
IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
A AVUT LOC MAREA SĂRBĂTOARE 

POPULARĂ DE LA ZALĂU
în prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, duminică dimi
neața au avut Ioc festivitățile prile
juite de împlinirea a 500 de ani de 
existență documentar atestată a ora
șului Zalău, localitate cu un bogat 
trecut istoric ale cărei destine sînt 
strîns legate de lupta întregului po
por român pentru libertate și pro
gres social, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor sale naționale, de activitatea 
însuflețită ce se desfășoară astăzi 
pentru edificarea socialismului pe pă- 
mîntul patriei.

împreună cu secretarul general al 
partidului și șeful statului român au 
fost oaspeții orașului sărbătorit to
varășii Virgil Trofin și Cornel 
Burtică.

Evenimentul împlinirii a cinci se
cole de existență a orașului, jubileu 
la care participă întreg poporul, a 
constituit o memorabilă dată de re
ferință în activitatea oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri — români 
și maghiari, animați de aceleași gîn- 
duri și năzuințe — consacrată .înde
plinirii obiectivelor Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, înfăptuirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României.

Iată de ce vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a constituit un nou 
omagiu adus istoriei poporului ro
mân, a fost, în același timp, consa
crată înfăptuirii la înălțimea marilor 
cerințe ale vremurilor de astăzi a 
sarcinilor ce revin oamenilor muncii 
din Zalău și județul Sălaj în înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
nostru.

La sosirea la Zalău, secretarul ge
neral al partidului, ceilalți oaspeți 
sînt întîmpinâți de tovarășul Laurean 
Tulai, prim-secretar al Comitetului 
județean Sălaj al P.C.R., de alte ofi
cialități locale.

O gardă militară, alcătuită din 
ostași, luptători ai gărzilor patriotice 
și tineri din detașamentele de pregă
tire pentru apărarea patriei, prezintă 
onorul.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă garda de onoare.

Numeroși locuitori ai orașului, pre- 
zenți la sosirea secretarului general 
al partidului, îl salută cu vibrant en
tuziasm, cu urale și ovații.

In semn de înaltă cinstire și ospi
talitate, primarul Zalăului, Vasile 
Cornea, oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cheia de aur a orașului 
semimilenar.

Pe străzile orașului se află întreaga 
populație a Zalăului, spre a saluta 
pe secretarul general al parti
dului. Ei scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, reafirmîndu-și dragostea și 
recunoștința față de partid- și secre
tarul său general, hotărîrea de a 
milita neabătut pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru continua 
înflorire a României socialiste.

Pe platforma industrială a orașului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
oaspetele colectivului întreprinderii 
de armături industriale din fontă și 
oțel, unitate creată la indicația secre
tarului general al partidului.

Următorul obiectiv al vizitei îl 
constituie Filatura de bumbac, o altă 
nouă unitate industrială a orașului.

Coloana de mașini se îndreaptă' a- 
poi spre centrul civic al orașului.

Edilii invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să viziteze noul lăcaș de 
cultură, clădire concepută într-un stil 
arhitectural modern, în care accentele 
decorative amintesc motivele or
namentale tradiționale ale frumoa
selor construcții populare de pe me
leagurile sălăjene.

Se vizitează expoziția jubiliară 
„Zalău — 500 de ani“ amenajată în 
incinta Casei de cultură, care înfă
țișează, prin numeroase documente, 
panouri și grafice, momentele cele 
mai importante ale istoriei, precum 
și perspectivele de dezvoltare a lo
calității de la poalele Meseșului.

în piața viitorului centru civic al 
orașului s-a strîns aproape întreaga 
populație a Zalăului, precum și mii 
de cetățeni ai comunelor din împre
jurimi, pentru a participa la Aduna
rea populară consacrată aniversării 
a 500 de ani de atestare documentară 
a localității.

Iau parte ca invitați tovarășii : 
Petre Blajovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Bihor, Gheorghe Blaj, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., Adalbert Cri- 
șan, prim-secretar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai guver
nului, deputați în Marea Adunare 
Națională, activiști de partid și de 
stat, oameni de știință, artă și cul
tură.

Români și maghiari, înfrățiți în 
muncă și idealuri, salută cu nesfîr- 
șite urale și aclamații prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu la sărbă
toarea lor, •

Adunarea populară este deschisă 
de tovarășul Laurean Tulai, care — 
în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, români și maghiari 
— adresează secretarului general al 
partidului un călduros bun venit pe 
plaiurile Sălajului, împreună cu 
mulțumiri pentru cinstea ce o face 
orașului participînd la omagierea 
semimileniului său.

Urmează un moment deosebit. To
varășul Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului.,, de Stat, dă citire 
Decretului Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, prin 
care se conferă orașului Zalău, Or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în- 
mînează edililor orașului, în aplau
zele îndelungate ale celor prezenți, 
înalta distincție.

Primarul orașului, Vasile Cornea, 
oferă conducătorului partidului și 
statului, în semn de omagiu, medalia 
jubiliară emisă cu prilejul împlinirii 
a 500 de ani de la atestarea docu
mentară a Zalăului.

A luat apoi cuvîntul Valeria Săl- 
cudeanu, secretarul Comitetului de 
partid al Filaturii de bumbac din 
Zalău, maistrul Szeredai Dezideriu, 
de la întreprinderea de armături in
dustriale din fontă și oțel, profesorul 
Constantin Cobîrzan, secretarul orga
nizației de partid a liceului din loca
litate.

Primit cu îndelungi urale și acla
mații, a luat, apoi, cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată în repe
tate rînduri cu vii și puternice 
aplauze.

în ovațiile celor prezenți, tovară
șul Nicolae Ceaușescu își ia rămas 
bun de la locuitorii orașului ani
versat.

Vizita tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat în județul Sălaj, 
cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani 
de la atestarea documentară a ora
șului Zalău, s-a desfășurat într-o at
mosferă însuflețitoare, de puternic 
entuziasm. Locuitorii Zalăului, ro
mâni și maghiari, și-au reafirmat — 
și cu acest prilej deosebit — pro
fundă lor recunoștință față de partid 
și secretarul său general pentru pro
movarea cu consecvență a politicii 
de dezvoltare economică armonioasă 
a tuturor județelor patriei.
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Divizia A la fotbal - runda nr. 11

UNIVERSITATEA CRAIOVA, ÎNVINSĂ LA Tg. MUREȘ, AȘTEAPTĂ ACUM 
MECIUL UE MIERCURI, DE LA BACĂU, AL RIVALEI SALE CONSTĂNJENE

REZULTATE TEHNICE

POLITEHNICA IAȘI — C.S.M. REȘIȚA 0—0
U. T. A. — SPORTUL STUDENȚESC 2—0 (1—0)
A. S. ARMATA TG. MUREȘ — UNIV. CRAIOVA 3—1 (1—0)
PETROLUL — RAPID 1—1 (0—1)
C.F.R. CLUJ — POLITEHNICA TIMISOARA 1—0 (0—0)
STEAGUL ROȘU — JIUL 1—0 (1—0)
DINAMO — „U" CLUJ 0—1 (0—1)
STEAUA — F. C. ARGEȘ 0—3 (0—1)

(s-a disputat simbătă)
Miercuri 31 octombrie

Sport Club Bacău — F. C. Constanța

CLASAMENTUL
1. UNIVERSITATEA CRAIOVA 11 7 3 1 19—10 17
2. F. C. Constanța 10 7 1 2 18— 8 15
3. Dinamo 11 6 2 3 17—13 14
4. C.S.M. Reșița » 11 4 4 3 1S—13 12

5— 6. Steaua 11 5 2 4 16—13 12
„U" Cluj 11 5 2 4 12— 9 12

7. F. C. Argeș 11 5 2 4 16—16 12
8. Politehnica lași 11 5 1 5 9—10 11

9—10. Politehnica Timișoara 11 4 2 5 8—10 10
Steagul roșu 11 4 2 5 8—10 10

11. A. S. Armata Tg. Mureș 11 4 2 5 15—21 10
12. C.F.R. Cluj 11 4 2 5 15—21 10
13. Sportul studențesc 11 4 1 6 z 16—13 9
14. Rapid 11 3 3 5 12—15 9
15. U.T.A. 11 4 1 6 11—17 9
16. Jiul 11 3 2 6 12—14 8
17. Petrolul 11 3 2 6 12—16 8
18. Sport Club Bacău 10 4 0 6 12—17 8

ETAPA VIITOARE (4 noiembrie)

RAPID — U. T. A.
POLITEHNICA TIMIȘOARA — STEAGUL ROȘU
SPORTUL STUDENȚESC — F. C. CONSTANȚA
A. S. ARMATA TG. MURES — PETROLUL
„U" CLUJ — STEAUA
JIUL — SPORT CLUB BACĂU
C.S.M. REȘIȚA — DINAMO
F. C. ARGEȘ — POLITEHNICA IAȘI
UNIV. CRAIOVA — C.F.R. CLUJ

(Citiți în pag. a 3-a cronicile meciurilor)

• Jocuri de slab nivel tehnic, goluri puține, o etapă cu palide 
merite © Dinamo pierde la București, Universitatea Cluj (alături 
de F. C. Argeș), performera „momentului nr. 11“ al campionatului 
© Va fi S- C. Bacău doar o temporară deținătoare a „lanternei 
roșii" ? • Rapid și C.S-M. Reșița au recoltat prețioase puncte în 
deplasare.

Coloana participantelor școlilor profesionale la „Crosul

DUPĂ NUMAI DOUĂ LUNI...

