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DUELUL DIN FRUNTEA CLASAMENTULUI CDNTINUA
• IN URMĂRIREA CELOR DOUĂ, DINAMO Șl STEAUA, AUTOARELE SINGURELOR ACUMULĂRI DE PUNCTE

ETAPĂ • RAPIDUL A PREDAT ARĂDENILOR „LANTERNA ROȘIE“ • O ZI

FRUCTUOASĂ A FORMAȚIILOR BUCUREȘTENE

:■ • '

ÎN DEPLASARE, DIN ÎNTREAGA

Io
CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE

1—0 pentru Rapid
Foto : Vasile BAGEAC

Minutul 42 al meciului dintre Rapid și A.S.A. Tg. Mureș. Faza de mare tensiune : 
Petreanu a executat excelent o lovitură de colț și Neagu atent, pe fază, împinge 

balonul în plasă :

■
......

PUNCTE DIN 8 POSIBILE

..........................................................................................................................................................................................

MUSTUL
INCA FIERBE...
Părăsim tribunele stadionului din Craiova. Pe 

trepte, un suporter al liderului îmi șoptește : 
„E și bine, e și rău. Mustul încă fierbe".

Melbfora mi se pare foarte potrivită pentru jocul 
de simbătă al liderului, Mustul, într-adevăr, fierbe. 
Iar echipa are nevoie de sedimentări. Astăzi, cind 
spui „U" Craiova, replica e întotdeauna colectivă : 
„Studenți olteni au cea mai bună apărare din țară". 
Și totuși, sîmbătă, împotriva lui Dinamo, această apă
rare a oferit atacului bucureștean mari culoare de 
trecere. Și atunci, stai și 
oarecum injustă a folosirii 
sare nu crează un firesc 
unei defensive obligate să 
de sincronizare, în funcție 
— la Craiova sau aiurea.

Sîmbătă, în derbyul cel 
puncteze, pentru a nu știm cita oară, abia în ulti- 
mele minute ale meciului. Poate că aceste sprinturi îj 
finale sînt o dovadă de tenacitate dar ideea stereo- 
tipiei în atac se impune cu precădere. Fără îndoială 
că e greu să renunți la înălțimea statuară a două 
virfuri ca Oblemenco și Bălan, dar acest reper tactic 
duce automat la nenumăratele centrări cu boltă, care 
ar putea să facă din „U" Craiova — cel puțin la 
capitolul desfășurărilor ofensive — un fel de Arsenal, 
echipa asaltului total, cu Charlie George și Kennedy 
plutind în careul mic, într-un stil care face din 
team-ul londonez al „tunarilor" o formație mult mai

te întrebi dacă formula 
lui Bădin doar în depla- 
sentiment de nesiguranță 
folosească două sisteme 
de orașul în care joacă

mare, liderul a reușit sâ

puțin apreciată decît Leeds, de pildă, din punct de 
vedere tehnic și estetic.

„U“ Craiova deține în acest moment o performan-

loan CHIRILĂ

(Continuâre în pag. a 3-a)

F. C. Constanța 
Politehnica Timișoara 
C.S.M. Reșița 
„U“ Cluj
Sportul studențesc 
F. C. Argeș
Rapid 
Jiul
Uni*. Craiova

2-1
1-1
2-0
2-1
2-0
2-1
2-0
1-0
1-1

(2-0)
(1-1)
(1-0)
(1-1)
(1-0)
(0-0)
(1-0)
(1-0) 
(0-1)

U.T.A. 
Steaua 
Steagul roșu 
Sport CI. Bacău 
C.F.R. Cluj 
Petrolul 
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
Dinamo
(disputat sîmbătă)

ETAPA VIITOARE (28 octombrie)
STEAUA / 
POLITEHNICA IAȘI
U. T. A.
A.S.A. tp. MURES
PETROLUL 
C.F.R. O.UJ
STEAGUL ROȘU
DINAMO
SPORT CLUB BACĂU

— F. C. ARGEȘ
— C.S.M. REȘIȚA
— SPORTUL STUDENȚESC
— UNIV. CRAIOVA
— RAPID
— POLITEHNICA TIMISOARA
— JIUL
— „U" CLUJ
— F. C. CONSTANȚA

(31 octombrie)

1. UNIVERSITATEA CRAIOVA^
2. F. C. CONSTANȚA
3. DINAMO •
4. STEAUA
5. C.S.M. REȘIȚA
6. „U" CLUJ
7. POLITEHNICA IAȘI
8. POLITEHNICA TIMIȘOARA
9. F. C. ARGEȘ

10. SPORTUL STUDENȚESC
11. JIUL
12. STEAGUL ROȘU
13. RAPID
14. SPORT CLUB BACĂU
15. C.F.R. CLUJ
16. A. S. ARMATA TG. MUREȘ
17. PETROLUL
18. U.T.A.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
7
6
5
4
4
5
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3

3
1

'2
2
3
2
0
2
2
1
2
2
2
0
2
2
1
1

o

2
3
3
4*
5
4
4
5
5
5
5
6
5
5
6
6

18— 7
18— 8
17— 12
16—10
18— 13
11— 9
9—10
8— 9

13— 16
16—11
12— 13
7—10

11— 14
12— 17
14— 21
12—20
11—15
9— 17

UN SINCER BRAVO, AMBELOR ECHIPE!
POLITIMIȘOARA 1(1) 
STEAUA 1(1)
TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). —
Peste 25.000 de spectatori de 

toate vîrstele — începînd cu cei 
pentru care „adorații" au fost și 
rămîn încă vestiții Dobai, Bin- 
dea, Cotormani etc. și terminînd 
cu tînăra, activa și originala ga
lerie de astăzi a Politehnicii — 
au \implut, aproape pînă la refuz,

tribunele stadionului „1 Mai", și 
cu toate că în repriza secundă a 
plouat torențial, ca în miez 
vară, nici unul nu s-a i 
măcar o clipă să Se ridice și să • 
plece spre casă. De „vină" au fost 
numai cele două echipe, jucă
torii care, spre lauda lor, au o- 
ferit asistenței un spectacol de 
frumoasă ținută sportivă cu toții 
luptînd exemplar din primul și 
pînă în ultimul minut de joc.

Steaua a început mai bine jo
cul, șarjînd periculos prin rapi
zii ei atacanți, Pantea, Năstase,

: de
gîndit

după 
începu- 
echipei 

(Răducanu) a scăpat singur, 
gurcl în careul Politehnicii 
șutul a foști defectuos. După 
cîteva schimburi la mijlocul
renului, militarii au profitat de 
o greșeală copilărească a Iui Ar- 
năutu, NĂSTASE a 
sesia balonului, l-a

Tătaru și Răducanu. Și 
numai trei minute de la 
tul meciului, mezinul

sin.- 
dar 
alte
te-

intrat în po- 
depâșit și pe

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

IERI, DUPĂ PARTIDA DE VERIFICARE CU STEAUA

A FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI 
PENTRU ÎNTÎLNIREA CU REPREZENTATIVA R.F. GERMANIA

•Cei care au asistat, ieri diminea
ță, pe terenul Steaua, la partida 
de verificare a reprezentativei de 
rugby a țării au fost mai puțin 
mulțumiți de evoluția selecționa- 
bililor, decît la meciurile anteri
oare. Și aceasta pentru că, în în- 
tîlnirea cu echipa Steaua, care a 
dat o replică foarte dîrză, compo
nenței lotului au manifestat o sta
re de oboseală, ce i-a împiedicat 
să acționeze cu dezinvoltura obiș
nuită, chiar dacă, în final, au cîș
tigat cu 35—13 (12—9). Evident, a- 
ce'asta este urmarea antrenamente
lor intense desfășurate săptămîna 
trecută, fapt pentru care în zilele 
ce urmează rugbyștii vor beneficia 
de un program mai lejer, de re
facere, astfel ca. la partida cu R. F. 
Germania de sîmbătă, să se poată 
prezenta în plenitudinea forțelor.

Cu toate circumstanțele atenuan
te ce le acordăm, se impun cîteva 
observații; treisferturile au manl-

festat carențe în apărare, ea fiind 
depășită, uneori, chiar și în fadele 
cînd adversarii nu au fost superi
ori din punct de vedere tactic ; pri
mul placaj al centrilor l-am înre
gistrat abia la intrarea în teren a 
lui Marica (spre finalul reprizei a 
doua), ceea ce, desigur, nu poate să 
mulțumească; s-a placat, în gene
ral destul de puțin ; înaintarea nu 
a insistat în reluarea atacurilor, a- 
tunci cînd echipa a fost stopată 
în prima sau a doua fază, permi- 
țînd adversarilor să contraatace; 
s-a ținut prea mult balonul în gră
mezile spontane de către înaintare, 
nefiind transmis rapid liniilor dina
poi, ceea ce nu a perpiis construi
rea unor acțiuni eficiente.

Desigur, cu toate minusurile 
menționate, trebuie să evidențiem 
forma bună a unor jucători (Nico- 
lescu, Mateescu, I. Constantin, 
Munteanu), precizia în șut a lui 
LL^rbac, precum și unele acțiuni 
bine organizate și finalizate.

De altfel, imediat după meci, Va- 
Icriu Irimescu, unul din antrenorii 
lotului, recunoscînd greșelile comi
se de jucători a apreciat că „pînă 
in ziua partidei cu R. F. Germa
nia de la Heidelberg, rugbyștii se 

, vor reface, astfel că oboseala ma
nifestată acuin nu va fi un obsta
col pentru o bună evoluție, mai a- 
les că există ferma hotărîre de a 

* ciștiga și de a demonstra că înfrîn- 
gerea de anul trecut nu a fost de
cît un nefericit și nedorit accident".

In urma partidei de ieri a fost 
alcătuită echipa care ne va repre
zenta la Heidelberg: Durbac — I. 
Constantin, Dragomirescu, Nica, Mo- 
trescu — Nicolescu, Mateescu — 

. Postolache, Fugigi, AI. Pop — Du
mitru, Șerban — Ciornei, Muntea
nu, Dinu. Acestora li se mai adau
gă Atanasiu, FI. Constantin, Flo- 
rescu și Marica.

Emanuel «TANTANIANU

GOLGETERII
DUPĂ 10 ETAPE

10 GOLURI: ADAM (C.F.R. 
Cluj) — 2 din 11 m.

8 GOLURI: Năstase (Steaua), 
Nestorovici (C.S.M. Reșița) 
din

7
va), 
din

6

11 m.
GOLURI: Bălan (Univ. Craio- 
D. Georgescu (Dinamo)

11 m.
GOLURI : M. Sandu (Sportul 

studențesc), Mărculescu (F.C. Con
stanța), Dembrovschi (Sport Club 
Bacău), Oblemenco (Univ. Craio
va) — 1 din 11 m, Neagu (Rapid), 
I. Constantin 
— 1 din 11 m.

5 GOLURI :
Timișoara) —

4 GOLURI:
Mureșan (A.S.A. Tg. Mureș), Ca- 
raman (F.C. Constanța).

3 GOLURI: Troi (F.C. Argeș), 
Broșovschi, Kun (U.T.A.), Mulțes- 
cu, Stocker (Jiul), Pîrvu (Petrolul), 
Naghi (A.S.A.), Iordănescu (Stea
ua), Voinea, Beldeanu (C.S.M. Re
șița) — 1 din 11 m, Lupulescu, 
Dănilă (Politehnica Iași), Pescaru 
(Steagul roșu) — 1 din 11 m, Ui- 
făleanu („U“ Cluj) — 1 din 11 m.

(Sportul

Start în întrecerea de cros a studentelor, una din reușitele deschiderii 
anului sportiv universitar de la lacul
vește pe ploieșteni, îi felicităm sin
cer pentru frumosul spectacol spor
tiv oferit...

actmtații sportive de masa
ZI DE SĂRBĂTOARE IN 

SPORTUL PLOIEȘTEAN, 
PESTE 2500 DE PARTICIPANT!

Ieri a avut loc In' toata orașele 
județului Prahova, intr-o atmosferă 
sărbătorească, o frumoasă mani
festare a sportului de masă. In 
municipiul Ploiești, de pildă, ea a 
cuprins mai multe acțiuni: parada 
de toamnă a sportului feminin, 
deschiderea anului sportiv școlar 
și universitar și a anului de pre
gătire a tineretului pentru apăra
rea patriei.

Printr-o bună organizare asigu
rată de C.M.E.F.S. Ploiești, în co
laborare cu Comitetul municipal 
U.T.C., au fost prezenți peste 20 000 
de elevi din toate școlile. Festivi
tatea a început cu o f 
defilare, desfășurată pe 
principale ale Ploieștiului. 
terminus—stadionul Petrolul. 
Ioana participanților, peste 
de elevi/ eleve și studenți, a apărut 
pe stadion într-o multitudine de cu
lori, în acordurile fanfarei.

La festivitate au fost prezenți 
tovarășii Dumitru Ionaș, secretar 
al Comitetului județean Prahova 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului popular județean, Gh. Mili- 
taru, secretar al Comitetului mu
nicipal Ploiești al P.C.R. și Nicolae 
Oprea, prim-secretar al Comitetului 
municipal Ploiești al U.T.C.

In acest cadru festiv au 
premiați cu cupe și diplome, un. 
număr de 34 de sportivi 
campioni republicani și 
din municipiul Ploiești.

Au urmat demonstrații 
la box, scrimă, handbal, 
dele captivp, carturi, lânsări de 
rachete, fotbal feminin și masculin.

In încheiere ne exprimăm 
vingerea că, 
la 
de 
în

frumoasă 
arterele 

Punct 
Co- 

2 500

fost

fruntași, 
balcanici

sportive 
aeromo-

con- 
în viitor vom asista 

cît mai multe acțiuni sportive 
masă de o asemenea anvergură, 
toate județele țării. In ce-i pri-

Nicoleta ALDEA

LA START — STUDENJII 
UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTENE!

Studenții de la Universitatea din 
București nu-și dezmint pasiunea 
pentru exercițiul fizic. Duminică 
dimineața, ei au fost prezenți, în- 
tr-un număr impresionant, la des
chiderea festivă a noului an spor
tiv universitar. Mai bine de 2 500 
de studenți și studente au ținut să 
onoreze acest eveniment, desfășu
rat într-un cadru foarte bine ales, 
la complexul sportiv universitar de 
la lacul Tei.

Evenimentul a fost' marcat de 
numeroase întreceri sportive, toa
te bucurîndu-se de reușită. In pri
mul rînd, cele de sporturi nautice;

Tei... Foto : Dragoș NEAGU
Mai bine de 500 de tineri și tinere 
de la Universitate, Politehnică și 
Construcții au ținut să participe la 
întrecerile de pe lacul Tei, la am- 
barcații de diferite clase (300 de 
fete și circa 200 de băieți). Proba 
de canoe 10+ 1 fete a revenit Fa
cultății de biologie, urmată de cea 
de Chimie. La canoe 10+ 1 băieți, 
pe locul I Facultatea de matema
tică, urmată de Facultatea de geo- 

‘ geografie și de Institutul politeh
nic. La universală 4 + 1 fete, Facul
tatea de matematică și-a apropriat 
din nou un loc I, urmată fiind de 
„Biologie". La universală (4+1) bă
ieți, clasamentul s-a prezentat ast
fel : 1. Institutul politehnic (Facul
tatea de transporturi), 2. Faculta
tea de geo-geografie, 3. Facultatea 
de matematică. Așteptate cu mult

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

TITLUL A FOST DECIS LA GOLAVERAJ

DERBY-UL DE IERI S-A ÎNCHEIAT CU UN REZULTAT EGAL (4-4)
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studențesc)

(Politehnica
m.

Bungău
1 din 11
Dobrin (F.C. Argeș),

Cei 11 poloiști dinaHtoviști și antrenorul lor — campioni ai țării: în rîndul de sus, de la~ stingă la dreapta', 
R. Lazăr, V. Rus, A. Nastasiu, G. Novac, A. Grințescu, S. Huber, I. Popa, C. Frățilă ; în rîndul de jos: 

~ ~ Gh. Zamfirescu, M. Popescu și I. Lorincz
niei, precum și premiile speciale 
oferite de I. S. Loto-Pronosport.

Aplauze binemeritate au primit 
ieri însă ambele echipe pentru pa
sionanta și dramatica lor dispută 
sportivă. A fost un joc specific 
derby-ur-ilor în care rezultatul a 
fost incert pînă în ultima secundă. 
E drept, nici una dintre candida
tele la titlu n-a urmărit ieri să 
facă spectacol (deși rareori avem 
ocazia de a admira goluri superbe 
ca acela al lui Dinu Popescu) și, 
omenește judecind, ar trebui să le 
înțelegem. Cine se mai gîndește și 
la artificii cînd în numai cîteva 
clipe se decide un titlu de cam
pioană ■?... Dar pentru dîrzenia și 
abnegația cu care toți jucătorii au 
luptat pentru culorile clubului lor 
în cele 20 de minute de joc efec
tiv, oferindu-ne o întrecere pal
pitantă, ei merită felicitări.

