
’olaveraj mai slab:
!. Dinamo 12 9 1 2 85—39 19
!. Rapid 12 9 1 2 64—39 19

Cum s-a ajuns la acest pasionant 
>is ? Ei bine, confruntarea dintre 
:ele două fruntașe ale polo-ului ro- 
paânesc nu a mai semănat cu cea de 
iuminica trecută. Atunci, Rapid a 
•atat situații decisive de „om în 
>lus“ și Dinamo a obținut victoria 
:u 5—4. De această dată rolurile 
-au inversat; dinamoviștii au greșit 
n momente de superioritate, iar 
■ampionii le-au valorificat, mai a- 
es în final, cu maximă precizie și 
-au revanșat cu 5—3 (0—0, 1—1, 
—2, 3—0). în urmă cu o săptă- 
aînă, jocul a fost deschis, specta- 
ulos, presărat cu faze de foarte 
ună calitate. Duminică însă, am- 
ele formații au jucat mai crispat, 
reșelile au fost mai dese și spre 
agretul nostru (și al spectatorilor) 
i-au 
ăfuieli 
rompt.
După 
astasiu, 
itat în bară, iar Huber și FI. Slă- 
îi au avut 
ine. Rapid
> au ratat, 
i „om în 
; a doua nu au mai greșit și a 
st 1—t) (Olae). Replica a venit 
■ompt datorită Iui Zamfirescu, ca- 

a marcat dintr-o situație iden- 
:ă: 1—1. Feroviarii sînt mai in- 
itenți. I. Slavei șutează puternic 
, două situații, dar Huber este la 
>st. Dinamo greșește preferind 
cui la centru (unde au fost fru- 
>asele contraatacuri realizate de 

cu o seară înainte’) și V. Rus 
tează Ia „om în plus*4., avînd în 
ță zonă mică. Au urmat cele mai 
imoase goluri ale meciului: mai 
:îi I. Slăvei (cel mai bun om al 
vingăterilor) a înscris printr-o 
lendidă boltă (2—1) iar apoi, tot 
mfirescu l-a făcut mat pe... FI. 
îvei ci un șut la păianjen de la 
metri (2—2).
'n mod cu totul nefiresc, jucăto- 
ambelor echipe — derutați pro

bii și de unele decizii bizare ale 
litrului dr. I. Drăgan (aprecierea 
ilturilor. a situațiilor care nece- 
au eliminări sau lovituri de la 4 
tri) — devin nervoși și greșelile 
eo să se înmulțească. La o ase- 
nea situație confuză. Dinu Po- 
icu îl surprinde pe Fl._ Slăvei ie- 

din poartă si-1 ~ „execută** 
>mpt: 3—2 pentru Dinamo, cu 5 
cute înainte de fluierul final. A- 
t minim avantaj s-a dovedit în 
e din urmă insuficient pentru 
"nfîrescis și coechipierii săi. 
mpîonii au atacat mai clar, s-au 
redit mai deciși în fazele de fi- 
izare și după ce au egalat au

făcut apariția și cîteva 
personale. sancționate

o repriză albă, în care 
C. Rusu și V. Rus au

cîteva intervenții opor- 
a deschis scorul : după 
în prealabil, o situație 
plus“ (Țăranu), la cea

Progresul București, luptătorul din 
Rădăuți Ștefan Rusu a obținut o 
surprinzătoare victorie prin tuș, în 
fața vicecampionului mondial de 
juniori, Pantelimon Arcadie. Dis
puta dintre cele două formații a 
fost, deosebit de atractivă și echi
librată. De altfel, scorul final este 
edificator. •

IAȘI, 14 (prin telefon). Timp de 
două zile, 15 echipe de juniori mici 
și 9 de juniori mari s-au întrecut 
în cocheta sală Agronomia Iași 
pentru desemnarea campioanei 
ediției a V-a. Pentru prima dată 
au prezentat echipe complete Di
namo București, Șc. 
A.S.A. Tg. Mureș, 
Voința Focșani și 
Datorită prevederii
care obligă participanții să înde
plinească anumite haremuri s-a 
constatat că sportivii și-au însușit 
un bagaj de procedee tehnice care 
situează finala actuală la un nivel 
superior celorlalte. Organizarea a 
fost excepțională, sala neîncăpă
toare pentru numărul mare de

sp. Unirea Iași. 
C.S.M. Reșița, 
C.S.M. Galați, 
regulamentului

M. COVĂTARU—coresp.

ORADEA. Triungiularul din lo
calitate a reunit echipele Crișul, 
A.S.A, Cluj și C.S.M. Reșița. O fru
moasă evoluție au avut sportivii 
clujeni, care au terminat la egali
tate cu Crișul și i-au învins pe cei _ cu scorui de

Oradea—C.S.M. Reșița 
remarcat : Șt. Kertai, 
Gyongyoși (Crișul) și 
Saboslai,

spectatori, iar arbitrajul destul de 
contradictoriu. Rezultate tehnice : 
Juniori mici : 1. Șc. sp. Unirea Iași 
(antrenor C. Bordea) : cat. 58 kg : 
Ion Mircea ; 65 kg Emil Spătărel; 
cat. 75 kg Mihalache Tomaș ; 85 
kg Ion Proteilă ; +85 kg Constan
tin Căteanu ; 2. Șc. sp. Miercurea 
Ciuc, 3. Olimpia București. Finala 
a fost cîștigată de ieșeni cu 3—2. 
Juniori mari: 1. Dinamo București 
(antrenor G. Donciu) : cat. 58 kg : 
Gh. Marin ; 65 kg I. Botezan ; 75 
kg L. Agapie ; 85 kg C. Sanciuc; 
+ 85 kg Gh. Nache; 2. Șc. sp. Unirea 
Iași, 3. A.S.A. Tg. Mureș. în finală 
Dinamo a învins pe Șc. sp. Unirea 
cu 3—2.

de mult să cîștige 
dar cum adesea se 
s-a încheiat la e- 
un meci de bună

D. DUMITRU

Sovietice a dominat per
și categoric, impun-îndu-și

de la C.S.M.
28—4. Crișul 
27—13. S-au
A. Szabo, I. 
I. Bădica, I. 
(A.S.A. Cluj).

V. Panait

I. GHIȘA—coresp. județean

TIMIȘOARA. . Meciurile progra
mate în localitate s-au disputat la 
un nivel tehnic și spectacular ri
dicat, fapt care i-a satisfăcut pe 
cei prezenți. Rezultatele : C.F.R. 
Timișoara cu Vulturii Lugoj 20—20, 
cu Mureșul Tg. Mureș 
turii Lugoj-Mureșul 
27—5. S-au remarcat : 
C. Bordeianu (C.F.R.), 
și N. Mihai (Vulturii).

27—13. Vul- 
Mureș 
Dincă,

Tg. 
A.
T. Horvath

C. CREȚU—coresp.

RUG8YSTII DE
J

ÎNVINGĂTORI

CONCURS INIERMATIONAL DE
La Timișoara, pe Bega, a avut 

loc. duminică un interesant concurs 
internațional de caiac-canoe la 
care au participat sportivi și spor
tive de la Premium Bosanki Brod 
și Begy Club Zrenian (ambele din 
Iugoslavia), precum și de la Con
structorul, Politehnica și Școala 
sportivă din localitate. întrecerile 
au fost deosebit de interesante și 
au dat cîștig de cauză caiaciștilor 
și canoiștilor de la Școala sportivă 
din Timișoara, care au cîștigat 
cele mai multe probe. Iată unele 
din rezultatele înregistrate : K 1 — 
fete : Elisabeta Kiss (Șc. sp. Timi
șoara) ; K 2 — fete: Sabina Mu- 
ratovici — Mariana Pospici (Pre-

CAIAC-CANOE IA TIMISOARA

un final dramatic. Ambele formații 
au dorit nespus 
această întîlnire. 
întîmplă partida 
galitate. A fost
factură, dîrz disputat, în care Un
garia a condus cu 7—6 (min. 20) și 
8—7 (min. 24), iar Iugoslavia a avut 
10—8 (min. 32) și 11—10 (min. 42). 
La scor egal, în min. 46, Torti a 
ratat o aruncare de la 7 m ! După 
modul cum s-a desfășurat întîlni- 
rea, după alternanța perioadelor de 
dominare, rezultatul de egalitate 
este echitabil. Au marcat : Torti 
(7), Perenzanovicî (2) și Antici (2) 
— pentru Iugoslavia, Toman (4), 
Toth Harsanyi (3). Vadasz (2) și 
Sterbinszki (2) — Ungaria. Au ar
bitrat Teodor Curelea și Constantin 
Căpătînă (România).

U.R.S.S. — ROMÂNIA II 19—11 
(11-7). Un meci în eare echipa

Uniunii 
manent 
valoarea și omogenitatea în fața 
eterogenei reprezentative secunde 
a țării noastre. Mai puțin durită
țile (jucătoarele sovietice au fost 
penalizate cu 11 minute de elimi
nare), meciul a fost în general 
plăcut, fiind deschis, cu faze ra
pide, uneori palpitante. România 
II încheie acest turneu fără a fi 
realizat vreun punct și, după cîte 
se pare. în intenția antrenorilor a 
fost nu realizarea de victorii, ei 
rularea rezervelor primului lot și 
încercarea unor jucătoare de per
spectivă. Au marcat : Turcina 
Balan (2), Lozbina (3), Makareț 
Șabanova (3) și Goncearova 
pentru U.R.S.S., Maria Popa
Hrivnak (3), Vieru 
Hobîncu și Vasile 
nia II. Au arbitrat J. Passon 
Z. Jeziorny (Polonia).

(6),
(3),
(2)

(3).
(2), Șilha, 

pentru Româ- 
Și

mium) ; C 1 : R. Dragomir (Con
structorul) • C 2: O. Drăgănescu — 
Gh. Laza (Șc. sp. Timișoara) ; K 1
— juniori: Em. Pascal (Construc
torul) ; C 2 — juniori: J. Mohnar
— J. Magda (Begy Club); K 4 — 
juniori: Constructorul (Pascal — 
Stana — Petcu — Popescu) ; K 1
— băieți: I. Pantea (Șc. sp.'Timi
șoara) ; K 2 — băieți: Buzelan — 
Vissinger (Șc. sp. Timișoara). Cla
sament general : 1. Șc. sp. Timi
șoara 85 p, 2. Premium 77 p, 3. 
Politehnica 65 p, 4. Constructorul 
64 p, 5. Begy Club 23 p.

Petre ARCAN

LA SPORTUL STUDENȚESC
A

PARTIDA CU STEAUA!

MARILE SPERANȚE...

răsturnat scorul în favoarea lor. 
Mai întîi I. Slăvei (la o eliminare a 
lui Lazăr) a marcat un gol foarte 
frumos. Nastasiu a avut în conti
nuare o situație identică, dar a ra
tat. Apoi, a fost rîndul lui Scher
van (la eliminarea lui Nastasiu) 
să puncteze decisiv: 4—3.

într-un final de mare tensiune, 
Dinamo a mai avut o posibilitate 
de egalare, dar Novac (la situație 
de superioritate, cu zonă mică în 
față) a tras în brațele lui Fi. Slă
vei. Ultimul gol al meciului (5—3) 
a fost realizat de același Ilie Slăvei, 
ca urmare a unui penalty acordat 
la o intrare neregulamentară a lui 
Rus, eliminat apoi definitiv din joc. 
Spre stupoarea tuturor însă, mai 
puțin cea a arbitrului și secretaria
tului. Rus a continuat să joace în 
ultimele 5 secunde !...

Meciul, cîștigat pe merit de po- 
loiștii de 
cu greșeli__________ _ ______
Au jucat: RAPID: F. SLĂVII 
TĂRANU. 
VEI. 
MO:
Nastasiu, Lazăr. V. Rus, D. PO
PESCU, Popa, Novac.

Celelalte rezultate: Industria li
nii Timișoara — Olimpia Oradea 
3—2 și Crișul Oradea — Mureșul 
Tg. Mureș 7—2 în turneul pentru 
loc, 9—12 : Vagonul Arad — Poli
tehnica Cluj 2—4 și T.E.F.S. — Șco
larul București 8—7 în turneul cen
tru loc. 5—8-; Voința Cluj — Pro
gresul București 8—4 (3—1. 
1—0, 2—2) în turneul pentru loc. 
1-4.

la Rapid, a fost condus 
de arbitrul dr. I. Drăsran.

Olac. C. RUSU. I. SLĂ- 
Băjenaru. Schervan ; DINA- 

HUBER — ZAMFIRESCU,

2—1,

Adrian VASILIU

unei partide disputate, să realizezeIlugbyștii de la Sportul studențesc (in alb) au reușit, la capătul 
prima surpriză a campionatului, victorie în fața garniturii steliste.

Cu o singură excepție. partida 
Steaua—Sportul studențesc, victoriile 
au revenit echipelor gazde, dar oas
peții au opus o puternică rezistență, 
ceea ce explică și scorurile strînse. 
înregistrate în această a IV-a etapă 
a campionatului Diviziei A de rugby, 
ultima înaintea întreruperii în ve
derea întâlnirii de săptămîna viitoa
re cu reprezentativa R.F. Germania.

Desigur, supriza rundei de ieri o 
constituie înfrângerea formației cam
pioane. Steaua, pe teren propriu, în 
fața Sportului studențesc. Insucce
sul este urmarea jocului mai puțin 
inspirat ca de obicei al garniturii mi
litare, care, luînd conducerea în min. 
6 prin lovitura de pedeapsă transfor
mată de Durbac. a văzut în studenți 
„victime** sigure. Steaua a acționat 
în continuare’' lipsită de clarviziune 
in teren (chiar dacă a manifestat de
seori o bună tehnică individuală), 
permițînd elevilor lui Th. Radulescu 
să preia. încet, dar sigur, inițiativa, 
Și, spre sfârșitul primei reprize, 
Sportul și-a materializat superiorita
tea. Înscriind o Încercare prin Fu
giși. La reluare — după ce Steaua a 
ratat prin Postolache și Durbac cî- 
teva 
(știind să folosească și avantajul vân
tului) a supus formația militară unui 
excelent presing — împiedicînd-o să 
realizeze o circulație corespunzătoa
re a balonului — care va aduce și 
majorarea scorului 7—3, N-colescu 
trimițînd cu precizie, de la circa 40 
m. o lovitură de picior. Arbitrul T. 
Witting a condus foarte bine urmă
toarele formații: STEAUA: Durbac 
— Ionescu. Braga, Enache (Suciu),

Budică — Alexandru, Mateescu — 
Corneliu, Postolache, Achim — Pin- 
tea (Ciobănel). Șerban — Cioarec, 
Munteanu, Ciornei ; SPORTUL : Ior- 
dănescu — Gheorghiu, Batter. Hulă. 
Hariton — Nicolescu. Paraschiv — 
Mihalache. Galanda, Fugjgi — Chi- 
fan (Iancu), Atanasiu — Ene, Iorgu- 
lescu, Mihai (Stănculescu).

Asa cum anticipam, în a doua în
tîlnire a cuplajului de pe terenul 
Steaua. Dinamo a realizat o victorie 
destul de comodă (mai puțin prin 
prisma scorului, cît a jocului) în me
ciul cu Gloria, rugbvștii din șos. Ște
fan cel Mare, dovedindu-se superiori 
în toate compartimentele. Ei au ac
ționat dezinvolt pe tot terenul, peri- 
clitînd în permanență buturile adver
se. Metalurgiștii aii redus din handi
cap spre final, în momentul cînd di
namoviștii au slăbit ritmul, permițînd 
adversarilor să realizeze cîteva fru
moase atacuri. Au marcat : Constan
tin (l.p., 2 transf.), Țuțuianu, Coravu 
(încerc.) pentru Dinamo, respectiv 
Gayris și Curea (l.p.). A condus bine 
Al. Lemneanu.