„FESTIVALUL DE TOAMNĂ" AL TINERETULUI DIN
Cu toate că frunzele ăăzute și fri

gul ne amintesc venirea sezonului 
rece, totuși soarele este un aliat ce 
zîmbește celor ce iubesc mișcarea în 
aer liber, tineretului ce se adună 

. duminica pentru a și-o petrece in 
chip cît mai plăcut.

In acest decor prielnic s-a desfă
șurat duminică „Festivalul de 
toamnă" al tineretului din sectorul 
5, organizat de Comitetul U.T.C. și 
Consiliul de educație fizică și sport 
ale sectorului, cu sprijinul neprețuit 
al activiștilor voluntari.

Festivalul cultural-artistic s-a des
chis la ora 9,30, cu defilarea deta
șamentelor de pregătire a tineretu-

DE LA CN.E.F.S
Consiliului Central 
Cultură Fizică țl

La invitația 
al Uniunii de 
Sport din R. P. Bulgaria, în pe
rioada 23—26 octombrie 1973 o 

’delegație a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică șl Sport 
condusă de Miron Olteanu, secre
tar al C.N.E.F.S., a făcut o vizită 
în această țară.

în conformitate cu înțelegerea de 
Colaborare sportivă pe termen lung 
dintre CNEFS și UBCFS, cu acest 
prilej a avut loc și prima ședință 
a comisiei mixte de colaborare 
dintre cele două organizații spor
tive. Președinții ambelor părți în 
comisia mixtă, Miron Olteanu, se
cretar al CNEFS, și Gruiu Iuru- 
kov, vicepreședinte al UBCFS, au 
trecut în revistă preocupările ac
tuale ale celor două organizații 
sportive și au analizat planul de 
schimburi sportive pe anul în curs.

Au fost discutate, de asemenea, 
propuneri referitoare la extinde
rea și diversificarea întîlnirilor 
sportive bilaterale, a colaborării la 
diferite nivele.

Delegația CNEFS a fost primită 
de președintele Uniunii Bulgare de 
Cultură Fizică și Sport, Trendafil 
Martinski. Cu această ocazie s-a 
semnat protocolul de schimburi și 
de colaborare pe anul 1974.

Părțile au convenit să sprijine 
în continuare realizarea întîlnirilor 
sportive tradiționale dintre loca
litățile din zonele de frontieră, o- 
rașele înfrățite, cluburi șl asocia
ții sportive, echipe județene.

Comisia a convenit ca în anul 
1974 să organizeze o serie de com
petiții sportive dedicate celei de a 
30-a aniversări a Insurecției Na
ționale antifasciste armată din Ro
mânia și a Revoluției socialiste în 
Bulgaria.

Cinci apărători clujeni și nici un 
atacant dinamovist în careul mic 
al lui „U“. O imagine caracteristi
că pentru jocul de ieri de pe sta
dionul Dinamo, încheiat cu una 
dintre marile surprize ale etapei

Foto : Dragoș NEAGU
și tactică dintre cele două echipe. în sfîrșit, în fața 
echipei clujene, Dinamo s-a aflat adeseori în situa
ții și mai grele decît în fața percutanților înaintași 
spanioli, deși Barbu sau Coca reprezintă mult mai 
puțin decît Garate sau Adelardo.

Ieri, Dinamo (ca și Steaua în fața Argeșului) a 
fost o echipă într-o stare realmente letargică. Și 
această impresie a fost determinată nu numai de 
neputința consacraților. Am avut în față jucători abia 
intrați în teren (Radu Pamfil și Custov) care pluteau 
pe teren de parcă ar fi susținut ultimele minute ale 
unor prelungiri epuizante.

Unde să fie cauza acestei degringolade a unor 
echipe care ar fi trebuit să se impună mult mai net 
în (și așa) diluatul nostru campionat ?

Există, pe alocuri, părerea că lunga pregătire de 
iarnă și obișnuitul intermezzo de vară sînt două pe
rioade nici pe departe studiate, ele fiind la discre
ția ochiului versat (sau nu) al antrenorului. Există, 
de asemenea, părerea că antrenamentele echipelor 
noastre nu fac decît să împiedice — prin monotonie 
— apariția prospețimii pentru jocul de duminică. In 
orice caz, starea actuală a multora dintre echipele 
noastre, și în primul rind a acelor fruntașe, merită 
o discuție, 
există în 
etape (!) care ar putea 
week-end...

Să admitem — dacă vreți — că Universitatea Cra
iova nu a izbutit să se refacă după voiajul în Bel
gia, care a consumat, în mod firesc, din forțele echi
pei sale. Să mal admitem Că înfrîngerea liderului 
nu are nimic extraordinar, cu atît mai mult cu cit 
echipele mari nu se nasc peste noapte. Lăsînd deo
parte exemplul echipei oltene, trebuie să acceptăm, 
totuși, ideea că în campionatul nostru se produce in 
momentul de față o cădere greu explicabilă. In fond, 
chiar dacă totul e relativ in fotbal, să nu uităm că 
miercuri seara, prin cine știe ce joc al unor alte și 
alte împrejurări, F. C. Constanța, care acum o sută 
și ceva de zile era în pragul Diviziei B, ar putea să 
fie liderul „campionatului în 18”.

Să luăm ca reper un joc pe care l-a văzut ma
joritatea cititorilor : Steaua — F. C. Argeș. Expresia 
folosită de cronicarul partidei — „o echipă ca și 
paralizată" (e vorba de Steaua) — n-a fost deloc 
o exagerare. Gîndiți-vă, însă, că- in meciul cu „U” 
Cluj, Dinamo a jucat la fel de slab, astfel incit stu
denții clujeni ar fi putut obține, cu puțină șansă, o 
victorie mai netă decît echipa lui Ayala și Becera.

In asemenea condiții, acest șir de rezultate obligă 
Ia căutarea unor cauze mai profunde. Se pune în
trebarea : cum e posibil ca echipele noastre frun
tașe să nu răspundă la comenzi după numai două 
luni de la începerea campionatului, adică in peri
oada presupusă a unei logice creșteri de formă ? 
Privind jocul dinamoviștilor, apare limpede scara des- 
crescîndă a formei fizice a jucătorilor de-a lungul 
a numai opt zile. La Craiova, Dinamo a făcut un 
joc apreciat mai ales prin prisma soluțiilor tactice. 
Tn fața lui Atletico, Dinamo u fost surclasată — în 
ciuda aparențelor — în primul rînd la capitolul pros
pețimii, fapt care a accentuat discrepanța tehnică

GOLGETERII
11 GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj)

— 2 din 11 m.
8 GOLURI : Năstase (Steaua), 

Bălan (Univ. Craiova), Nestorovici 
(C.S.M. Reșița) — 1 din 11 m.

7 GOLURI : D. Georgescu (Di
namo) — 1 din 11 m.

6 GOLURI : M. Sandu (Sportul 
studențesc), Mărculescu (F. C. Con
stanța), Dembrovschi (Sport Club 
Bacău), Oblemenco (Univ. Craiova)
— 1 din 11 m, Neagu (Rapid), I. 
Constantin (Sportul studențesc) — 
1 din 11 m, Mureșan (A.S.A. Tg, 
Mureș) — 1 din 11 m.

5 GOLURI : Broșovschi (U.T.A.), 
Bungău (Politehnica Timișoara) — 
1 din 11 m, Dobrin (F. C. Argeș).

4 GOLURI : Caraman (F. C. 
Constanța), Pîrvu (Petrolul), Naghi 
(A.S.A. Tg. Mureș), Uifăleanu („U“ 
Cluj) — 1 din 11 m.

3 GOLURI : Troi (F. C. 
Kun (U.T.A.), Mulțescu, 
(Jiul), Iordănescu (Steaua), 
Beldeanu — 1 din 11 m 
Reșița), Lupulescu, Dănilă 
tehnica Iași), Pescaru 
roșu).

de toamnă" al tineretului din sectorul 5
Foto : P. ROMOȘAN 

întrecut alți sportivi, vrînd să-și a- 
rate măiestria în concursul celor mai 
puternici (aruncarea greutății, hal
tere, tracțiuni în brațe), la box, car
ting, în meciuri de volei, handbal, 
fotbal (masculin și feminin). Pentru 
a crea o și mai bună dispoziție spec
tatorilor îa această duminică 
neretului, au fost programate : 
fetă distractivă (mersul în 
roata, săritura într-un picior), 
în saci, jocuri distractive, de nz.c- 
minare, pescuitul sticlei de... suc etc.

Și pentru că a fost vorba de un 
festival cultural-sportiv, după termi
narea probelor sportive programul 
tinerilor participanți a continuat 
după-amiază cu manifestări cultu
rale.

Așadar, am avut din nou prile
jul, ca în atitea alte duminici, . să 
asistăm la reunirea a peste 3 600* de 
tineri, care cu elanul specific vîrstei 
au răspuns cu entuziasm la chema
rea celor ce se îngrijesc de dezvol
tarea lor multilaterală, de sănătatea 
,și dezvoltarea armonioasă a tinerei 
generații.

SECTORUL 5
patriei. Apoi, to-lui pentru apărarea 

varășul Gheorghe Dumjtru, prim-se
cretar al Comitetului de partid al 
sectorului 5, a adresat un cuvînt de 
salut participanților, acordîndu-le în 
același timp diplome fruntașilor 
activitatea de muncă patriotică.

în continuare s-au desfășurat, con
comitent, programul sportiv și cel 
cultural-artistic la „Tehnic-club“ și 
pe bazele sportive din jurul acestuia.

întrecerile sportive au început cu 
o alergare de cros, la startul căreia 
s-au aliniat peste 2 000 de fete și 
băieți, elevi ai școlilor profesionale 
și licee, fapt ce demonstrează cit de 
populară a devenit această probă 
atletică în rîndul tineretului. Pose
sorii de biciclete nu au fost nici 
ei uitați. După cros, îi vedem ple- 
cînd în cursă. Traseul a străbătut 
șoseaua Viilor, b-dul Dimitrie Can- 
temir, revenind la „Tehnic-club“ unde 
concurenții au fost așteptați cu fru
moase premii.