Ca de obicei, Rapid a deschis 
scorul prin I. Slavei, la o elimi
nare a lui Lazăr, și a păstrat ini
țiativa, pentru că 
hire de Dinamo, care a preferat 
jocul la centru (fără

D. Popescu,

Istoria nu s-a mai repetat. Po- 
loiștii de la Dinamo București 
au reușit, spre deosebire de tur
neul final de anul trecut, să fruc
tifice 
care 
sesia 
câni, 
16-a
(4—4) partida decisivă cu Rapid 
de ieri la amiază, Zamfirescu și 
coechipierii săi au păstrat poziția 
fruntașă în clasament datorită unui 
golaveraj net superior .și, în aplau
zele unui public numeros, prezent 
în tribunele piscinei din șos. Ște
fan cel Mare, au primit tricourile 
și medaliile de campioni ai Româ-

una din cele două șanse de 
beneficiau, reintrînd în po- 
titlului de campioni republi- 
pe care-1 cîștigă pentru a 

oară. Terminînd la egalitate

Postolache, lansat impetuos in atac, va iniția o nouă acțiune pentru Lotul 
reprezentativ, în meciul cu Steaua. (Fază din partida de verificare des

fășurată ieri dimineață pe terenul Steaua)

Foto : Paul RQMQȘAN

spre deose-

a avea un

jucător specializat pentru acest 
pos') și nu a tras nici un șut la 
poartă — fosta campioană a folo
sit pătrunderi dese și periculoase. 
Egalarea s-a produs după o elimi
nare a lui Schcrvan : Lazăr a ra
tat prima sa tentativă, dar a doua 
oară nu a mai greșit : 1—1. în mi
nutele ce au urmat, tensiunea a 
crescut în bazin. Ambele echipe au 
atacat dezlănțuit, dar nervozitatea 
jucătorilor le-a împiedicat să con
cretizeze. Popa, lovindu-și adver
sarul în joc, a fost eliminat defi
nitiv și în situația de superiori
tate, Băjenaru a înscris din apro
piere : 2—1. A urmat o eliminare 
a lui Olac și replica dinamovistă, 
cu oarecari emoții (V. Rus a trâs 
mai întîi în portar și apoi a . re
luat în gol mingea respinsă de FI. 
Slavei), a fost imediată : 2—2. Cu 
4 secunde înainte de sfîrșitul ;. re
prizei, I. Slavei a transformat un

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

BĂIEȚII Șl APA...
Meciul a început Ia clipă de cumpănă. Era amiază. Amiaza aceea de 

reverie, cind ultimele raze ale verii tirzii argintau apele ușor învolburate ale 
piscinei, iar norii toamnei întîrziate se grăbeau să-și clădească cupolă. A în
ceput în tensiunea obișnuită a marilor derby-uri. Tribună explozivă, steaguri 
alb-vișinii și alb-roșii agitate cu furie, jerbe de apă marcind sprinturi de-a 
lungul și de-a latul bazinului. Nea Tică Vasiliu, bâtrînul lup de apă dulce ar 
vrea să treacă „ora infernală" cit ai clipi din ochi. Tolea Grințescu îi lasă 
citeva secunde sceptrul fostului său coleg de echipă și îndelungi suferințe, 
Ștefan Kroner, pentru a-și umple plăminii cu fumul acela albăstrui, oe care 
altădată îl ura.

Dar startul se dăduse, în fapt, citeva zile mai înainte. Rapidistii se 
așcunseseră sub acoperișul bazinului din Ploiești și-l trimeteau pe marginea 
piscinei dinamoviste — în fin deghizate incursiuni de informare — pe antre
norul cu alură de bunic. Poate chiar cu luni înainte. Fostul jucător dinamo- 
vist, devenind noul antrenor dinamovîst, își jurase să readucă medaliile de 
aur în colecția — veritabil tezaur — din șos. Ștefan cel Mare, chiar dacă ar 
trebui să surpe Podul Grant. Cu o echipă trunchiată nu numai de ghinion, dar 
avîndu-i acolo, în apă, pe trei din cei „7 oameni de aur“, Frățilă, Zamfirescu 
și Popa, el încerca să reînnoade firul de borangic.

Cum a fost derbyul derbyurilor ? Evoluția scorului o spune cel mai 
bine : Dinamo — Rapid 0—1, 1—1, 1—2, 2—2, 2—3, 3—3, 4—3, 4—4 ! Cifrele vă 
redau chiar mai bine decît un film al meciului (numai o treime din joc este 
la suprafață, restul în adîncuri.,.) tensiunea, dramatismul acestui meci pentru 
titlu. Polo-ul se joacă în 7, dar duminică Ia amiază s-a jucat și în 6, chiar 
și în 5«. în finalul meciului, ni s-a părut sublim gestul lui Nastasiu. Mani- 
festîndu-și o bucurie copilărească pură de a fi cîștigat campionatul, cu cîteva 
secunde înainte de ultimul fluier, s-a jucat cu mingea pe cap... Neiertătorul 
păzitor al regulamentelor i-a sancționat bucuria si colegii de echipă au fost 
în prag de infarct.

Nu s-au aprins făclii în tribunele piscinei pentru victoria dinamoviști- 
lor în acest campionat. Nu era fotbal. Dar s-au aprins în inimile băieților și> 
mai ales, în a antrenorului lor artificiile din pomul de iarnă.

Hristache NAUM



„CUPA DE TOAMNĂ" LA HANDBAL

I.E.F.S. Șl DINAMO BRAȘOV-
Învinse pe teren propriu i

ETAPA A II-a A DIVIZIEI A LA VOLEI

TREI VICTORII IN DEPLASARE

în cea de a IX-a etapă a „Cu-"- 
pei de toamnă" la handbal,, două 
surprize de proporții : înfrîngerea 
formațiilor I.E.F.S. și Dinamo Bra
șov. Cei doi lideri ai seriilor I (fe
minină și masculină), i._........T.
pînă în această etapă, au suferit 
eșecurile pe teren propriu, în fața 
unor adversari pe cere îi întrecu- 
sferă în tur.-

- FEMININ
I.E.F.S. — Textila Buhuși 10—11 

(6—6). De multă vreme n-am mai 
avut prilejul să vedem echipa cam
pioană evoluînd atît de slfib. în pri
mele cinci minute ale partidei, stu
dentele au raitat o sumedenie de 

, ocazii, textilistele jucînd cu calm 
,și luciditate. Jocul în sine n-a fost 
plăcut, prima repriză oferind doar 
faze confuze. După pauză, însă, 

, handbalistele de la Textila se con
centrează mai mult, resping cu u- 
șurință atacurile pripite și dezor
ganizate ale studentelor, instalîn- 
du-se' la conducere (min. 31 : 8—7) 
și mărindu-șî apoi avantajul la trei 
puncte (min. 42 : 10—7). I.E.F.S.-ul 
fac^ ef&rturi vizibile pentru a mic
șora handicapul, dar inexistența li
niei dfe 9 m, forma slabă a por
tarului Oprea și ratarea a trei a- 
runcări de la 7 m (Niță, Alexan- 
dres-cu și; D. Radu) reduc aproape 
la zero potențialul echipei bucu- 
i zștene. îrr acest fel, Textila obține 
o victorie meritată, Ia capătul unui 
joc în care s-a dovedit net supe
rioară adversarei sale. Principalele 
realizatoare : Rada Șerban (6) pen
tru Textila, respectiv Bota (2), 
Niță (2) și Aley.aindrescu (2). Foarte 
bun arbitrajul cuplului piteștean 
D. Ionescu — I. Grigoriu. (al. h.)

Universitatea Timișoara — Rul
mentul Brașov 13—7 (6—3). Partida 
s-a desfășurat în nota de dominare 
a echipei gazdă, care și-a permis 
un singur moment de „respiro", la 
începutul reprizei secunde, cînd 
brașovencele au și redus din han
dicap pînă la 6—7. Principalele rea
lizatoare : Damian (6) — Universi
tatea, respectiv Bojte (4)'.-A condus 
I. Pohl (Petroșani). Ion ENE — 
coresp.

venii au fost nevoiți să joace din 
min. 13 fără cel mai bun realiza
tor, Messmer, eliminat definitiv. 
Principalii marcatori : Dumitru (3) 

--- - Dinamo, respectiv Vărgălui (5).
neînvinși Au arbitrat cu scăpări T. Vulcă- 

nescu și I. Manoliu (Sibiu). C. 
GRUIA — coresp.

Dinamo București — S. C. Bacău 
24—23 (11—9). în minutul 20 bă
căuanii conduceau cu 9—6, dar di
namoviștii își revin treptat, ega
lează și reușesc chiar să se dis
tanțeze pînă la pauză, pentru ca 
in repriza secundă să ajungă la un 
avantaj nesperat (min. 50 : 20—15). 
Este din nou rîndul echipei oaspe 
să forțeze nota și, Cu un minut 
înainte de final, scorul devine iarăși 
egal : 23—23. Moldovan spulberă, 
însă, iluziile băcăuanilor înscriind 
punctul victoriei. Principalii reali
zatori : Papp (7) — Dinamo, res
pectiv Cochină (7). Au condus bine 
Gh. Lungu și D. Purică. P. PEANA.

4

Gh. Lungu și D.
C.S.U. Galați 

(11—11). Avînd 
doi jucători în ... ____  ___  „
chipa bucureșteană și-a adjudecat 
pe merit victoria. Principalii reali
zatori : Coasă (11) și Enea (6) — 
Steaua, respectiv Hornea (6). A con-

D. ALDEA —

— Steaua 20—24 
în Coasă și Enea 
zi foarte bună e-

dus V. Pintilie 
coresp.

(Iași).

Mare
Meci 

cu o
Principalii

și Ignătescu (6)

Minaur Baia
27—19 (10—8).
multe goluri și 
minare !
Rotaru (6)
Minaur, _ respectiv Chircu (9)/ Au 

. sided și P.
T. TOHA-

— „U“ Cluj 
frumos, cu 

singură... eli- 
realizatori :

C.S.M. Sibiu — Voința Odorhei 
7—7 (4—4). Joc echilibrat, dar de 
slabă factură tehnică. Echipa gazdă 
a egalat în ultimele- secunde, cînd 
se afla în superioritate numerică. 
Principalele realizatoare: Bădescu 
(2) și Văcarii (2) — C.S.M., respec
tiv Teglaș (5). Au condus ou scă
pări T. Curelea și C. Burcă (Bucu
rești). T. MANIU — '.coresp.

condus foarte bine V. 
Cîrligeanu (București).
TAN — coresp.

A.S.A. Tg. Mureș — _________
Timișoara 16—10 (6—4). în formă 
foarte bună, echipa gazdă a obți
nut o victorje comodă și meritată. 
Principalii realizatori : Feher (5) — 
A.S.A., respectiv Oprescu (4). A. 
SZABO — coresp.

C.S.M. Reșfța — Independența Si
biu 19—13 (9—7). Principalii reali
zatori : Serafin (8) — C.S.M., res
pectiv Stentzel și Schmidt cîte 4. 
P. IANCU — coresp.

Politehnica

Universitatea Iași — Universita
tea București 14—13 (8—6) I Deși 
rezultatul în sine constituie o sur
priză, nu trebuie să uităm că for
mația biicureșteană a fost lipsită 
de cele mai bune jucătoare. T. TU- 
DOSE — coresp.

Rapid București 
15—10.

Confecția

Mu-Constructorul Timișoara 
reștil Tg. Mureș 12—11.

MASCULIN
Dinamo Brașov — Universitatea 

București 9—‘10 (5—7) ! Meci presă
rat cu brutalități, în car© brașo-

s

CURSE DIEICILE
I

Conducătorul Nirsolae Gheorghe a 
reușit două viețtorii. fapt care-1 
aduce In fruntea clBsamemulul antreno
rilor. Pe merit.

Au mai mers b'tne Mîndrtt, Cumplit 
și Gabarit. Dar eforturile acestora n-au 
trecut granița așteptărilor. Este greu de 
explicat — in continuare — victoriile in 
timpii realizați de Dhtiria șl Gabarit.

Arbitrii alergărilor (sint foarte docili și 
publicul trebuie să Ic- acorde mal mult 
decit îngăduință. Conducerea hipodro
mului nu știe nici acum ce Înseamnă 
curse de cai !...

REZULTATE TEHNICE : CURSA I 
Manșeta (I. Oană), 37,2; RadoVana, sim
plu 3, ordinea 21: CURSA A II-A Mîn- 
dru (V. Moise), 31,5, 31111011, simplu 6, 
event 58, ordinea 29;' CURSA A III-A 
Zălog (I. Florea), 31.7. Karlin.gax simplu 
5. event 107, ordinea 12;; CURSA A IV-A 
Cumplit (S. Mihăiiescuj), 28,4, Harieta, 
simplu 11, event 129, ordinea 89, triplu 
cîștigător 2 566 închis; CURSA A V-A 
Rovinei (N. Gheorghe^. 30,8, Vigona, 
simplu 4. event. 42, ordinea 8, triplu cîș
tigător 424: CURSA A VI-A Datina (S. 
Onache). 28,4, Semeț, stianplu 2, event 
10. ordinea 69. triplu cîștigător 296; 
CURSA A Vil.A Gabarit (V. Gheorghe), 
25,4ț Senzația, Odiseu, simplu 5, event 
13. ordinea 34; CURSA A VIII-A Hectar 
(Cornel Elefterescu), 27,8, veranda, sim
plu 7, event 169. ordinea 73; CURSA A 
IX-A Veturia (Gh. Âvrâm), 38.5. Amo
raș, simplu 11, event 186, ordinea 105. 
Ordinea triplă 620. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 16i 40 773 șl s-a cîș
tigat ■ de două 
10 193 fiecare.
Panama.

combinații cu șase cai a 
Report 20 387. Retrageri :

Niddy DUMITRESCU

(Urmare din pag. I)

organizate
an

interes întrecerile de gig-uri (4 + 1) 
au dat cîștig de cauză echipajului 
Institutului politehnic (băieți). în 
fine, la sChif simplu, pe primul 
loc s-a situat Marius Dobrescu de 
la Inșt. politehnic.

De subliniat reușita întrecerilor 
asigurate de un corp select de 
tehnicieni alcătuit din lectoții 
I. Bulugioiu, A. Bălan, I. Sehovitz 
și din asistenții I. Rădulescu șr Lia 
Mureșăn. întrecerea a fost; de ase
menea, onorață cu prezența conf. 
dr. Dinu Zăvoiănu, președintele 
secției, de sporturi nautice de la 
Universitate.

în celelalte întreceri
cu prilejul deschiderii noului 
sportiv universitar s-au înregistrat 
rezultatele : ATLETISM. Cros .fete 
(600 m) — Elena. Stanca (Drept) ; 
băieți (1 200> m) -+ Victor Popescu 
(Matematici). Baschet—Geograf ie
(băieți). Volei—Geografie (băieți), 
Matematici (fete). Handbal—Geo- 
Geografie (băieți). Fotbal — Mate
matici (1—0 cu Drept). în prima 
etapă a diviziei de atletism inter- 
fâcultăți (300 de participanți și 
participante), rezultate promițătoare 
au fost înregistrate, în special în 
probele de 500 m fete (Micșunica 
Ntihai — Limbi slave — 1:37,0), 
1 000 m băieți (I. Cerbu — Filozo
fie — 2:56,0), greutate fete (4 kg.

Cros fete

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN, Seria I : Dinamo București — Progresul București 3—0 

(3, 6, 8) „U“ Cluj — Rapid București 3—1 (11, —14, 10, 5). Explorări 
Baia Mare — Universitatea Craiova 3—0 (11, I, 13); Seria a II-a i 
Steaua București — Tractorul Brașov 3—0 (14, 14, 3), C.S.U. Galați — 
I.E.F.S. București 2—3 (—7, 9, —13, 9,-13), Viitorul Bacău — Politehnica 
Timișoara 2—3 (—11, 15, —10, 13. —14).

FEMININ, Seria I ; Rapid București — Farul Constanța 3—2 (—9, 11, 
—9, 11, 5), Universitatea Timișoara — Medicina București 3—1 (—3, 13, 
4, 5), I.T. București — Constructorul București 0—3 (—4, —3, —8) ; Se
ria a II-a : Penicilina Iași — C.S.M. Sibiu 3—0 (2, 10, 6), Universitatea 
Craiova — Dinamo București 1—3 (—1, 13, —4. —6), ,,]U“ Cluj — I.E.F.S. 
București 3—0 (7, 10, 10),

în campionatul Diviziei A 
lei s-au disputat partidele 
a doua. Dintre rezultatele 
gistrate se detașează victoriile rea
lizate, în întrecerea băieților, de 
I.E.F.S., la Galați, în meciul cu 
C.S.U., și de Politehnica Timișoa
ra, la Bacău, în confruntarea cu 
Viitorul. La feminin, evidențiem 
succesul în deplasare al dinamo- 
vistelor în fața Universității Cra
iova. Iată cîteva amănunte de la 
meciurile de duminică :

MASCULIN

Ia vo- 
etapei 
înre-

C.S.U. Galați —• I.E.F.S. Bucu
rești (2—3). Așteptată cu un deo
sebit interes, partida dintre 
două echipe studențești nu a co
respuns — sub aspect tehnic 
spectacular — așteptărilor. A 
un meci de uzură, în care, 
lungul celor peste 120 minute de 
joc, fazele de volei de calitate au 
fost supărător de puține. Jucăto
rii ambelor formații au comis nu
meroase greșeli de ordin tehnic și 
tactic (preluări, servicii defectuoa
se, dublaj și plasament). In plus, 
blocajul elevilor lui Florin Balaiș
— altădată principală lor armă
— a fost ca Și inexistent. Nu este 
mai puțin adevărat că gălățenii au 
fost handicapați de faptul că Du
mitrescu, Stere și Scheffler (bol
navi) nu au putut da randamentul 
scontat.