Emanuel

(2 l.p.). Pentru Chimia : Constantin 
(încerc.). Arbitru D. Grigorescu. (O 
Mareea — coresp.).

ȘTIINȚA — RULMENTUL. Partidă 
anostă, oaspeții meritînd, după as
pectul meciului, cel puțin un rezul
tat egal. Au înscris: Martin (3 l.p.) 
pentru gazde, respectiv L. Ciorici 
(l.p.). A arbitrat: G. Eftimescu. (Em, 
Neagoie — coresp.).

GRIVIȚA — VULCAN. Ambele e- 
chipe au_ ratat multe ocazii, grivițe-

- nii obținând o victorie in extremis 
prin punctele realizate de Țibuâeac 
(2 l.p.). -
(încerc.) 
Guțu).'

C.S.M

Pentru Vulcan ■ Ionescu
A condus 5 R. Chiriac (O.

FÂNTÂNEANU

ocazii de a marca — Sportul UNIVERSITATEA 
lipsită de 3 titulari 
nică), timișorenii s-au impus — Po- 
povici încercare — dominînd majori
tatea timpului, cu toate că oaspeții 
au condus 55 min.. datorită loviturii 
de pedeapsă, transformată de Bu^oș. 
A arbitrat: Șt. Cristea. (P. Arcan — 
coresp. județean).

AGRONOMIA — CHIMIA. Meci e- 
ehilibrat, dar confuz, studenții învin
gînd datorită eficacității iui Balint

— FARUL. Deși 
(Duță, Suciu. Io-

CS.M SIBIU — POLITEHNICA, 
întîlnire de bun nivel tehnic, gazde
le învingînd grație unui start bun. 
Au marcat : Manea (încerc.), Mun
teanu (l.p.. traisf.) pentru sibieni, 
respectiv Țopa .drop. l.p.). A arbi
trat • V. Cișmaș. (O. Boțocan — 
coresp.).

REZULTATA TEHNICE
Universitatea Timișoara — Farul 

Constanța 4—3 (0—3) Agronomia Cluj
— Chimia Năvodari 6—4 (6—0), Di
namo — Gloria 15—1> (9—0), Steaua
— Sportul studențesc 3—(3—4) ț, 
Știința Petroșani — Rulmentul Bârlad 
9—3 (6—0), Grivița Roșia — Vulcan 
6—4 (3—4). C.S.M. Sibiu — Politehni
ca Iași 9—6 (9—3).

CLASAMENT

CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE
(Urinare din pag. li

final al campionatului pe 
1973 se prezintă astfel :

1. DINAMO BUCUREȘTI
2. C.A.U. București
3. Steaua București
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Argeș
Metalul București
Cluj
Rapid
Brașov
Timiș

echipe —

715
704
528
464
281
258
230
193,5
91.5

P

P

P

P

P

P

P

P

P

clasatăEchipa județului Timiș, 
pe ultimul loc, va participa la în
tîlnirea de baraj cu echipele jude
țelor Dolj și Iași. Triunghiularul 
va avea loc, peste două săpt&mîni, 
la Pitești.

Dintre rezultatele de ieri, viciate 
în bună măsură de timpul friguros, 
se desprind cîteva de o bună va
loare, La 200 m, de pildă, Con
stantin Stan a parcurs distanța în 
20,9 s (vînt potrivnic de 1 m/s) 
performanță cu care egalează 
cordul de seniori al țării. în 
ceeași cursă, Toma Petrescu a 
ținut 21,0 s — record personal, 
înălțime femei, campioana

re- 
a- 

t>b-
La

țării,

Virginia Ioan 
cheta înălțată

sta- Clasaînent final :

fost

1. Steaua 4 3 0 1 60—19 10
2. Grivița 4 3 0 1 50—42 10
3. Sportul 4 2 1 1 40—27 9
4 Dinamo 4 2 11 15— 6 9
5. Universitatea 4 2 1 1 36—28 9
6. C.S.M. Sibiu 4 2 0 2 44—39 8
7. Știința 4 2 0 2 •.’5—46 8
8. Agronomia 4 2 0 2 42—55 8
0 Rulmentul 4 2 0 2 29—55 8

io: Farul 4 1 1 2 42—35 7
11. Chimia 4 1 1 2 34—49 7
12. Politehnica 4 112 15—19 7
13. Gloria 4 1 0 3 22—37 6
14. Vulcan 4 1 0 3 18—59 5*)

penalizată cu un•) Vulcan a
punct pentru o neprezentare în „Cupa 
Federației

ale

a trecut peste
Ia 1,83 m.

★
în clasamentele separate 

campionatului, Dinamo la bărbați
și Argeș la femei s-au clasat pe 
primul loc. De remarcat punctajul 
excelent al atletelor din județul 
Argeș (307 p), superior cu mult to
talului realizat de 
a cinci formații ! !

echipele mixte

Rezultatele tehnice 
BARBAȚ1 : 800 m : 1. 
talul) 1:54,0, 2. P.
1:54.3, 3. I. ~ 
4. A. Dînescu (CAU) 1:54,7, 5. 
(DinawiO) 1:54.9. 6. D. Stan 
1:54,9 ; 400 mg : 1. V. Suciu 
51,9, 2. Gh. Tănăsescu (CAU)
I. Rățoi (Rapid) 53,5. 4. AI. 
(Cluj) 54,1, 5. E. Gheorghe
54,1, 6. N. Cristea (CAU) 55.® ; ____
1. C. Stan (CAU) 20,9 — record egalat.
2. T. Petrescu (CAU) 21,0. 3. Gh. Zam
firescu (Steaua) 21,2, 4. Gh. Dulgheru 
(Argeș) 2-l»S. 5. D. Cristudor (Argeș)
21,3. 6. Em. Smuda (Brașov) 21.4 ; disc :
l. V. SiUăgean (Brașov) 56.94 m. 2. I. 
Naghi (Steaua) 56.80 m, 3. I. Zamfi- 
rache (Dinamo) 56,56 m, 4. Z. Hege- 
duș (Brașov) 52,90 m, 5. M. Iordan 
(Dinamo) 46.78 m. 6. I. Măglașu (Dina
mo) 46.34 m ; lungime : 1. ML Zaharla 
(Rapid) 7.57 m, 2. V. Sărucan (Cluj) 
7.45 m, 3. St. Lăzărescu (CAU) 7,40
m, 4. V. Jurcă (Steaua) 7.38 m. 5. 
D. Iordaehe (Rapid) 7,20 m, 6. V. Du
mitrescu (Dinamo) 7.06 m ; ciocan :
1. T. Stan (Dinamo) 64,42 m, 2. V. Ți- 
bulsehi (Dinamo) 63.00 m, 3. St. Șis- 
covici (CAU) 60.86 m, 4. I. Iaru (CAU) 
59.34 m. 5. P. Lenghel (Brașov) 55,26 
m, 6. D. Chifiriuc (Dinamo). 53,44 m ; 
5000 m : 1. Gh. Cefan (Rapid) 14:17,8,
2. I. Floroiu (Steaua) 14:19.2, 3. I. Cioica
(Dinamo) 14:21,4. 4. N. Mustață (Di
namo) 14:22.6. 5. M. Hatoș (Dinamo)
14:23,0, 6. O. Scheible (Brașov) 14:23,6.

de duminică : 
Gh. Ghipu (Me- 
Lupan (Steaua) 

Damaschin (Steaua) 1 -.54,5. 
.......................  ” C. Dima 

(Brașov) 
(Steaua) 

52.8, 3.
Imbrons 
(Rapid) 
200 m :

4.

î. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
9.

DINAMO 
C.A.U.
Steaua
Rapid
Argeș
Brașov 
Metalul
Cluj 
Timiș

527
443
437
164
157
137
124
107

54

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p

înălțime ; 1. V. Ioan (Ba
rn, 2. R. Vulescu (CAU) 1,71 
Teodorescu (Dinamo) 1,63 m, 

Munteanu (CAU) 1,60 m, 5. M. 
"" - i. Bokor

E. Zorgo 
2. I. Stancu (Dinamo)

m. 3. A. Zirbo (CAU) 48,86 m.
Ei. Neacșu (Argeș) 48,38 m, 5. G.-------  .... . Loghin 

II. Silai
2. M. Puică (Dinamo)

Arășanu (Steaua) 2:13,3.

FEMEI : 
pid) 1,83 
m, 3. E. 
4. D. ”
Constantin (Argeș) l.âo m, 6. 
(CAU) 1,55 m ; suliță : 1.
(Cluj) 55,70 m, ~
52,.90 m. 3. A.
4.
Bule (CAU) 44,48 m, 6. 
(CAU) 44.06 m : 800 m : 1.
(Cluj) 2:06,4.
2:12,1, 3. I. Arășanu (Steaua) 2:13,3. 4. 
C. Holub (Metalul) 2:13,7, 5. M. Bă-
dițoiu (Brașov) 2:14 4, 6. A. Ion (Ar
geș) 2:15.8 : greutate : 1. V. Cioltan
(Argeș) 16,96 m, 2. M. Loghin (CAU) 
15,53 m. 3. Ol. Cataramă (Argeș) 13,90 
m, 4. M. Constantin (Dinamo) 13,68 m,
5. A. Rusu (Cluj) 13.40 m, 6- Cr. Mă-
lăncîoiu (Argeș) 13.35 m ; 200 ni : 1.
M. Condoviei (Metalul) 25.2, 2. L. Să- 
lăjan (CAU) 25,7. 3. D. Bădescu (Ra
pid) 26,0. 4. I. Krausz (CAU) 26,6, 5- 
El. Monoranu (CAU) 26,7. 6. I. Csipkes 
(Cluj)26.9 ; 100 mg : 1. E>. Mirza (Di
namo) 14,4. 2. M. Nedelcu (Clu-j) 15,1. 
3. FI. Bora (CAU) 15.3. 4. Ed. Schall 
(Brașov) 15,5. 5. N. Manea (Metalul)
15.5, 6. M. Dinu (Argeș) 15,6

Clasamentul final :
ARGEȘ
C.A.U. 
Dinamo 
Metalul 
Cluj 
Steaua 
Rapid 
Brașov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
R.
9. Timiș

307
261
188
154
151

91
76
56,5
Sî,5

P 
p 
p 
p 
p
P 
P
P 
P

Fără îndoială, „Trofeul Carpați** se numără printre marile compe
tiții tradiționale din lumea handbalului. O atestă participarea de elită, 
interesul manifestat de specialiști și opinia publică. în aceste zile, la 
Pitești, rezultatele obținute, comportarea de ansamblu a fiecărei selec
ționate se află în directă relație cu campionatul lumii, ce va avea loc 
peste mai puțin de două luni în Iugoslavia. Se analizează în amănun
țime șansele la titlul suprem, se fac observații și pronosticuri. _ In a- 
cest context, l-am abordat pe antrenorul federal Gabriel Zugrăvescu.

— După comportările aflate la extreme, care este opinia dv. des
pre valoarea Reprezentativei noastre acum, în preajma celui de-al V-Iea 
campionat mondial ?

— Rămîn ferm la părerea că avem cea mal valoroasă garnitură 
din cite se vor ,alinia la startul disputei pentru titlul suprem. Nici 
o formație nu poate prezenta — la ora actuală — o linie de se
micerc de nivelul celei alcătuite din Petrovici—Șoș—Furcoi, după, cum 
nici una dintre selecționatele din primul eșalon al handbalului femi
nin mondial nu dispune de 6 jucătoare, pentru linia de 9 m, de va
loarea celor din echipa României ; Arghir—Cojocaru—Oancea ; Ilie— 
Mikloș—Hrivnak. Singurul post în care echipele K.D. Germane șj Un
gariei manifestă o oarecare superioritate este cel al păzitorilor butu
rilor. Portarii echipelor amintite nu sînt mai valoroși ca ai noștri dar 
au o constanță care acordă coechipierilor lor Un plus de siguranță.

— Excelenta părere pe care o aveți despre valoarea intrinsecă a 
handbalistelor din lotul României vă permite să prevedeți rezultatele 
pe care le-ar putea obține la apropiatul C.M. ?

— Consider că avem prima șansă în lupta pentru cucerirea titlu
lui mondial. Această șansă este susținută de talentul jucătoarelor și 
de pregătire,•» lor tehnico-tactică și fizică superioară. Ceea ce ar putea 
influența negativ ar fi doar supraîncărcarea lor psihică. Ea le-ar opri 
să evolueze degajat, le-ar inhiba. Este singura explicație pe care o gă
sesc, de altfel, comportării oscilatorii a echipei în acest turneu : după 
o partidă superbă, se prezintă a doua zi într-o stare de exagerată 
crispare... Consider, deci, că acesta este singurul domeniu care tre
buie să preocupe îndeosebi, o condiție sine qua non pentru obținerea 
performanței la care echipa României are dreptul și pe care i-o do
resc din toată inima.

Așadar, antrenorul federal, cel care cunoaște în amănunt marile 
resurse și disponibilități ale handbalistelor noastre, prevede echipei po
sibilitatea de a cuceri titlul suprem. Ne face o deosebită plăcere să 
acordăm credit pronosticului său.

în „Cupa de toamnă“ la handbal

în cadrul celei de a 8-a etape 
„Cupei de toamnă** la handbal,

a 
6 

dintre cele 11 jocuri programate 
(întîlnirea feminină Confecția — 
I.E.F.Ș. a fost amînată) s-au în
cheiat cu rezultate surpriză. Cele 
mai neașteptate înfringeri sînt cele 
suferite de Textila Buhuși pe te
ren propriu și de Minaur Baia 
Mare în deplasare.

FEMININ
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 

RAPID 16—9 (8—3). Frigul destul 
de pătrunzător a obligat ambele 
formații să practice un joc rapid, 
urmărit cu interes de cei cîțiva 
spectatori aflați în tribune. Studen
tele, bine dirijate de Steliana Dia- 
conescu, țes faze frumoase, în mare 
viteză, care le permit să se des
prindă de feroviare încă din pri
mele minute (min. 10 : 5—1). în 
continuare, forma foarte bună a Li- 
diei Scorțescu — plecată deseori pe 
contraatac — și intervențiile inspi
rate ale portarului Marioara Mulcr 
creează Universității posibilitatea 
de a juca deschis, combinativ și 
eficace. Vădit dezorientate, rapidis- 
tele ratează ocazie după ocazie, tot 
așa cum vor face și după pauză, 
cînd studentele își măresc treptat 
avantajul (min. 31 : 9—4, min. 48 : 
15—7). Finalul jocului aduce o 
tentă de echilibru, dar nu ca 
urmare a revenirii echipei Rapid, 
ci datorită „opririi*4 motoarelor for
mației universitare. De notat că 
giuleștencele au ratat toate cele 6 
aruncări de la 7 m de care au 
dispus ! Principalele realizatoare : 
Scorțescu (6), Mereu (4) și Diaco- 
nescu (3) — Universitatea, respec
tiv Dobre (5). Modest arbitrajul cu
plului brașovean Al. Giurca — N. 
Iacob. (A. HORIA).

TEXTILA BUHUȘI — UNIVER
SITATEA IAȘI 8—11 (4—7) ! în 
min. 5 gazdele conduceau cu 4—1, 
dar eterna subapreciere a adversa
rului le-a dus la o înfrîngere se
veră, datorită și faptului că texti- 
listele au ratat 5 aruncări de la 
7 m. (I. VIERU — coresp.).

VOINȚA ODORHEI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 12—12 
(9—6) ! Ambele echipe au luptat 
mult pentru victorie, iar timișoren- 
cele au reușit să smulgă acest „e- 
gal“ datorită, în mare măsură, in
sistenței din finalul partidei. Prin
cipalele realizatoare: Teglaș (5) — 
Voința, respectiv Damian (7). (A- 
PIALOGA — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — RUL
MENTUL BRAȘOV 15—11 (9—4).