In acest timp, pe bazele sportive 
„Dîmbovița* și „Electromontaj* s-au

în

mai ales că, prin forța împrejurărilor, 
programul diviziei naționale încă șase 

accentua calvarul acestui

a ti- 
o șta- 
roabă, 
cursa 
înde-

Nicoleta ALDEA

REUȘITA DEPLINA A UNEI LĂUDABILE INITIATIVE ARGEȘENE
începînd de vineri după amiază, 

timp de trei zile la Pitești s-a des
fășurat faza județeană a „Festiva
lului sportului feminin argeșean". 
Competiția — așa cum specifică și 
numele ei — a fost adresată tu
turor amatoarelor de sport din în
treprinderile și instituțiile existente 
în orașele județului și organizată de 
Consiliul județean al sindicatelor, în 
colaborare cu C.J.E.F.S. și Comite
tul județean U.T.C. Amintim că a- 
ceastă acțiune se află la cea de a 
doua sa ediție și că ea s-a des
fășurat după uri program cuprin- 
zînd etape inițiale pe asociații spor
tive și pe localități. In acest fel, 
un mare număr de tinere fete s-au 
aliniat la startul competiției, ele în- 
treeîndu-se timp de aproape două 
luni la handbal, volei, baschet, po
pice, atletism, cros, fotbal, gimnas
tică. Finala pe județ a reunit, așa
dar, pe cele mai bine pregătite din
tre sportive, în cele trei zile de în
treceri viu disputate întîlnindu-se pe 
terenurile si în sălile de sport din 
Pitești, peste 700 de iubitoare de 
mișcare.

Iată acum și cîteva amănunte pri
vind, mal lntîl, bogatul program al 
acestui festival al sportului feminin. 
Vineri după amiază, mai mult de 
1 000 de tinere s-au adunat in sala 
de festivități a Casei de cultură pen
tru a audia, in cadrul unei confe
rințe sugestiv intitulate „Femeia și 
sportul", luările de cuvînt ale fostelor 
sportive Ella Constantlnescu, Maria 
Vlcol și Eugenia Magda, actuale 
membre ale Comisiei centrale pen
tru educație fizică șl sport In ria
dul femeilor. Amintirile pline de far
mec despre frumusețea vieții 
sporțjv. 4? performanță flȘ (oșț

deseori subliniate cu aplauze. A ur
mat apoi vizionarea unor filme de 
scurt metraj și a unul medalion 
„Lia Manoliu".

A doua zi au început întrecerile 
propriu-zise. Moderna Sală a spor
turilor, stadionul atletic, arenele de

Radu TIMOFTE 
llie FEȚEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

de
P-

Hotărît lucru, condițiile atmosfe
rice au fost de partea concurenți- 
lor care au luat startul și s-au în
trecut pe parcursul a trei zile în 
cadrul campionatelor republicane 
de talere. Specialiștii armelor de 
vînătoare au beneficiat de un timp 
splendid în decorul arămiu al pă
durii de la Tunari. In această am
bianță atît de plăcută, ieri, s-au în
cheiat ultimele două probe ale 
competiției, cele rezervate seniori
lor.

Titlurile au revenit reprezentan
ților clubului bucureștean Olimpia, 
Gheorghe Sencovici, Ia skeet și 
Ștefan Popovițl, la talere lansate

loan CHIRILA
în luptă un nume 
copil firav a fost 
unei echipe care

P.S. Sîmbătă, Steaua a 
nou : Radu Dan. Apariția 
de-a dreptul stupefiantă în cadrul 
a început sezonul cu Agud, Sabadoș și Amarandei.

1973 — campion al țării 1 O imagine pentru albumul cu amintiri al unui 
sportiv de „cursă lungă" : taleristul Ștefan Popovici

din șanț. Cu aceasta, cele opt tit
luri de campioni ai țării (juniori, 
seniori, individual și pe echipe) au 
fost împărțite astfel: trei pentru 
clubul Steaua, cîte două 
Clubul sportiv școlar și 
iar unul a fost atribuit 
sportiv Baia Mare.

Revenind la întrecerile 
nică dimineața, vom sublinia exce
lenta evoluție a noului campion 
național, Gheorghe Sencovici. El a 
cîștigat titlul cu o cifră foarte bună 
(197 t) care depășește cu un punct 
vechiul record al României, deținut 
mai înainte de același redutabil 
ținta?, tapreijal cjj partenerul său

pentru 
Olimpia. 
Clubului

de dumi-

de la Steaua, Dan Buduru. Rezul
tatul are o valoare evidentă și pe 
plan internațional, fiind cu trei 
puncte mai mic decît recordurile 
mondial și continental (sovieticii 
E. Petrov — 1970 și I. Țuranov — 
1971) și doar cu un taler în minus 
față de recordul olimpic stabilit la 
Ciudad de Mexico (1968) de trei 
trăgători : E. Petrov, R. Garagnani 
— Italia șl K. Wlrnhler — R. F. 
Germania.

In mare formă șl într-o vervă
G COMARNISCHI

(Continuări In pap. ș

aruncat 
acestui

I. Ch.

Argeș), 
Stocker 
Voinea, 
(C.S.M.

(Poli- 
(Steagul

Campionatul republican

îl DIRBMIl [tlVHOR STUDEMESII.
U“ TIMIȘOARA - „U“ CLUJ 77-63

Turul inaugural (alcătuit din două etape) al ediției a XXV-a a cam
pionatului republican de baschet masculin a programat in sala Floreasca 
o serie de partide atractive, unele dintre ele Încheiate după dispute dîrze, 
echilibrate. Iată rezultatele:

de baschet masculin

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— UNIVERSITATEA CLUJ 77—63 
(28—36). Clujenii au avut o primă 
repriză remarcabilă, în cursul că
reia au zburdat în fața unei echipe 
inexistente în apărare (în primele 
20 de minute, timișorenii au comis 
doar 7 greșeli personale!). După 
pauză, antrenorul Jean Ionescu a 
intrat pe teren și a devenit jucăto
rul Jean Ionescu. Și bine a făcut, 
deoarece aportul lui a fost determi
nant în comportarea formației „U“
Timișoara. Conducător de joc inte
ligent și clarvăzător, permanent 
mobilizator în apărare, Jean Io
nescu a valorificat la maximum po
sibilitățile coechipierilor săi care 
au devenit combativi în defensivă, 
mult mai organizați în acțiunile o- 
fensive și foarte eficienți. Ca ur
mare, în 10 minute baschetbaliștii 
din Timișoara egalează, iau con
ducerea (48—47) și apoi se distan
țează treptat, obținînd în final vic
toria chiar la scor. „U“ Cluj a în
cercat să riposteze, dar nu a mai 
avut resurse fizice și poate nici 
morale, ceea ce este surprinzător, 
mai cu seamă că posedă un lot mai 
omogen decît al adversarilor. în ge
neral, jocul a fost plăcut, cu pu
ține greșeli de tehnică, cu combi
nații tactice spectaculoase și eficace, 
cu evoluție a scorului atractivă. 
Ritmul a fost, însă, prea lent pen
tru două echipe fruntașe și studen
țești. Au înscris Czmor 25, Cîmpea- 
nu 21, Mlnlus 13, Mănăilă 12, Io
nescu 4, Munteanu 2 pentru învîn-

(Cootinwgrf to pw. 0 1-0)

O frumoasă aruncare la coș a ti- 
nărului Voicu da la Politehnica 
Cluj. Păcat ei ti vedem destul de 
rar intr-o asemenea postură. Fază 
din meciul Politehnica Cluj —»
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S-AU ÎNCHEIAT TURNEELE PE CATEGORII

U LUPTE 6RECM0HAKE
RAPIDIȘTII AU DOMINAT ÎNTRECERILE SERIEI A lll-a

Duminică la prînz, în sala de 
lupte din Poiana Brașov au luat 

.sfirșit întrecerile turneului pe cate
gorii din cadrul campionatului re
publican de lupte greco-romane pe 
echipe. Ca și în primele două zile, 
în ultima zi de concurs, componen- 
ții celor nouă formații au făcut o 
adevărată risipă de energie pentru 
fiecare victorie, punctele acumulate 
cu acest prilej fiind 2_______ 2.
prețioase. în rîndul celor mai dis
putate partide ss cuvine să le amin
tim pe cele realizate de Gh. Gheor- 
ghe (Metalul) — I. Popa (Slatina) — 
încheiată' cu victoria categorică la 
puncte a bucureșteanulul, R. Pătrascu 
(Rapid) — A. Toth (Brașov) si M. 
Viad (Slatina) - T. Rădulescu (Ra
pid) — terminate la egalitate. De a- 
semenea, în disputa pentru primul 
Ioc la categoria grea, s-au întîlnit 
FI. Chițu (Slatina) șl Al. Frujină (Pi
tești). După un început în care Fru- 
jlnă a acumulat un ușor âvantaj, 
In repriza secundă, Chițu a execu
tat o „rupere în față" cu care și-a 
dus adversarul direct în tuș.