Iată pe scurt filmul meciului. în 
primul set, oaspeții se iiripun 
printr-o bună organizare a jocului 
în linia a doua și, cu excepția ți
nui singur moment de egalitate 
(5—5), reușesc să-și adjudece setul 
cu multă ușurință. în setul al doi
lea, gălățenii au o revenire neaș
teptată și. datorită sclipirilor lui 
Dumitrescu, își adjudecă setul la 9. 
în următorul, jocul este foarte e- 
chilibrat, dar oaspeții au un final 
mai bun, reușind să cîștige. în se- . 
tul patru este rîndul gălățenilor

cele

Și 
fost 

de-a

să Se impună datorită faptului că 
greșelile lor sînt mai puține. Ulti
mul set a fost de-a dreptul dra
matic, oaspeții au condus cu 7—4, 
9—7, gălățenii au egalat la 9, au 
preluat conducerea (13—9) dar, la, 
acest scor, Ștefan Roman a efec
tuat cîteva schimbări inspirate și... 
13—13. După opt schimbări de ser
viciu, bucureștenii mai calmi au 
reușit să acumuleze punctele jie- 
cesare victoriei. Deci 3—2 (7, —9, 
13, —9, 13) pentru I.E.F.S. Iată for
mațiile aliniate: C.S.U. — Dumi
trescu, Scheffler (Antonescu, Zu- 
gravu), Popescu (Țigăeru, Pădura- 
ru), Bologa, Gheorghe, Stere (Pre
da) ; I.E.F.S. — Mânu, Handrea, 
Malusaris (D. Ionescu), Chiș (Bol- 
dișteanu), Stancu (Săvoiu), Pășteah. 
A arbitrat I. Amărășteanu din 
Craiova — cu scăpări și N. Geor
gescu din Ploiești — bine. (T. SI- 
RIOPOL — coresp. județean).

Explorări Baia Mare — Univer
sitatea Craiova (3—0). Gazdele au 
jucat foarte bine în această parti
dă, antrenorul neefectuînd nici o 
schimbare, realizînd o victorie u- 
șoară. S-au evidențiat: Arbuzov, 
Băgăianu, Enescu și Paraschivescu, 
de la gazde, Găvozdea, de la oas
peți. Au arbitrat C. Ion (Bucu
rești) și Gh. Ferariu (Brașov). (T. 
TOHATAN — coresp. județean).

Viitorul Bacău — Politehnica Ti
mișoara (2—3). Două ore și 26 de 
minute de joc au fost necesare 
pentru desemnarea învingătorului 
în această partidă. Deși întîlnirea 
nu s-a ridicat la un nivel tehnic 
prea înalt, totuși ea a plăcut, da
torită risipei de energie a ambelor 
echipe și, în special, datorită evo
luției scorului. Localnicii au pier
dut partida, exact ca și cu Steaua 
București, deși în ultimul set au 
condus cu 14—13. Ei au evoluat 
sub valoarea reală, fiind deficitari 
în linia a doua și lă blocaj. Vic
toria studenților este meritată. Au 
condus M. Albuț și Z. Patru ambii

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE LUPTE LIBERE

Rapid București - printre principalele
performere ale etapei a IV-a

pe 
dis- 

IV-a 
fiind

în campionatul republican 
echipe, ia stilul libere, s-a 
putat ieri ultima etapă — a 
(incompletă, două reuniuni 
amînate) — după care urmează
turneul individual, programat pen
tru zilele de 2—4 noiembrie in ora
șele Pitești (seria I), Craiova 
(a II-a) și Sf. Gheorghe (a 
III-a) Iată relatări de la desfășu
rarea acestei ultime confruntări 
pe echipe :

BUCUREȘTI. Triunghiularul din 
sala Floreasca a furnizat partide re
ușite, de un bun nivel tehnic, în 
care cele două victorii au revenit 
formației gazdă, Rapid București, 
în întîlnirea cu Vulturii Textila 
Lugoj, bucureștenii au fost obli
gați să se folosească la maximum 
pentru a cîștiga la limită (21—19), 
deoarece echipa lugojeană s-a pre
zentat 
sportivi 
impus la 
și 100 kg 
carii. N. 
și N. Rădulescu, 
din Lugoj la 52, 62. 74. 82, 
+ 100 kg cil luptătorii 
caș, P. Gheorghe, D. Htimiță, 
Ardeleanu și B. Blaga. O 
frumoasă âu lăsat, priit 
evoluție tehnică, sportivii 
categoriile mici, care au 
dat meciurile lor cu mult 

într-un ritrh susținut tot

cu
s-a

bine pusă la punct, 
valoroși'. Rapidul 
Categoriile 48, 57, 68, 90 
prin I, Chitea, M. Plos- 
Dorobahțu, Luca Rădoi 

iar divizionară 
Și

D. PUȘ- 
C.

impresie 
buna lor 
de lă 

abor- 
aplomb,

luptînd 
timpul.

Cea 
C.S.M. 
în ambele întîlniri. a avut 
o evoluție 
gerile se datorese, 
faptului că la categoria 100 kg a 
avut un sportiv începător, cu o 
pregătire tehnică cu totul insufi
cientă, iar la „grea" nu a avut 
concurent. Ne-au plăcut de la re- 
șițeni, în mod deosebit, I. Neacșu 
și G. Nicola, ambii obținînd în 
această reuniune victorii prin tuș. 
Al treilea reșițean evidefițiat,

de a treia ..combatantă", 
Reșița, deși învinsă la scor 

totuși 
mulțumitoare. înfrin- 

în principal,

— Ida Weiss — Chimie — 10,80 m);
De semnalat că această frumoa

să „deschidere" sportivă s-a bucu
rat de colaborarea întregului colec
tiv al catedrei de educație fizidă 
și sport a Universității (responsa
bil, conf. Victor Ionescu, colabora
tori direcți, Eliza Nedef, loan 
Pătruțiu, Valentina Bănățan, Ro- 
dica Sehovitz, Maria Ionescu ș.a.)

în totul, o frumoasă duminică

din București. (I. IANCU 
respondent județean).- - - — -
(3—1). 
tehnice 
lui. A 

un

Cluj — Rapid București 
Joc slab, cu multe greșeli 
de ambele părți ale fileu- 

cîștigat formația clujeană 
■ cu un plus de atenție. Rapi- 
diștil au evoluat lamentabil, co- 
mițînd multe greșeli în atac și 
serviciu. A arbitrat cuplul M. Ma
rian (Oradea) — I. Nicoară (Arad). 
(I. POCOlț — coresp.)

FEMINljN
Universitatea Craiova — 

mo București (1'—3). Echipa 
a dezamăgit, practicînd un 
slab în toate compartimentele. 
S-au remarcat: Helga Bogdan, 
Margareta Șorban (Dinamo), res
pectiv Liliana Pașca ' (Universita
tea). Au arbitrat O. Drăgan și C. 
Păduraru ambii din Timișoara. (Șt. 
GURGUI — coresp. județean).

Universitatea Timișoara — Medi
cina București (3—1). în primul 
set, bucureștencele, cu un joc sim
plu, excelent coordonat de Suda- 
cevschi, au surprins deseori defen
siva timișoreană. Următoarele se
turi au o desfășurare total diferi
tă : blocajul prompt și atacul va
riat al timișorencelor au tranșat 
victoria în numai 60 minute de 
joc. Remarcări: M. Duică, M. An-xl 
tonescu, E. Țopa, B. Wolf de la 
Universitatea, respectiv L. Suda- 
cevschi, G. Popa, A. MOroianu de 
la Medicina. A arbitrat cuplul V. 
Arhire — C. Manițiu, ambii din 
Brașov. (P. ARCAN — coresp. ju
dețean).

„U“ Cluj — I.E.F.S. București 
(3—0). Partidă spectaculoasă, în 
care elevele antrenorului A. Poe- 
naru au întrecut pe studentele de 
la I.E.F.S. ca urmare a elanului și 
forței de atac. Se evidențiază în
treaga formație clujeană, Iar de la 
I.E.F.S. Mateș și Bako. 
FI. Borz și V. Szakacs, ambii din 
Baia Mare. (I.' POCOL — coresp.).

PcniciUna Iași — C.S.M. Sibiu 
(3—0). Dominînd clar lupta la fi
leu, Penicilina cîștiga primul set 
la o I"' ............. “ '
tul ieșean punctează și în -----
nuare prin Ichim Și Hătură, cîș- 
tigînd partida cu lejeritate. Cele 
mai ’ bune jucătoare de pe teren 
au fost A. Ichim, C. Hatură și A. 
Chirițescu de la gazde, M. Milea 
și M. Pripiș, de la oaspete. Au ar
bitrat N. Gălășeanu (București) și 
D. Sighinaș (Tulcea). (D. DIACO- 
NESCU — coresp. județean).

co

I
Dina- 
locală 

joc

Arbitri :

I
| SERIA I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

diferență confortabilă. Sexte- I 
?șean punctează și în conți- i

I. Ene — campion național la ju
niori (cât. 62 kg) 
tat foarte bine în meciul cu lu
gojeanul 
l-a întrecut la tuș în min. 2, 
a pierdut la rapidistul N. Roman 
(la limită): 5—6. Cu mai 
atenție în finalul meciului, 
a fost contrat la o acțiune, 
putea obține victoria.

Rezultate tehnice — Rapid Bucu
rești : cu Vulturii Textila Lugoj 
21—19, cu C.S.M. Reșița 30.5—9,5 ; 
Vulturii Textila cu C.S.M. Re
șița 27—13. Arbitrajele au fost 
corecte — șef de saltea t L. Bandi 
(T. RABȘAN),

TÎRGOVIȘTE. întîiinea 
echipele C. S. Tîrgoviște, 
struCtorul Hunedoara și 
sport Sf. Gheorghe a 
partide de bună calitate 
majoritatea concurenților 
bine pregătiți din punct de Ve- ■ 
dere fizic și tehnic. Localnicii au 
reușit să dispună de ambele ad
versare, 27—13 cu Constructorul și 
35—7 cu Autosport. Partida din
tre Autosportwși Constructorul s-a 
încheiat cu scorul de 25.5—14,5. 
S-au evidențiat: F. Neicev și 
P. Tarbâ de la tîrgovișteni, T. Se- 
regelyi de la Autosport și V. Liță 
de la Constructorul (M. AVANU- 
corep.)

TG. MUREȘ. Formația locală 
Mureșul a reușit să obțină două 
victorii prețioase, 24—8 cu C.S.M. 
Cluj și 17—15 cu Lemnarul Odor- 
heiul Secuiesc, 
cut pe C.S.M, 
S-au remareăt 
de la Mureșul, 
de la Lemnarul.
resp).

BRĂILA. Reuniunea găzduită de 
sâla sporturilor din localitate nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic accepta
bil. meciurile fiind, în general, 
confuze. Progresul Brăila cu Di
namo București 25—15. cu Mon
tatorul Pitești 38,5—1,5 ; Dinamo

s-a compor-

P. Gheorghe, pe care 
dar

multă 
eînd 
Ene

dintre 
Con- 

Auto- 
prilejuit
tehnică, 

fiind

I .emnarul a între- 
Cluj cu 26,5—9,5. 
Mielbș și Ambruș 

respectiv. Teglaș 
. (C.‘ ALBU-co-

acolo unde oamenii maturi plătesc 
pentru a cîștiga Competiția cu tiiil- 
pul, pentru că nu au știut să-și 
păstreze tinerețea). S-aU întrecut 
muncitoare din patru mari între
prinderi ale Capitalei, aflate lă 
vîrsta adolescenței, campioane ale 
sectoarelor 2, 3, 5 și 7 în compe
tiția rezervată lor în exclusivitate, 
„Cupa Diana" la gimnastică. Din 
exercițiile de înviorare, din gim-

ACTMTATil SPORTIVE DE MASA ’
sportivă studențească, favorizată și 
de o vreme splendidă, de toamnă 
însorită și caldă.... <

FINALA 
ț

...„Vrem

„CUPEI DIANA’ 
GIMNASTICA

LA

gr a-să fim frumoase, 
țioase, sănătoase. Pentru a putea 
fi astfel în orice moment, gimnas
tica nu trebuie să lipsească 
programul nostru zilnic".

Sînt cuvintele unei fete de 13 
ani, care a venit împreună cu alte 
35 de tinere, duminică dimineața, 
în sala de gimnastica igienică din' 
calea Victoriei nr. 52 (adică exact

din

nastica în producție și din cea de 
angrenare, instructori inimoși (mal 
puțin ocupați cu alte treburi ca 
cei din sectoarele ce au absentat 
nefiresc ți nemotivat.,.) au desprins 
elementele componente pentru cite 
un ansamblu de cîteva minute.

Concurentele sînt emoționate. 
Secretarul C.M.B.E.F.S„ prof. Emil 
Jecu, încearcă Să creeze o atmos
feră destinsă. Fetele zîmbesc. a- 
plaudă. încep exercițiile. Mai întîi, 
evoluează șase fete de lă F.R.B. 
Apoi, ansamblurile mai numeroase 
(opt sau zece componente) de la 
Elctronica, F.C.T.B. și Adesgo. 
(Muncitoarei» de la Adesgo și-au 

; făcut, cu mîinile lor, costumele 
I pentru concurs). Prof. Elena Șaigo

torul) a ratat un penalty. Au în
scris : Ioniță (min.
(min. 65), respectiv,
A condus bine T.
(T. Siriopol, coresp.

Delta Tulcea — Știința Bacău 
2—0 (1—0). Joc frumos, desfășurat 
în limitele sportivității. Autorii go
lurilor : Răut (min. 44) și Leca 
(min. 65). Bun arbitrajul lui M. 
Bică — București. (I. Turșie, co
resp.).

C.F.R. Pașcani — Metalul Pio
peni 1—1 (1—0). Feroviarii au a- 
vut mai mult timp inițiativa. Au 
marcat : Apostol (min. 18) pentru 
C.F.R., Rădulescu (min. 69) pentru 
Metalul. A condus foarte bine T. 
Podaru — Brăila. (C. Enea, coresp.)

Viitorul Vaslui — Oțelul Galați 
4—2 (2—1). Gazdele au dominat
autoritar în repriza secundă. Au 
înscris : Costăchescu (min. 35, 79 
din 11 m), Constantin (min. 40), 
Nistoroiu (min. 85). respectiv, State 
(min. 43), Tîrîș (min. 50). A arbi
trat bine C. Prusac — Botoșani. 
(M. Moga, coresp.)

Gloria Buzău — Progresul Brăila 
2—0 (1—0). Localnicii au ratat 
multe Situații favorabile în repriza 
a doua. Au marcat : Stan (min. 33) 
și Nedelcu (min. 72). în min. 75, 
Traian (Progresul) a fost eliminat 
pentru lovirea intenționată a ad
versarului. Excelent arbitrajul lui 
V. Pădureanu — București. (D. 
Soare, coresp.)

C.S.M. Suceava — F. C. Galați 
2—0 (1—0). Sucevenii au dominat 
perioade îndelungate. Autorul go
lurilor : Gherini (min. 32 și 83). în 
min. 54, Crăciunescu (C.S.M.) a fost 
eliminat pentru lovirea adversaru
lui. A arbitrat foarte bine C. Pe- 

i — București. (M. Andrici, co
resp.)

Constructorul Galați — Celuloza 
Călărași 3—1 (2—1). Gălățenii, deși 
au cîștigat, au evoluat la un nivel 
slab. în min. 85, Ioniță (Construc-

I
Itrea 

resp.

I

șiO fotografie de... familie puțin obișnuită. Frații Luca (Rapid București) 
_ ................ încleștați într-un meci de campionat,

la puncte lui Luca
, * \ 

teresante. Partida vedetă, dintre 
Progresul și Steagul, roșu, s-a în
cheiat nedecis, 18—18. Cea do a 
treia participantă la triunghiular 
Jiul Petrila, a fost învinsă la scor:
6.5— 33,5 de către Progresul 
0,5—39,5 de către Steagul 
(Gh. BURLEA — coresp.)

★
în sala de atletism de la

plexul sportiv „23 August" din Ca
pitală s-au întîlnit. formațiile bucu- 
reștene Rapid, Metalul și I.M.U. 
Medgidia. într-o reuniune contînd 
pentru etapa a III-a a campionatu
lui de greco-romane. Rapidiștii 
și-au adjudecat ambele partide :
18.5— 13,5 cu Metalul și 31—9 cu
I.M.U.M, Metalul ar dispus de
I.M.U.M. cu 29—11. Cîte două
victorii au realizat sportivii R.
Pătrașcu și V. Rădulescu, de la
Rapid, St. IJadea, L. Buha și A, 
Lupașcu, de Ia Metalul, N. Ful- 
ga, de la I.M.U.M. (N. STOEAN- 
coresp.)

Lazăr Rădoi (Vulturii Textila Lugoj)
Victoria a revenit

eu Montatorul 20—15. (G. RIZU-co- 
resp).

SATU MARE. Echipa sătmărea- 
nă, cU un lot mai omogen, a cîștigat 
ambele întîlniri, surclasînd pe 
Vagonul Arad cu 40—0 (!) și pe 
C.F’.R. Timișoara cu 20—8. Timișo
renii i-au întrecut pe arădeni cu 
32—9. De semnalat numeroa
sele decizii de descalificare dic
tate de către arbitri. De la timi
șoreni, de pildă, au fost sancțio
nați în acest fel nu mai puțin de 
5 sportivi. (SI. VIDA-coresp. jud.)

BRAȘOV, Dinamoviștii din lo
calitate, după cum era de aștep
tat, 
citirile 
Brașov 
limpia 
Brașov 
(C. GRUIA

BUCUREȘTI. în sala 
și-au măsurat forțele 
București, Seagul roșu Brașov și Jiul 
Petrila în cadrul unei reuniuni în-

n-au avut probleme în me- 
lor. Eiz au depășit pe A.S.A. 
cu 31—5, iar pe Sc. sp. O- 
Craiova cu 35—5. A.S.A. 
cu Olimpia

coresp.)
26,5—13,5.

Progresul 
Progresul

a realizat, împreună cu aceste fete 
cu adevărat tinere, exercițiile cele 
mai apreciate. Răsplata: „Cupa 
Diana“ la gimnastică se afla, în 
momentele premierii, în brațele că
pitanului 
Blaju...