Partidă atractivă, de bun nivel teh
nic, în care formația mureșeană a 
obținut o victorie comodă și pe 
deplin meritată. Principalele reali
zatoare : Mathe (3), Bartha (3) și 
Dudaș (3) — Mureșul, respecți? 
Căciulă (3). (A. SZABO — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— C.Ș.M. SIBIU 12—5 (7—3). Cu 
un atac în măbe vervă și o apă
rare greu de depășit, timișorencele 
s-au impus în fața formației ad
verse care — nu e lipsit de inte- ' 
res să amintim — a expediat pri
mul șut la poartă de-abia în 
minutul 14 ! Principalele realiza
toare : Kașpari (7) — Constructo
rul, respectiv Trandafir (2) și Bo- 
descu (2). (Ion ENE — coresp.).

MASCULIN

ALERGAM VIU DISPUTATE
După o lungă serie de insuccese, 

Mircea Ștefănescu și-a răsplătit de 
data aceasta suporterii fideli cîști- 
gînd trei alergări. Rezultate meri
torii, toți învingătorii corectîndu-și 
recordurile carierei. Victoria zilei 
a repurtat-o Rapsod, dispunând la 
finiș de neobositul Habar și greu 
handicapata Senzația. Bine s-a 
comportat Caliopa, condusă cu 

. mult aplomb de Al. Bonțoi, care, 
cu acest prilej, a reactualizat no
menclatura bine 
chii spectatori ai 
miliei de drivqri Gh. și V. Bonțoi.

Consemnăm că 
gările au fost viu disputate, rezul
tatul final conturindu-se pe ultima 
sută de metri a parcursului. Ex
cepție a făcut tocmai .cursa prin
cipală în care Rapsod șî Habar au 
pus stăpînire pe situație după nici 
o mie de metri. E firească între
barea ce-au făcut adversarii ? Au 
luat somnifere ?... '

REZULTATE TEHNICE. Cursa I: 
Selena (M. Ștefănescu). 41,2, Jubi
leu, simplu 2, ordinea 31 ; cursa

HIPISM

cunoscută de ve- 
hipismului, a fa-

în general aler-

a Il-a: Domnița (A. Brailovschi) 
32,3, Hultan, simplu 4, event 29, 
ordinea 19 ; cursa a III-a: Copila 
(N. Ștefănescu) 35,1, Rost, simplu 
2, event 6, ordinea 4; cursa a IV-a: 
Văratec (N. Gheorghe) 31,4 Zălog, 
simplu 4, event 9, ordinea 120 ; 
cursa a V-a : Măcieș (I. Ivan) 26,7, 
Eliza, simplu 4, event 33, ordinea 
83, triplu câștigător 66; cursa a 
Vl-a: Palmier (D. Arsene) 28,2, 
IComișel, simplu 4, event 52, ordi
nea 28, triplu cîștigător 678 ; cursa 
a VII-a: Rapsod (N. Sandu) 27,4, 
Habar, Senzația, simplu 8, event 
39, ordinea 58, ordinea triplă 195 ; 
cursa a VIII-a : Caliopa (AI. Bon
țoi) 28,4, Metopa, simplu 12, event 
183, ordinea 220, triplu cîștigător 
2118 ; cursa a IX-a: Vișina (M. 
Ștefănescu) 37.8, Ervin, simplu 3, 
event 131, ordinea 32. Pariul aus
triac s-a 
25 352 șț 
Papion.

ridicat la suma de lei 
s-a închis. Retrageri :

Niddy DUMITRESCU

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
MINAUR BAIA MARE 10—9 (6—5) î 
Studenții au dorit mult această vic
torie și au făcut tptul pentru a o 
obține. Ei au dominat întreaga par
tidă, conducînd în permanență, așa 
îneît liderul seriei a Il-a mascu
line a trebuit să se recunoască în
vins. Principalii realizatori : Schran- 
ger (3) și Oprescu (3) — Politeh
nica, respectiv Alboaica (3' și Ro
taru (2). (Ion STAN — coresp.).

S. C. — C.S.U. GALAȚI
ZZ—zv o—11) J Gălățenii au obți
nu* in extremis o victorie care era 
cit pe-aci să le scape printre de
gete. Meciul se încheiase și echipa 
din Galați mai avea de executat o 
aruncare de la... 9 m. Pădure a 
șutat cu putere la poartă, la sco
rul de 19—19, reușind să înscrie 
un spectaculos goi al victoriei. 
Principalii realizatori : Ciochină (6) 
și Botin (6) — S. C. Bacău, respec
tiv Văduva (6). (S. NENTȚA —
coresp.).

DINAMO BRAȘOV — DINAMO 
BUCUREȘTI 25—25 (15—12) ! Meci 
frumos, cu multe goluri și multe 
faze aplaudate la scenă deschisă. 
Deși au condus clar în prima re
priză și cu 2 goluri în finalul în- 
tîlnirii, brașovenii au trebuit să se 
mulțumească numai cu un rezultat 
de egalitate, binemeritat, de altfel, 
de echipa bucureșteană, deosebit de 
dîrză de-a lungul întregii partide. 
Principalii realizatori : Messmer (6) 
și Kroner (4) — Dinamo Brașov, 
respectiv Moldovan (6) și Bota (5). 
(C. GRUIA — coresp.).

INDEPENDENTA SIBIU — UNI
VERSITATEA CLUJ 13—11 (6—6) ! 
Joc plăcut, echilibrat, plin de faze 
„curate**, mult gustate de public. 
Deși au ratat multe ocazii clare, 
sibienii au obținut o victorie clară. 
Principalii realizatori: Schmidt G)\ 
și Oană (4) — Independența, res
pectiv Chircu (3). (Ilie IONESCU — 
coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — A.S.A. TG. 
MUREȘ 14—10 (8—4). Reșițenii au 
realizat prima lor victorie din com
petiție, la capătul unui joc rapid 
și atrăgător. Principalii realizatori : 
Arădeanu (3) și Folker (3) — C.S.M., 
respectiv Nicolae (5). (I. PLĂVIȚIU 
— coresp.),

STEAUA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 24—19 (12—9). Joc 
echilibrat în primele minute, cînd 
am avut prilejul să vedem cîteva 
faze deosebit de reușite la ambele 
semicercuri. Treptat, însă, handba- 
liștii de la Steaua au început să 
se impună, iar în finalul primei 
reprize s-au detașat — pe fondul 
cîtorva evidente greșeli de apărare 
ale studenților. Și în repriza se
cundă, elevii lui Cornel Oțelea do
mină lejer „ostilitățile**, ajungînd 
să conducă cu 24—16 (min. 55). în 
acest moment ei slăbesc ritmul, 
permițînd Universității să mai ate
nueze din proporțiile scorului. 
Principalii realizatori: Goran (6>, 
Marinescu (6) și Enea (6) — Steaua, 
respectiv Vărgălui (4), (C, H.TJț£A- 
coresp.)



Nn 7’564 Sportul
ROMÂNI A - FINLANDA 9-0 (5-0)!

Tabela de marcaj va arăta 5—0! Cu o excelentă lovitură de cap, Dumitrache va înscrie spectaculos.

(Urmare din pag. 1)

rămîne decît să așteptăm decizia 
de la Tirana.

Vor putea învinge fotbaliștii al
banezi pe cei din R.DXJ. ?

Vor putea ei, cel puțin, să-î con- 
stringă la un meci nul ?

Șansele, ni se par mici, pentru că
— să nu uităm — echipa Albaniei
f --------------------

nu s-a impus decît cu mare greu
tate, acum cîteva zile, în fața a- 
cestei modeste echipe a Finlandei, 
pe care a întrecut-o doar cu 1—0, 
gol reușit dintr-un penalty.

Așa încît nu este exclus ca pînă 
la urmă, după această suită de șase 
meciuri susținute în grupă de e- 
chipa României, să ajungem la a- 
precierea că dacă am pierdut cali
ficarea, acest necaz se datorează

FILMUL MECIULUI
Stadion „23 August" ; timp răcoros ; teren foarte bun ; spectatori : peste 

30 000. Au marcat: DUMITRU (min. 6), MARCU (min. 8 și 43), M. SANDU 
(min. 25 și 65), DUMITRACHE (min. 45 și 63), PANTEA (min. 55), D. GEOR
GESCU (min. 81). Raport de cornere : 10—1. Raportul șuturilor la poartă : 27—4 
(pe spațiul porții : 17—2).

ROMANIA : Răducanu — Sătmăreanu. Antonescu, Sameș. DELEANU — 
DUMITRU, Dinu — Pantea, M. SANDU, DUMITRACHE (min. 75 D. GEORGES’ 
CU), MARCU.

FINLANDA : ALAJA —• Virkkunen, Savioma, Rajantie (min. 69 
Forssell), Ranta — Suomalainen, Kallio — Paavolainen, Manninen, Paatelainen 
(min. 69 Bergstrom), TOIVOLA.

A Ybitrat bine GYULA EMSBERGER, ajutat la linie de L. Marton șl 
L Tapolcsal (toți

Cartonașe
dln Ungaria), 
galbene : Dumitrache.

a luat un startEchipa noastră
bun și, chiar în min. 1, M. Sandu 
a fost în poziție excelentă de gol 
dar a șutat în portar. Peste două 
minute, Deleanu, urcat în atac, a 
șutat formidabil în pieptul porta
rului, iar după cîteva secunde tot 
el a fost faultat în careu, dar ar
bitrul nu a acordat lovitura de pe
deapsă ce se impunea. După aceea 
(min. 5) altă ocazie a fost irosită 
de Marcu. In min. 6, s-a deschis 

a fost faultat 
liberă a fost 

șut fulge-
scorul: Dumitrache 
la 18 m. Lovitura 
executată de Dumitru 
rător, pe lingă zid, portarul a atins 
balonul, dar mingea a ricoșat sub 
bară : 1—0. N-au trecut decît două 
minute și scorul s-a majorat. M. 
Sandu l-a lansat pe Marcu și a- 
cesta a trimis pe lingă Alaja, în
scriind jos la colj : 2—0. Echipa 
română își domină autoritar ad
versarul, dar nu va mai înscrie în 
minutele următoare căci M. Sandu 
(min. 14) și Marcu (min. 20) nu 
profită de două bune situații, șu
tind imprecis. Dar în min. 25, ta
bela Ae marcaj se schimbă din nou : 
Marcu centrează impecabil și M. 
Sandu reia spectaculos cu călciiul, 
înscriind un gol frumos : 3—0. A- 
poi, în min. 29 Marcu a fost faul
tat în careu, după părerea noastră, 
dar arbitrul nu a acordat lovitura 
de pedeapsă. în min. 34 consemnăm 
primul șut la poartă al oaspeților. 
A șutat puternic Toivola, de la 18 
m, Răducanu a respins cu palmele, 
după care a reținut mingea. în fi
nalul reprizei, echipa noastră^ in
sistă din nou și în min. 43 și 45, 
Marcu (reluare cu capul a centră
rii lui M. Sandu) și Dumitrache (a 
înscris tot cu capul, în urma lo
viturii libere executate de Pantea) 
au făcut ca scorul la pauză să fie 
5—0. Cursa de urmărire începuse...

După reluare, oaspeții realizează 
primul și singurul lor corner (min. 
47), dar după 10 minute de joc din 
repriza secundă (min. 55) echipa 
noastră își mărește avantajul. Dinu

îl lansează excelent pe Pantea, ex
tremul dreapta șutează din viteză, 
in colțul lung și... 6—0. Apoi trece 
pe lingă un nou gol M. Sandu, care 
a trimis pe lingă poarta goală 
(min. 58). Dominarea formației 
noastre este autoritară. Fundașul 
central Sameș urcă în atac și șu
tează la poartă. în min. 63, Dumi- 
trache înscrie un gol de toată fru
musețea : Dumitru centrează și vîr- 
ful nostru de atac deviază balonul 
cu capul în colțul lung : 7—0. în 
minutul următor ratează Marcu □ 
mare ocazie, ca peste 60 de secunde 
oaspeții să primească un nou gol : 
Dumitru a trimis o pasă în adîn- 
cime, Dumitrache a sărit peste ba
lon și M. Sandu, venit din urmă, 
a șutat puternic de la 10 m în 
plasă: 8—0. în acest moment e- 
chipa României egalase la golave
raj formația R. D. Germane. Pu
blicul strigă „zece — zece44. Publi
cul crede în calificarea noastră ! 
Dar golul al nouălea vine mai greu, 
în min. 72, însă, mari emoții. Man- 
nien, singur cu Răducanu, preia 
defectuos și balonul iese în aut do 
poartă. în min. 75 (da, golul nouă 
vine greu), Pantea reia cu capul, 
portarul e învins, dar mingea lo
vește bara transversală. în min. 79. 
același Mannien ratează, trimițînd 
cu capul, din poziție excelentă, pe 
lîngă poartă. în sfîrșit, vine și go
lul mult așteptat. Min. 81 : combi
nație M. Sandu — Dinu, pas la 
Dudu Georgescu, acesta oprește 
mingea, driblează scurt și șutează 
cu stîngul : 9—0 ! Putea fi 10—0 
dar Marcu (min. 86) nu poate în
scrie pentru că fundașul Virkunen 
scoate cu capul de pe linia porții.

Constantin ALEXE

GLORIA BUZĂU A PRELUAT CONDUCEREA IN SERIA I A DIVIZIEI B
SERIA I

JOCURI AMICALE
STEAGUL ROȘU — F. C. ARGEȘ 

2-1 (1-1)
Partidă antrenantă, deși din ambele 

formații au lipsit numeroși titulari (A- 
damache, M. Olteanu, Pescaru, Cadar, 
Troi, Olteanu, Ivan).

Au marcat : Șerbănoiu (min. 24), Gher- 
gheli (min. 88), respectiv Jercan (min. 
34).

U.T.A. — JIUL 1—0 (1—0)
Joc de foarte slabă factură tehnică. 

Ambele formații au rulat toți jucătorii 
din lot. Singurul gol al meciului a fost 
marcat, cu capul, de Domide (min. 27).

Gh. HERMAN — coresp.

RAPID — S.C. BACĂU 1—1 (1—0)
Ieri, pe stadionul Giulești, s-au întil- 

nit, într-un meci amical, divizionarele 
A Rapid și S.C. Bacău. La capătul unui 
joc de factură tehnică mediocră, tabela 
de marcaj a consemnat un rezultat de 
egalitate : 1—1 (1—0). Golurile au fost 
înscrise de; Savu (min. 41), din lovi
tură de pedeapsă și, respectiv, Volmer 
(min. 76), care a executat foarte bine o 
lovitură liberă de la 18 m.

LOKOMOTIV KOSICE — „U“ 
CLUJ 3—0 (1—0)

La Kosice s-a disputat întâlnirea inter
națională amicală de fotbal dintre echipa 
locală, Lokomotiv, și formația Universi
tatea Cluj. Fotbaliștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 3—o (1—0).

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate e- 

xacte la Concursul Pronosport, etapa
din 14 octombrie 1973 :
1. România (A) — Finlanda (A) 1
2. Bologna — Lanerossi l
3. Foggia — CagBari x
4. Genoa — Fiorentina
3, Lazio — Sampdoria
6. Milan — Cesena
7. Napoli — Juventus
8. Torino — Roma
9. Verona — Inter

19. Ceahlăul — C.S.M. Suceava 1
11. Gaz metan — Electroputere Cv. x
13. F.C. Bihor — Olimpia Ord.
13. Gloria Bistrița — Ind. slrmei 1

Fond de premii e 416199 lei, din care 
694 lei report cat. I.