O comportare excelentă au avut 
luptătorii de la Rapid (antrenor, Ma
rin Belușica) — clasați pe locul VD 
în serie, înaintea acestui turneu (!) 
— care au realizat cel mai mare nu
măr de puncte (68). De asemenea, 
bine s-au prezentat și sportivii de 
la C. S. Pitești (G3 p) și Metalul 
București (62 p). Grație evoluției lor 
la acest ultim act al campionatului, 
tinerii luptători de la Carpați Sinaia 
au reușit să evite ultimul loc în 
serie, scăpînd astfel de retrogradare. 
Iată-i pe primii clasați la toate ca
tegoriile (48 kg) 1 A. TSnase (Carpați 
Sinaia); 52 kg: C. Ciobotaru (Ra
pid) ; 57 kg : I. Dulică (C. S. Pitești) ; 
62 kg : V. Țiru (Steagul roșu Bra
șov) ; 68 kg : R. Pătrașcu (Rapid) ; 
74 kg : I. liădoi (Muscelul Cimpu- 
lung) ; 82 kg : M. Rada (Aluminiu 
Slatina) ; 90 kg : M. Vlad (Aluminiu 
Slatina) ; 100 kg : I. Fărcău (Meta
lul) ; -j-IOO kg : El. Chițu (Aluminiu 
Slatina).

Clasamentul pe echipe, alcătuit nu-...........
mai pe baza punctelor realizate Jți ... Ffșchsr (Vulturii Lugoj), 

' banu (A.S.A. Cluj); 90 kg 
guț (Steaua), 2. M. ___ _____
Cluj), 3. N. Duca (Crișul Oradea) ; 
100 kg : 1. Z. Szilak (Steaua), 2—3. 
Fr. Ratz (C. S. Satu Mare) șl I. Ben
der (Vulturii Lugoj), -Ț 100 kg : 1. R. 
Codreanu (Steaua), * 
(C.F.R. Timișoara), 
(C. S. Satu Mare).

deosebit de

turneul pe categorii : 1. Rapid (68 pj. 
2. C. S. litești (63 p). 3. Metalut 
București (62 p), 4. Steagul roșu Bra
șov (59 p), 5. Aluminiu Slatina (57 
p), 6. Carpați Sinaia (38 p), 7. Mus
celul Cîmpulung (36 p), 8. I.M.U.
Medgidia (35 p), 9. Electroputere Cra
iova (32 p)

5.

Mihai TRANCA

IAȘI, 28 (prin telefon, de Ia co
respondentul nostru). Turneul indivi
dual pe categorii de greutate al e- 
chipelor din seria I a campionatului 
de greco-romane, ce s-a disputat 
timp de trei zile în orașul nostru, 
a fost dominat de către luptătorii 
de la Dinamo București, care au 
ocupat primele locuri la 7 categorii 
Bine s-au comportat și reprezentan
ții cluburilor Progresul București și 
Dunărea Galați — clasați pe locurile 
2 și, respectțv, 3 în clasamentul ge
nerat

IATA CLASAMENTUL PE CATE
GORII : 48 kg: 1. 
(Dunărea Galați), 2.
namo Buc.), 3. M. Luța (IPROFIL
Rădăuți); 52 kg: ' ”
namo Buc.), 2. V. 
greșul Buc.), 3. I.
Galați); 57 kg: 1 , 
namo Buc.), 2. Fi. Răduț (IPROFIL 
Rădăuți), 3. * *
Galați) : 62 kl 
greșul Buc.), 
Buc.), 
dătlți) ; 68
Buc.),
Buc.), 3.
74 kg : 1.
2. Gh. Ciobotaru (Dinamo Buc.), 3-

V. Horniceanu
Gh. Banda (Di

1. N. Gingă (Di- 
Rădulescu (Pro- 
Anton (Dunărea

1. N. Mares (Di- 
. zRădut (IPROFIL

3.
2.

Dumitru (Dunărea 
: 1. P. Arcadie (Pro- 

. C. Ionescu (Dinamo 
Rusu (IPROFIL Ră- 
1. C. Vîrtosu (Dinamo 
Drăgunoiu (Progresul 

Donea (Delta Tuleea)'; 
V. Pretrțiu (S. C. Bacău).

Sportul
în „Cupa de toamnă“ la handbalSE CUNOSC ECHIPELE FINALISTE

Nr. 7578

IN
DIVIZIA B

V. Dinu (Progresul Buc.); 82 kg :
1. I. Enache (Dinamo Buc.), 2. V. 
Gabor (Dunărea Galați), 3. Gh. Cio- 
mlrtan (Progresul Buc.) ; 90 kg: 1. 
V. Fodorpataki (Dinamo Buc.), 2 D 
Manea (Delta Tuleea), 3. St. Olteanu 
(Progresul Buc.) ; 100 kg : 1. N. Mar- 
tinescu (Dinamo Buc.), 2. L. Eizic 
(IPROFIL Rădăuți), 3. M. Pribilovici 
(Delta Tuleea) ; +100 kg : 1. V,
Dolipschi (Dinamo Buc.), 2. A. Bucov 
(Delta Tuleea), 3. A. Savlovschi (S. C. 
Bacău)

Ieri s-au disputat jocurile ulti
mei etape din „Cupa de toamnă" la 
handbal, dreptul de a evolua în fi
nalele programate duminica viitoare 
la Pitești fiind cucerit — așa cum 
anticipasem — de formațiile I.E.F.S 
și Universitatea Timișoara la femi
nin, Dinamo Brașov si Minaur Baia 
Mare la masculin. Este*de notat, to
tuși, faptul că în seria 
băieților Minaur obține 
pe baza golaverajului, in 
tehnicii Timișoara.

obișnuit, fiind obligată să se recu
noască învinsă. Principalele realiza
toare : Pioara (4) — Textila, respec
tiv Serediuc (3). I. VIERU —< coresp.'

FEMININ

D. DIACONESCU
ARAD, 28 

respondentu 1 ___r
zile, formațiile seriei a 11-a s-ăil în
trecut într-o competiție „maraton", 
fiecare luptător fiind nevoit să concu
reze de opt ori. Singurii sportivi care 
au terminat competiția cu zrr: 
puncte penalizare i au fost coi doi 
luptători de la clubul Steaua, I. Ga
bor și N. Neguț. Ei au cîștigat toate 
meciurile înainte de limită, prin tuș, 
ori descalificarea adversarului. Vom 
nota și o surpriză ce s-a înregistrat 
aici, la Arad : înfrîngerea lui Gh 
Stoiciu (Steaua), prin tus, în fața a- 
rădeanului P. Pascu. Turneul a fost 
cîștigat de sportivii de la Steaua, 
care au acumulat cel mai mare nu
măr de puncte.

CLASAMENTELE CATEGORIILOR 
48 kg : 1. I. Bădică (A.S.A. Cluj). 
Gh. Florea (Steaua), 3. Al. Mesar 

(C. S. Arad) ; 52 kg : ~ "
dru (Steaua), 
Arad), 3. C. ....... ..
Mureș) ; 57 kg : 1. I. Rogojan (C.S.M. 
Reșifa). 2. Gh. Stoiciu (Steaua), 3. I. 
Gyongya j (Crișul Oradea) ; 62 kg : 
1. AL Szabo (Crișul Oradea), 2. I. 
Baciu (Steaua), 
Cluj) ; 68 kg : 
turii Lugoj),
Reșița), 3. 
Cluj) ; 74 kg :
Lugoj), 2. Gh. 
mișoara), 3.
82 kg: 1.

(prin telefon, de Ia co- 
nostru). Timp de trei

zero

2.

2.

a Il-a 0 
calificarea 
fața Poli-

VOINȚA ODORHEI — CONSTRI C
TORUL TIMIȘOARA 10—5 (6—4).
Deși terenul a fost greu, partida a 
plăcut. Gazdele au obținut o victo
rie comodă. Principalele realizatoare : 
Tcglaș (4) și Hor (3) — Voința, res
pectiv Kașpari (3). A. PIALOGA — 
coresp.

GLORIA BUZĂU - SINGURA ECHIPĂ 
VICTORIOASĂ ÎN DEPLASARE

SERIA I -------------------------------------------------

1. C. Alexan-
2. P. Răzailă (C. S. 
Casvan (Mureșul Tg.

li. S. Ștefan (A.S.A
1. T. Horvath (Vul-

2. C. Lucacela (C.S.M.
I. Savlovschi (A.S.A

1. N. Mihai (Vulturii 
Vădraru (C.F.R. Ti- 

E. Magg (C. S. Arad) ;
I. Gabor (Steaua), 2. A. 

"i, 3. I. Cio- 
1. N. Ne- 

Gall (A.S.A.

2. C. Bordeianu
3. V. Roman

St. IACOB

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 12—11 (5-6). Ca întot
deauna, meciul dintre cele două for 
mâții studențești a fost palpitant 
chiar dacă din rîndurile lor au lip
sit mai multe jucătoare de bază. Uni
versitatea a avut inițiativa o mare 
parte din prima repriză, reușind jă 
se detașeze de două ori la diferențe 
de trei goluri (min. 17: 5—2, min 
21 : 6—3), dar din acest minut (21) 
handbalistele de la I.E.F.S. se con
centrează în fazele de atac, preferă 
pătrunderile individuale și angajările 
pe semicerc, ajungînd ca în min. 27 
să egaleze (6—6) și să preia apoi con
ducerea. Ele profită în continuare de 
surprinderea adversarelor, intercep
tează muite mingi șl, la capătul u- 
nor contraatacuri spectaculoase, își 
măresc avantajul treptat (min. 30 ■ 
8—6, min. 34 : io—6). Cînd, însă, toată 
lumea credea că soarta meciului este 
decisă, universitarele înregistrează 
un reviriment puternic (Maria Mereu, 
Steliana Diaconescu și portarul Ma- 
rioara Miiller au meritul principal) 
reușind ca în min. 49 să se apropie 
la 11—12. Tot ele se află în atac 
și în ultimele secunde, dar fluierul 
final le răpește șansa de a realiza 
Un rezultat egal, după părerea noas
tră echitabil. Principalele realiza
toare : Alexandrescu (4) — I.E.F.S., 
respectiv Mereu (4). Au arbitrat Gh. 
Nenciu (bine) și N. Focșeneanu (slab) 
— ambii din București.