— Cînd 
nastleă ?

— Păi, 
nedța — 
păiiză, în

— Dar să vă întreceți cu 
tiăre 7

— Nit ar strica să ne... 
mai des cu muncitoare din 
multe întreprinderi.

Arii reținut doar cîteva 
din cele notate în dialogul 
tele acestea cu adevărat tinere. Iar 
finala „Cupei Diana" la gimnas
tică a însemnat o reușită !

de echipă. Mariana

mai doriți să faceți gim-

noi facem mereu. Dimi- 
acasă, la fabrică — în 
timpul liber...

alte ti-

vedem
cit mat

cuvinte * 
cu fe-

R. GEORGE

500 DE CONCURENJI LA UN 
CONCURS DE ORIENTARE 

TURISTICĂ
Excelent ! Iată calificativul a- 

cordat concursului de orientare tu
ristică organizat de Consiliul de 
educație fizică și sport al sectoru
lui 6 al Capitalei, în colaborare cu 
Consiliul de sector al organizației 
pionierilor. Mai bine de 30 de e- 
chipe de fete și tot atîtea de băieți,

SERIA a ll-a

Metrom Brașov — Chimia Rm. 
Vîlcea 0—1 (0—0). Gazdele au do
minat net în prima parte iar vîl- 
cenii au contraatacat periculos după 
pauză. A marcat : Gojgaru (min. 
83). în min. 55 Haldu (Chimia) a 
ratat un 11 m. A condus bine F. 
Coloși — București. (V. Secăreănu, 
coresp.)

Gaz Metan Mediaș — Metalul 
Drobcta Tr. Severin 1—2 (0—0). 
Oaspeții s-au apărat bine și au 
contraatacat periculos. Au înscris : 
Ardeleanu (min. 70), respectiv, Pe- 
ronescu (min. 62) și Boboc (min. 
64). A arbitrat bine N. Stoiculescu 
— Rm. Vîlcea. (R. Zamfir, coresp.)

Metalul București — C. S. Tîrgo- 
viște 1—0 (0—0). Bucureștenii au 
dominat cu autoritate, dar înain
tașii au ratat numeroase ocazii, pre
cum și un penalty (Negrea, min. 50). 
Unicul gol a fost realizat de Ne- 
delcu (min. 89). A condus bine I. 
Chilibar — Pitești. (Aurel Păpădie)

Electroputere Craiova — Tracto
rul Brașov 6—1 (1—0). Joc de bun 
nivel tehnic. Autorii golurilor : 
Bondrea (min. 24 din 11 m, min. 
50), Pelea (min. 55, 60, 85), Min-

Icioagă (min. 86), respectiv, Trăznea 
(min. 80). Foarte bun arbitrajul lui II. Drăghici — 
gănoiu, coresp.)

Ș XT

Igăraș 
sub a

I._ Drăghici — București. (N. Dră-

Și 
roșu.

Corn-

însumînd aproape 500 de concu- 
renți, elevi și eleve din școlile ge
nerale, și-au disputat îhtîietatea 
în „Cupa de toamnă". Locul de 
desfășurare, foarte bine ales — pă
durea Pustnicul.

Concursul n-a fost lipsit de sur
prize. La fete, de pildă, pe locul 
I s-a situat a 2-a echipă a Școlii 
generale nr. 142, compusă din Ca
melia Tantan, Liliana Gheorghe, 
Gabriela Caloianu și Daniela Că
lin. Adică „echipajul" care a par
curs — cu ceie mai puține pena
lizări — întregul traseu. Pe locul 
2, echipa Școlii generale nr. 128, 
iar pe locul 3, Școala generală nr. 
135 (ÎI).

Dintre formațiile de băieți, cea 
mai bună s-a dovedit a fi 4-ul 
Școlii generale nr. 150 alcătuit 'din 
elevii Olimpiu Iordache, Mircea 
Dia, , 
Dorel.
nr. 136 (III), iar pe locul III Școa
la generală nr. 141 (II).

La reușita concursului și-ău adus 
contribuția o serie de profesori de 
educație fizică, dintre care amin
tim pe Zoe Ionescu și Zamfirica 
Danciu (Școala generală nr. 150), 
Stela Ionescu (Școala generală nr. 
150), Emilia Negulescu și Maria 
Bucaloianu (Școala generală nr. 
122), Geta Budilă (Școala generală 
nr. 129), Paul Novac (Școala gene
rală nr. 147), Ileana Tudor (Școa
la generală nr 146) ș. a. ■—

I
î
I

Ș. N. Oltenița — Nitramonia Fă- 
f 0—0. Localnicii au evoluat 
așteptări. A condus C. Iofciii — 

București. (E. Gheorghe, coresp/)
Flacăra Moreni — Carpați Brașov 

4—2 (3—2). Deși au cîștigat, gaz
dele au jucat slab. Au înscris : Dă- 
nilă (min. 9), Florea (min. 11), Ilie 
(min. 31), Petrescu (min. 73), res
pectiv, Iacob (min. 20) și Moraru 
(min. 42). A arbitrat bine I. Sj5- 
toj — Bacău. (Gh. Ilinca, coresp.)

I SERIA a III-a

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

Alexandru Cherea și Gheorghe 1 
l. Pe locul 2, Școala generală I

I
I
I
I
I

I U. M. Timișoara — Olimpia Satu 
I Mare 0—0. Joc frumos. Timișorenii 

au avut mai mult timp inițiativa.
I A arbitrat bine A. Pîrvu — Bucu- 
| rești. (C. Crețu, coresp.)
I Corvinul Hunedoara — C.F.R. Ti

mișoara 2—0 (0—0). Partidă
1 bună factură tehnică. Autorii go

lurilor : Lazăr (min. 47) și Cergii 
(min. 67). Bun arbitrajul lui V. Ia- 
cob — Oradea. (I. Vlad, coresp.)

Arieșuî Turda — Metalurgistul 
Cugir 1—0 (1—0). Oaspeții au prac
ticat un joc obstructionist. Unicul 
gol a fost »realizat de Coza (min. 
33). A condus bine M. Stelian — 
Sighișoara. (L. Petre, coresp.)

F. C. Bihor — Gloria Bistrița 2—0 
(0—0). Orădenii au atacat aproape 
în permanență. Golurile au fost 
înscrise de Lucaci (min. 75) și Dă- 
răban (min. 90 din 11 m). A arbi
trat bine Gh. Vereș — Cluj. (I. 
Ghișa, coresp. județean)

Textila Odorhei — Olimpia Ora
dea 0—0. Localnicii au dominat în 
majoritatea timpului, 
bine M. Marinciu — 
Pialoga, coresp.)

Minerul Baia Mare ____ v__
Deva 0—1 (0—0). Deși a dominat 
formația locală a părăsit terenul 
învinsă. Oaspeții au contraatacat 
o dată și au marcat prin Hațeganu 
(min. 54). Foarte bun arbitrajul lui 
I. Constantinescu — Cluj. (T. To- 
hătan, coresp. județean)

Minerul Anina — Minerul Cavnic 
2—1 (0—1). Joc de slabă factură 
tehnică. Autorii golurilor: Zimer 
(min. 68), Sas (min. 82), respectiv, 
Mecer (min. 20). A arbitrat ex
celent V. Grigorescu —• Crăiova. 
(P. Lungu, coresp.)

Ind. sîrmei C. Turzii — Victoria 
Cărei 2—1 (1—1). Ambele echipe 
au desfășurat un joc frumos. Au 
înscris : Pripici (min. 24), Neagu 
(min. 75 din 11 m), respectiv, Uivari 
(min. 30). în min. 75 Bereș (Vic
toria) a fost eliminat pentru lovi
rea arbitrului, iar Olteanu (Ind. 
sîrșej) pentru lovirea adversarului.

de

A condus 
Ploiești. (A.

Mureșul

6, 15), Ghica 
Nica (min. 33). 
Oniga — Iași, 
județean)

C.S.U. Galați — Petrolul Moinești 
5—0 (4—0). -
foarte bine.
(min. 9, 33, 
Dinu (min. 
București a 
stantinescu,

Studenții au jucat 
Au înscris : Marinescu 
46), Stoica (min. 14) și 
41). C. D’inulescu — 

arbitrat bine. (Șt. Con
cur esp.)

Metalul Mija — Ceahlăul P. 
Neamț 2—1 (1—1). Meciul s-a dis
putat sîmbătă după-amiază. Au 
marcat : Micu (min. 34), Mureșan 
(min. 80), respectiv, Toma (min. 30, 
autogol).

Victoria Roman — Caraimanul 
Bușteni 1—0 (0—0). Joc de nivel 
tehnic modest. A înscris Neacșu 
(min. 67). A condus bine Em. Pău- 
nescu — Vaslui. (G. Groapă, coresp.)

CLASAMENTUL

1. GLORIA BUZĂU
2. C.S.M. Suceava
3. Știința Bacău
4. Delta Tulcea
5. Metalul piopeni
6. Metalul Mija
7. Prog. Brăila
8. Constr. Galați
9. F.C. Galați

10. Celuloza Călărași
11. C.S.U. Galați
12. Ceahlăul P. Neamț
13. C.F.R. Pașcani
14. Victoria Roman
15. Caraimanul Bușteni
16. Viitorul Vaslui

.17. Petrolul Moinești
18. Oțelul Galați

ETAPA VIITOARE
trpiul Moinești _. ...
F.C. Galați — Metalul Mija. Progresul 
Brăila ......
peni •     ..
Celuloza Călărași. Caraimanul Bușteni — 
C.S.M. Suceava, Ceahlăul P. Neam' — 
Viitorul Vaslui. Oțelul Galați — Victo
ria Roman, Delta Tulcea — Gloria Bu
zău.

10 7
10 7
10 5
10 5
10 5 
10 5
10 4
10 4

3
3
3
4
1

10 3 
10 3 
10 2 
10 2 
10 3

10 
io 
io 
10 
io

2 1 20— 7 16
1 2 18—10 15
3 2 17—11 13
3 2 14— 9 13
2 3 17-10 12
1 4 12—11 11
2 4 14— 8 10
2 4 13—11 10
3 4 7— 8 9
3 4 10—14 9
2 5 12—11 8
0 6 9—11 8
6 3 8—10 8
2 5 7—13 8
2 5 10—16 8
4 4 9—18 8
3 5 8—17 T
1 6 11—21 .7

octombrie) : Pe-
Consttiictotpl Galați,-

(28

- 'c.F.R. Pașcani. Metalul PÎo- 
C.S.U. Galați. Știința Bacău -~

Progresul București — Minerul 
Motru 4—0 (0—0). După o repriză 
de slab nivel, în cea de a doua 
înaintașii bucureșteni au depășit 
cu regularitate apărarea -adversă, 
înscriind de patru ori, prin Ba-» 
tacliu (mih. 58), Țevi (min. -70) și . 
Manole (min. 80, 35). Foarte bun 
arbitrajul lui T. Leca — Brăila.

Dunărea Giurgiu — C.S.M. Sibiu 
0—0. Localnicii au dominat cu au
toritate. în min. 87, Cojbcaru I 
(Dunărea) a ratat un 11 m. A con
dus bine N. Mogbroașe — Crăiova. 
(A. Pană, coresp.)

Dinamo Slatina — Autobuzul 
București 2—1 (1—0). 4 00O de spec
tatori au asistat la o partidă fru
moasă. Au marcat : Stanciu și Zam
fir, respectiv, Milencovici. Â arbi
trat foarte bine Gh. Ton'jssu — Bra
șov. (C. Ghițescu, coresp.)

CLASAMENTUL

V

1. chimia RM. v.
2. Tractorul Brașov
3. C.S.M. Sibiu
4. Flacăra Moreni
5. Electroputere Cv.
6. ș.N. Oltenița
7. Met. Drobeta Tr.
8. C.S. Tîrgoviște
9. Ga± metan Mediaș

10. Metalul Buc.
11. Dunărea Giurgiu
12. Nitramonia Făgăraș
13. Carpați Brașov
14. Metrom Brașov
15. Autobuzul Buc.
16. Dinamo Slatina
17. Progresul Buc.
18. Minerul Motru

4 310

octombrie) : 
l Bucii-

10 2 4
10 2 4
10 “•
10

3 16--* * 11 
14—13 11
8—IPUI 

li—10 
13—10
11—9 
8—11

13—15
10 4 0 6 16—13
10 3 3 5 8—13

4 10—15 
**9—16

2 3 5 7—13
3 0 7 8—18

Sv.

(28ETAPA VIITOARE __
Chimia Rm. Vileea — Metalul ____
rești. Dinamo Slatina — Minerul Motru, 
Tractorul Brașov — C.S.M. Sibiu, Car- 
pați Brașov — Electroputere 
C.S. Tîrgoviște — Progresul 
Metâliil Drobeta Tr. Severin 
Moreni. Nitramonia Făgăraș 
Brașov, Autobuzul București 
tenița. Dunărea Giurgiu 
Mediaș.

Craiova. ;•
București.

— Flacăra 
•«- Metrom
- S.N. 01- 
Gez metan

A condus foarte bine T. Moarcăș 
— Brașov. (P. Tonea, coresp.)

Unirea Arad (fostă C.F.R.) — Vul
turii Textila Lugoj 2—1 (2—1). în 
cea mai mare parte a timpului jo
cul a fost echilibrat și de bună 
factură tehnică. Au marcat : Da
mian (min. 9), Bodea (min. 31, 
autogol), respectiv, Bagiu (min. 29). 
A arbitrat autoritar M. Molnar — 
Mediaș. (St. Iacob, coresp. jude
țean)

CI.ASAMENTUL
1. OLIMPIA S. M.
‘ F.C. Bihor

Ind. sîrmei c. T.
Victoria Cărei 
Minerul Anina 
Corvinul Huned.

7. Unirea Arad
8. Mureșul Deva 
“ Arieșul Turda

U.M. Timișoara 
Vulturii Text. Lugoj 
Gloria Bistrița 
Minerul B. M. 
Textila Odorhei

13. Olimpia Oradea
16. C.F.R. Timișoara
17. Minerul Cavnic
18. Metalurgistul Cugir

ETAPA VIITOARE (28 octombrie) : 
Unirea Arad — Arieșul Turda, Olimpia 
Oradea — Mfcerul Baia Mare, Metalur
gistul Cugir — Olimpia Satu Mare. Ind. 
sîrmei e. Turzii — U. M. Timișoara. 
C.F.R. Timișoara — Mureșul Deva. Cor
vinul Hunedoara — F.C. Bihor, Gloria 
Bistrița — Minerul Anina. Minerul Cav
nic — Vulturii Textila Lugoj, Victoria 
Cărei — Textila Odorhei.

2.
3.
4.

5—6. 
5—6.

10 5
10 6
10 5
10 5
10 5
10 5

19—3
3 14— 0
3 15— 8
3 16—10
3 14—11
3 10— 7

9.
10.
11. 
12.
13.
14.

io 5 
io 5 
io 4
10 4
10 3

3
Z
3
3
1

10
10
10 
io
10

1 4
1 4
2 4
1 5
2 5
2 5
3 5
1 6
1 6
2 7* 6—17

13—13 
10—11
10— 13 
13—13
12—12
11— 14

9—14
8—14

12— 19

14
13
12
12
12
12
12
11
11
11
10

9
8
8
7
7
7
4

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 renultâte 

exacte la concursul Pronosport, 
din 21 octombrie 1973.

I '
I.

n.
HI.
IV.
v.

vi.
vii. 

Viii.
ix---------- ------ ---„„„„
X. Dunărea — C.S.M. sibiu

XI. Industria sîrmei — victoria Cărei 
Xn. Textila Odorhei — Olimpia Ord. 

XIII. C.F.R. Arad — Vulturii Lugoj

Fond de prein.u ; ț?2 lei

etapa

Iugoslavia — Spania
F.C. Constanța—U.T. Arad 
Poli. Timișoara — steaua 
C.S.M. Reșifa — Steagul roșu 
„U“ Cluj — S.C. Bacău 
Sportul stud. — c.F.R. Cluj 
Jiul — Politehnica iași 
Flacăra Moreni — carpați Bv. 
Dinamo 61atina — Autobuzul

X
1

X
1
1
1
1
1
1

X
1

X 
.1
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NICI O VICTORIE IN DEPLASARE 
ÎN ETAPA DE IERI

F.C. CONSTANȚA 2(2)
U. T. ARAD 1(Q)

ÎN FINAL

SP STUOENȚESC 2(1)
C.F.R. CLUI

Stadion 1 Mai. teren bun, timp ex
celent. către final ploaie, spectatori, 
aproximativ 20 000. Au marcat : CA
RAMAN (min. 26 și 40), și SCHEPP 
(min. 81). Raport de cornere 10—3. 
Raportul șuturilor la poartă 27—9 
(pe spațiul porții 17—5).

F.C. CONSTANTA : ȘTEFĂNESCU
— Ghirca, Antonescu, stoica, Nlstor
— L CONSTANTINESCU, VIGU - 
Tănase, CARAMAN, Mărculescu (min. 
58 Negoescu), LICA.

i
U.T.A. s IORGULESCU — Birău, 

Kukla. POJONI, popovld — SCHEPP, 
Broșovschl, Domlde (mta. 58 Sima)
— Axente, Kun, Trandafllon.

A arbitrat t MIRCEA ROTARU 
* * * St, ajutat la linie de L Ciolan si 
V. Popa (toți din Iași).

Cartonașe galbene : L Constanti- 
nescu și Trandafllon.

Trofeul Fetschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 4—1 (1—1).

boltă în careul mic, de unde, 
trimis, cu creștetul

cu
Caraman a trimis, cu creștetul 
capului, la vinclu: 1—0.