Plata premiilor va începe în Capitala 
de la 19 octombrie pînă la 14 decem
brie ; în țară da la 23 octombrie pînă 
Ia 14 decembrie 1973 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

să atace, s-a fcisitaW chiav din 
primele minut® în tewatcul oaspe
ților, jucînd ou fundașîâ laterali p® 
linia de centru. Efecte!® acestei 
dominări teritoriale s-au îruetift- 
cat doar în repriza secundă, cînd; 
după o inspirată schimbare, Ape- 
trei, noul intrat în teren a înscris 
toane golurile! în min. 64. 73 șl 
80 !

A arbitrat bine Gh. Vasileseu I 
*— București.

CEAHLĂUL! Fugaciu— Gheor- 
ghe, leneși, Un-gureanu. DIȚĂ —' 
N1TA, GHERGHINA — Nemteanw 
(min. 28: Bfilu), Constantin, Mus
tață (min. 46: Apetrei). Berceanu.

C.S.M.: E. Petcu — Boghiu, 
CRĂCIUNESCU Ianeu, Nicola — 
M. Petcu, MîrAUTA — Gălățeanu, 
Selimeși. GHERINE, losep (min. 
39: Sucâi).

A. PĂPĂDIE

mativ 30 m care-1 surprinde p® 
portarul SCHMIDT. în min. 53 Ră 
dulescu mărește avantajul Metalu
lui, reluînd cu capul în plasa cen
trarea lui Manolache. Aceiași Ră- 
dulescu va fixa apoi, în min. 75, 
rezultatul meciului, înscriind de la 
marginea careului un. gol pe care 
portarul tulcean, mai atent, putea 
să*-!

Ai’bitrul Em. FAunescu — Vaslui 
a condus cu scăpări.

METALUL: Șerban — Grecu, 
Mihăilescu, Giba, Prunoiu — Spi- 
ridin, Alexiu — Mușat (min. 35: 
Manolache), Alexe, Rădulescu, FLo- 
rea.

DELTA : Schmidt — Jantovan 
(min. 46 : lonescu), N. Cosrstanti- 
nescu, Zaiț, Leca — Corendea, Va- 
nea — Parfente (min. 55 : Girip), 
Tufan, Stoicescu, Răut.

Mihai IONESCU

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.SJA. 
SUCEAVA 3—0 (0—0)

bitrat foarte bine M. Popescu — 
București. (C. Teodorescu, coresp. 
județean)

PETROLUL MOINEȘTI — VIITORUL 
VASLUI 2—0 (0—0)

Meci plăcut, în care localnicii au 
dominat în ambele reprize. în mi
nutul 82, Fichitiu a fost faultat în 
careu și Mocănașu a transformat 
penalty-ul. în ultimul minut, Las
car a înscris al doilea gol al petro
liștilor. N. Moroianu — Ploiești a 
arbitrat bine. (P. Harabagiu, co
resp.)

CELULOZA CALĂRAȘ1 — C.F.R. 
PAȘCANI 1-0 (1—0)

Jucătorii de la Celuloza au avut 
mai mult timp inițiativa, dar au 
marcat numai o dată prin Nica 
(min 25). în min. 73, Ulea (Celu
loza) a ratat un 11 m. Foarte bun 
arbitrajul lui I. Puia — București. 
(M. Stan, coresp.)

METALUL PLOPENI — DELTA 
TULCEA 3—0 (1—0)

Meciul s-a disputat sîmbătă 
dupâ-amiază. Joc de factură spec
taculară, disputat, deschis și, pe 
alocuri, echilibrat ca desfășurare, 
în ciuda diferenței nete de scor. 
Formația gazdă a acționat mai vi
guros — uneori cu un accent de 
duritate, favorizat și de o anumită 
îngăduință a arbitrului — și cu un 
plus de hotărîre în atac, care i-a 
permis să materializeze perioadele 
de inițiativă, obținînd o victorie 
clară și pe deplin meritată. Echipa 
oaspe a practicat un fotbal mai 
tehnic, a combinat mai frumos în 
cîmp, dar i-a lipsit agresivitatea o- 
fensivă necesară finalizării, în timp 
ce în apărare a comis cîteva erori 
grave, care au contribuit direct la 
înscrierea a două dintre goluri. Sco
rul a fost deschis în min. 15 : fun
dașul central Giba execută cu pu
tere o lovitură liberă de la aproxi

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
F. C. GALAȚI 0—0

Ambele echipe au irosit situații 
favorabile, iar Căstăian (F. C. Ga
lați), a ratat un penalty în min. 51. 
Bun arbitrajuj. lui Gh. Dragomir — 
București. (ST. Siriopol. coresp. ju
dețean)

ȘTIINȚA BACĂU — PROGRESUL 
BRĂILA 2—1 (2—1)

Studenții au început bine și au 
marcat prin Sandu (min. 8) și 
Grosaru . (min. 13). In continuare, 
băcăuanii au avut inițiativa, însă 
oaspeții au redus din handicap prin 
Savancea (min. 33). în repriza se
cundă, gazdele au dominat copios, 
însă înaintașii au ratat. A arbitrat 
bine N. Cursaru — Ploiești. (Al. 
Stoianovici, coresp.)
C.S.U. GALATI — OTELUL GALAȚI 

1-2 (1—1)
Deși studenții au controlat mai 

mult jocul, oțelarii au obținut 
victoria datorită unei apărări bune 
și a contraatacurilor periculoase. 
Au marcat : Tîrîș (rtlin. 13), State 
(min. 52) pentru Oțelul. Dinu (min. 
24 din 11 m). Foarte bun arbitra
jul lui C. Ghemigean — București. 
(D. Aldea, coresp.)

METALUL MIJA — CARAIMANUL 
BUȘTENI 2—0 (0—0)

Joc frumos, cu multe faze la am
bele porți. înaintașii Metalului au 
fost deciși în fazele de finalizare, 
fructificînd de două ori prin Conea 
(min. 47) și Micu (min. 65). A 
condus foarte bine T. Leca — 
Brăila (C. Cosma, coresp.)

GLORIA BUZĂU — VICTORIA 
ROMAN 2—0 (1—0)

Dominare copioasă a gazdelor. 
După ce, în prima parte. Torfta 
(min. 37) a deschis scorul, rezul
tatul final a fost stabilit în min. 
81, *cînd Nedelcu a finalizat o ac
țiune ofensivă a gazdelor. A ar

de debut, în 
1—1 la Hel-

totuși acelei partide 
care am făcut 
sinki...

Revenind la 
reținem, ca o 
a victoriei la scorul dorit, alcătui
rea formației în concordanță cu o- 
biectivul de joc fixat. Valentin Stă
nescu a prezentat un „unsprezece41 
de ofensivă, adică : două aripi ti- 
nice (Pantea și Marcu). jucători de 
lansaj. dribleri. care centrează și 
care au, ei înșiși, veleități de mar
catori : două vîrfuri de atac prin 
excelență (Sandu si Dumitrache — 
înlocuit în final de un om de a- 
ceeași factură. Dudu GeorgescuL 
doi mijlocași cu anetitr.1 atacului, 
Dumitru și Dinu. Reținînd și per
manentele participări în atac ale 
lui Deleanu (ajuns o dată în si
tuație de a marca iar altă dată 
faultat în careu) și ale lui Sătmă- 
reanu, ca si prezenta repetată la 
finalizare. în faze fixe, a funda
șului central Sameș, avem imagi
nea tentei eminamente ofensive a 
jocului echipei României în acest 
meci.

în aceste condiții si ținînd sea
ma și de marile slăbiciuni ale a- 
părării adverse (care a tnai fost 
încă de 5—6 ori făcută ..șah-mal44 
în cele 90 de minute dar șuturile 
atacanților români au greșit ținta) 
nu ne rămîn de făcut prea multe

doar
CXASAMBNTUJb

partida de ieri să 
explicație de fond

SERIA A Il-a

nu ne rămîn de făcut

CLASAMENTUL
1. România
2. R.D. Germană
3. Finlanda
4. Albania

6
5
6
5

4
4
1
1

1
0
1
0

GRUPEI
1
1
4
4

17— 4
14— 2
3—21
2— 9

9
8
3
2

Ultimul meci :
TIRANA: Albania 

manâf 3 noiembrie.
R.D. Ger-

considerații tehnico-tactice asupra 
jocului. Ne oprim, 
la relevarea încă 
delor pe care le-a 
fensiv în care a 
alcătuită adecvat.

de aceea, doar 
o dată a roa- 
dat spiritul o- 

jucat o echipă

Cit despre finlandezi, ceea ce ni 
se pare că se cuvine relevat este 
în primul rînd deplina lor sporti
vitate. Care s-a manifestat pe două 
planuri : mai întîi, printr-o apărare 
din toate puterile a șanselor (ei 
n-au apărut nici o clipă „galanți" 
față de eforturile jucătorilor ro
mâni de a face scor), apoi printr-c 
deplină atitudine generală de fair- 
play.

Arbitrajul lui G. Emsberger a 
fost bun. Scorul final de 9—0 ne-a 
făcut să nu mai fim supărați pen
tru cele două lovituri de la 11 me
tri pe care le-a refuzat echipei noas
tre în prima repriză...

partida văzuta la cabine..
...Minutul 91. Explozie de 

bucurie, dar 
sînt, se vede, 
te. In tunel, 
Valentin Stănescu a și ui
tat de bucurie : „Cum am 
putut să facem 1—1 la Hel
sinki, cu o astfel de echi
pă, care nu trebuie să-ți 
ridice nici un fel de pro
bleme acasă sau în depla
sare ? !..." Vorbim despre 
jocul ca atare al echipei 
noastre. „Nu pot să fac 
nici o remarcă. Toți jucăto
rii au fost foarte buni, le 
mulțumesc pentru că au 
făcut tot ce era posibil 
pentru acest rezultat". Ur
căm scările spre vestiarul 
nostru. Valentin Stănescu 
e, totuși îngîndurat. „Uite, 
pentru acel 1—1 trebuie să 
așteptăm rezultatul Alba
niei, Ia 3 noiembrie. Și 
cînd te gîndești că șansele 
noastre s-au redus datorită 
a 3 lovituri libere, dintre 
care una indirectă ! Astăzi, 
echipa a făcut tot ce tre
buia. Rămîne să mai spe
răm în meciul de la Tira
na

In vestiar, se respiră 
greu, ca după o luptă as
pră cu tine însuți. Ca după 
o cursă contracronometru. 
Marcu se șterge grăbit de 
sudoare : „Foarte greu din 
punct de vedere moral, 
meciul ăsta ! Cred că s-a 
aplicat foarte bine sfatul 
antrenorilor — joc simplu, 
marcaj strict la apărător !* 
Intr-un colț, Deleanu și 
Dinu. Deleanu ne roagă 
să-1 lăsăm cîteva clipe 
să-și revină : „Nu credeam 
eă putem realiza așa ceva. 
Nu știu cum s-a văzut din 
tribună, dar în teren a fost 
o luptă titanică pentru 
scor Căpitanul echipei 
naționale, Cornel Dinu, ma
tur ca întotdeauna : »Nu 
vreau să comentez rezulta
tul î Este excelent, pentru 
că Ia 3 noiembrie în me
ciul Albania — R.D.G., noi 
avem două șanse, și nu 
una, cea mai grea. Ceea 
ce părea imposibil, 9—0 
pentru noi, s-a realizat 
pentru că echipa a jucat 
așa cum nu o credeau în 
stare multi, și așa cum o 
face destul de rar. Am do
vedit că putem juca și în 
ritm susținut, 
rapide, 
sing, 
juca 
buie
canu

sentimentele 
autocenzura- 
spre cabine,

și cu pase 
să facem și pre- 

Pe viitor, dacă vom 
altfel, lumea nu tre
să ne ierte ’« Radu- 
aude ultimele cuvinte 
completează ideea :

Lume multă, timp splendid, at
mosferă de mare meci — iată ca
racteristicile partidei de la P. 
Neamț, dintre Ceahlăul și C.S.M. 
Suceava. Fidelă tacticii echipelor 
ce evoluează în deplasare, care 
nu aspiră la mai mult decît la un 
scor de egalitate, C.S.M. s-a așezat 
în teren într-un dispozitiv de a- 
părare cu 7 jucători, folosind mar
cajul om la om și jucînd cu un 
fundaș măturător (Crăciunescu).

Această partidă a născut ambiții 
deosebite.. Pe de o parte, Ceahlăul, 
care nu stătea pe roze în clasa
ment. a încercat (și în final a reu
șit) să tranșeze în favoarea sa 
această întilnire și să-și îmbunătă
țească astfel poziția în clasament. 
Pe de altă parte, C.S.M., care în 
etapa precedentă capotase surprin
zător pe propriul teren, a căutat 
să obțină măcar un punct. în a- 
ceste condiții, Ceahlăul, invitată

1. Gloria Buzău
2. Știința Bacâu
3. C.S.M. Suceava
4. Metalul Ploper.i
5. Delta Tulcea
4. Progresul Brăila
7. F.C. Galați
R. Metalul Mija
9. Celuloza Călărași

10. Constructorul Galați
11. Ceahlăul P. Neamț
12. Caraimanul Bușteni
13. C.F.R. Pașcani
14. Petrolul Moinestl
15. Oțelul Galați
10. C.S.U. Galați
17. Victoria Roman
13. Viitorul Vaslui

9 6 2 1 13— 7 14
9 5 3 1 17— 9 13
M 1 S 18—16 ÎS
9 5 1 9 1«- 3 II
9 4 3 2 1»— 9 II
S 4 2 3 14— 6 lfl
9 3 3 3 7—6 9
9 4 14 10—16 9
9 3 3 3 9—11 9
9 3 3 4 10—16 8
9 40 5 9—9 8
9 3 2 4 16—19 8
9 1 5 3 7— 9 7
9 2 3 4 S—12 7
9 9 15 9—17 7
9 2 2 5 7—11 6
9 2 2 5 9—13 6
9 1 4 4 5—10 6

ETAPA VIITOARE (21 octom
brie) : Delta Tulcea — Știința Ba
cău, C.F.R. Pașcani — Metalul Plo- 
neni, Victoria Roman — Caraim arul! 
Bușteni, Viitorul Vaslui — Oțelul 
Galați. C.S.U. Galați — Petrolul 
Momești. Metalul Mija — Ceahlăul 
P. Neamț, Constructorul Galați — 
Celuloza Călărași, Gloria Buzău — 
Progresul Brăila, C.S.M. Suceava 
— F. C. Galați.

„Așa trebuie să jucăm î In 
primul rînd să îndrăznim 
mai mult !“

Mircea Sandu, e printre 
cei mai bucuroși: „Juca- 
sem o repriză cu Franța, 
dar în meci amical* Sînt 
fericit de această revenire 
în națională și gîndese că 
scorul ăsta poate îi sperie 
pe elevii lui Buschner... E 
groaznic să joci pentru 
scor 1". Debutantul Dudu 
Georgescu : „Cîncl am in
trat eu, în ultimele minute, 
trebuia să înscriem golul 9. 
Eram 
dar nu 
lui- î 
Robert 
ideea : 
viața mea de antrenor cînd 
scorul de 8—0 nu mă mul
țumea ! Sînt satisfăcut pen
tru că băieții au înțeles că 
singura cale spre succes, în 
cursa contracronometru 
este jocul pe extreme care 
dărimâ orice apărare supra
aglomerată". Dumitru și Du
mitrache sînt în fața oglin
zii. își fac freza. „La lovitu
ra liberă din care am dat 
golul, am spus să mă lase pe 
mine, că înscriu I Nu cre
deam, însă, atunci, că vor 
veni exact alte 8 goluri ! A 
fost i 
tru 
che 
din 
buia
deau in acel 9—0 ce părea 
imposibil !" Și doctorul 
Tomescu îi controlează ge
nunchiul drept, strîns de 
un bandaj. în fața vestia
rului finlandez tov. Ion 
Aiexandrescu, secretar ge
neral al F.R.F., mărturi
sește : „Sînt fericit și ne
mulțumit în același timp ! 
Mulțumit pentru modul 
cum a fost abordat jocul 
de azi, și pentru scor, ne
mulțumit pentru acel 1—1 
de la Helsinki care ne-a 
diminuat șansele de califi
care. Mai sînt mulțumit și 
pentru faptul că jucătorii 
noi au dat satisfacție, semn 
că avem elemente care ne 
dau dreptul 
putem avea 
propiat o 
bună"...

sigur că va veni, 
că eu voi fi autorul 
Antrenorul secund, 
Cosmoc, continuă 
„E prima dată în

un travaliu imens pen- 
acest scor". Dumitra- 
spune că a fost lovit 
minutul 10. -Dar tre

să joc, băieții cre-

să credem că 
în viitorul a- 
ecliipă foarte

★
...In vestiarul finlandezi

lor, jucătorii și aira’enorul 
Olavi Laaksonen nu par su
părați de această grea în- 
frîngere. Unul din ziariștii 
oaspeți cu care am vizitat 
cabina jucătorilor nordici,

Voitto Suiander, ne spune 
că aceasta este cea mai 
mare înfrîngere suferită de 
selecționata Finlandei în a- 
nii de după război. Și to
tuși. nici un semn nu tră
dează supărarea. Jucătorii 
cu care stăm de vorbă și 
antrenorul echipei privesc 
lucid acest 
proporții.