RAPID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA IAȘI 14—15 (7—10) 1 în
continuă ascensiune de formă, ieșen- 
cele au realizat în Capitală o victo
rie surprinzătoare, dar pe deplin me
ritată, la capătul unui meci în care 
au dominat categoric. Principalele 
realizatoare : Stănișel (7) — Rapid, 
respectiv Deleanu (7). (D. N.).

TEXTILA BUHUȘI — CONFECȚIA
7—8 (4—3). Meci frumos, în care e- 
Chipa gazdă a evoluat sub nivelul

RULMENTUL BRAȘOV — C.S.M. 
SIBIU 14—6 (8—2). Victorie facilă a 
formației brașovene, care a avut ini 
țiativa în permanență. Principalele 
realizatoare : Adriana Căciulă (6) — 
Rulmentul, respectiv Magdalena Tran
dafir (3). C. GRUIA — coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ 
VERSITATEA ---------
(6—8). Partidă 
nivej tehnic, 
toare : Iortlache 
respectiv Butta 
coresp.

UNI-
8—13 
hun 

realiza- 
Univcrsitatea.

TIMIȘOARA
interesantă, de

Principalele
(6) ’• *
(4). AL. SZABO

MASCULIN

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
C.S.M. REȘIȚA 19—14 (9—7). Meci _ 
greabil, în care studenții au dominat 
tot timpul. Principalii realizatori i 
Cristian (7), Politehnica, respectiv Se
rafin (6). C. CRSȚU — coresp.

a-

C. BACAU — DINAMO BRA- 
15—14 (10—6). Băcăuanii au ob- 
un. succes muncit, ei conducînd 

la diferențe concludente 
realizatori : Cochiră (8)

S. 
șov 
ținut 
deseori 
Principalii
— S. C. Bacău, respectiv Schmidt (4). 
S. NENIȚA — coresp.

UNIVERSITATEA CLUJ — A.S.A 
TG. MUREȘ 19—11 (10—6). Victorie 
fără probleme pentru echipa clu
jeană. Principalii realizatori : Chircu 
(7) — Universitatea, respectiv _Fe- 
her (3).

INDEPENDENȚA SIBIU — MIN
AUR BAIA MARE 16—15 (9—7). Meci 
de bun nivel tehnic, cîștigat de gazde 
mai ușor docît o arați scorul. Prin
cipalii realizatori : Speck (5) — In
dependența, respectiv Alboaica (3). 
Au condus cu scăpări G. Popescu 
P. Țircu (București). I. IONESCU 
coresp.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
C.S.U. GALAȚI 17—16 (7—10).

STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI 
19—24 (9—13).

UN SINGUR PUNCT A DECIS PROMOVAREA
ATLEȚILOR

PITEȘTI, 23 (prin telefon). Pasionant 
și dramatic pînă la cea din urmă între
cere, acest baraj „în trei" pentru prima 
divizie de atletism a țării. După pro
bele de sîmbătă, sportivii ieșeni își asi
guraseră un avantaj de 12 puncte (86— 
74) in fața atieților bănățeni, adesea 
decisiv în asemenea înlllniri. Dumini
că dimineața, pe stadionul atletic din 
localitate am văzut însă o cu totul altă 
echipă a Timișului, decisă sâ lupte 
pînă la ultima suflare pentru a se men- 

■ține in primul eșalon. Și cum formația 
Doljului pierduse teren serios în prima 
zi. în lupta pentru întîiețate au rămas 
doar sportivii celor două selecționate.

Reprezentanții Timișului au refăcut 
destul de ușor handicapul, datorită in 
soecial victoriilor din probele masculine, 
unde I. Corbus, A. Darvaș, C. Vagner 
(l-a întrecut la 800 m pe N. Oneseu, ne
refăcut după accidentul suferit la 
Kiev), Șt. Văduva, A. Laurențiu și șta
feta de 4x100 m au realizat puncte

prețioase. In schimb, moldovenii, cu un 
singur loc I la băieți (R. Gavrilaș la 
disc) s-au revanșat în probele feminine, 
cîștigînd 4 din acestea față de numai 
două succese ale timișorencelor

In disputa lor directă, reprezentanții 
Timișului au învins în 17 din cele 31 de 
probe pe ieșeni. Cu toate acestea, mol
dovenii, cu o echipă mai omogenă, au 
păstrat un avantaj minim de un punct, 
cu care promovează pentru Drima oară 
în divizia A. Și totuși, sportivii din Ti
miș puteau obține ciștig de cauză la 
„masa verde-. Conducătorii lor au con
testat faptul că ieșeanul Al. Miron, so
sit al G-țea în proba de 400 mg., a ter
minat cursa pe un alt culoar, conside- 
rînd însă că acesta nu și-a creat nici 
un avantaj din această greșeală și nici 
nu și-a jenat vreun adversar, juriul 
nu l-a descalificat pe Miron și formația 
sa a putut să savureze îti cele din 
urmă frumosul succes. Cele mai bune 
rezultate :

ACTMTATII SPORTIVE DE MASA
(Urmare din pag l)

■: popice Voința, terenurile și sălile de 
sport ale unor licee au primit — 
gazde desăvârșite — 'pe sportivele 
județului Argeș, angajate într-o pa
sionantă luptă pentru ocuparea unui 
cît mai bun loc in ierarhia actualei 
ediții a „Festivalului". Dată fiind 
multitudinea întrecerilor, ne-a fost 
deosebit de greu să le urmărim în 
totalitate. Totuși, nu ne-a fost prea 
greu 
de a 
rimi 
rile 
pline

seara a avut Ioc o reuniune 'dan
santă în cinstea participantelor, iar 
duminică la prîhz, după desemnarea 
campioanelor, în Sala sporturilor s-a 
desfășurat un atractiv program ar
tistic. In acest fel, acțiunea de la 
Pitești a căpătat și o frumoasă tentă 
distractivă și recreativă.

Iată echipele și sportivele care au 
ocupat primele locuri :

---- - Elena Drăghici 
senioare, Aneta

O FRUMOASĂ
ATLETICĂ

MANIFESTARE
LA DEVA

mai mulți slmpa-
Aceasta

. ‘J
să putem remarca 
mînui mingile de 

și obișnuința de a face mișcă- 
fizice specifice fiecărei disci- 

,___  ale sportivelor de la Argeșana
și Dacia Pitești, Viitorul Cîmpulung 
Muscel sau Avântul forestier Curtea 
de Argeș — toate unități' industriale 
în care sportul și educația fizică au 
devenit buni prieteni ai salariatelor.

Trebuie să mai remarcăm și o altă 
caracteristică a Festivalului. Sîmbătă

îndemînarea 
diferite mă-

cros : ju- 
(Dacia Pi
lon (Arge

șana Pitești) ; ciclism : Mariana Col- 
țescu, (Viitorul Cîmpulung) și Elena 
Marian (Argeșana) ; tenis de masă 1 
Valentina Scrob (Avîntul forestier 
Curtea de Argeș) ; șah : Nicoleta 
Nenciulescu (Argeșana) ; popice : Ar
geșana ; volei : Dacia Pitești ; hand
bal : Argeșana. Locul I în clasamen
tul general a fost ocupat de Arge
șana Pitești. Iar premiul pentru cea 
mai bună organizare a etapei de 
masă a fost atribuit Forestei Pitești.

nioare, 
teșii), _

(Urmare din pag 1)

gători, respectiv Demian 19, Zdren- 
ghea 15, Riihrig 9. Schuler 9, Vizi 
6, Roman 5. Au arbitrat foarte bine 
C Negulescu și N. iliescu.
,VOINȚA TIMIȘOARA — FARUL 
CONSTANȚA 77—69 (33—38). Fru
moasa impresie lăsată cu o zi îna
inte de echipa Voința a fost repeta
tă în partida cu Farul și concreti
zată printr-Un surprinzător succes. 
Un lot complet, bătăios sub pa
nouri, cuprinzînd și jucători cu pre
cizie în aruncările de La semidis- 
tanță și distanță, a determinat pe 
coristănteni să cedeze repede avan
sul realizat în prima repriză. Din 

: minutul 22 a urmat o scurtă peri- 
i oadă de joc echilibrat, după care 

Voința s-a impus treptat și sigur. 
Au înscris Viciu 29. lancea 12. lva- 
nici 2, Lungu 5. Ondreikovics 2, 
Lup 7. Pascafu 8. Leonte 12 pentru 
Voința, respectiv Spinu 33, Purcă- 
reanu 18, loan 4. Ion 7, Ivascenco 
7 Au arbitrat foarte bine A. Ata- 
nasescu si I. Szabo.

I.C.H F. — POLITEHNICA CLUJ 
77—69 (42—36). Marcați de infrîn 
ge’ile suferite la limită sîmbătă, în 
prima etapă, baschebaiistii ambelor 
echipe au început prudent, căutino 
cea mai favorabilă poziție de a a 
runca la coș. fără să și asume ris
cul aruncărilor 
ță și distanță 
la I C.H.F. au 
depășit această 
re, în special 
foarte bun 
două panouri. De asemenea, trebu 
ie remarcat Și aportul lui Anasta
siu. care s a angrenat repede Și si-

de la semidistan
Totuși, jucătorii de 
fost primii care au 
perioadă de tatona- 
datorită lui Dikav, 

în lupta de sub cele

gur în dispozitivul noii sale echi
pe. Drept urmare, inițiativa a a- 
parți^ut majoritatea timpului for
mației 
doar 
egal: 
Mihai 
in atac, au condus permanent, u- 
neori și la o diferență de 16 puncte 
(min. 28). Din păcate, desfășurarea 
acestei partide, a fost umbrită de 
atitudinea nesportivă a lui Barna 
(față de arbitrul D- Crăciun) și a 
iuj Moisin (care l-a lovit intențio
nat pe Anastasiu). Au marcat : A- 
nastasiu 23, Dikay 16, Cîmpeanu 16, 
Mălușel 12, And.reescu 8, Chiciu 2 
pentru l.CH.F. respectiv Moisin 19, 
Roman 14, Barna 10, S. Vidican 10, 
A. Vidican 4, Simon 2. Au arbitrat 
bine M. Rizea și D. Crăciun.