Satisfăcute oarecum de această 
primă reușită, gazdele reduc puțin 

adversarilor 
mai mult în 
mai amenin- 
Axente are 

a înscrie dar

CONSTANȚA, 21 (prin telefon). —
Judecind după actualele poziții 

în clasament ale celor două echipe 
și, mai eu seamă, după forma și 
comportarea lor diametral opusă 
în acest sezon de toamnă, întîlni- 
reat.dintre-elevii antrenorilor Hașo- 
ti și Jțircă părea într-un fel lip
sită de echilibru, și, teoretic, fără 
mari probleme în ceea ce privește 
cîștigarea întrecerii. Pe teren însă 
lucrurile nu au mai respectat întru 
totul calculul hîrtiei, U.T.A. dove
dind că este capabilă să-și onoreze 
tradiția și creditul simpatizanților 
printr-o ‘evoluție care, în cea de a 
două parte a întâlnirii, a fost 
superioară gazdelor.

Partida debutează cu o suită de 
atacuri în trombă la poarta lui 
Iorgulescu (ocaziile de gol abun
dă, în min. 2 Tănase, min. 4 Măr- 
culescu și‘inin. 21 Lică) dar des
chiderea scorului este mereu amî- 
nată pentru că, pe de o parte a- 
tacanții formației- gazdă se pripesc 
în momentul decisiv al finalizării, 
iar pe d® ailft- arădenii, cu 8—9 
oameni în apărare, fac eforturi e- 
roice să ;ge opună traiectoriilor 
mingii spre plasa porții for. In 
min. 2f> îiteă gheața se sparge, în 
urma unei.acțaini care nu se arăta 
deloc periculoasă-: Lică a centrat
............... .. ........ .................. ; , .. j - --------—------

motoarele și permit 
lor să se arate ceva 
atac și să acționeze 
țător. în min. 28 
o excelentă ocazie' de 
nehotărît dă posibilitatea lui Anto
nescu și Ștefănescu să rezolve în 
ultimă instanță. Primejdia unei 
eventuale egalări îl trimite din nou 
în atac pe fotbaliștii de la F. C. 
Constanța care, în ultimul sfert 
al primei reprize, preiau hotărîți 
conducerea ostilităților, supunînd 
poarta lui Iorgulescu la un ade
vărat bombardament. La capătul 
uneia din aceste serii de acțiuni 
ofensive gazdele reușesc (min. 40) 
să mărească avantajul prin același 
Caraman, care însă în faza iniți
ală a atacului îl faultase pe Popo- 
vici, fără a fi sancționat de arbi
tru ! în repriza a doua jocul este, 
la început foarte echilibrat, dato
rită revenirii accentuate a arădeni
lor care, nemaiavînd ce pierde, 
se hotărăsc să iasă din defensivă, 
remareîndu-se printr-o mal bună 
organizare a acțiunilor, prin in
cursiuni tot mai dese tn jumătatea 
de 
de 
pe 
la 
și
peții sînt din ce în ce mai agre
sivi, încercînd să înscrie punctul 
de onoare. Ei reușesc acest lucru în 
min. 81 prin Schepp care a șutat 
senzațional de la 23 de metri la 
vinclu. încurajați de acest gol în 
continuare arădenii forțează egala* 
rea și sînt la un pas de ea în 
ultimele secunde cînd o acțiune a 
lor a fost oprită printr-o obstruc
ție în careu nesancționată de ar
bitru.

Vremea s-a închis brusc ieri după 
amiază și s-ar putea ca și această 
schimbare de soare, cu amenința
re de ploaie, să fi redus numărul 
de spectatori la aproximativ 3 000. 
Mai sigur și mai surprinzător este 
faptul că echipele organizatoare, 
Sportul Studențesc în cazul de ieri, 
nu reușesc să-și aducă spectatori, 
situație care agravează refuzul de 
regulă al echipelor bucureștene or
ganizatoare de a juca în cuplaj.

Parcă, numărul mic de spectatori 
face și partida anonimă, așa cum a 
fost cazul și ieri în primele 45 de 
minute, cînd, jocul a fost foarte 
slab. Mai închegat după pauză, mai 
viod, mai ritmic, în special din 
partea studenților bucureșteni, me
ciul a trezit mai mult interes ți a 
prilejuit unele combinații reușite 
ale Sportului Studențesc care au 
dus la al doilea gol, înscris din 
fază, după marcarea penalty-ului

timp norog și ploios ;
—-------- — ............................ -ț

Raportul șuturilor La poartă ;
Stadion Republicii; teren bun ; ----- . .

xlmativ 3 000; Au marcat! ION CONSTANTIN jmin._45jlta 
77). Raport de cernere : 6—4. ■_
porții : 5—2).

spectatori apro- 
penalty sl min. 
1.3—9 (pe spațiul

AL MECIULUI U.S.A. TG. MUREȘ 0(0)

teren a constănțenllor reușind 
două ori să-l pună în dificultate 
Ștefănescu, ale cărui Intervenții 
șuturile lui Kun din min. 50 

67 sînt salvatoare. în final oas-

Mihai IONESCU

SPORTUL STUDENȚESC : Sucîu — TănSaescu, CAZAN, Grigore, MANEA 
— Clocîrian, OCT. IONESCU — I.EȘEANU, Sandu Mîrcea (tain. 75 Chihala), 
ION CONSTANTIN, LuCaCl.

C.F.R. CLUJ : Moldovan — LUPU, DRAGOMIR, Vișan. SZOKE — M. BRE- 
TAN, catană — S. Bretan (mta. 59 Bucur), Adam, Țegean (min. 59 Boca) Pe
trescu.

A arbitrat : EMIL VLAICULESCU 
M. Moraru, toți dta Ploiești.

Cartonașe galbene : Lupu, Vișan, 
Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret rezerve : 3—2 (2—1).

din min. 45. Prin evoluția din a 
doua parte a întâlnirii, Sportul Stu
dențesc s-a distanțat de adversarii 
săi și merită în finial victoria, ce 
părea la un moment dat foarte 
subțire, din cauza loviturii de pe
deapsă fără justificare solidă dicta-

Plonjonul disperat al portarului Moldovan n-a putut opri balonul să intre 
în plasă, expediat de Ion Constantin din

deschis scorul ieri, pe
lovitură de la 11 m. Așa s-a 
„Republicii"

***, ajutat la linie de N. Moroianu țl

Chihala.

te a medului, echipa a schimbat 
macazul Și a devenit astfel mai e- 
ficace.

Fără istoric, primele 45 de mi
nute au reținut doar faza penaltyu- 
lui în care fundașul clujean Vișan, 
împins în fază, a căzut cu fața in 
jos, pe mîini și căutînd echilibrul 
n-a văzut mingea care s-a lovit de 
mina lui. A lipsit deci elementul 
intențional absolut necesar pentru 
acordarea loviturii «e pedeapsă, ar
bitrul greșind elementar.

După pauză Sportul Studențesc a 
avut o mare ocazie în min. 59, însă 
Oct. Ionescu a trimis mingea cu 
capul, pe lingă bară. 10 minute mai 
tîrziu, Adam a ratat posibilitatea e- 
galării pentru ca imediat, Sandu 
MirCea, liber, să șuteze de la 10 m 
pe lingă poartă. Al doilea gol a 
fost lucrat de fundașul Manea, cu 
o demarare lungă, a centrat in ca
reu și Ion Constantin a preluat cu 
capul în poartă. Cînd Leșeanu a 
intervenit la minge, aceasta depă
șise linia porții, astfel că autorul 
golului este Ion Constantin.

Aurel NEAGU

Așadar, după atîta amar de vre
me — de la 19 august — rapi- 
diștii au cîștigat ambele și marile 
puncte ale etapei a X-a, în meciul 
cu A.S.A. Și unde mai pui, acolo, 
în Giulești, unde se spune că te
renul nu le este favorabil. Fără 
discuție, este o victorie absolut me
ritată, din toate punctele de 
dere. Dar, ca șl în alte dăți, 
s-a realizat cu mare efort, cu mari 
emoții. Mai întîi a fost acel minut 
7, cînd, în urma unei combinații 
Pîslaru — Mureșan — Naghi, ul
timul a pătruns viclean în careu, 
dar, în momentul cînd urma să 
șuteze, Angelescu i-a suflat opor
tun balonul. Din acest moment, care 
a strecurat spaimă în tribune și 
în rîndul echipei feroviare, Rapid 
a început epuizanta cursă a golu
lui. Dar înaintașii sînt surprinși 
cu regularitate în ofsaid (Neagu, 
Năsturescu), mijlocașii construiesc 
încet și fără perspectivă. Se joacă, 
totuși, în exclusivitate, într-o sin
gură direcție, A.S.A. trădînd vizi
bil intențiile ei de a țnerge la „mica 
ciupeală". Din min. '25 începe fes
tivalul neșansei și al ratărilor giu- 
leștene: Solyom scoate senzațional 
un șut de gol, semnat de Neagu ; 
Neagu nimerește odată bara în ur
ma unei lovituri libere (min. 34) ; 
din nou Solyom este la înălțime la 
șutul lui Savu (min. 35) ; cu trei 
minute înainte de finalul reprizei 
Petreanu execută excelent o lovi
tură de colț, cu efect, de pe par
tea stingă ; Grigore și Ispir se lasă 
în jos crezînd că Solyom va culege 
balonul, dar Neagu, prezent pe fază 
îl împinge în plasă.

Asediul careului echipei din Tg. 
Mureș continuă cu înverșunare și 
în partea a doua a întâlnirii, cînd 
Solyom se dovedește în nenumă
rate rînduri imbatabil (min. 48, 53),

sunetele de ve- 
, ea

Stadion Giulești ; teren foarte bun; 
tiniD înnourat; în finalul partidei a 
plouat: spectatori, aproximativ 18 000. 
A matcat NEAGU (min. 42, 87).'Ra
portul de cornere 6—2. Raportul șu
turilor la poartă 25—4 (pe spațiul 
porții 17—2).

RAPID : Răducanu — POP, M. Flo
rin, Angelescu, Niță — RÎȘNIȚA, M. 
Stellan, Savu (mta. 75 Pleșoianu) — 
Năsturescu, NEAGU, PETREANU.

A.S.A. : SOLIOM — Grigore, KISS, 
Ispir, Czako — Varodl BOiOni PIS- 
LARU — Fazecaș (min. 62 Hajnal), 
Naghi, Mureșan.

A arbitrat: G. BLAU ***♦*. 
ajutat la linie de lulta Boros și Va- 
sile Vtlcu, toți din Timișoara.

Cartonașe galbene : pîslaru, Rîș* 
niță, Varodi.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve ; 1—o (1—fl).

de arbitru și transformată

Lâ NICI DOUA MINUTE,

la șuturile bombă ale lui Neagu și 
Petreanu ; Czako scoate miraculos 
(min. 66) un șUt al aceluiași Neagu. 
O lovitură de teatru urma să SS 
producă în min. 80, contrar cursu
lui jocului : Grigore se duce în a- 
tac, șutează violent din lateral și 
balonul strecurat pe sub Răducanu 
se ducea în gol dacă Angelescu 
n-ar fi fost la post pentru a-1 tri
mite în corner. Firește că o ase
menea întorsătură de rezultât ar fi 
fost cu totul nedreaptă. în sftrșit, 
tot cu trei minute înainte de în
cheierea reprizei, Neagu avea să 
realizeze al doilea gol al echipei 
sale printr-o lovitură spectaculoasă 
cu capul.

Poate că acest succes va readuce 
calmul și mult dorita liniște în rfn- 
dul echipei antrenată de Macri. 
S-o vedem însă la lucru în urmă
toarea etapă cînd adversarii îi vor 
pune -— probabil — nuii multe 
probleme decît a făcut-o A.S.A. în 
această duminică, cînd a evoluat 
foarte slab și neconvingător.

Stelion TRANDAF1RESCU

UN FAULT! UN SINCER BRAVO, 
AMBELOR ECHIPE!

SASE MINUTE CARE AU HOTARlî SOARTA MECIULUI
■ ii

Sta’dțcin Mai"; teren bun la început, apoi alunecos; timp închis, din mih. 
30 a plduat ; spectatori aproximativ 5 000. Au marcat : RADU (min. 51), DO
BRIN (trhh. 56), ISTRĂTESCU (min. 74). Raport de cornere ; 8—3. Raportul 
șuturHpjț-jj^s+ppartă : 13—10 (pe spațiul porții : 7—3).

F.C. ARGEȘ : STAN — Pigulea, BARBU, VLAD, Ivan — Mustățea, M. Po
pescu — Țrot, DOBRIN, Radu, JERCAN (min. 75: Prepurgel).

F. C. PETROLUL : Rămureanu — Dafinescu, Eparu, CRINGAȘU, Gruber — 
CIUPITU, Angelescu (min. 64: Dobre) — Pisău, ISTRĂTESCU, Dincuță, 
ZAMFIR. »

A arbitrat C. GHEMIGEAN ***♦*, ajutat la linie de Gh. Vasilescu I 0 
’XRoșu (toți din București).

Cartonașe galbene : M. Popescu.
Trofeul Petschovschi : 10.
La . tineret-rezerve : 2—2 (0—2).

; : ;;r. ■

f C. ARGEȘ P(0)
PETROLUL 1(0)

ll st—n ’
PITEȘTI, • '21 - (prin telefon).
Tribune'1 ^>pțja^e goale, neaștep

tat de goale, și parcă o lipsă de 
interes în 'jm*ul acestui meci, au 
făcut ca aceasta 3 partidă să se des
fășoare într-un ?. neașteptat anoni
mat. Gazdele aut bbținut victoria, 
pe care, după perioadele de domi- 

r o

nare, trebuie s-o spunem că o me
rită. Dar desprinderea de adversar 
au reușit-o destul de greu. Dacă 
la pauză era 0—0, nimeni nu tre
buia să fie nemulțumit, pentru că 
nici fotbal nu se prOa jucase. Au 
fost șase minute după pauză, care 
aveau să fie hotărîtoare pentru

din 
bara 

căzut 
faza 
1—0.

tă 
prompt de Ion Constantin.

După pauza, jucătorii Sportului. 
Studențesc aii combinat mai pericu
los și au amenințat cu gol ‘poarta 
lui Moldovan; gol ce de altfel avea 
să se și realizeze, in acest fel, de
butul ' la conducerea tehnică a e- 
chipei antrenorului Angelo Nicu- 
lescu, secondat de Ion Voica, ceeace 
reface la un club fostul cuplu de 
antrenori al echipei României, în
registrează un succes. Este intere
sant de constatat că, în prima par
te a meciului, Sportul Studențesc a 
făcut un marcaj strict „om la om“, 
dus pînă la exagerare, cum a pro
cedat, de pildă, fundașul Tănăses- 
cu traversînd terenul după extre
ma sa, Petrescu! Tactica aceasta 
părea în opoziție cu predilecția lui 
Angelo Niculescu pentru zonă și 
joc pozițional, dar în a doua par-

C.S.M, REȘIȚA 2(1)
STHCUl ROȘI) 0(0)

Stadion fTiula tefen moale; timp 
noros șl fecei . spectatori aproxima
tiv 4 000. A marcat : L.IBAKDI (min. 
S). Raport de cornete : 6—2. Rapor
tul șuturilor- ia poartă 9—6 (pe spa
țiul porță1-6--3).. .

JIUL : I. Gabriel — Nițu, Tonca, 
Georgescu, Dodu -- Stoker (min. 51 
G. Stan), At!“NAGY —. Stoichița 
(min. 46 Roanai)V MULȚESCUi LI
BARDI, Stoian.

POLI : COSTAS — Anton, Stoices- 
cU, BOMILA I, Hanceriuc — Romilă 
II. lanul, Siinionaș — INCZE, Lupu
lescu, Ailoaiei. ;

A arbitrat -CU-NICULESCU ***★, 
ajutat la linie- de’ I. Puia și G. Dra- 
gomir (tbți dirt București).

Cartonașe gallțepe: Lupulescu, Stoi- 
cescu, Hifficerițic,£>od'u.

Trofeul Petscltovschi • 8.
La tineret.rezerve ; 0—1 (0—1).

PETROȘANI, 21 (prin telefon). —
Credem că nu numai terenul 

moale, pe alocuri alunecos, a făcht 
ca partida dintre Jiul și Politehnica 
Iași să fie caracterizată mai mult 
prin anti-joc decît prin joc de fot
bal. Credem că jocul, de duminică 
dintre aceste două echipe a fost 
umil dintre cele mai urîte disputate 
pînă acum în acest campionat. Im
presia noastră este că principală vi
novată se face formația din Iași ; 
aflată pe un loc bun în clasament 
a încercat totul ca să plece de la 
Petroșani cel puțin cu un punct, 
decă nu cu două, așa cum a reușit 
nu de mult și la Ploiești. Este drept 
la această atmosferă puțin propice 
jocului de fotbal, jaț eohtribuit și ar
bitrajul ezitant, nesigur, conciliant, 
al lui C. Nic.ulw». ■ El a împărțit 
patru cartonașe .galbene și numeroa
se avertismente verbale dar Credem 
că eliminarea unui jucător ar fi 
condus la^ aerisire, la curățirea par
tidei. t

în primul minut. al 4OCU)U^ Poli
tehnica este, prin . Inczf —• un ade
vărat spiriduș tot meqiul —. foarte 
aproape de deschiderea - scorului : 
Tonca trimite balOntal- acasă. șl ata
cantul ieș&an este cît pe aici să 
marcheze, dar I. Gabriel ajunge mai 
repede la minge, în min. 7. același 
Incze execută un corner, Ailoaiei 
șutează slab din întoarcere «i

mingea întîinește bara. Imediat, un 
atac al minerilor îl aduce pe Mul- 
țescu in fața porții, acesta șutează, 
Costas respinge defectuos și Libardi 
reia în plasă : 1—0. Din acest mo
ment. pînă spre minutul 80. jocul 
este o suită de faulturi și de ob
strucții, de mingi trimise în tribună 
(StoicesCu, Rofnilă I). dar și de 
execuții tehnice greșite. Notăm, de 
pildă, că în min. 11 Stocker primește 
al doilea avertisment verbal ! Con
semnăm în min. 13 șî un fault ăl 
lui lanul asupra lui Mulțesctl, în 
careu, dar arbitrul nu acordă nimic. 
Și tot așa se scurge minut după 
minut.