îl întîlnim' 
Alaja, „A fost 
meci al meu. în celelalte 
3 jocuri în care am evoluat 
eu, nu am fost atît de so
licitat ca astăzi. Am primit 
nouă goluri, dar cred că 
am apărat cel puțin de 
două ori mai multe decît 
au intrat în plasă... A fost 
un antrenament dificil"*..

Căpitanul echipei, Suo
malainen, care a îmbrăcat 
pentru a 22-a oară tricoul 
reprezentativei, declară : 
„N-avem motive care să ne 
scuze. Ne-am odihnit bine 
înainte de meci, am fost 
cazați în cele mai bune 
condiții și totuși... Cred că 
pentru noi, două meciuri 
grele într-o săptămînă 
(n. r. în decurs de 4 zile) 
sînt cam multe. Nu avem 
o pregătire fizică corespun
zătoare pentru asemenea 
program, în care gazdele 
joacă cu o capacitate și 
forță maxime".

Mai analitic pare 
norul
„Principala noastră greșea
la a constat în lipsa unei 
așezări corespunzătoare în 
apărare. Este foarte adevă
rat că primele minute, in 
care gazdele au ratat trei 
mari ocazii și au marcat 
pînă în minutul 8 două 
goluri, ne-au zăpăcit pur 
și simplu. Prevedeam eă se 
va pierde busola și așa s-a 
și întîmplat. Aici e vorba 
de experiență, de calm, ca
lități pe care — după cum 
au văzut și spectatorii — 
noi nu Ie avem. In al doi
lea rînd, meciul s-a pierdut 
la acest scor-fluviu Ia mij
locul terenului. în fine, 
am pierdut pentru că sin- 
tem foarte deficitari ia ca
pitolul tehnicii individuale. 
Aș mai putea să adaug că 
am impresia că, totuși, ju
cătorii noștri au fost epui
zați după meciul de la Ti
rana, și ca urmare, aici, 
în fața unor jucători teh
nici, nu au mai putut face 
o

MINERUL MOTRU — FLACĂRA 
MORENI 3—1 (2—0)

Joc de bună factură tehnică. Lo
calnicii au combinat frumos, au 
șutat deseori la poartă și au fi
nalizat prin Georgescu (min. 2), Ma- 
naitu (min. 40) și Manea (min. 79). 
Golul oaspeților a fost realizat de 
Florea, în min. 63. V. Murgășan — 
București a condus foarte bine. (C. 
Jugănaru, coresp.).
PROGRESUL BUCUREȘTI — METALUL 

BUCUREȘTI 1-4) (0—0)
Partida s-a disputat simbăta 

după-amiază. în prima parte, s-a 
jucat mai mult la mijlocul tere
nului, cu rare acțiuni la ambele 
porți. în partea a doua, jocul a 
fost mai animat. Unicul gol a fost 
realizat de Țevi (min. 65). A arbi
trat foarte bine A. Miinich — 
București. (V. Iordache).
C.S.M. SIBIU — DINAMO SLATINA 

2—1 (2—0)
Sibienii au început „tare“ și, in 

minutul 17, conduceau cu 2—0, ca 
urmare a golurilor înscrise de Ser- 
fozo (min. 4) și Cîmpeanu (min. 
17). în repriza secundă, jocul a 
fost mai echilibrat, dar totodată 
fără orizont. Totuși, oaspeții au in
sistat mai mult în fazele de poartă 
și au redus din handicap prin auto
golul lui David (min. 83). Bun ar
bitrajul lui Em. Vlaiculescu — Plo
iești. (I. Boțocan, coresp.).

METROM BRASOV — CARPAȚI 
BRAȘOV 2—0 (0—0)

în repriza secundă Metromul a 
dominat categoric și astfel victoria 
sa nu poate fi pusă la îndoială. In 
ultimul minut, Găzănaru (Metrom) 
și Isăilă (Carpați) au fost eliminați 
pentru lovire reciprocă. Autorii go
lurilor : Gane (min. 71) și Pave- 
liuc (min. 79). A condus satisfăcă
tor I. Chilibar — Pitești. (V. Se- 
căreanu, coresp.).
GAZ METAN MEDIAȘ — ELECTRO

PUTERE CRAIOVA 1—1 (0—0)
Peste 3 000 de spectatori au asis

tat la un joc de uzJHL Gazdele au

dominat mai mult, dar steril. Sem
nificativ, în acest sens, este rapor
tul de cornere ce le-a fost favo
rabil : 21—1. Au marcat : Min- 
cioagă (min. 85) pentru Electropu
tere, Jiga (min. 88) pentru Gaz me
tan. A arbitrat bine I. Cîmpeanu — 
Cluj. (R. Zamfir, coresp.).
C.S. TIRGOVIȘTE — METALUL DRO- 

BETA TR. SEVERIN 3—0 (1—0)

Localnicii au avut mai mult ini
țiativa și au marcat de trei ori. 
Autorii golurilor: Sava (min. 16), 
Ciobanu (min. 61) și Cătuț (min. 67, 
autogol). Foarte bun arbitrajul lui 
A. Ghigea — Bacău. (M. Avanu, 
coresp.).
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — DUNĂ

REA GIURGIU 1—0 (1—0)
Unicul gol al partidei a fost rea

lizat de Boantă, care, în min. 35, a 
transformat un penalty.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — CHI
MIA RM. VILCEA 1—1 (0—0)

Confruntare aspră, dar în limi
tele regulamentare. Ambele echipe 
au făcut totul pentru a termina 
învingătoare, dar greșelile celor doi 
portari au anulat eforturile celor
lalți coechipieri. în prima parte, 
bucureștenii au avut inițiativa în 
unele perioade, dar Rențea, Milen- 
covici și Tinichie au pus rareori 
la încercare vigilența lui Stana. 
După pauză, jocul a fost mai e- 
chilibrat 15 minute, perioadă în 
care Chimia a reușit să deschidă 
scorul. în min. 54, Haidu a făcut 
o cursă pe partea stingă, a ajuns 
pe linia de fund, de unde a șutat 
la poartă, iar apărătorul buturilor 
Autobuzului, Vintilă, a plonjat de
fectuos și balonul a intrat în poartă, 
în continuare, gazdele au pus stă- 
pînire pe joc, au dominat copios, 
au șutat de multe ori iar în min. 
64 G. lonescu a ratat un penalty. 
Egalarea s-a produs în minutul 76, 
cînd după executarea unei lovituri 
libere, G. lonescu a trimis, cu capul, 
balonul spre poartă, Stana l-a res-

pins ușor și greșit în picioarele lui 
Milencovici, care a îndeplinit for
malitatea de a introduce mingea în 
plasă. Pînă la sfîrșitul întîlnirii, 
bucureștenii au forțat nota jocului, 
cu speranța de a înclina balanța 
în favoarea lor, dar apărarea, bine 
pusă la punct (în care a activat în 
această parte a meciului și Haidu), 
a rezolvat toate situațiile critice.

A condus bine V. Dumitriu — 
Oltenița.

AUTOBUZUL: Vintilă — NĂS- 
TASE. G. lonescu, TICHELÎ. Ște
fan — FIRĂȚEANU, Petre Victor 
— Mirea (min. 60 : Stroie), REN
ȚEA, Milencovici, TINICHIE.

CHIMIA: Stana — Cincă. BORZ, 
PINTILIE, LEPĂDATU — HAIDU, 
Donose — SUTRU, Enache, GOJ- 
GARU (min. 69 : Orovitz), lorda- 
che (min. 69 : lonescu).

P. VINTILĂ

TRACTORUL BRAȘOV — S.N. OL
TENIȚA 3—0 (3—0)

Pe o vreme rece, și mohorîtă, a- 
proximativ 3 000 de spectatori s-au 
încumetat să asiste sîmbătă după- 
amiază la întîlnirea Tractorul Bra
șov — Ș. N. Oltenița. Și n-au avut 
ce regreta, jocul fiind presărat cu 
multe acțiuni ofensive, concepute 
în viteză, mai cu seamă de jucătorii 
echipei brașovene. Nu trecuseră de
cît trei minute de Ia fluierul de 
începere și, la o incursiune a lui 
Gheorghe, fundașul Rateu l-a co
sit , la marginea careului. Lovitura 
liberă a fost executată de Ivâncescu 
și același Gherghe a reluat cu 
capul în plasă, deschizînd scorul, 
în min. 13 Keresteș ia o acțiune 
pe cont propriu, pătrunde în careu 
perpendicular pe poartă și cu un 
șut sec, jos, la colț, majorează sco
rul : 2—0. Abia acum oaspeții ies 
ceva mai curajos din dispozitiv, 
combină cu mai multă eficiență la 
mijlocul terenului, fără însă a fi 
periculoși la finalizare. Ultimul gol

al partidei este marcat de Vătav 
(min. 44), care a reluat din „drop'1, 
mingea centrată pe jos de Serb.

După pauză tot brașovenii păs
trează inițiativa, dar se joacă cu 
ocaziile (Trăznea. în min. 72 și 82, 
Vătav — min. 75) și rezultatul ră
mîne neschimbat.

Arbitrul M. Moraru (Ploiești) a 
condus bine.

TRACTORUL : Cuteanu — Serb. 
PETRITA, Ciobotaru, Ivăncescu — 
KER.ESTES, BARAU — Dumitrică 
(min. 55 : Petruț), TRĂZNEA, VA- 
TAV, Gherghe.

Ș. N. OLTENIȚA: Grădișteanu — 
Lungu, RATCU. Mușat, Viciu — 
Patraclî (min. 65 Dima), ENCU- 
LESCU — Buburuz, RĂDUCANU, 
Fildiroiu, Stamanachi (min. 65 
NITU).

CLASAMENTUL

Gh. NERTEA

1. Chimia Rm. Vileea 9 7 1 1 18— 5 15
2. Tractorul Brașov M2 1 14— 3 14
3. C.S.M. Sibiu 05 2 2 9— 8 12
4. C.S. Tîrgoviște 9 4 2 3 14— 9 10
5. Gaz metan Mediaș 9 34 2 12— 8 10
6. Flacăra Moreni 9 4 2 3 14—11 10
7. S.N. Oltenița 9 4 2 3 14—13 10
8. Electroputere Craiova 9 3 3 3 10— 8 9
9. Met. Dr. Tr. Severin 94 14 8— 9 9

10. Carpați Brașov 9 4 0 5 R- 9 8
11. Uunărea Giurgiu 9 3 2 4 8—11 8
12. Metrom Brașov 9 3 2 4 8—12 S
IX Autobuzul Buc. 9 2 4 3 9—13 8
14. Metalul Bue. 9 3 15 18— 9 7
15. Nitramonia Făgăraș 9 2 34 13—15 7
JS. Minerul Motru 9 3 0 8 8—14 6
17. Dinamo Slatina 9 14 4 7—15 6
18. Progresul Buc. 9 135 3—13 3

ETAPA VIITOARE (21 octom
brie) : Gaz metan Mediaș — Me
talul Drobeta Tr. Severin, Electro
putere Craiova —- Tractorul Bra
șov, Progresul București — Minerul 
Motru, Metalul București — C. S. 
Tîrgoviște, Flacăra Moreni — Car
pați Brașov, Dinamo Slatina — 
Autobuzul București, Dunărea Giur
giu — C.S.M. Sibiu. Metrom Bra
șov — Chimia Rm. VÎIcea, Ș. N. Ol
tenița — Nitramonia Făgăraș.

insucces de

pe portarul 
cel mai greu

antre-
Olavi Laaksonen s

figură onorabilă".
Mircea M. IONESCU 
Ion OCHSENFELD

SERIA A IlI-a
U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. 

TIMIȘOARA 0—2 (0—1)
Aproximativ 5000 de spectatori au 

asistat la un joc nervos. Metalur- 
giștii au evoluat slab, în schimb 
feroviarii s-au apărat bine și au 
contraatacat periculos. Au marcat: 
Brîndescu (min. 12 din 11 m) și 
Grigorescu (min. 78). A arbitrat 
foarte bine O. Anderco — Satu Ma
re. (St. MARTON, coresp.).

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
ARIEȘUL TURDA 3—1 (2—0)

Meciul a plăcut datorită faptului 
că echipa locală a~ prestat un joc 
de bun nivel tehnic. Golurile au 
fost realizate de Birta (min. 35), 
Dumitra (min. 41), Rădulescu (min. 
68), respectiv, Milno (min. 89 din 11 
m). A condus bine V. Grigorescu 
— Craiova. (C. Olaru, coresp.).
METALURGISTUL CUGIR — CORVI- 

NUL HUNEDOARA 0—1 (0—0)
Gazdele au dominat, au ratat 

multe ocazii, iar oaspeții s-au apă
rat bine și au reușit să înscrie uni
cul gol al partidei. Autorul golului: 
Savu (min. 75). A arbitrat Tr. 
Moarcăș — Brașov. (M. Vileeanu, 
coresp.).

TEXTILA ODORHEI — MINERUL 
BAIA MARE 2—2 (0—2)

în prima parte băimărenii au do
minat și au înscris prin Mierluț 
(min. 29) și Crișan (min. 36). După 
pauză, gazdele au avut inițaitiva și 
au restabilit egalitatea. Pentru Tex
tila au marcat zLaszle II (min. 50> 
și Balint (min 88 din 11 m). A 
condus bine I. Călărașu — Aiud. 
(A. Pialoga, coresp.).

MUREȘUL DEVA — MINERUL 
ANINA 0—0

Cu toate că au dominat în parte; 
a doua, localnicii n-au putut desfa
ce apărarea minerilor. Bun arbitra

jul lui S. Drăgulici — Drobeta-Tr. 
Severin. (I. Simion, coresp.).
GLORIA BISTRIȚA — IND. SIRMII 

C. TURZII 2—1 (0—1)
Joc deschis, terminat cu victoria 

meritată a gazdelor. Au înscris r 
Ciocan (min. 56 și 79), respectiv 
Hațegan (min. 42). A arbitrat bine 
C. Braun — Brașov. (I. Tonia, co
resp.)
F.C. BIHOR — OLIMPIA ORADEA 

1—0 (1—0)
Joc de mare luptă, dar de slabă 

factură tehnică. Unicul gol a fost 
realizat de Colnic, în min. 17. Sa
tisfăcător arbitrajul lui I. Rus — 
Tg. Mureș. (I Ghișa, coresp. ju
dețean).