I.E.F.S. — RAPID 80—52 (39—35), 
Foarte bine au evoluat în această 
întîlnire studenții bucureșteni, care 
au imprimat, chiar de la început, 
un ritm rapid jocului. Dacă prima 
parte a avut un aspect echilibrat în 
următoarele 20 de minute pe teren 
nu a mai fost decît o singură e- 
ehipă — l.E F S. Conduși foarte bine 
de către A. Molnar șj Braboveanu 
(ultimul reușind numeroase inter
cepții) baschebaliștii de la I.E.F.S 
au înscris coș după coș izbutind o 
victorie categorică. Au marcat: Bra
boveanu 31. L- Molnar 9, V Gheor
ghe 12. A. Molnar 11, Țucunei 11, 
Szep 4, Chirca 2 pentru I.E F.S., 
respectiv Stănescu 15. Tursugian 10, 
Simulescu 7> Vintilă 11, Cr. Popes
cu 5, Florea 2, Predulea 2. Au arbi
trat bine G. Dutka Și Em. Nicoles- 
cu.

STEAUA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 96—83 (50—36).

I.C.H.F., excepție făcînd 
min. 13. cînd scorul a fost 
26—26. Elevii antrenorului 
Ionescu, printr-un joc variat

Atletismul are tot 
tizanți în județul Hunedoara, 
ne-a demonstrat-o masiva participare a 
elevilor la „Festivalul atletismului hu- 
nedorean“, manifestare sportivă de am
ploare, organizată de Consiliul Ju
dețean pentru Educație Fizică și Sport, 
care își propune atragerea spre atle
tism a celor mai dotate elemente, spre 
secțiile de performanță din cluburi și 
asociații, spre școlile sportive și liceele 
de specialitate. în ultima vreme s-a 
constatat o preocupare statornică a or
ganelor sportive locale pentru promo
varea și dezvoltarea atletismului în rîn- 
dul tineretului muncitor și studios. Ne 
amintim cu plăcere de „Crosul celor 
12 orașe hunedorene“ sau de „Crosul 
poștașilor", acțiuni ce tind să devină 
tradiționale.

înSuși festivalul desfășurat duminică 
în municipiul Deva a însemnat o etapă 
superioară a unei largi competiții or
ganizată în această toamnă Ia nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor, la 
care au particioat peste 35.000 de elevi. 
Sportivii participant! la festival, în nu
măr de 4000, au defilat prin centrul 
orașului stîrnind admirația locuitorilor, 
care i-au urmat spre stadion.

Peste 500 de elevi din școli generale 
și licee s-au întrecut cu dîrzenie pen
tru cucerirea titlurilor de campioni la 
alergări, sărituri și aruncări. Numeroșii 
spectatori au aplaudat cu multă 
dură evoluțiile Marianei Andrei (Șc 
gen. 8 Hunedoara), în vîrstă de nu
mai 11 ani, care s-a clasat pe locul 
1 în probele de 400 m și 1000 m, și ale 
lui Nicolae Piesa (de la aceeași școală) 
care a terminat cîștigător cursele de 
1500 și 3000 m plat.

Un fapt inedit l-a constituit pre
zența la startul disputelor a peste 200 
de ucenici, categorie de elevi ce nu a 
fost angrenată prea mult în activitatea 
sportivă. După „Crosul ucenicilor” a 
avut loc „Crosul de toamnă" al elevi
lor din Deva, care s-a bucurat de pre
zența a peste 3000 de tineri și tinere.

Se poate afirma că prima ediție a 
„Festivalului atletismului hunedorean" 
și-a atins scopul, evidențiind stadiul 
ridicat pe care îl are în prezent acea
stă ramură sportivă în județ, precum 
și rezervele ce există pentru progresul 
său continuu.

AI. balgradean

MASCULIN — 10 km marș : C. Patu- 
șlnskl (D) 51:59,6, A. Cipari (T) 53:05,4; 
ciocan : V. Popescu (D) 52,80 ~
Constantinescu (I) 45,50 m, M. Zegra
(T) 45.50 m ; 41)0 mg. : I. Corbuș (T)
5G.9, V. Prună (T) 58,4 ; 200 ni : A. Dar
vaș (T) 22.2. M. Slav (I) 22.3 • 800 m : 
C. Va”.ier (T) 1:58.6. N. oneseu (D) 
1:59 1. A. Placinscjhi (I) 1:5° 5 ; 4x100 m: 
Timiș 42,6, Iași 43,6 ; lungime-, Șt. Vă
duva (T) 7.24 m, L. Toderașcu (1) 7,03 
m ; disc: R. Gavrilas (I) 40.92 . m. C. 
Bădașcu (D) 40 34 m ; 5 009 m : A. Lau- 
rențiu (T) 14:48.8, M. Păduraru (I)
14:59 6 :

FEMININ 1— 230 m : ___
(T) 25 3, Adriana Surdu (I) 25.4 : suliță : 
Elisabeta Rîță (T) 43.08 m. Gabi Dobre 
(D) 39,04 m ; înălțime : Cleopatra Far- 
caș (1) 1.60 m. Mariana Predatu (D)
1.51 m ; 100 mg. : coculcana Bucătarii 
(I) 14.7 Marioara Lazăr (T) 15.2. Ște-
fania Sansu (I) 15.2 ; 800 m : Natalia An
drei (D) 2:21.9, Mariana Mihăilescu (T) 
2:22.6 ; greutate : ștel'ania Plnzaru (I) 
13,56 m, Florența Ionescu (D) 12.80 m :
4x100 m : Iași 50.5. Timiș 52.2.

Clasamente finale : IAȘI — TIMIȘ 160— 
159 (9'3—103 Și 70—56) ; IAȘI — 'DOLJ 
174—136 (105—82 si 69—54) : TIMIȘ —
DOLJ 175—134 (109—73 și 66—36).

Extrem de echilibrată a, fost și între
cerea din cele două zile în care 5 for
mații au luptat pentru două locuri in 
zonele I și II ale concursului republican 
mterjudețean. Această satisfacție au ob
ținut-o. în ce'e din urmă, reprezentativa 
județului Botoșani 105 p (57 și 48) șl 
echipa Progresul București 103 p (60—35). 
Au urmat în clasament : 3. Caraș-Seve- 
rin 101 p (45—56). 4. Satu Mare 91 P 
(41—47) și 5. Hunedoara 57 p (41—16). 
Cele mai bune rezultate : Șt. Naghi (Satu 
Mare) 11.1 — 100 m : Maria Musteață 
(Caras) 12.3 — 100 m ; Gh. Megelea (Ca
ras) 72,04 m — suliță ; D Mighiu (Bo
toșani) 4:02,6 — 1 500 m ; Gh. Megelea 
14.16 m — greutate : M. Musteață 25,9 — 
200 m : D. Mighiu 1:58.4 — 800 m ; Lu
cia Mărgineanu (Prog.) 1 54 m — înăl
țime ; Mariana Pâuiescu (Caraș) 2:21,3 — 
800 m ; Viorica Brad (Prog.) 13,46 m — 
greutate ; D. Ciocan (Prog.) 44.40 m — 
di sg.

m. R.

Mar! oara Lazăr

A.

S3

căl-

VASILIU

DELTA TULCEA — GLORIA 
BUZĂU 0—1 (0—0). Deși au do
minat (17—3 raport de cornere), 
localnicii au pierdut la limită. 
Oaspeții au avut o apărare bună 
Unicul gol a fost realizat de Stan 
(min 46). Bun arbitrajul lui Gh. 
Limona — București (1. Turșie, 
coresp.)

GARAI MANUL BUȘTENI — 
C.S.M. SUCEAVA 2—1 (2—1).
Gazdele au dominat primele 30 de 
minute, apoi jocul a fost echili
brat. Au înscris : Șovăială (min. 
14), Wisowski (min. 23),- respectiv, 
Mirăuță (min. 37). A condus foar
te bine Gh. Popovici — București. 
(V. Zbarcca, coresp.)

F.C. GALAȚI — METALUL MI
JA 1—0 (1—6). Joc de slabă fac
tură tehnică. Unicul gol a fost 
marcat de Manciu (min. 38). A 
arbitrat satisfăcător M. Rotaru — 
Iași (T. Siriopol, coresp. județean)

OȚELUL GALAȚI — VICTORIA 
ROMAN 1—0 (0—0). Gălățenii au 
dominat în majoritatea timpului. 
Autorul golului : Stoica (min. 61). 
Foarte bun arbitrajul lui C Nicu-

SERIA A Il-a
CHIMIA RM. VILCEA - ME

TALUL BUCUREȘTI 2—2 (1—1).
Vîlcenii au avut perioade de do
minare, dar oaspeții s-au apărat 
bine și au contraatacat periculos. 
Autorii golurilor : Gojgaru (min 
13), Ciucă (min 52) pentru Chimia. 
Omer (min. 44). Sumulanschi (min. 
57) pentru Metalul- A condus foar
te bine A. Ene — Craiova. (D. Ro- 
șianu, coresp.)