La reluare, același Mulțescu are 
o buna ocazie de gol dar șutează 
imprecis. Politehnica nu știe să fo
losească. avantajul vîntiliui. Tdnca 
îl lovește pe Lupulescu și acesta 
nu rămîne dator, dar „faza" nu e 
sancționată, arbitrul fiind cu spa
tele. Așa cum am spus. ^ostilită
țile" încetează de prin min. 30. abia 
acum Jiul, dar mai ales Politehnică, 
construiesc faze mai aproape de 
cuvîntul fotbal ț în min. 88 G, Stân 
expediază un șut frumos boxat de 
Costaș. A fost singura fază aplau
dată din acest meci. Șî partida se 
încheie pe întuneric.

Mircea TUDORAN

soarta acestui meci. în min. 51, 
Dobrin a avut o sclipire care ne-a 
adus aminte de valoarea lui : a 
driblat pînă în marginea careului 
și de la aproximativ 18 m, 
unghi, a șutat puternic, în 
transversală. Rămureanu a 
la pămînt, Radu a urmărit 
și a reluat în poarta goală i
A urmat o scurtă perioadă în care 
echipa locală a ieșit din apatia 
demonstrată în prima repriză, a 
insistat și peste cinci minute și-a 
majorat avantajul, ca Urmare a 
unei faze excelente : M. Popescu 
I-a lansat pe Jercan, acesta a 
sprintat pe tușă, a centrat impeca
bil și Dobrin a „planat" în aer și 
a înscris cit capul un gol impa- 
rabil. Rămureanu plonjase și el, 
dar a venit la întâlnirea cu min
gea cu o fracțiune de Secundă mai 
tîrziu. Meciul se... încinge, 
își vede năruite planurile 
egal și insistă mâi mult 
După ce Pisău luftează la 
poartă (îtt min. 70), Istrătescu reu
șește să reducă scorul. în min. 74, 
el beneficiază de mingea centrată 
de Zamfir și șutează de la 18 m, 
lingă bară “ 2—1. într-un final 
fierbinte, Zamfir se lahsează în 
două/ curse periculoase, dar lipsa 
de Experiență îl împiedică Să în
scrie.

Am lăsat Ia urmă considerațiile 
pentru prima repriză, pentru că în 
această parte a jocului am Văzul 
fotbal prea puțin. Ocaziile se pot 
număra pe degete: Pisău (min./î), 
Zamfir (min. 8). Radu (min. 26 și 
28), M. PopeSCU (mih. 38, șut 
bombă respins de RUnureahu), așa 
cum a procedat șl Stan la „bom
ba" Iui Angelescu (min. 21).

Acesta a fost meciul de la i?i‘ 
tești, un joc, în general, plăcut.

REȘIȚA, 21 (prin telefon).
Un meci cate se anunța strîns, 

indîrjit, între două formații cu vit-^ 
ttlți etalate în acest campionat, a 
fost de fapt un galop al formației 
gazdă, spre buturile lui Adamache. 
Steagul roșu a lăsat impresia că 
pauza competițională nu i-a priit, 
echipa (handicapată, e drept, de 
absențele lui Pescaru și Mateescu, 
accidentați) a evoluat fără forță, 
fără inspirație, rigid, lipsită de 
orice putere ofensivă din rrtoment 
ce nu a expediat nici măcar un 
șut pe spațiul porții reșițene. Mij
locașii el au cedat de asemenea 
fără multă luptă zona lor, greul 
meciului urmînd să-l suporte linia 
de fundași, în rîndul căreia s-au 
distins Olteanu și Anghelini. Ce a

Stadion Valea Domanului : timp 
ploios; teren bun; spectatori apro
ximativ 10 000. Au marcat : VOINEA 
(mm. 26) și PUȘCAȘ (min. 60). Ra
port de cornere : 10—1. Raportul șu
turilor la poartă : 18—3 (pe spațiul 
porții : 8—0).

C.S.M. REȘIȚA : ttieș — ologeanu, 
Georgevicl, Kiss, REDNIC — Pușcaș, 
BELDEANU — Atodiresei, VOINEA 
(min. 79 Nestorovici), D. popescu, 
FLOREA (min. 79 Căprioru),

STEAGUL ROȘU : Adamaelie — 
Hlrlab, Jenei, (min. 46 Cadar) OL
TEANU, ANGHELINI — Papuc. 
Naghi — Anghei, Gherghell, Șerbă
noiu, GyDrfl (min. 64 Jambor).

A arbitrat GH. LIMONA - • ‘ • 
ajutat la linie de J. Urclea și 
cescu, toți din București.

Cartonașe galbene : Jenei, 
nu, Htrlab, olteanu.

Trofeul Petsehovschi : 10.
La tineret-rezerve : 1—1 (0—0).

(Urmare din pag D
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Stadion Municipal; teren alunecos; 
timp resc, ploaie in repriza secundă: 
spectatori cea. 3 500. Au marcat : 
DEMBROVSCtlt (min. 0). UIFALEA- 
NU (mih. 26) și COCA (lliin, 70). 
Raport de cornere 12—4. Raportul șu
turilor la poartă 10—7 (pe spațiul 
porții 9—4).

UNIVERSITATEA ■ Negrit — PO- 
RAȚCHI, Pexa, MATEI, Cimpeanu — 
ANCA, Soo — Uifăleanu, Coca, MU- 
P.EȘAN, Batbu.

S.C. BACAU : Voinea — Margasoiu, 
CAtARGIU, Velicu. Volmer — Hriț- 
cu, Duțan (min. 46 Pruteanu; min. 
75 Ermseu) — Pană, Munteamt, bEM- 
BROVscilI, Băluță.

A arbitrat : ZOLTAN SZECSEI (Tg. 
Mureș) ***★, ajutat la linie de T. 
Andrei (Sibiu) șl Nlcolae Barna (Tîr- 
hâveni),

Cartonașe galbene : Hrițeu.
TtofeUl Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve 0—V (0—0).

I

CLUJ, 21 (prin telefon).
Băcăuanii veniseră fără omul nr.

1 al deplasărilor, portarul Ghiță, 
bolnav. Și se credea că lucrul aces
ta va influența mult psihicul echipei

MUSTUL INCA FIERBE...
(Urmare din pag. 1)

fetfiărcăbilâ, fiind neînvinsă de zece etape. Și, to- 
i. resursele ei nU par încă valorificate. Strimbeanu,

ță !
tuȘh lesuiseit: ci nu pw» »«.«.
deși laborios, execută pase întotdeauna previzibile, 
care nu reușesc să disloce o apărare bine pusă pe 
picioare. Marcu, a cărui sprinteneală reprezintă un 
element de culoare în atacul craiovean, își consumă 
verva și fantezia prin ieșiri din unghi care fac inevi
tabile, pînă ia urmă, centrările cu boltă. Și aici, ste
reotipul este evident. După cum e ia fel de evident 
faptul Că foarte talentatul Bălăci, obligat, prin struc
tura sa tehnică, să nu se integreze orbește îh stilul 
„puncherului", a reușit Să mute cristalele echipei ca 
într-un câleiddscop de copil pus pe șotii. Foarte ti- 
nărul Bălăci a reușit să-l atragă pe Marcu în careul

a

mare și aproape l-a obligat pe Oblemenco să-i pa
seze lateral în faza golului, lucru care nu se prea 
întîmplâ în cazul mult prea moderatului Strimbeanu.

După joc, am stat de vorbă cu antrenorii! iugoslav 
Markovici, de la Standard Liege, l-ani cetut părerea 
despre derby. Mi-a răspuns : „A fost uii meci intere
sant Craiova a susținut o adevărată bătălie. Dinamo 
a răspuns printr-un intejigent joc tactic. Sînt convins 
că adversarii mei de miercuri știu să joace și altfel. 
Pentru mine, Craiova rămîne echipa care a eliminat-o 
pe Fiorentina".

Dinamo a făcut, într-adevăr, un. joc bun. Și croni
carul nu poate fi surprins de faptul tă LuceScu. care 
a jucat, timp de patru luni, doât tenis, a fost cel 
măi bun înaintaș al derby-ului. Demodatul Lucescu a 
demonstrat că poate fi cel măi modern înaintaș în 
meciul nr. 1 al acestei toamne.

Răduleștilor. Anticipații fără temei, 
pentru că echipa moldoveana s-a 
declanșat din start. într-un joc 
ofeîlsiv nebănuit. Băluță (min. 6 și 
8) ratează două mari ocazii, dar 
Denibrovschi nu poate gafa și el și, 
în min. 9. cu dezinvoltură și abili
tate valsează în câretil advers și în
scrie. din 6 m., cu tiu șut înșelător, 
pe sub tînărul Negru. Peste numai 
un minut, Muriteanil ratează proba
bil golul psihologie, dar gazdele 
aveau să-și revină mult mai tîrziu. 
De fapt, revenirea lor s-a datorat 
debutantului Voinea, cel care nu a 
putut să rezolve o fază Ușoară în 
min 26. Atunci. Cîtnpvanu a execu
tat un coriler, Uifăleanti a Venit să 
lovească mingea cu capul din să
ritură, dar debutantul băcăuan nU a 
știut să calculase forța fazei și a 
priniit un gol ușor care, pur și 
simplu, a debusolat pe moment e- 
chipa de pe Bistrița. Studenții, desl 
vizibil obosiți după turneul dirt Ce
hoslovacia. ies ceva mai mult la 
atac, domină teritorial. însă super
ficialitatea în fazele decisive pune 
sub semnul îndoielii bucuria unei 
victorii.

O vor cunoaște după pauză, dar și 
atunci tot datorită portarului Voinea. 
Era min. 70 cînd, la im șut al Iui 
Anca, din afara careului, golheape»- 
tul moldovean, de data aceasta ne
presat de nimeni, a scăpat balonul 
și Coca a îtiScris fără nici 6 dificul
tate. Era clar că băcăuanilor le-a 
fost smulsă orice încredere, nu mai 
aveau forța morală să mai creadă 
nici măcar îh egalate, ășâ cam nu 
âu avilt-o să creadă in victorie ime
diat după pauză-. Și, S.C. Bacău pu
tea obține astăzi, aici, pe So
meș. măcar o remiză. Pentru că 
a început foarte bine jocul și pen
tru că adversarul său nu reușea 
tina din partidele sale fericite. S.C. 
Bacău nu l-a avut însă pe Ghiță, 
(tholb între * • 1
față, total 
nu (ratează 
min. 57) și 
52. se afla
Dincolo, studenții clujeni, deși nu 
s-au bucurat de o personalitate ca 
DembrovsChi, au muncit mult șl au 
știut să speculeze greșelile unui ad
versar învins de el însuși, psihologic. 
Azi, la Cluj, S.C. Bacău a trecut 
OS lingă prima sa remiză din acest 
campionat.

făcut C.S.M. Reșița în compania 
unui asemenea partener, incapabil 
să-i pericliteze poarta ? Și-a făcut 
joCul obișnuit, cu Beldeanu în pos
tură de dispecer, cu Voinea pen- 
dulînd în zona mediană, cu lansări 
ale extremelor sale iuți, dintre care 
doar Florea și-a onorat astăzi car
tea de vizită. Menționăm, totuși, 
că acest tipar al C.S.M.-Ului a fost 
mai șters ca altădată, poate și din 
cauza apetitului compdnettțilot* sâi 
de a răspunde cu fault (în special 
în prima' repriză) la făuturile bra
șovenilor. Din păcate, faulturile au 
fost o caracteristică dominantă a 
acestei partide, după evidența noas
tră ele cifrindu-se la 37 comise 
de Steagul roșu și 16 săvîrșite de 
C.S.M. Reșița.

Fazele la poarta lui Adamache 
au fost numeroase, dar neîncărcate 
de o tensiune specială. Le mențio
năm pe cele mai deosebite, în or
dine cronologică : min. 1. Naghi 
degajează de pe linia porții la șu
tul Iui Florea; min. 26, Voinea 
expediază în gol, de la 18 m o 
minge pasată de Florea; min. 54, 
Voinea ratează în careu ; tiliri. 60, 
șutează Florea, Adamache respinge 
în bară, balonul revine Iui Pușcaș, 
cate înscrie; min. 71, Florea și 
Voihea se stihgherese reciproc, în 
apropierea porții, și mingea tide 
parcă de ei, ieșind în atit. Steagul 
roșu a construit o singură acțiune 
de valoare, pe traseul Șerbănoiu — 
Jambor, eșuată prin intervenția lui 
Pușcaș. Suprapusă pe fondul sărac 
al evoluției sale, a semănat cu o 
floricică într-un cîmp de scaieți.

.tivan, ieșit în cale, șl a înscris 
calm. Moment greu pentru gazde, 
dar depășit Cu brio. „Bătrînul 
Surdan și omniprezentul pe tot 
terenul Lața au dat semnalul 0- 
fensivei dezlănțuite a Politehni
cii care în minutele următoare au 
asediat pur și simplu careul oas
peților. In min. 17, Floareș a șu
tat formidabil în bara transver
sală ratând o mare ocazie. Șase 
minute mai tîrziu a survenit eta
larea, BUNGAU transformînd im
pecabil, cu șutul său violent, o !o- 
vitură liberă de la circa 29 metri 
de poarta lui lordache.

Repriza a doua a început pe o 
ploaie torențială. „Poli“ a reluat 
atacurile, dar Steaua s-a apărat 
calm și a contraatacat rapid, a- 
tacanții producînd mari emoții 
celor doi portari, Spi'e sfințitul 
meciului ploaia se întețește și mai 
mult. Do sus din tribune, abia se 
mai vede ceea ce se petrece pe 
teren. Iar pe teren se petrec lu
cruri demne de laudă, jucătorii 
evoluînd tot timpul cu o mare 
dăruire și ambiție. în această par
te a doua a meciului „Poli" ar 
fi putut înscrie golul victoriei în 
min. 50 (șut Dașeti blocat de Tor- 
dache), min. 56 (bară a lui Sur- 
dan) și min. 86 (la o neatenție a 
lui Sameș). La rîndul ei și Btemia 
a avut citeva zVicrtlri frumoase în 
min. 53, 74 și 80. încheiate cu su
turi puternice la poarta lui Ji- 
van.

Stadion 1 Mai; teren alunecos; tim” 
ploios; spectatori, aproximativ ?.3 000. 
Aii inareât : NASTASE miin. 9) și 
BtJNGAU (min. 23). Raport de cor- 
nere 9—3. Rapqrtul șuturilor la poar-» 
tă 20—12 (pe spațiul porțiy 12—5).

POLITEHNICA : .«VAN — Midc, 
PĂLTINIȘ AN, ArnâUtu. POPA — 
SURDAN (Jliin. 78 ȘelUopu), Mehe
dinții — Floare? (mm. 63 Pîrvu), 
LAȚA. Dașcu. BUNGAU.

STEAUA : lordăche — SÂTMA- 
REANU. Smarândache, SAMES, N. 
IONESCU — Dumitru. ION ION — 
Pantea, Răducanu, NASTASE, Tătaru 
(ffiUi. 63 Radii).

A arbitrat V, TOPAN (Ciul) 
*★**. ajutat la linie de I. Chirii.I 
și V. Gligorescit (ambii din Ploiești).

Cartonașe galbene : Surdan, Ion 
Ion șl Bungău.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 1—1 (0—0).

Ion CUPEN

MIERCURI, ACTUL DOS
AL CUPELOR EUROPENE

buturi, dar i-a avut în 
neinspirați pe Muntea- 
ca intr-o miuță și în 

Băluță cel care. în min. 
într-o poziție ideală.

Mircea M. IONESCU

ATLETICO MADRID A ȘI SUSȚINUT DOUA ANTRENAMENTE 
ÎN CAPITALA. Adversăra dinămoviștilor bucureșteni, miercuri, în turul 
doi al „Cupei campionilor europeni”, a sosit vineri la București. Antre
norii Lorenzo și Peiro s-au deplasat la Cfaiova pentru a studia mai în
deaproape jocul elevilor lui Nelu Nunweiller. Fotbaliștii madrileni au 
susținut două antrenamente pe stadionul Dinamo, sîmbătă și duminică.

Aseară au sosit de la Zagreb și jucătorii lui Atletico Madrid, cottU 
ponenți ai reprezentativei Spaniei care, așa cum se știe, a evoluat, ieri 
în compania selecționatei Iugoslaviei, într-o partidă cbntînd pentru pre
liminariile C. M.