OLIMPIA SATU MARE — C.F.R. 
ARAD 0—0

Ceea ce la prima vedere pare sur
prinzător — punctul pierdut acasă 
de sătmăreni — nu este decît o re
confirmare a faptului că. pe teren 
propriu, înaintașii Olimpiei sînt 
foarte ineficace. Echipa antrenată 
de Gh. Staicu nu știe să joace îm
potriva apărărilor aglomerate ; ea 
utilizează prea des centrările înalte, 
uzează prea mult de atacuri îngră
mădite pe centru, acolo unde apără
rile. ca și cea arădeană, cu gabarit 
impresionant reușesc să respingă 
totul. Așa a debutat meciul. în care 
cele două-trei contraatacuri ale 
C.FJL-ului au fost urmate de peri
oade prelungite de dominare a gaz
delor, așa a continuat și restul 
partidei, cinci acțiunile acestora au 
devenit mai insistente (raport de 
cornere: 16—0 pentru Olimpia), dar 
platonice. Cele mai favorabile oca
zii au fost irosite de Toth (min. 6 
— bară, 41 și 45), Libra (min. 39), 
Bathory II (min. 48), Naom (min. 
52) si Both (min. 72). De altfel, 
ineficacitatea sătmărenilor a culmi
nat cu ratarea loviturii de pedeapsă 
ueordaU. în min. 85, la un heuț

comis în careu de unul dintre apă
rătorii oaspeți, cînd Both a execu
tat trimițînd balonul în bară. Oas
peții au avut o singură ocazie de 
gol (min. 63), cînd Cura, scăpat 
singur, a intrat într-un unghi difi
cil, de unde nu mai putea fructi
fica.

A condus foarte bine C. Ghită 
(Brașov).

OLIMPIA: Bathory I — F1LIP, 
Bigan, Knoblau. BOCȘA — NAOM, 
BOTH — TOTH (min. 46: DUMI
TRIU III), Borote (min. 76: Kine
ses), Libra, Bathory II.

C.F.R. : CORNEA — Ardelean. 
BERMOZER, Cotoarcă (min. 53 : 
GALL), Ioculescu — BĂBĂU. Da
mian. Henza — LEAC (min.* 76 : 
Platagă), Markovits. CURA.

Șt. Vida — co-resp.
MINERUL CAVNIC — VICTORIA 

CĂREI 1—3 (1—1)
Jocul s-a disputat la Baia Mare 

pe un timp frumos, în fața a peste 
4.000 de spectatori. Dar din păcate, 
aceștia nu au putut asista la un 
spectacol agreabil. Pentru că nu
mai fotbal nu se poate numi ce s-a 
văzut: intrări periculoase, faulturi 
grosolane și mingi aruncate în tri
bună. Gazdele au atacat din. pri
mele minute, aruneînd pur si sim
plu mingea înainte dar cei care în
scriu sînt oaspeții, care au jucat cu 
mingi la firul ierbii, folosind cu 
mult succes arma contraatacului. 
Și, drept rezultat, toate cele trei 
goluri au fost consecința unor con
traatacuri lansate foarte bine de 
mijlocașii Miculas și Caizer. E 
drept, la victoria oaspeților au con
tribuit și arbitrii de linie. Dacă ar
bitrului de centru M. Bădulescu — 
Oradea nu i se poate imputa nimic, 
în schimb cei doi tușieri P. Erdoș 
și AI. Sike (ambii din Oradea) aii 
greșit flagrant Ia primele două go
luri. ambele înscrise din poziții de 
ofsaid. Și totuși, vwțgfla oașpetiipr

este meritată pentru felul cum au 
luptat în special în atac, unde Van- 
cea și Caizer au excelat, punîndde 
multe ori în pericol poarta mineri
lor. Au fost eliminați Naghi (Vic
toria) și Doboș (Minerul), în min. 
42, pentru lovire reciprocă. Au mar
cat: Doboș (min. 20) pentru gazde, 
respectiv, Naghi (min. 10). Vancea 
(min. 83> și Caizer (min. 66).

A arbitrat bine M. Bărbulescu 
(Oradea).

MINERUL : Ziller - MAC, Do
boș, Molnar — ȘTET, Mecer. — 
Mendre. Chivu, Lang, Ciutacu (min. 
60 : CUFĂIANU).

VICTORIA: LUNG — Danca, BE- 
REȘ. Erdei, Feher, — Caizer, Ml- 
CULAȘ — VANCEA, Konig (min. 
4ff Szabo). Budai, Naghi.

T. Tohatan — coresp. județean

CLAS.AMENTUl.

1. Olimpia Satu Mare 9 5 3 1 9— 3 13
2. Victoria Cărei 9 5 2 2 15— 8 12
3. F. C. BillOL' 9 5 1 3 12— 6 11
4. md. slrmei C. Turzii 9 4 2 3 13— 7 10
5. Minerul Anina 9 4 2 3 12—10 10
s. Corvtnul Hunedoara 9 4 2 3 8— 7 10
7. C.F.R. Arad 9 4 2 3 14—14 10
». U.M. Timișoara 9 5 0 4 10—11 10
9. Vulturii Textila Bugol 9 4 2 3 9—11 10

16. Gloria Bistrița 9 4 1 4 13—11 9
li. Mureșul Deva 9 3 3 3 9— 8 9
12. Arieșul Turda 9 4 1 4 12—13 9
13. Minerul Baia Mare 9 3 2 4 12—11 8
14. Textila Odorhei 9 3 1 5 11—14 7
15. C.FJ9. Timișoara 9 3 1 5 8—12 7
ÎS. Minerul Cavnic 9 3 1 5 11—17 7
17. Olimpia Oradea 9 3 2 5 9—14 6
19. Metalurgistul cugir 9 1 2 6 6—16 4

ETAPA VIITOARE (21 octom
brie): Minerul Baia Mare — Mure
șul Deva. F.C. Bihor — Gloria Bis
trița, Ind. sîrmei C. Turzii — Vic
toria Caret, Minerul Anina — Mi
nerul Cavnic, Textila Odorhei — 
Olimpia Oradea. Arieșul Turda — 
Metalurgistul Cugir, Corvinul Hu
nedoara — C.F.R. Timișoara, U.M. 
Timișoara — Olimpia Satu Mare, 
C.F.R. Arad — Vulturii Textila Lu
goj.



A V-a ediție
1

a Campionatelor 
ba'canice

I
întrecerea pe echipe din cadrul 

acestei a V-a ediții a Campionate- 
tor balcanice de gimnastică, s-a 
încheiat, așadar, cu un succes net 
al reprezentativelor României. 
După victoria obținută vineri de 
gimnaștii noștri, sîmbătă seara, 
publicul a aplaudat cu multă căl
dură și. succesul gimnastelor ro
mânce, care au ocupat locul' I în 
ambele clasamente : pe echipe și Ia 
individual compus.

Este adevărat, n-a fost dificil 
pentru Anca Grigaraș, Iuliana Si- 
monfî, Alina Goreac, Rodica Sa- 
bău și celelalte componente ale se
lecționatei noastre de gimnastică 
sportivă să se impună Ia ediția ac
tuală. Aceasta, pentru că echipa 
română deține în. prezent o formă 
remarcabilă, obținută după eforturi 
susținute și o muncă7 îndelungată, 
în al doilea rînd, diferența netă 
față de celelalte adversare se ex
plică și prin slăbiciunile manifes
tate de echipele Bulgariei și Iugo
slaviei, aflate în plin proces de 
întinerire. Campioana absolută de 
acum un an, Maia Blagoeva, a evo
luat destul de timorat, a ratat la 
cîteva aparate, astfel că colegele 
sale mai tinere, cu lipsa lor de 
experiență, n-au putut compensa, 
echipa Bulgariei ieșind practic din 
lupta pentru primul loc. în ce 
privește formația Iugoslaviei, «te 
de reținut tă cea mai bună gim
nastă a ei s-a dovedit, ca si la e- 
dițiile precedente, Natașa ' Slepița 
Baiu, clasată de două ori în pri
mele șase.

O adevărată revelație a consti- 
tuit-o Eugenie Yannitsopoutou, din 
formația elenă, apreciată mai ales 
la sărituri, probă la care a învins 
pe toate. componentele 
Bulgariei și Iugoslaviei, 
pe patru dintre gimnastele 
mânce.

Cele patru reprezentative anga
jate în întrecere au fost împărțite 
în două grupe, una cuprinzînd 
gimnastele românce și bulgare, cea
laltă sportivele iugoslave și elene. 
Eirește, cu cel mai mare interes a 
fost urmărită disputa 
României și Bulgariei, 
au început concursul 
unul 'din aparatele lor 
părea să se desfășoare 
teptărilor, cu execuții 
zentate îndeosebi de Trușcă și Gri- 
goraș, notate cu 9.40 și, respectiv, 
9,55. Din păcate, Alina Goreac a 
avut o cădere, care a scos-o urac- 
tic din. lupta pentru primul loc Ia 
individual compus. Rezultate' ne 
echipe : paralele — România 46,35; 
sărituri — Bulgaria 44,95. Bîrnă, 
într-o măsură mai mare ca altă
dată, a dat mult de furcă sporti
velor noastre, doar Iuliana Simonfi 
rvoluînd la valoarea sa cunoscută. 
țAnca Grigoraș si Gabriela Trușcă 
an căzut, iar Alina Goreac și Au
relia Dobre au avut ezitări evi
dente. în acest timp, la na’-alefe 
am reținut doar execuția Nadtejdei 
Stoeva, notată cu- 9.20. Punctaj : 
bîrnă — România 45,60 ; paralele

echipelor 
precum și 

ro-

gimnastelor 
Româneele 

la paralele, 
forte. Totul 
conform aș- 
bune, pre-

.-foca Grigor aș Foto : I. MIHAICA

— Bulgaria 44,80. Solul ne aduce 
satisfacția unor remarcabile execu
ții ale Alinei Goreac și Ancăl Gri- 
goraș, dar și insatisfacția a două 
căderi : Gabriela Trușcă a alune- 
catja un. element de nu prea mare 
dificultate, iar Aurelia Dobre a că
zut la saltul șurub de 720 de grade! 
La bîrnă, gimnastele bulgare au a- 
vut și ele două căderi (Stoeva și 
Hitrova), în timp ce Maia Blagoeva 
obținea cea mai mare notă la a- 
cest aparat : 9,35. Deci : sol — Ro
mânia 46,50 ; bîrnă — Bulgaria 
44,90.

Ultimul schimb ne-a demonstrat 
din nou o Alină Goreac capabilă 
să execute 
dificultate, 
codul de 
așa-numita 
pentru care ea a primit 9,45. Re
zultate : sărituri — România 46,25; 
sol — Bulgaria 45,05.

Așa s-a încris acest frumos suc
ces al gimnastelor românce, sporit 
considerabil de cucerirea a nume
roase medalii și la finalele pe 
aparate.

bine o săritură de mare 
foarte bine cotată 
punctaj 
săritură

de
internațional, 
„Tsukahara",

Constantin MACOVEI

ALEXANDRA NICOLAU PRINTRE
ASPIRANTELE LA CALIFICARE

MADRID, 14 (Agerpres). — După 
disputarea a 9 runde și a unor 
partide întrerupte în rundele an
terioare, în turneul interzonal fe
minin de șah de la Caile Galdana 
de Ferrerias s-a produs o regru
pare în fruntea clasamentului. în 
prezent conduc trei jucătoare : Katia 
Jovanoviei (Iugoslavia), Jana Han
ston (Anglia) și Natalia Konopleva 
(U.R.S.S.). cu cîte 6‘/s puncte, ur
mate de Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) — 6 puncte și două par
tide întrerupte. Alexandra

colau
tiana

(România)
Zatulovskaia (U.R.S.S.) 

puncte (1). Valentina 
(U.R.S.S.) — 5 puncte 
Veroczi (Ungaria) — 5 
Elisabeta Polihroniade 
Baumstarck împart locurile 
avînd fiecare cîte 4 puncte și o 
partidă întreruptă. In runda a 9-a, 
Alexandra Nicolau a învins-o pe 
americancă Aronson. Gertrude 
Baumstarck și Elisabeta Polihro
niade au întrerupt partidele cu 
Jivkovici și respectiv Kozlovskaia.

6 puncte, Ta-
5«/i 

Kozlovskaia 
(1), Suzana 
puncte etc. 

și Gertrude 
13—14

TELEXFiniș palpitant în Balcaniada de șah

CAMPIOANA SE VA DECIDE ASTAZI, 
INTRE ECHIPELE ROMÂNIEI

POIANA BRAȘOV, 14 (prin te
lefon). Deși liberă în runda a 4-a 
a Balcaniadei de șah, echipa Ro
mâniei a trăit sîmbătă o zi plină 

. de emoții, asistînd la meciurile în 
care principalele sale cpntracandi- 
date la titlu, Bulgaria și Iugosla
via, . întîlneau Grecia și, respectiv, 
Turcia. Se punea, fără îndoială, în
trebarea 
voritele 
pe care 
vinsese 
(partida 
întreruptă pentru a 
dat remiză fără joc). Atît Grecia, 
cît — mai ales — Turcia, alcătu
iesc, la această oră, echipe omo
gene, cu jucători ambițioși, foarte 
harnici în studiul teoriei moderne, 
lipsiți, însă, de experiență. Ori
cum, ei constituie adversari pe 
care ar fi o mare greșeala să-i 
subestimezi, apți oricînd de rezul
tate surpriză. Care, de altfel, nici 
n-au lipsit în cele două întîlniri. 
La primele 3 mese ale meciului 
Bulgaria — Grecia rezultatul a fost 
egal (I), iar liderul formației turce, 
Suer, a reușit să înscrie o specta
culoasă victorie în fața lui Matu- 
lovici, după ce cu o zi înainte avu-

la ce scor vor cîștiga fa- 
împotriva unor 
selecționata 
cu același
Trikaliotis

formații 
noastră le în- 
scor : 5>/z—l1-- 
— Ghizdavu, 
doua oară, s-a

altsese poziție cîștigată la un 
mare maestru, bulgarul Radulov.

Scorul 
întîlniri 
Bulgaria 
Siaperas 
devschi l/2—i/2, Tringov — Skalko- 
tis Va—*A, Makropoulos — Popov 
0—1, Spassov — Trikaliotis 1—0, 
Gavrilakis ;—• Peev V2—V2, Ivkov 
— Kouremenos 1—0.

Iugoslavia — Turcia : Matulovici 
—< Suer 0—1 !, Onat — Marovici 
0—1, Ulker — Bukici 0—1, Minici 
—■ Uzman 1—0, Ostiirk — Vukici 
0—1, Kovacevici — Spek Va—‘/a, 
Oney — Milovanovici */a—Va.

Astfel, înaintea ultimei runde, 
clasamentul era următorul: 1. Bul
garia 14‘/s p, 2. România 14 p, 3. 
Iugoslavia 12 p, 4. Turcia 8‘/a P 
(toate jocurile încheiate), 5. Grecia 
7 P.

Reuniunea decisivă, desfășurată 
aseară, în sala de recepție a ho
telului „Sport“, a programat par
tida derby clintj-e primele două 
clasate, România și Bulgaria. Dar 
nu mai puțin importantă se anunța 
și disputa Iugoslavia — Grecia, în 
care primii aveau toate șansele ca, 
în cazul unei, victorii la scor, să

înregistrat în cele două 
a fost simetric : 5—2.

— Grecia: Radulov — 
l/2—‘A, Vizantiadis — Pî-

ILIE NĂSTASE A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE LA BARCELONA...

/ ...invingind pe Orantes cu 3-1
BARCELONA, 14 (Agerpres). — 

Tenismanul român Il'ie Năstase a re
purtat un nou și remarcabil succes 
internațional ciștigîn-d, duminică, tur
neul de la Barcelona. După ce în 
semifinale . a dispus clar de ceho
slovacul Kodeș, învingătorul turneu
lui de la Wimbledon, în finală, Ilie 
Năstase l-a întîlnit pe cunoscutul ju
cător spaniol Manuel Orantes.