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — FLACARA MORENI 
1—0 (0—0). Jocul s-a desfășurat în 
nota de dominare a gazdelor. U- 
nicul gol a fost realizat de Pero- 
nescu (min. 61) în min. 78, Copă- 
Ceanu (Metalul) a ratat un 11 m. 
A arbitrat foarte bine V. Vîlcu — 
Timisoara. (Gh. Manafv, coresn.)

DINAMO SLATINA - MINERUL 
MOTRU 1—0 (0—0). Dinamoviștii 
au avut mai mult timp inițiativa. 
Unicul gol a fost realizat de Pană 
(min. 87). Excelent arbitrajul lui 
V. Roșu — Eucurești (C. Ghițescu, 
coresp.)

DUNĂREA GIURGIU — GAZ 
METAN. MEDIAȘ 0—0. Joc de slab 
nivel tehnic. înaintașii Dunării au 
ratat multe situații favorabile. M.

SERIA A IlI-a
CORVINUL HUNEDOARA — 

F.C. BIHOR 1—0 (1—0). Joc de 
slabă calitate, cu durități din par
tea jucătorilor ambelor echipe. U- 
nicul gol a fost realizat de Cojo-' 
caru (min. (>). A condus foarte bi
ne C. Ghemigean —. București., (1. 
Vlad, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA ' — MURE
ȘUL DEVA 2—0 (Q—0). Gazdele au 
dominat categoric: Elocvent in a- 
cest sens este raportul de cornere, 
favorabil feroviarilor : 18—1. Au 
marcat: Kun (min. 74) și Nesto- 
rovici.II (min. 86). A arbitrat foar
te slab M. Nicolaescu — Caranse
beș (St. Marton, coresp.)

MINERUL CAVNIC — VULTU
RII TEXTILA LUGOJ 1—0 (0—0). 
Calitate bună a jocului. Minerii au 
dominat mai mult, dar au ratat 
numeroase ocazii. Autorul golului : 
Medrea (min. 56). Foarte bun arbi
trajul lui V. Topan — Cluj. (T. 
Tohătan. coresp. județean).

IND SÎRMII C. TURZII — U.M. 
TIMIȘOARA 1—1 (0—0). Ambele 
formații au evoluat satisfăcător. 
Gazdele au avut inițiativa. însă 
oaspeții s-au apărat bine. Au mar
cat : Hațegan (min. 64) pentru Ind. 
sîrrnii. Bostan (min. 70) pentru 
U.M.T.. A arbitrat bine M Stelian 
— Sighișoara (Șt. Giurgiu, coresp.)

lescu — București. (G. Arsenie, 
coresp.)

PETROLUL MOINEȘTI — CON
STRUCTORUL GALAȚI 2—1 
(1—0). Partidă de bun nivel teh
nic. Au marcat : Lascăr (min. 12), 
Voinea (min 85), respectiv, Ghica 
(min. 50). A condus foarte bine V. 
PîrVescu — Buzău. (P. Ilarabagiu, 
coresp)

ȘTIINȚA BACÂU — CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 3—1 ,(1—0). Studenții 
au rămas datori suporterilor în ce
ea ce privește jocul prestat, care a 
corespuns doar 10—-15 minute. Au 
înscris : Stroie (min. 40), Grosaru 
(min. 53 și 83), respectiv, Nica (min. 
60). A arbitrat bine V. Popa — Iași. 
(I. Iancu, coresp. județean).

PROGRESUL BRĂILA — CF.R. 
PAȘCANI 0—0 Localnicii au do
minat, dar n-au reușit să fructifice 
nici o ocazie. I. Urdea — Bucu
rești a condus bine. (N. Costin, 
coresp. iudețean).

METALUL PLOPEN1 — C.S.U. 
GALAȚI 2—1 (1—1). Jucătorii de 
La Metalul au evoluat sub nivelul 
obișnuit. Au marcat: Manolache 
(min. 17), Alese (min. 53 din 11 m), 
respectiv, Ene (min. 45). A arbi

trat I. Dancu — București. (O- Băl- 
(atu, coreșp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VII
TORUL VASLUI 0—0. Dominarea 
gazdelor, dar înaintașii au irosit 
multe ocazii. Foarte bun arbitrajul 
lui Gh. Dragomir — București. (C. 
Nemțeanu, coresp.)

CLASAMENTUL
1. Gloria Buzău 11 8 2 1 21- 7 13
2. Știința Bacău 11 e 3 2 20-12 15
3. C.S.M. Suceava 11 7 1 3 19—12 15
4. Metalul Plopeni 11 6 2 3 19—11 14
5. Delta Tuleea 11 5 3 3 14—10 13
6. Progresul Brăila 11 4 3 4 14— 8 11
7. Metalul Mija 11 5 1 5 12—12 11
8. F. C. Galați 11 4 3 4 8— 8 11
9. Constr. Galați 11 4 2 5 14—13 10

10. Caraimânul Bușteni 11 4 2 5 12—17 10
11. Ceahlăul P, Neamț 11 4 1 6 9—11 9
12. C.F.R. Pașcani 11 1 7 3 8—10 9
13. Celuloza Călărași 11 3 3 5 11—17 9
14. Petrolul Moinești 11 3 3 5 10-18 9
15. Oțelul Galați 11 4 1 6 12—21 9
16. Viitorul Vaslui 11 2 5 4 9—18 9
17. C.S.U. Galați 11 3 2 6 13—13 8
18. Victoria Roman 11 3 2 6 7—14 8

ETAPA VIITOARE (5 noiembrie) : Vic
toria Roman — Viitorul Vaslui, C.S.M. 
Suceava — Progresul Brăila, Celuloza 
Călărași — Petrolul Moinești, Construc
torul Galați — Delta Tuleea. Metalul Mija
— Metalul Plopeni, Ceahlăul P. Neamț
— Oțelul Galați, C.S.U. Galati — C.F.R. 
Pașcani. Gloria Buzău — Știința Bacău, 
Caraimanul Bușteni — F. C. Galați.

Buzea — București a arbitrat bi
ne. (P. Rurcln, coresp.)

CARPATI BRAȘOV — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—0 
(0—0). Brașovenii au jucat bine în 
repriza secundă. Autorii golurilor ; 
Bera (min. 55) și Bălan (min. 75). 
A condus foarte bine M. Haimo- 
vici — București. (V. Secăreanu, 
coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV —C.S.M. 
SIBIU 0—0. Localnicii au dominat, 
dar nu au putut trece de apărarea 
bine organizată a sibienilor. I. Rus 
— Tg. Mureș a arbitrat foarte bi
ne. (C. Gruia, coresp. județean).

N1TRAMONIA FĂGĂRAȘ - 
METROM BRAȘOV 1—1 (0—1).
Rezultat echitabil după cum s-au 
desfășurat „ostilitățile". Au mar
cat : Filip (min. 55) pentru Nit.ra- 
monia. Sișcă (min. 40) pentru Me- 
trom. Z. Szecsei — Tg. Mureș a 
condus bine. (V. Lazăr, coresp.)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
Ș.N. OLTENIȚA 1—0 (1-0). Bucu- 
reștenii au dominat mai mult, reu
șind să înscrie unicul gol prin 
Stroe (min. 21). A arbitrat foarte 
bine A. Pilosian — Constanța. (P. 
Peană).

CS. TÎRGOV1ȘTE — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 1—0 (0—0).
Partida s-a disputat sîmbătă după- 
amiază. Golul victoriei echipei lo
cale a fost realizat de Sava (min. 
60). Corect arbitrajul lui V. Gri- 
gorescu — Craiova. (M. Avanii, 
coresp. județean).

CLASAMENTUL
1. Chimia Km. Vîlcea 11 8 2 1 21— 7 18
2. Tractorul Bra$ov 11 6 3 2 15— 9 15
3. c.s.M. sibiu 11 5 4 2 9— 8 14
4. Met. Dr. Tr. Sv. 11 6 1 4 9—10 13
5. C. S. Tîrgoviște 11 5 2 4 15-10 12
6. Flacăra Moreni 11 5 2 4 18—14 12
7. Electroputere Cv. 11 4 3 4 16—11 11
8. Gaz metan Medias 11 3 5 3 13-10 11
9. Ș. N. Oltenița 11 4 3 4 14—14 11

10 Metalul Buc. 11 4 2 5 13—11 Itl
11. Carpați Brașov 11 5 0 6 12—13 10
12. Dunărea Giurgiu 11 3 4 4 8—11 10
13. Autobuzul Buc. 11 3 4 4 11—15 10
14. Dinamo Slatina 11 3 4 4 10—16 10
15. Nitramonia Făgăraș 11 2 5 4 14—16 9
16. Metrom Brașov 11 3 3 5 9—14 9
17. Progresul Buc. H 2 3 6 7—14 7
18. Minerul Motru 11 3 0 8 8—19 6

ETAPA VIITOARE (4 noiembrie) : 
C.S.M. Sibiu — Carpați Brașov, Metrom 
Brașov — Dunărea Giurgiu, Progresul 
București — Dinamo Slatina. Flacăra 
Moreni — Ș. N. Oltenița, Minerul Mo- 
tru — Autobuzul București, C. S. Tir- 
goviște — Nitramonia Făgăraș, Metalul 
Drobetn Tr. Severin — Chimia Rm. Vll- 
eea. Metalul București — Electroputere 
Craiova, Gaz metan Medias — Tractorul 
Brașov.

METALURGISTUL CUGIR — O- 
LJMPIA SATU MARE 2—2 (0—1). 
Localnicii au luptat mult pentru a 
obține un punct în . fața Olimpiei. 
Au înscris : Tarcu (min. 68 din 11 
m și min. 78) pentru Metalurgis
tul, Both (min. 25) și Dumitriu III 
(min. 75) pentru Olimpia. în min. 
30, TudoSe (Metalurgistul) a fost 
eliminat pentru faulturi. A condus 
bine I. Chilibar — Pitești (M. Vîl- 
ceanu, coresp.)