UNIVERSITATEA CRAIOVA PLEACA ASTAZI LA LiEGE. !n cursul 
acestei dimineți, fotbaliștii echipei Universitatea Craiova pleacă pe calea 
aerului în Belgia, unde miercuri Vor susține prima întâlnire din litrul doi 
al Cupei U.E.F.A., avînd ca adversară formația Standard Lifege. Sosiți 
duminică Ia prînz în Capitală ei au vizionat în cursul aceleași zile meciul 
de campionat Sportul studențesc — C.F.R. Cluj. Antrenorii C Cernăianu 
și C. Oțet deplasează următorul lot de jucători. Manta, Oprea, Niculescu, 
Deseliiicu, Boc, Bădin. Velea, Strimbeanu, Niță, Ivâtî, Bălăci, Țarăitlilgâ, 
Bălan, Oblemenco, Marcu și Ștefănescu. 0

Sosisea la Liege este prevăzută în jurul orei 18. Mîine ck;pă amiaz^ 
crajovenii vor efectua un antrenament de acomodare,



ÎN ETAPA A 3-a A DIVIZIEI A DE JUDO

Meciuri viu disputate în Capitală, surprize la Arad
Cel# U echipe de Judo caro acti

vează In divizia A au auiținut, «îm
bată ți duminică, partidele progra
mate de etapa a treia a campiona
tului. Majoritatea formațiilor și-au 
disputat șanselo In «Miile bueureștene 
Giuleștt și Dinamo, iar patru dintre 
ele au concurat la Arad, Iată elteva 
amănunte despre confruntările aces
tei etape.

Firește, no vom referi mal fntll 
la meciurile ce au avut loc strri- 
bătă, în «ala clubului Rapid. în pri
ma partidă au fost opuse echipele 
RAPID și UNIVERSITATEA CLUJ. 
Duelul inaugural dintre A. Chiriac 
și R. Olteanu (cat. 63 kgy a luat 
sfîrșit în mai puțin de un" minut, 
prin finalizarea excelentă a unui ne
cruțător procedeu tehnic (sode-tzuri- 
komi-goshi) la capătul căruia stu
dentul clujean Remus Olteanu a ob
ținut ippon-ul. La următoarele trei 
categorii, însă, giuleștenii au reușit 
să iasă învingători : Gh. Vasile (cat. 
70 kg) b. yusei-gachi Șt. Vodă, V. Bi- 

’deac (cat. 80 kg) b.y. A. Pooson și 
Gh. Boșcu (cat. 93 kg) b. ipp. (min. 
2) C. Clit. în final : 3—2 pentru Ra
pid. (La cat. grea FI. Sandu nu s-a 
prezentat).

în continuare, pe salteaua de con
curs s-au prezentat formațiile DI
NAMO BRAȘOV și A.S.A. TG. MU
REȘ. După cum era de așteptat, di- 
namovistii — dintre care multi fac 
parte din loturile republicane — au 
obținut victoria la scor (4—1), dar 
mult mai greu de cum s-ar părea. 
St. Pop (cat. 63 kg) a fost hărtuit 
de M. Stan de la începutul și pînă 
Ia gongul final al partidei, cînd a 
ieșit învingător la limită. Cunoscu
tul judoka M. Notopol (cat. 70 kg), 
a fost, de asemenea, tinut în „sah“ 
tot timpul de către Șt. Nagy, cîști- 
gînd, în cele din urmă, prin yusey- 
gachl, iar I. Ianoși (cat. 80 kg) a 
fost surprins, în min. 5, de curajo
sul tînăr Tr. Balaban cu un procedeu 
tehnic (harai-goshi) finalizat pe par
tea stingă și nu pe dreapta, așa 
cum se obișnuiește, fiind nevoit să 
accepte ippon-ul. La ultimele două 
categorii brașovenii D. Alexandru si
L. Pali și-aii depășit adversarii (C. 
Nicolau și, respectiv, I. Csep) prin 
Ippon.

Deosebit de echilibrată a fost con
fruntarea dintre RAPID și A.S.A. 
Oaspeții au luat un avantaj de două 
puncte. prin victoriile realizate de
M. Stan și Șt. Nagy, dar speranțele 
Rapidului erau puse în concurenții 
săi de la celelalte trei categorii. Și, 
Intr-adevăr. V. Bideac (cat. 80 kg) 
și FI. Sandu (cat. 93 kg) au justifi
cat așteptările. A fost, însă, sufi
cient ca cel de al treilea, Gh. Boșcu 
— pînă nu de mult timp neînvins 
de nici un adversar — să piardă par
tida sa cu C. Nicolau pentru ca fi

lon Barac (Politehnica București) a obținut o frumoasă victorie prin ippon 
în partida cu Aurel Gîrbea (Șc. sp. Unirea Iași)

fihipa giuleșteană, la rîndu-i, să fie 
întrecută cu 3—2.

DINAMO BRAȘOV și UNIVERSI
TATEA CLUJ, au terminat repede 
conturile. Brașovenii M. Notopol, I. 
Ianoși și L. Pali au realizat victorii 
prin ippon, iar D. Alexandru prin 
yusei-gachi. Doar Șt. Pop a fost în
vins de R. Olteanu și astfel Dinamo 
Brașov a întrecut Universitatea 
cu 4—1.

în reuniunea de duminică dimi
neața, ce a avut loc în sala Dinamo 
din Șos. Ștefan cel Mare, formația 
clubului gazdă a depășit categoric 
atît pe UNIVERSITATEA CRAIOVA 
cît și pe ȘC. SP. UNIREA IAȘI cu 
4—1. Cele mai frumoase partide le-au 
realizat I. Lazăr (cat. 80 kg), C. Sau- 
ciuc și Gh. Nache (cat. 93 kg).

Apoi, POLITEHNICA BUCUREȘTI 
a obținut puncte prețioase pentru 
configurația clasamentului, întrecînd 
pe Șc. sp. Unirea Iași cu 3—2 și pe 
Universitatea Craiova cu 4—1. Con
fruntarea cu formația ieșeană a stat 
sub semnul echilibrului pînă la me

ciul de la categoria grea, (cînd re
zultatul era egal, 2—2), meci ce a 
decis victoria Politehnicii, în urma 
succesului pe care Silviu Alexan- 
drescu l-a repurtat în fața lui Du
mitru Nichifor, primind decizia de 
yusei-gachi.

Costin CHIRIAC

ARAD, 21 (prin telefon). — între
cerile celor patru formații progra
mate în localitate au avut loc în sala 
Politehnica. Formația arădeană UNI
REA (fostă Vagonul) a realizat o 
mare surpriză, întrecînd pe lidera 
clasamentului Universitatea București 
cu 3—21 într-o altă partidă ea a 
dispus și de Constructorul Miercurea 
Ciuc cu 4—1. O altă surpriză a con
stituit-o și faptul că Universitatea a 
fost învinsă și în partida cu I.E.F.S. 
(2—3). Tot cu 3—2 I.E.F.S. a cîștigat 
și în fața Constructorului M. Ciuc.

Ștefan Iacob. coresp, județean

1 PARTIDE SPECTACULOASE
FEDERAȚIEI1*

i IN PRIMA ETAPA A RETURULUI
led au fost reluate întrecerile în 

„Cupa Federației", cu participarea 
echipelor din seriile a II-a și a 
III-a, urmînd ca întîlnirile din 
prima grupă să se dispute înce- 
pînd de duminică. Iată cîteva a- 
mănunte :

DINAMO — VULCAN. Progra
mată pe terenul Steaua, partida a 
dat cîștig de cauză formației di- 
namoviste care, cu toate că a evo
luat fără cîțiva dintre jucătorii de 
bază, selecționați în lotul național, 
a știut să găsească cele mai bune

mijloace pentru a depăși apărarea 
echipei Vulcan. Rugbyștii antrenați 
de R. Drăgușanu au manifestat un 
plus de vivacitate, de coeziune în 
realizarea acțiunilor de atac. De 
altfel, ei au dominat majoritatea 
timpului —, înaintarea dovedîndu-se 
a fi penetrantă. Vulcanul, care în 
campionatul trecut a avut o evolu
ție mult apreciată, nu mai dă do

REZULTATE TEHNICE

CAMPIONATUL DE CONCURS
COMPLET LA CĂLĂRIE

0. RECER (Dinamo)

Seria a Il-a Dinamo — Vulcan 
SO—0 -Ț3—0), Rulmentul Bîrlad
— GriVița roșie 14—14 (14—14).

Seria a III-a: Farul Constanța
— Gloria București 29—0 (10—0), 
Chimia Năvodari — Sportul stu
dențesc 9—9 (3-9).

Șl D. LONEANU (Steaua)
ULTIMII UAtlPIONI

LUGOJ. 21 
corespondentul 
disputarea ultimei probe, obstacole, 
din cadrul etapei finale a campio
natului de concurs complet, sezo
nul competițional de călărie a luat 
sfîrșit.

Duminică după amiază au fost 
desemnați ultimii campioni, titlurile 
fiind cîștigate de Oscar Recer (Di
namo), la categoria ușoară, și Du
mitru Loneanu (Steaua), la catego
ria mijlocie.

Proba de obstacole nu a mai pro
dus nici o modificare în fruntea 
ierarhiei, deși atît Oscar Recer cu 
Banchet, cît și sibianul Dumitru 
Roșea cu Saray, care se aflau pe 
primele locuri, au 
cite 10 p pentru 
colelor.

CLASAMENTE 
goria ușoară : O. 
chet -J- 33,2 p — campion repu
blican, 2. D. Roșea cu Saray + 19,5 
p, 3. Al Bozan cu Cerbu + 17,1 p ; 
categoria mijlocie : 1. D. LONEANU 
cu. Atlas + 59,1 p, 
Petrișor + 47,9 p ; 
cu Valchir — 22,9 
DINAMO + 47,8 p, 
+ 36,6 p, 3. A.S.A.

(prin telefon, de la 
nostru). — Odată cu

fost penalizați cu 
doborirea obsta-

FINALE: cate- 
RECER cu Ban-

2. O. Recer cu
3, Eug. Ionescu 
p ; echipe : 1.
2. C.S.M. Sibiu 
Cluj —32,7 p.

Gavril IGNEA

(DOSUL INTEDNATIONAL

DE LA DEL6DAD
I BELGRAD, 21 
de-a 24-a ediție 
cros internațional „Eliberarea ora
șului Belgrad" s-a încheiat cu vic
toria sportivului englez Roger 
Clarke, care a parcurs traseul, în 
lungime de 5 000 m, în 15:10,2. Pe 
locurile următoare s-au clasat ce
hoslovacul Stanislav Hoffmann — 
15:12,4, sovieticul Iuri Aleksașin — 
15:14,2, iugoslavul Petar Svet — 
15:19 și italianul Giuseppe Ardizone 
— 15:22,2.

Concurentul român Nicolae Du
mitru a ocupat locul 26 cu timpul 
de 16:11.

La startul cursei desfășurată în 
nocturnă, pe străzile capitalei iu
goslave, au fost prezenți 58 de atleți 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Fin
landa, Italia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și Iugoslavia.

(Agerpres). — Cea 
a tradiționalului

TURNEE DE ȘAH
• ALEXANDRA HtCOLAU CONDUCE LA „mWIULIlf' FEMININ • V. CIOCIlîEA

CONCURS INTERNATIONAL DE LUPTE 
GRECO-RflMAHE IN POLONIA

MADRID 21 (Agerpres). — în 
neul interzonal feminin de 
care se desfășoară , la Caile Galdana 
de Ferrerias (Insula Minorca), după 
14 runde continuă să conducă în cla
sament Alexandra Nicolau (Româ
nia) și Hardston (Anglia), cu cîte 
91/, puncte fiecare. In runda a 
14-a, cele două lidere au remizat 
partidele susținute cu 
(U.R.S.S.) ’
(Ungaria). 
Veroczi 
(S.U.A.) 1—0; Aleksandria (U.R.S.S.)
— Jovanovici (Iugoslavia) 1—0 ; 
Șui (U.R.S.S.) — Lazarevici (Iugo
slavia) 1—0 ; Kozlovskaia (U.R.S.S.)
— Baumstark (România) remiză ; 
Ferrer (Spania) — Aronson (S.U.A.) 
remiză.

tur- 
șah,

Konopleva 
și, respectiv. Karakas 
Alte rezultate ale rundei i 
(Ungaria) — Donnelly

★
în prima rundă în turneul inter

național de șah masculin de la 
Novi Sad, maestrul român Victor 
Ciocâltea l-a învins în 27 de mutări

TOM OKKER CIȘTIGA TURNEUL
DE TENIS DE

de prevăzut, dupăAșa cum era 
victoria repurtată în semifinale de 
Tom Okker asupra lui Ilie Năstase, 
turneul internațional de tenis de 
la Madrid a fost cîștigat de jucă
torul olandez. în finală, Tom Okker 
'a dispus însă destul de greu de ju
cătorul chilian Fillol, cu 4—6, 6—3, 
6—3, 7—5.

în finala 
(R.F.G.) a 
Gourdal cu

feminină, Helga Hoesl 
întrecut-o pe Michelle 
6—1, 6—2.

în ' semifinalele turneului de la 
New Delhi, australianul Mal An-

★
Finala turneului de la Manila 

se va disputa între doi jucători 
australieni : Ross Case și Geoff 
Masters. în semifinale, Ross Case 
a reușit o surprinzătoare victorie 
cu 6—4, 6—4 în fața cunoscutului 
său compatriot John Newcombe, 
marele favorit al concursului.

AGENDA SAPIVÎIMI

pe iugoslavul Marjan. Alte rezul
tate î Adorian — Szilaky 1—0 ; Bul- 
jovici — Gyozo 1—0. Restul parti
delor s-au întrerupt.

★
După 13 runde, în campionatul 

unional de șah se menține lider 
fostul campion mondial Boris Spas
ski. cu St/,# puncte și o partidă în
treruptă în poziție favorabilă. Re
zultate din runda a 13-a i Sveșnikov 
— Petrosian 0—1 ; Karpov — Polu- ■ 
gaevski remiză; Smîslov — Gheller 
0—1 ; Savon — Averkin remiză ; 
Keres — Grigorian remiză.

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — în 
localitatea poloneză Dembice s-a 
desfășurat un concurs intrenațional 
de lupte greco-romane, la_care au 
participat sportivi " '
Cehoslovacia, R. F. 
Polonia.

Iată cîștigătorii la 
tegorii de greutate : 
kg : Borisov (Bulgaria) ; categ. 52 
kg: Mihalik (Polonia) ; categ. 57 
kg : Binev (Bulgaria) ; categ. 62 kg : 
Lipenj (Polonia) ; categ. 68 kg : 
Kazimej (Polonia) ; categ. 74 kg : 
Apostolov (Bulgaria) ; categ. 82 kg : 
Kasperowicz (Polonia) ; categ. 90 
kg : Nikolov (Bulgaria) ; categ. 100 
kg : Skszidlewski (Polonia).

din Bulgaria, 
Germania și

diversele ca- 
categoria 48

derson (în
l-a învins 
americanul 
tîlni în finală pe Vijay Amritraj 
(India).

vîrstă de 38 de ani) 
cu 5—7, 6—3, 6—4 pe 
Mike Estep și-l va în-

LA MADRID
«W

în cursa ciclistă de șase zile de la Dortmund, după primele 24 de ore 
conduce cuplul Merckx, Sercu (Belgia) pe care-i vedeți in imagine, cu 
45 de puncte, urmat de Haritz (R.F.G.), Pijnen (Olanda) 34 puncte, 
Schulze, Renz (R.F.G.) 32 puncte Telefoto: A.P.-AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX . TELEX„Zilele filmului sportiv", la Oberhausen 
(R.F.G.) și simpozion asupra „utilizării 
mijloacelor audiovizuale în sport".
Turnee pentru Marele Premiu — F.I.L.T., 
la Teheran și Praga.
Concurs internațional de spadă, dotat cu 
trofeul „Challange Diez de Rivera", la 
Madrid.
Concursul de maraton ^Trofeul Frus 
Kogozski", la Novi Sad.
Primele meciuri ale turului n în cele 
trei competiții europene intercluburi ;
R. F. Germania — Danemarca (selecțio
nate „Under 23"), în Campionatul euro
pean de tineret.
Campionatele europene feminine, 
Londra.
Turneu internațional, la Viena.

Raliul Spaniei.
Campionatul național de maraton
S. U.A. la VVelkyn Garden City.
Australia — Coreea de Sud, meci tur al 
finalei zonei Asia — "Oceania a prelimi
nariilor C.M., la Sydney.

Cursa Paris — Tours ; 
d’or de France", pentru amatori, 
Chamblis.
Concurs internațional de maraton, 
Budapesta.

22—26

22—28 TENIS

22— 1 XI SCRIMA

22 ATLETISM

24 FOTBAL

26—27 GIMNASTICA

26—28 VOLEI 
AUTO

27 ATLETISM

FOTBAL

28 CICLISM

ATLETISM

La Ciudad de Mexico s-a desfășurat în- 
tîlriirea internațională amicală de volei 
dintre selecționatele feminine ale 
U.R.S.S. și Mexicului. Voleibalistele so
vietice au terminat învingătoare cu sco
rul de 3—0 (15—10, 15—12, 15—5).

B.M.W."), care a parcurs 224 km în 
lh 24:40 cu o medie orară de 157,789 km. 
Pe locul secund s-a clasat italianul Vitto
rio Brambilla („March B.M.W.") — 
11125:10,6, urmat la trei ture de elveția
nul Jo Vonlanthen („Ford"). Suedezul 
Ronnie Peterson și vest-germanul Jo
chen Mass, doi dintre favoriții compe
tiției, au fost siliți să abandoneze din 
cauza unor defecțiuni tehnice.

In primul meci al turneului internațio
nal masculin de volei de la Rio de Ja
neiro, selecționata de tineret a U.R.S.S. 
a învins cu scorul de 3—1 echipa Ceho
slovaciei. Intr-un gjt joc, formația Bul
gariei a întrecut cu 3—0 echipa Japo
niei.

ȘIE. Meciul a fost foarte specta
culos, ambele echipe acționînd des
chis, cu șarje pe treisferturi. De 
asemenea, am remarcat faptul că 
toți jucătorii s-au străduit să evo
lueze cît mai bine, efortul lor fi
ind, deseori, răsplătit cu aplauze de 
numeroșii spectatori. Au marcat: 
Bițu (2), T. Ciorici, Rainea (transf.) 
pentru gazde, respectiv Măcăneață, 
Sabău, Vlad, Țibuleac (transf.). 