La capătul unei partide spectacu
loase, care a durat 103 minute, Ilie 
Năstase a terminat învingător cu sco
rul de 2—6, 6—1, 8—6, 6—4. Comen- 
tînd acest meci, agențiile internațio
nale de presă subliniază că primul

set a revenit lui 
un serviciu mai 
re se arată că posedînd o tehnică su
perioară, Ilie Năstase l-a dominat

Orantes, care a avut 
precis. In continua-

Șl BULGARIEI
treacă 
dece medaliile de aur.

După cum era de așteptat, lupta 
a fost acerbă și nu s-a încheiat în 
cele cinci ore regulamentare de joc. 
Campioana balcanică se va cunoaș
te abia astăzi, după reluarea parti
delor întrerupte.

în întîlnirea „vedetă", România
— Bulgaria, cele patru partide ter
minate au fost remize : Gheorghiu
— Radulov, Pidevski — Ghițescu, 
Cioc.îltea — Tringov și Popov — 
Partos. S-au întrerupt întîlnirile 
Ghizdavu — Spassov, Peev — Un- 
gureanu și Biriescu — Ivkov, cu 
un ușor avantaj de partea repre
zentanților noștri care, în cazul 
unei victorii în acest meci, intră 
în posesia titlului.

Lăsînd 2% puncte Greciei (3>/2— 
2>/2), o partidă întreruptă, formația 
Iugoslaviei a ieșit din cursa pen
tru primul loc. Rezultatele : Sia
peras — Matulovici */z—Va, Maro
vici — Vizantiadis V«—1,'2, Skalkotis
— Bukici 0—1, Minici — Ma
kropoulos într., Trikaliotis — Vu
kici 1—0, Kovacevici — Gavrilakis 
Vs—1/2, Kouremenos — Milovano
vici 0—1.

înaintea reluării partidelor în
trerupte, clasamentul este urmă
torul : Bulgaria 16Va p (3), Româ
nia 16 p (3), Iugoslavia 15i/2 p (1), 
Grecia 9>/a (1), Turcia 8i/2 p.

★
Turneul balcanic feminin a fost 

cîștigat de Vlasta Kalchbrenner cu 
4‘/a p, urmată de Suzana Makai și 
Eveline Troianska cu 3i/2 p, Yilmaz 
Guliimser 1/2 p.

★
Locul întîi în turneul balcanic 

de juniori și-l dispută Prundeanu 
și Anghelov, fiecare cu 3‘/2 p și o 
partidă întreruptă între ei, în po
ziție egală. Urmează: Urzică 3 p 
și Skembris 1 p.

pe primul loc și să-și adju-

Campionatul unional de hochei pe 
gheața a programat un singur meci : 
Aripile Sovietelor (Moscova) a întîlnit 
formația Himik din Voskresensk. ho- 
cheiștil din Moscova au terminat în
vingători cu scorul de 8—3 (3—2,
4—1, 1—0).■
Numeroși spectatori au urmărit la To
ronto meciul de box dintre fostul cam
pion al lumii la categoria „ușoară", 
scoțianul Ken Buchanan, și americanul 
Frankie Otero. Net superior, Buchanan 
a obținut victoria prin K.O. în repriza 
a 6-a.

Campionul mondial de box la cate
goria „pană", brazilianul Eder Jofre. 
în vîrstă de 37 de ani, își va pune 
centura în joc la 22 octombrie. El il 
va întîlnl în orașul Salvador (Bahia, 
nordul Braziliei) pe mexicanul Vicenta 
Saldivar.

Tradiționala competiție de marș „Tro
feul Lugano", desfășurată de-a lungul 
a 20 km, a revenit la această ediție 
atletului Hans Georg Reimann (R. D. 
Germană). El a parcurs această dis
tanță în lh29:31. Pe locurile următoare 
s-au clasat Karl Heinz Stadmuller 
(R. D. Germană) —- lh29:36 șl Ron Laird 
(S.U.A.) — ............. “ ’’
gat R. D. 
de U.R.S.S.

lh30:45. Pe echipe a ciști- 
Germană — 72 p, urmată 
— 63 p și S.U.A. 60 p.

a avut loc întîlnirea inter-La Crawley
națională mixtă de tenis de masă din
tre echipele Angliei și Ungariei, jucă
torii maghiari au terminat învingători 
cu scorul de 7—1.

în campionatul unional masculin de șah, 
care se desfășoară la Moscova, după 8 
runde, conduce Kuzmin cu 5 p., ur
mat de Spasski și Karpov — 4\2 P- și 
cîte două partide întrerupte. în runda 
a 8-a, fostul campion mondial Boris 
Spasski l-a învins pe Rașkovski. Rezul
tatul de egalitate a fost consemnat în 
patru partide : Tal — Savon, Averki? — 
Polugaevski, Kuzmin — Keres și Eî^li- 
avski — Taimanov. Restul partidelor s-au 
întrerupt.

Cu prilejul unui concurs atletic desfă
șurat pe stadionul din Metz a fost în
registrat un original record : o echipă 
formată din 100 de elevi ai Școlii de 
ingineri din localitate a realizat într-o 
probă de ștafetă 100 X 100 m timpul de 
22:40,02. Vechiul record în această neo
bișnuită ștafetă era de 23:14,30 și data 
din anul 1971.

Finala probei de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis de la 
Tokio se va disputa între cunoscuții ju
cători australieni John Newcombe și 
Ken Rosewall. în semifinale, Newcombe 
l-a învins eu 6—0, 6—3 pe vest-germanul 
Hans-Jiirgen Pohmann, iar Rosewall a 
dispus cu 6—4, 7—5 de sud-africanul
Cliff Drysdale. Proba de dublu bărbați, 
desfășurată între două cupluri austra
liene, a fost cîștigată de Ken Rosewall 
și Mal Anderson, care i-au întrecut în 
finală cu 7—5, 7—5 pe Colin Dibley și 
Allan Stone.Carol GRUIA

t

două

Am-

(1—3)

«mbătă și duminică s-au desfășurat 
partidele primei etape a diviziei A de 
volei.

Prima etapa in Divizia A la volei

PUȚINE ECHIPE IN FORMĂ

nu
Ieșencele. fără 
tehnico-tactice 

Remarcări : ___
Căunei, Hatură 
D. Medîanu și 

(I. POCOL

în special
Hoffman și. ....

A condus brigada de arbitr' : 
(I. COS-

a funcționat cores- 
să atingă 

maxime, 
Petrescu, 

" (Pe- 
ov.

Turneul divizionar de baschet feminin

Universitatea Timișoara - Constructorul București
MASCULIN

RAPID — PROGRESUL (3—2).
bele echipe au manifestat profunde 
carențe în pregătire, fiind autoarele 
unui meci slab din toate punctele de 
vedere. După ce au cîștigat două se
turi (al doilea destul de norocos), ra- 
pidiștii au căzut fizic și au permis ad
versarilor — cu Marius Iorga revenit 
în activitate după o lungă pauză, 
foarte bun în toate compartimentele — 
o ascensiune ce era să-i ducă la suc
ces. Lipsită însă de un trăgător egal 
cu Bosard Ozun și State, și de an
trenorul său Horațiu Nicolau, formația 
Progresul nu a putut obține o victo
rie la care poate avea dreptul, fată 
de comportarea slabă a Rapidului. Cei 
mai buni jucători : Aurel
(Rapid) și Marias Ior^a 
Arbitraj bun al cuplului 
M. Oancea.

VIITORUL — STEAUA
tida a avut loc sîmbătă

■ desfășurat la un înalt nivel tphnic, 
care au contribuit 4n aceeași 
jucătorii ambelor formații.
••cursul celor 129 
întîlnirea. ei ad 
faze de volei de 
Cei mai interesant 
în care localnicii 
au egalat la 13 
14—13.
care în final s-a mobilizat mai 
Steaua. Au condus C. Mușat si 
pescu, ambii din Constanța. (I.
— coresp. județean).

EXPLORĂRI — DINAMO
Meci disputat, foarte frumos. ____
de o sală arhiplină. Jucătorii ambelor 
echipe au făcut totul pent-
un spectacol de calitate șt numai va
loarea ridicată a oaspeților a făcut ca 
acest meci să se termine cu victo
ria lor. S-au evidențiat : M. Enescu, 
Arbuzov. Dobre (Explorări). Dumă- 
noiu, Udisteanu, Oros (Dinamo). Ar
bitri : C. Pitaru si E. Mendel (ambii 
din Sibiu). (T. TOHĂTAN — coresp. 
județean).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — „U“
CLUJ (3—0). In primul set — joc echi
librat și spectaculos, dună care gaz
dele au dominat clar, pînă sore sfîr- 
situl jocului, 
întrebuințeze 
Remarcări :
(Univ. Craiova)
(..U“). Au arbitrat : Gh. Ionescu
R. Farmuș, ambii dni București. (Șt. 
GURGUI — coresn. iudetean)

I.E.F.S. — TRACTORUI. (3—1). Sin
gurul si marele merit al brașovenilor 
este acela de a fi luptat din toate 
puterile pentru un rezultat pozitiv. 
Lotul acestei echipe este însă destul 
de... subțire. Și totuși Tractorul putea 
să obțină un rezultat 
fata unui T.E..FS.
Jocul n-a depășit cota medie, 
tre jucători. < 
lăsat Mânu și
și Măcicășan 
arbitrajul : I.

minute 
oferit 
o rară 

set a 
de la 

egalat la 13 și au 
Victoria a revenit

Drăgan 
(Progresul) ! 
I. Covaci —

(2—3). Par- 
seara și s-a 

la 
măsură 

Pe par- 
cit a durat 
spectatorilor, 

frumusețe, 
fost ultimul 

3—3 si 5—11 
condus 

însă
cu 

echipei 
bine —
S. Po- 
IANCU

(2—3).
urmărit

a oferi

eînd au trebuit să se 
serios pentru a cîștiga. 
Braun, Bojan. Găvozdea 

Macavei și Bînda 
Gh. Ionescu si

mai strîns în 
încă neconsolidat. 

Din- 
o impresie mai bună au 

i. Chis (I.E.F.S.). Bărbuță 
(Tractorul). Foarte bun 
Petrovici și V. Savu.

FEMININ^
I.E.F.S. — UNIVERSITATEA CRA

IOVA (0—3). Studentele eraiovence au 
lăsat o impresie foarte bună. A fost, 
de altfel, echipa care s-a prezentat 
cel mai bine pusă la punct cu pre
gătirea dintre, toate cite au evoluat 
sîmbătă și duminică în 
nescontat succesul clar 
movate. in fața unei formații 
nume, a fost pe deplin meritat. Bucu-

altfel, echipa care s-a 
mai bine pusă la punct 

cîte au
Capitală. Deși 
al noii pro- 

cu...

reștencele au fost depășite atît in jocul 
la fileu, cît mai ales în apărarea din 
Unia a

Ia
Marla

Rașca, 
Enescu

cît mai ales în apărarea din 
doua C
echipa

Popa
celela.lt

Alexandra
și Floare

cedus foai 
gurete)

DINAMO.

care își .adjudecă, clar primele 
seturi. Din setul trei, însă, șibiencele, 
impulsionate de verva de joc a tră
gătoarelor principale M. Pripiș șl M 
Mijea, echilibrează jocul și, într-un 
final dîrz disputat, cîștigă setui in 
prelungiri. Apoi totul reintră în nor
mal. dinamovistele impunîndu-se to
tuși prin plusul de tehnică și matu
ritate tactică dovedite în special de 
A. Constantinescu, V. Hoffman si M. 
Șorban. / ;; •
N. Gălășeanu — Gh. Fortuna'
TINIU).

„U“ CLUJ — PENICILINA .x—•>,. 
Studentele au evoluat destul de bine, 
dar blocajul ~ * 
punzător.
posibilitățile
s-au impus clar. 
Cleșteanu („U"), 
nicilina). Arbitri ; _. 
Georgescu (București) 
coresp.)

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN, Seria I : Explorări 

Mare — Dinamo București 2—3 
8, —12, 2, —9). Universitatea Craiova
— „U“ Cluj 3—0 (10. 2, 14), Rapid
București — Progresul București 3—2 
(10, 13, —9, —14, 13) ; Seria a Il-a : 
Viitorul Bacău — Steaua București 
2—3 (—12, 7, —8. 9, —14), Politehnica
Timișoara — C.S.U. Galați 1—3 (10. —3, 
—5, —9), I.E.F.S. București — Tractorul 
Brașov 3—1 (14, —9, 5, 12)

FEMININ, Seria 1:1. T. București — 
Rapid București 0—3 (—7, —6,
Medicina Bueurești 
și Constructorul București 
sitatea Timișoara aminate ;
Il-a ; ,,U“ Cluj — Penicilina Iași 1—3 
(—11, 12, —11, —10), I.E.F.S. București
— Universitatea Craiova 0—3 (—10, —17, 
—13), Dinamo București — C.S.M. Si
biu 3—1 (4, 11, —15, 9).

★
Astăzi, in cadrul 

Steaua — Tractorul 
ora 16) și Rapid — 
Iești, ora 17)

Bala 
(-9,

0—3 (—7. —6, —6),
— Farul Constanța 

Univer- 
Seria a

etapei a n-a :
(Sala Floreasca, 

Farul (Sala Giu-

99

14 (prin telefon), 
a campionatului 
de baschet a

IAȘI, 
XXV-a 
feminin 
cu meciurile etapei a IV-a.

RAPID BUCUREȘTI — “ 
SITATEA CLUJ 61—49. 
tele au făcut sîmbătă. 
partidă jucată de 
bună impresie. Mai 
să credem că dacă 
timorate de faima 
ceea ce a determinat imprecizii în 
acțiunile decisive. partida ar fi 
fost și mai echilibrată. Presingul 
aplicat în repriza a doua — o 
lecție bine știută de clujence, care 
au incomodat vădit pe baschetbalis
tele de la Rapid — constituie o 
bună dovadă. Totuși, experiența și 
valoarea giuleștencelor au adus 
acestora cîștig de cauză. Au .mar
cat Suliman 17, Stancu 6, Gugiu 
18, Ivanovici 2, Bohm 4, Bosco 6, 
Ștefan 2, Vasilescu 3, Găescu 3 
pentru Rapid, respectiv Szekely 
13, Moraru 7, Anca 5, Pop 12, A. 
Farkaș 2, Jighișan 6. Portik 2,

VOINȚA BUCUREȘTI — CRI- 
ȘUL ORADEA 62—54 (35—32).
Bucureștencele au evoluat departe 
de valoarea manifestată în 
precedentă, astfel că meciul 
arătat dîrz disputat. Scorul a 
ternat la diferențe mici, fără 
întrecerea să fie, însă, prea 
teresantă. Finalul a aparținut spor
tivelor de la Voința care, benefi-

Ediția a 
național 

continuat

UNIVER- 
Studen- 

în prima 
ele la Iași, o 
mult, înclinăm 
nu ar fi fost 

adversarelor,

ziua 
s-a 
al
ea 

in-

CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1) tentative) — I.P.G.G. Au arbitrat

G. Tașnadi și P. Kedves.
mai ales că el ajunseseră să con
ducă cu 5—2 (min 24). Treptat, 
însă, forțele lor fizice au slăbit și 
elevii din Miercurea Ciuc, ceva 
mai ambițioși, au reușit egalarea 
(5—5: min. 37), pentru ca, apoi, 
în ultima parte a întîlnirii, să cîș- 
tige mai ușor decît ne-am fi închi
puit.

Au marcat : Bartalis (3), Șan- 
dor (2), Deaky, Gali, Incze — Lie. 
nr. 1, respectiv Vass (2), 
Gyorgy, Deszi. Au condus 
bu și A. Balint.

Albert, 
O. Bar-

I.P.G.G.
această

pe spaniol. Setul trei a fost cel mai 
spectaculos, .cei peste 5 000 de spec
tatori aplaudindu-i furtunos pe fina-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
15—21 TENIS Turnee pentru Marele Premiu —

F.I.L.T., la Madrid, Calcutta și Manila
16—21 MOTO 

PATINAJ
Raliul Marii Britanii.
c. m. la patinaj pe rotile (proba artis
tică), la Ess^n.

16—20 YACHTING C. M. clasa ‘ ..Snipe", la Malaga
17 FOTBAL Anglia — Polonia (grupa V), la 

Londra, Cehoslovacia — Scoția (grupa 
VIII), la Bratislava, în preliminariile 
c. m. ; r.d.g. — U.R.S.S., Turcia — 
Spânia (amicale) ț Iugoslavia — Greicia 
(C.E. tineret). |

17—21 CICLISM Cursa „Steaua speranțelor", în Franța.19 ATLETISM „Cupa Eliberării Belgradului".20 FOTBAL Italia — Elveția, în preliminariile C.M. 
(grupa a U-a), la Milano.

20—21 LUPTE 
ATLETISM

Turneu de greco-romane, la Barcelona. 
Concurs internațional cu ocazia celei 
de a 50-a aniversări .a federației turce 
de atletism, la Izmir.21 FOTBAL

CICLISM 
ATLETISM

AUTO

Iugoslavia — Spania, în preliminariile 
C.M. (grupa VH), la Belgrad. 
„Trofeul Baracchi", la Bergamo.
Concurs de marș — 100 km, Olivon® — 
Lugano, în Elveția ; crosul ziart 'ii
„Politika", la Belgrad.
Cursa da 1 000 km de Ia Buenos Aires.

a doua 
mai des 
Tomescu 
egalarea 
Anca și,

ITALIA: ÎNVINSA LUI 
„U“ CRAIOVA CÎȘTIGA ÎN 

DEPLASARE...
BOLOGNA, 14 (prin telex, de la co

respondentul nostru). Etapa a doua a 
campionatului a furnizat cîteva sur
prize, printre care victoria Florentinei 
la Genova șl a lui Internazionale la Ve
rona. Șl astăzi (n.r. ieri) scorurile au 
fost strînse și etapa săracă în goluri. . . 
Excepție face victoria categorică obți
nută de Bologna (4—0) cu Lanerossi Vi
cenza. Campioana Italiei a fost învinsă 
Ia Napoli, fapt care confirmă declinul 
lui Juventus în acest început de sezon. 
In fine, Milan a cîștigat extrem de 
greu în fața Cesenel (1—0), fapt care 
a determinat chiar și pe președintele mi
lanezilor să declare după meci că echi
pa sa „a furat două puncte în această 
partidă"... Iată rezultatele șl autorii 
golurilor : Bologna — Lanerossi 4—0 
(Savoldi 2, Landinl 2) ; Foggia — Ca
gliari 1—1 (Riva pentru oaspeți și Villa); 
Genoa — Fiorentina 0—1 (Speggiorin) ;

Lazio — Sampdoria 1—0 (Wilson) 1 Mi
lan — Cesena 1—0 (Chiarugi) ; Napoli — 
Juventus 2—0 (Cane și Clerici din 11 m); 
Torino — Roma 1—0 (Pulici) ; Verona — 
Inter 1—3 (Luppi, respectiv Boninsegna 
2 — unul din penalty și Nanni — auto
gol).

în clasament conduc Lazio și Fioren
tina — ambele cu cîte 4 p, urmate de 
Napoli și Torino — cîte 3 p etc.

Cesare TRENTINI

marcate de Janssens (min. 30) și Rogires 
(min. 53), respectiv Bukal (min. 63). An
trenorul lui Standard, iugoslavul Vlatko 
Markovicl, a aliniat următoarea echiDă : 
Brkljacici — Gerets, Dewalques, Jeck, 
Dolmans — Takaci, Govaerts (min. 46 
Sentineling), Henrotay — Musemici, Bu
kal, Lambrichts (min. 78 Beurlet). în 
momentul de față, Standard Liege se 
găsește în clasament pe locul al doilea, 
la egalitate de puncte — 9 — cu F.C. 
Malines și Anderlecht. Pe primul loc 
se află echipa Racing White (în ultimul 
mede 2—2, în deplasare, cu Waregem), 
care are 10 puncte.

BELGIA: STANDARD LIEGE 
DOMINATĂ Șl ÎNVINSĂ MAI 
CLAR DECIT ARATA SCORUL I

ciare ale unui plus de rezistența, 
au obținut succesul, mai greu însă 
decît se anticipa. Au marcat Fier- 
linger 6, Andreescu 4, Bolovan 4, 
Ionaș 10, L. Rădulescu 22, Cioranu 
2. T. Rădulescu 14 pentru Voința, 
respectiv Casetti 2, Boca 6, Sze
kely 11, Dudaș 7, Balogh 5, Varga 
8, Furuiaș 2, Chvatal 13.

UNIVERSITATEA CLUJ — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 50—42 (25— 
21). Meciul dintre talentatele com
ponente ale celor două tinere for
mații a corespuns în mare parte 
așteptărilor. S-a jucat variat, atît 
tehnic cît și tactic, apelîndu-se Ia 
diferite procedee de atac și de 
apărare. Dacă în prima repriză 
clujencele au condus aproape per
manent (18—10 în min. 11, 23—15 
în min. 15), în partea 
bucureștencele au înscris 
(Bîră de la semidistanță, 
prin pătrunderi), reușind 
(40—40 în min. 34). Dar
mai ales, Pop, își conduc bine în 
final colegele și astfel elevele 
antrenorului Nicolae Martin obțin 
o victorie pe deplin meritată. Au 
marcat Szekely 11, Moraru 3, Anca 
12, Pop 2, Jighișan 6, Portik 10, 
A. Farkas 6. pentru Universitatea 
Cluj, respectiv Ionită 10, Căprița
7, Bîră 10, Nicolau 3, Iatan 2.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
60—52 (28—24). Prima repriză a
meciului dintre aceste două for
mații, care ocupă poziții de mij
loc ale clasamentului, a fost foarte 
echilibrată, atît sub aspectul sco
rului, cît și al jocului prestat. Apoi, 
surpriză : în primele șase minute 
ale celei de a doua reprize, ta
belul indica 41—26 în favoarea ti- 
mișorencelor! Acestea și-au 
risit“ jocul, au atac decis și. 
neficiind < 
părării echipei Constructorul, 
ajuns într-o situație foarte favora
bilă. Dar desele schimbări la care 
a apelat, ca răspuns, antrenorul 
bucureștean Marian Spiridon și 
presingul efectuat pe tot terenul 
de elevele acestuia s-au dovedit 
eficiente. Diferența s-a redus trep
tat, iar în min. 36 Constructorul a 
preluat conducerea : 50—49 '. Me
ciul a devenit dramatic, dar timi- 
șorencele, ceva mai calme, izbutesc 
54—51 în min. 39. Victoria echipei 
Universitatea devenise iminentă și 
datorită faptului că, în acest mo
ment greu pentru formația sa, ju- 
cătoarea bucureșteancă Gheorghe 
a fost eliminată de pe teren pen
tru lovirea intenționată a unei 
adversare. Au marcat Balogh 8, 
Grosskopf 4, Goian 19, Villanyi 13, 
Schnebli 6, Constantinescu 10 pen
tru. Universitatea, respectiv Gugu
8, Godeanu 6, Pajtek 8, Seifert 6, 
Barabas 1. Ciortan 4, Guranda 6, 
Popescu 13.

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
IAȘI 57—39 (36—18)

RAPID — SĂNĂTATEA SATU 
MARE 67—51 (37—24)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA TG. MUREȘ 61—31 (38— 
14)

BRUXELLES, 14 (prin telex). — Stan
dard Liege, adversara Universității Cra
iova în turul al doilea al Cupei U.E.F.A., 
a jucat în etapa de duminică a cam
pionatului belgian in deplasare, contra 
lui S.K. Beveren. Meciul a luat sfîrșit 
cu scorul de 2—1 (1—0) în favoarea e- 
chipei gazdă, care a ‘ 
mare parte din timp.

in preliminariile C. M

PORTUGALIA - BULGARIA 2-2, SI ECHIPA

dominat cea mai 
Golurile au fost

BULGARA

ANGLIA : LEEDS — NUMAI 
3 PUNCTE PIERDUTE ÎN 

11 ETAPE!
Etapa a U-a a campionatului englez 

a însemnat obținerea încă unui rezultat 
bun pentru Leeds United, care de la 
începutul campionatului actual nu a cu
noscut Infringer ea, ci numai trei egaluri 
și 8 victorii ! In meciul de sîmbătă, 
elevii managerului Don Revie au ter
minat la egalitate, £n deplasare, cu Lei
cester City : 2—2. Campioana țării, 
F. C. Liverpool a jucat la Southampton 
șl a fost învinsă cu 1—0, în vreme ce 
Derby County a cîștigat la Manchester, 
în fața lui Manchester United cu ace
lași scor de 1—0. In derbyul londonez, 
Tottenham Hotspur — Arsenal 2—0. Ce
lelalte rezultate : Birmingham — Wol
verhampton Wanderers 2—1, Burnley — 
Queen’s Park Rangers 2—1, Chelsea — 
Ipswich Town 2—3, Everton — West Haan 
United 1—0, Newcastle United — Man
chester City 1—0, Norwich City — Co
ventry City 0—0, Stoke City — Sheffield 
United 1—2.

In clasament conduce Leeds United — 
19 puncte, urmată de Burnley — 17 p și 
Coventry — 15 p, dar ultima are un joc 
mai mult disputat.

ESTE VIRTUAL CALIFICATA LA TURNEUL FINAL„ae- 
, au auxu ucuo ți, be- 
de penetrabilitatea a- 

au
La Lisabona 

a peste 15 000 _______ , ____ ,
tele Portugaliei și Bulgariei. Jocul 
încheiat eu un rezultat ' .„„I'.
2—2 (0—0). Gazdele au deschis scorul în 
minutul 53, prin Sîmoes, însă după nu
mai două minute fotbaliștii bulgari au 
egalat prin Bonev. în minutul 65. Bonev 
și-a adus echipa în avantaj. Portughezii 
au egalat cu numai un minut înaintea 
fluierului final, prin Quaresema.

în momentul de față, selecționata Bul
gariei este ca și calificată la turneul 
final al viitorului campionat mondial. 
După meciul nul (0—0) reușit la Shef
field. în fața reprezentativei Irlandei de 
Nord, elevii lui Hristo Mladenov se a- 
flau în cea mai bună poziție pentru 
calificare, fiindu-le necesară, în ultimul 
meci al grupei, cel contra Ciprului, doar 
o victorie la scor, apreciată drept foarte 
ușor de obținut. Iată însă că Bonev și 
coechipierii săi au dorit să termine jocu
rile din preliminarii fără nici o înfrân
gere. După meciul excelent de la Lisa
bona — trebuie să remarcăm. însă. în 
același timp, jocul foarte slab al selec
ționatei Portugaliei — reprezentativa bul
gară nu mai are emoții decît. . . teoreti
ce ! Arbitrul englez J. Taylor a condus 
următoarele formații :

PORTUGALIA : Henrlque — Arthur. 
Humberto, Alhinho — Matine, Toni — 
Simoes, Nene, Torres, Eusebio, Dinis. 
Au mai jucat Jordao și Quaresema.

BULGARIA : Goranov — Zafirov, Iv
kov, Alazanov, Kolev — Zecev, Voinov, 
Bonev — Milanov, Denev, Stoianov. A 
mai jucat Dimitrov.

Clasamentul grupei a Vl-a a zonei eu
ropene arată acum astfel :

5 
5 
5 
5

s-au întâlnit, In prezența 
de spectatori, selecționa- , _.---- 1 s_a

de egalitate :

(14 noiembrie) și Bulgaria — CipruNord (14 noiembrie) și Bulgaria — Cipru 
(18 noiembrie).

La Pleven, în meciul echipelor de ti
neret (sub 23 de ani), selecționata Bul
gariei a învins cu scorul de 2—1 (1—1) 
pe cea a Portugaliei.

S C. MIERCUREA CIUC — DU
NĂREA GALAȚI 6—0 (3—0. 2-0, 
1—0). Nu încape îndoială că victo- ■ 
ria hocheiștilor din Miercurea Ciuc 
a fost pe deplin meritată. Dar, la 
fel de cert este și faptul că propor
țiile acestui succes sînt oarecum 
exagerate Forma slabă a tînărului 
portar gălățean Gh. Huțan — un 
hocheist care s-a arătat în progres 
în ultimul timp, dar care acum a 
evoluat extrem de slab — a fost 
factorul determinant al victoriei 
categorice obținute de echipa gaz
dă. Am mai putea adăuga și faptul 
că. în timp ce S.C. Miercurea Ciuc 
a fructificat o bună parte din oca
ziile avute. Dunărea Galati a ratat 
absolut totul' Au înscris: Papp (2), 
Jere (2). Mikloș și Csaszar. Au con
dus O. Barbu și M. Presneanu.

AGRONOMIA CLUJ — 
2—1 (1—0, 0—1, 1—0). Și 
partidă, în care s-au aflat două 
dintre participantele la viitoarea 
grupă secundă a diviziei A, n-a 
avut o miză deosebită, ea fiind 
animată doar de ambiția celor 
două echipe. Manifestînd o ușoară 
superioritate în organizarea jocu
lui și finalizarea acțiunilor ofen
sive, clujenii 
la limită, la 
care, ținînd 
avute, ca și 
și-au apărat
ar fi fost poate mai just un 
tat de egalitate. Au înscris : 
(2) — Agronomia și Viorel 
(fratele căpitanului echipei

Cele mai bune jucătoare 
) învingătoare au fost 

și Aurora Popenta, 
(Elena Alba, Lilian a 

Otincelescu» Simona 
Dașcau) și-au adus o 
la victorie. Au 
E. Ududec (Tr. Mă- 

asile (București).
5.M. SIBIU (3—1). Un 

tehnică și spectaculară 
dinamovistele au obti- 
mai greu decît arată 
și datorită faptului că 
bază nu au evoluat

bine 
D. V

care

eon- victorie 
meci în 
ocaziile 

cu care
medie, in 
nut victoria 
scorul, aceasta 
în sextetul de ------
M. Ionescu și H. Bogdan, iar cele fo
losite nu au dovedit o formă sportivă 
deosebită. întîlnirea a debutat în 
nota de dominare a echipei Dinamo

au realizat o 
capătul unui 

seama de 
de dîrzenia 
șansele bucureștenii,

rezul- 
Otvos
Pană

repre-

STEAUA — DINAMO 2—2 (0—1, 
1—1, 1—9). Meci de mare luptă în 
care ambele formații au ratat nu
meroase ocazii, mai multe și mai 
clare fiind cele ale hocheiștilor de 
'a Steaua. Dinamo a deschis scorul 
în min. 2 prin Axente și, după ce 
rustinian a egalat în min. 33, a 
preluat din nou conducerea prin 
Costea, într-un moment de superio
ritate numerică. Egalarea a fost re
stabilită de Ioniță cu 7 minute îna
inte de final. Radu TIMOFTE

3
2
1
1

meciuri ale

2 0
2 1
2 2
0 4

12— 3 8
9—5 6
4—5 4
1—12 2
grupei

1. Bulgaria
2. Portugalia
3. Irlanda de Nord
4. Cipru

în ultimele două ... __ „ ...
se vor întllnl : Portugalia — Irlanda de

Imagine de la meciul amical dintre selecționatele R.F. Germania și 
Franței, disputat sîmbătă la Gelsenkirchen (scor 2—1). Francezul Marius 
Tresor (in stingă) reușește in ultimul moment să-l deposedeze pe Erwin 
Kremers. Telefoto .’ A.P.-AGERPRES

celela.lt