* Foarte bun arbitrajul prestat de
V. Moraru, antrenorul oaspeților, 
care a oficiat în lipsa arbitrului 
delegat. (E. SOLOMON, coresp. ju
dețean)

CHIMIA — SPORTUL STUDEN
ȚESC. Joc foarte disputat, în care 
studenții au condus în permanență, 
dar au fost egalați spre final de 
tînăra echipă a chimiștilor din Nă
vodari. Au înscris : Chiciu (încerc.), 
Grosu (l.p., transf.) pentru gazde, 
respectiv Iordănescu (2 l.p.) și Că- 
lărașu (drop.). A condus P. lones- 
cu. (C. POPA, coresp. județean)

FARUL — GLORIA. După un 
start ceva mai slab, constănțenii 
s-au impus, cîștîgînd categoric. Ju
cătorii bucureșteni, foarte tineri, 
nu au rezistat decît primele 30 de 
minute, fiind depășiți fizic și teh
nic. Au marcat: Mușat (2 încerc.), 
Varga (încerc.), Crăciun (încerc.), 
Holban (încerc., transf.), Cristea 
(drop., transf.), Olteanu (transf.). A 
arbitrat: T. Witing. (P. CORNEL, 
— coresp.)

la

al

„La flâche 
la

la

Celebrul cuplu de patinaj artistic, Lud
mila Belousova și Oleg Protopopov, va 
evolua în cadrul ansamblului de balat 
pe gheață-al orașului •Leningrad. ln<-pri- 
mul spectacol) foștii campioni mondiali 
și olimpici vor prezenta 
din „Lacul lebedelor".

Boxerul filipinez Ben Villaflor este noul 
campion mondial la categoria semiușoa- 
ră. în meciul disputat la_ Honolulu, Vil
laflor l-a învins prin 
priză pe deținătorul 
Kuniaki Shibata.

K.o. in prima re- 
titiului, japonezul

un fragment

automobilistică
circuitul

Cursa internațională
(formula II), desfășurată pe 
de la Vallelunga, a fost cîștigată de pi
lotul francez Jacques Coulon („March

baschet Partizan 
turneul In Filipine 
o selecționată lo-

Echipa masculipă de 
Belgrad și-a încheiat 
jucînd la Manila cu _______ ,---------
cală. Baschetballștii iugoslavi au termi
nat învingători cu scorul de 93—85 
(41—50). Din cele 6 partide susținute în 
cadrul acestui turneu, echipa iugoslavă 
a ciștlgat patru și a pierdut două.

Un nou atac — nefinalizat — al echipei Standard Liege, prin Lambrichts 
(in stingă) la poarta lui Racing White. (Imagine din derbyul campionatu

lui belgian: Standard — Racing White 0—2)

IN PRELIMINARIILE C.M.

IUGOSLAVIA-SPANIA 0-0

aceeași vitalitate, so- 
foarte multe greșelimulte, 

tactice.
primă repriză mai echi- 
care dinamovîștii nu au 
înscrie decît o singură 
Dăiciulescu (drop.), sco

Și 
o 
în

vadă acum de 
mițînd 
tehnice

După 
librată,
reușit să 
dată prin 
rul s-a majorat ca urmare a în
cercărilor realizate de Coravu, Io- 
niță și Baciu, una transformată de 
Bidirel, autor și al unei lovituri de 
pedeapsă. A arbitrat: G. Eftimes- 
cu. (Em. F.)

RULMENTUL — GRIVIȚA RO-

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag l)

penalty și scorul de 3—2 avea să 
consfințească o ușoară superiori
tate a feroviarilor.

Al treilea „sfert" a readus în ta
băra dinamovistă optimismul , da
torită vole-ului de kinogramă al lui 
D. Popescu, după un pas excelent 
de la Lazăr, și după o cursă im
petuoasă a lui Novac încheiată cu 
un șut violent (Slăvei a fost neatent 
și mingea i-a trecut pe sub braț), 
cu care dinamovistul și-a răscum
părat toate greșelile făcute în a- 
cest turneu final. Scorul a devenit 
4—3 pentru Dinamo în numai 80 
de secunde și rolurile s-au inver
sat în apă. Acum feroviarii au fost 
cei ce au început să se năpustească

DIVIZIA A LA POPICE

0 ETAPA FAVORABILA GAZDELOR
campionatului 
s-au înregis-

lii etapa a IV-a a 
diviziei A ia popice 
trat următoarele rezultate tehnice

FEMININ 
Seria Sud

în meci restanță contînd pentru 
etapa I : Hidromecanica Brașov — 
Voința Cluj 2267—2380 pd.

MASCULIN
Seria Sud

PetrolulVoința București
Băicoi 2398—2226 pd

Gloria București — Voința Con
stanța 2535—2217 pd

Laromet București
Brașov 2401—2174 pd

Rapid București — Cetatea Giur
giu 2272—2190 pd

Voința Galați — Voința Ploiești 
2348—2313 pd

orbește spre poarta sobrului Fră- 
țilă și cu asemenea tentative ei nu 
au mai reușit decît un gol din pe
nalty (I. Slăvei) acordat destul de 
ușor de arbitrul M. Ștefănescu : 
4—4.

In ultimele minute Dinamo a ju
cat cu maximă precauție, în func
ție de rezultat, iar jucătorii Rapi
dului au încercat să simuleze faul
turi, să intre cu minge cu tot în 
poarta adversă. Arbitrul meciului 
nu s-a lăsat însă înșelat și tabela de 
marcaj nu a mai cunoscut nici o 
modificare. Și cînd nimeni nu se 
mai aștepta, iar suporterii dinamo- 
viștilor savurau deja succesul e- 
chipei lor favorite în tribună, Nas- 
tasiu, aflat la cîțiva metri de poarta 
lui Slăvei nu și-a asumat riscul 
unui șut, dar nici nu a pasat 
coechipierilor săi liberi în fața bu
tului advers, iar arbitrul l-a sanc
ționat cu joc pasiv. Mai rămăse
seră însă doar trei secunde și cei 
trei rapidiști lăsați singuri lingă 
poarta lui Frățilă nu au mai avut 
timpul necesar pentru a marca go
lul victorios...

M. Ștefănescu a condus autoritar, 
cu unele greșeli formațiile : DINA
MO : FRĂȚILA — ZAMFIRESCU, 
NASȚASIU, D. Popescu, Novac, 

Rus, Popa, M. Popescu ; 
F. Slăvei — Țăranu, Bar- 
Schervan, C. RUSU, 
Băjenaru, Olac.

...Șl GAZDELE PIERD IN MARE
ZAGREB, 21 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). „Jocul de
ceniului", așa cum l-au numit iu
bitorii de fotbal din Iugoslavia, a 
deziluzionat pe cei 75 000 de spec
tatori prezenți pe stadionul „Maxi- 
mir“ din Zagreb, ca și pe nume
roșii telespectatori. Gazdele, jucînd 
foarte slab, nu au putut obține 
victoria așteptată, pierzînd în acest 
fel în mare parte din șansele de 
calificare pentru turneul final al 
C. M. După felul cum s-a desfă
șurat partida, echipa iugoslavă se 
poate declara mulțumită cu acest 
0—0, pentru că în jocul nervos, 
neordonat al ambelor formații, 
spaniolii s-au comportat mai a- 
proape de așteptări, ei avînd chiar 
mai multe ocazii de a înscrie, 
printre care și o bară, în min. 76,

MĂSURĂ ȘANSELE DE CALIFICARE

Metrom

Seria Nord

Constructorul Galați
Ploiești 5256—4661 pd

Voința București — Rapid Bucu
rești 5079—4956 pd

Petrolul Ploiești — Gloria Bucu
rești 5251—5039 pd

Constructorul București — 
căra Cîmpina 4882—4872 pd

Rafinăria Teleajen Ploiești
Victoria Bod 4918 — 4595 p d

Seria Nord

Dacia

Fla-

lazăr,
RAPID :
tolomeu,
SLAVEI,

Ultimele
Locurile

(0-1. . _ _................... ... ___
Progresul Buc. 8—5 (1—1. 3—2, 1—1, 3—1).

Clasament :
15 11 2
15 11 2
15 6 0
15 0 0 15

I.

rezultate din turneul final
1—4 : Dinamo — Rapid 4—4 

2—2. 2—1, 0—0); Voința Cluj —

2
2
9

ClujC.F.R. Tg. Mureș — Voința 
2377—2468 pd

Voința Tg. Mureș — Voința 
diaș 2387—2152 pd

U T. Arad — Dermagant 
Mureș 2328—2114 pd

C.S.M. Reșița — Hidromecanica 
Brașov 2432—2341 pd '

Voința Oradea — Voința Craiova 
2408—2429 pd

Me-

Tg.

C.F.R. Timi-Electrica Sibiu — 
șoara 5127—4802 pd

Minaur Baia Mare •
Mureș 4696—4439 pd

I. C. Oradea — 
5233—5167 pd

Lemnul Satu Mare 
trila 4782—4762 pd

C.F.R. Tg. Mureș — Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii 5266—5081 pd.

— Voința Tg.

Voința Cluj

Jiul Pe-

(1-1, 2-1,

1. Dinamo
2. Rapid
3. Voința
4. Progresul

Locurile 5—8 : 
nica Cluj 6—5 
Larul Buc. — 
0—1,0—0).

106— 49 24 
82— 50 24 
79— 99 12 
40—109 0

Unirea Arad — Politeh- 
(1—3, 1—1, 3—0, 1—1); Șco- 
I.E.F.S. 3—3 " '

Clasament :
5. Politehnica 6 4 0 2 26— 22 8
6. Școlarul 6 3 1 2 33— 27 7
7. I.E.F.S. 6 3 1 2 28— 22 7
8. Unirea 6 1 0 5 19— 35 2
Locurile 9—12 :: Crișul Oradea — Mure-

șui Tg. Mures 9—4 (2—1, 3—0, S!-0, 1—3);
Olimpia Oradea — Ind. linei Timișoara
5—5 (£—1, 0—2. 0—0, 2—:2).

Clasament :
9. Crișul 15 15 0 0 137— 47 30

10. Mureșul 15 5 2 8 66— 82 12
11. Olimpia 15 4 2 9 52— 81 10
12. Ind. linei 15 3 2 10 54— 99 8

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE...

prin Roberto Martinez. Echipa iu
goslavă a atacat confuz, iar oca
ziile din min. 30, 53 șif 68 nu au 
putut satisface speranțele. Selec
ționata Spaniei și-a atins țelul 
propus, a obținut egalul dorit și 
acum așteaptă destul de liniștită 
ziua de 19 decembrie și ultimul joc 
al grupei a VII-a, de la Atena, 
fiind puțin probabil ca în partida 
Grecia — Iugoslavia oaspeții să 
cîștige la o diferență de 3 goluri. 
Arbitrul austriac Linemayr a con
dus excelent următoarele formații :

IUGOSLAVIA : Măriei — Krivo- 
kucea, Boghicevici — Pavlovici, 
Katalinski, Vabeț — Bjekovici, 
Acimovici, Bajevici, Jerkovici, 
Oblak.

SPANIA : Iribar — Sol, Benito 
— Uria, J. Martinez, Costas — R. 
Martinez, Claramunt, Garate, A- 
sensi, Valdez.

DUȘAN BUGARIN
Iată clasamentul grupei a VII-a 

europene :

BELGIA: STANDARD —
ÎNVINSA ACASĂ CU 2—0

Derbyul etapei a VIII-a a cam
pionatului belgian s-a disputat la 
Liege. între formația locală Stan
dard și liderul actual al clasamentu
lui, Racing White de Molembeek. 
Standard Liege, lipsită de interna
ționalii Piot, Thissen, Van Moer și 
a iugoslavului Rora. suspendat, a 
fost învinsă cu 2—0 ! Scorul l-au 
deschis oaspeții, prin Koens (min. 
13), după care echipa locală a con
traatacat viguros dar înaintașii săi 
nu au putut să înscrie. Apoi rezul
tatul a devenit 0—2, oaspeții înscri
ind din nou, în min. 80. Cîteva mi
nute mai tîrziu. Standard ratează 
prin Bukai o lovitură de la 11 m. 
Standard Liege a aliniat , formația ■ 
Brkljacici — Gerets. Dewalque. Jeck 
(Beurlet), Dolmans — Govaerts 
(Semmeling), Takaci — Lambrichts, 
Musovici, Bukai, Henrotay.

în clasament i 1. Racing White — 
12 p, 2. S.C. Anderlecht — 11 p, 3. 
F.C. Malines — 11 p, 4. S.K. Beveren 
— 10 p, 5. Standard Liege — 9 p.

R. D. GERMANĂ : TREI ECHIPE
LUPTĂ PENTRU LOCUL I

Etapa a 9-a a campionatului s-a 
încheiat cu următoarele rezultate t 
Dynamo Dresda — Dynamo Berlin 
1—1 ; F.C. Frankfurt pe Oder — 
Sachsenring Zwickau 1—1; Wismut

Aue — Rotweiss Erfurt 0—0 ; Loko
motiv Leipzig — Carl Zeiss Jena 
2—0 ; F.C. Karl Marx Stadt — Che- 
mie Leipzig 3—1 ; F.C. Magdeburg
— Energie Cotbus 1—0 ; Stahl Riesa
— Hansa Rostock 0—2.

Clasament i 1. Carl Zeiss Jena~^- 
14 p, 2. Sachsenring Zwickau — 14\ 
p, 3. F.C. Magdeburg — 14 p.

ANGLIA : LEEDS —
LIVERPOOL 1—0

A 12-a etapă a programat mult 
așteptatul derby, de la Leeds, dintre 
cele mai bune formații ale campio
natului, Leeds United și echipa 
campioană, F.C. Liverpool. Elevii 
managerului Don Revie au izbutit 
să cîștige cu 1—0, prin golul marcat 
în prima repriză de Mick Jones. 
Leeds continuă să fie neînvinsă, 
pierzînd în cele 12 meciuri numai 
trei puncte. Manchester United a 
reușit să întrerupă șirul rezultatelor 
nefavorabile, învingînd cu 1—0, -ț>e 
teren propriu, pe Birmingham City, 
după ce în final Alan Stepney (U- 
nited) a apărat un penalty. Alte re
zultate i Arsenal — Ipswich Town
1— 1, Coventry City — West Ham 
United 0—1 ; Newcastle United — 
Chelsea 2—0, Norwich City — Tot
tenham Hotspur 1—1, Sheffield U 
nited — Manchester City 1—2. Sout
hampton — Stoke City 3—0, Wolver
hampton — Queen’s Park Rangers
2— 4, Everton — Burnley 1—0, Derby 
County — Leicester 2—1, în clasa-

ment i 1. Leeds United — 21 p, 2. 
Burnley — 17 p, 3. Derby County 
— 17 p (ultima cu un joc mai mult 
disputat).

R. F- GERMANIA: SCORURI
RECORD

Etapa a 10-a a campionatului vest- 
german. deși incompletă (două 
jocuri au fost aminate) a înregistrat 
un număr record de goluri i 34 — 
în 7 meciuri I înfrîngerile categorice 
“uferite de Borussia Monchenglad- 
bach și Bayern Miinchen constituie 
surprize de mari proporții i Bayern 
Miinchen pierde cu 4—7 la Kaisers
lautern. după ce la pauză campionii 
conduceau cu 3—1, iar Borussia este 
învinsă cu 6—1 de V.f.B. Stuttgart, 
după o primă repriză care indica 
scor alb (0—0). Iată rezultatele < F.C. 
Kaiserslautern — Bayern Miinchen 
7—4 ; Eintracht Frankfurt — Hertha 
B.S.C. 2—0; F.C. Koln — Rotweiss 
Essen 3—2 ; Werder Bremen — 
Schalke G4 2—1 ; Hannover 96 — 
Wuppertaler S.V. 1—1 ; V.f.B. Stutt
gart — Borussia Monchengladbach 
6—1 ; M.S.V. Duisburg — Fortuna 
Koln 1—3.

Primele clasate ■
4

’. Eintracht Frankfurt
11 7 3 1 26—16 17

2. Borussia Monchengladbach
12 7 3 2 33—22 17

3. Bayern Miinchen
. 12 5 4 3 34—28 14

4. F. C. Kaiserslautern
12 6 2 4 31—27 14

1. SPANIA
2. Iugoslâvia
3. Grecia '

4 2 2 0 8—5 6
3 1 2 0 3—2 4
3 0 0 3 3—7 0

HOTĂRÎRt
Șl RECOMANDĂRI

FĂCUTE DE U.E.F.A.
ISTANBUL, 21 (Agerpres). — 

La Istanbul s-au încheiat lucrările 
Comitetului executiv al Uniunii 
europene de fotbal (U.E.F.A.), des
fășurate în prezența președintelui 
acestui for, Artemio Franchi (Ita
lia). Printre altele, s-a hotărît ca 
meciurile dintre echipele Ajax 
Amsterdam (cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni") și A. C. Mi
lan (cîștigătoarea „Cupei Cupelor") 
să se dispute la 9 ianuarie și 16 
ianuarie 1974, primul joc în Italia, 
iar al doilea în Olanda.

Comitetul executiv a mai făcut 
următoarele recomandări : o inter
pretare corectă și uniformă a regu
lamentului și în special a regulii 
ofsaidului ; sancționarea severă a 
faulturilor comise în careul de pe
deapsă ; combaterea jocului ultra- 
defensiv, a jocului de temporizare, 
care afectează nivelul tehnic, spec
tacolul și sînt considerate ca o 
cauză principală a diminuării inte
resului spectatorilor față de meciu
rile de fotbal.
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