UNIREA ARAD - ARIEȘUL 
TURDA 3—0 (2—0). Arădenii au 
dominat mai mult timp. Autorii 
golurilor : ■ luhasz (min. 40 și 71) 
și Cura (min 9). Al. Sike — Ora
dea a arbitrat mulțumitor. (Șt. Ia- 
cob, coresp. județean)

VICTORIA CĂREI — TEXTILA 
ODORHEI 2—0 (1—0). Joc de sla
bă factură tehnică. Golurile au 
fost realizate de Budai (min. 3) și 
Konig (min. 70). Bun arbitrajul lui 
I. Boroș — Timișoara. (E. Herman, 
coresp.)

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL ANINA 3—1 (2—0). Localnicii 
și-au impus superioritatea sub toa
te aspectele. Au înscris : Ciocan 
(min. 3, 39. 80). respectiv, Mathe 
(min. 65). Foarte bun arbitrajul lui 
V. Trifu — Baia Mare. (I- Toma, 
coresp.)

OLIMPIA ORADEA — MINE
RUL BAIA MARE 2—2 (L—1). Par
tidă de nivel tehnic mediocru Oas
peții au contraatacat deosebit de 
periculos. Au marcat ; Steiner (min. 
35), Palfi (min. 68) pentru Olimpia. 
Moldovan (min. 25) și Silaghi <min. 
50) pentru Minerul. A condus slab 
I. Tifrea — Cluj. (V. Sere, coresp.)

CLASAMENTUL
1. Olimpia Satu Mare 11 5 5 1 11— 5 15
2. Victoria Cărei 11 6 2 3 18—10 14

3-4. Corvinul Hunedoara 11 6 2 3 11— 7 14
Unirea Arad 11 6 2 3 19—15 14

5. F. C. Bihor 11 6 1 4 14— 7 13
G. Ind. sîrmei C. T. 11 5 3 3 16— 9 13
7. Minerul Anina ii 5 2 4 15—14 12
8. U. M. Timișoara 11 5 2 4 11 — 12 1?
9. Gloria Bistrița 11 5 1 5 16—44 11

10. Mureșul Deva ii 4 3 4 10—10 11
11. Arieșul Turda 11 5 1 5 13-16 11
12 Vulturii Tex Lugoj 11 4 2 5 10—14 10
13. Minerul Baia Mare li 3 3 5 14—14 9
14. C.F.R. Timișoara 11 4 1 6 10—14 9
15. Minerul Cavnic 11 4 1 6 13—19 9
16. Textila Odorhel 11 3 2 6 11—16 8
17. Olimpia Oradea li 2 4 5 11—16 y
18. Metalurgistul Cugir 11 1 3 7 8—19 5

ETAPA VIITOARE (l noiembrie): Tex- 
lila Gdorhei — Minerul Cavnic, Meta
lurgistul Cugir — C.F.R. Timișoara, O- 
limpia Oradea — Ind. sîrmei C. Turzii, 
Vulturii Textila Lugoj — Corvinul Hu
nedoara. Minerul Baia Mare — Arieșul 
Turda, Victoria Cărei — Minerul Anina, 
U. M. Timișoara — F. C. Bihor, Mure
șul Deva — Unirea Arad, Olimpia Satu 
Mare — Gloria Bistrița.

Divizia A la volei
A.ÎN ETAPA DE IERI, GAZDELE ÎNVINSE ÎN 6 PARTIDE

Cele 9 partide programate ieri în 
cadrul etapei a lll-a a diviziei A 
(alte 3 s-au disputat miercuri și slm- 
bătă) au fost în majoritatea lor e- 
chilibrate *i, prin aceasta, au atras 
atenția iubitorilor voleiului. Meciu
rile din Capitală au dominat etapa. 
De reținut faptul că 4 dintre cele 5 
formații provinciale care au evoluat 
ieri în București au obținut victo
ria. Iată amănunte de la partidele 
de sîmbătă și duminică.

MASCULIN
RAPID — EXPLORĂRI BAIA 

MARE (1—3). Nu este o surpriză, 
cum au calificat-o unii specialiști 
prezenți ieri în Giulești, ci o vic
torie așteptată — avînd în vedere 
comportările celor două echipe în 
primele etape — și meritată. Băi- 
mărenii au dovedit că alcătuiesc o 
echipă bine sudată, extrem de mo
bilă și în fazele ofensive, dar și 
la blocaj sau în linia a doua. Fo
losind tot timpul un ritm șlert, cu 
care și începuseră partida jucătorii 
lui Alexandru Manț i-au dominat pe 
rapidiști. De Ja învingători ne-au 
plăcut mai mult Marin Enescu (con-

sțant și precis în acțiuni), Băgăian 
și Paraschivescu, iar de la învinși 
doar Mihalca. Arbitraj ireproșabil 
al cuplului V. Arhire (Brașov) — D. 
Rădulescu (București).

I.E.F.S. — VIITORUL BACĂU 
(2—3). Meci maraton, atrăgător și 
spectaculos ca evoluție a scorului. In 
primul set, studenții bucureșteni au 
condus cu 9—0, dar au pierdut; în 
cel de-al treilea studenții au avut 
9—5, au fost depășiți cu 10—14, iar 
Viitorul a ratat setul ; istoria din 
primul set se repetă și în al patru
lea : 11—2 pentru " "
pentru Viitorul ! 
băcăuanilor, după 
nute de joc este 
Iuții mai bune în 
rezistențe superioare 
fizice și nervoase cerute de această 
partidă

(ambii din București). (C. Gruia 
coresp. județean).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
DINAMO (1—3). Confruntare de bună 
valoare spectaculară. După un înce
put _ slab gazdele și-au revenit echi- 
librind disputa. Ptnă la urmă însă, 
valoarea și experiența și-au spus cu- 
vîntul. Au condus : C. Mușat (Con
stanța) și S. ~ .............
(V. Popovici

tate pe măsura posibilităților. Au 
ârbitrat i V. Moraru (Cluj) si C. Ar- 
mășescu (București). (N. M.).

DIFICULTATEA EXPLICAȚIILOR CONTINUĂ !

După autenticitatea foarte discutabilă 
a unor rezultate din duminica trecută, 
era de presupus ca, de data aceasta, 
lucrurile să Intre pe făgașul normal ai 
regularității. Dar manevrele de culise 
au continuat șl citeva rezultate aprecia
te prin prisma cotelor raportate la pa
riul mutual, au demonstrat că ele nu 
s-au conturat pentru inspirați,' ci pen
tru. .. lnlțlaț! I

Dintre antrenori, Mircea Ștefănescu a 
Izbutit un triplu succes, reallzînd un 
viguros salt in clasament. Pînă la noile 
confruntări însă, Nlcolae Gheorghe se 
situează solitar în frunte, poziție sur
prinzătoare in raport cu valoarea lotu
lui, dar pe de'plln meritată prin prisma 
ambiției șl a perseverenței. In situație 
similată se situează Andrei Brallowsky 
și Traian Marinescu.

REZULTATE TEHNICE : cursa I : Sta- 
can (I. Bănică) 34,8, Malmezon, simplu

5. ordinea 156 ; cursa a Il-a : Sonor (G. 
Solcan) 39,3. Ruscuța simplu 7, event 
39, ordinea 9 : cursa a lll-a : Rost (Tr. 
Marinescu) 30,7, Copila simplu 3, event
6. ordinea 21 : cursa a IV-a : Atlas (G. 
Solcan) 31, Hipoderm. simplu 5, event 
3, ordinea 16, triplu clstlgător 27 ; cursa 
a v-a : văratec (N. Gheorghe) 21.7, He
roina simplu 3, event 8. ordinea 37, 
,trlp!u cîștigător 23 ; cursa a Vl-a : su- 
zana (M. Ștefănescu) 30,9, Topaz sim
plu 4, event 8, ordinea 23, triplu ciști- 
gător 26 ; cursa a VH-a : Senzația (M. 
ștefănescu) 25.6. Formula. Rațiunea sim
plu 2, event 9. ordinea 11. ordinea tri
plă 47 ; cursa a VIII-a : Komișel (I. 
Florea) 29,4, Metope simplu 8, event 
28, ordinea 69. triplu cîștigător 182; cursa 
a IX-a : Vector (Tr. Marinescu) 
Snlrt simplu 4 event 52, ordinea 
Pariul austriac s-a ridicat la suma de ... 
32 241 și a fost cîștigat de trei combi
nații cu 7 cai a lei 5 373 fiecare și de 
54 combinații cu 6 cai a lei 298 fiecare. 
Retrageri : Jungla.

38.2,
36.
lei

Kiddy LUMhRfeSQJ

I.E.F.S., dar 15—13 
Victoria finală a 
două ore și 40 mi- 
răsplata unei evo- 
apărare și a unei 

lă solicitările

Dumitrescu (Ploiești).
— coresp.).
FEMININ
— I.T.B. (3—0). Dispu- 
seara întîlnirea dintre

PROGRESUL — „U" CLUJ (2—3). 
începutul partidei a aparținut ban
carilor care s-au impus prin atacu- . 
rile eficace ale lui Ozum, State și 
Dumitrescu, nelăsînd nici o speranță 
studenților. încercările Iul Bînda și 
Mateescu '
coechipieri au avut

nesusținute de ceilalți 
o urmare fi

rească i 2—0 la seturi pentru Pro
gresul. Considerînd că vor obține o 
victorie ușoară, jucătorii de la Pro
gresul sting „motoarele" dînd posi
bilitate mai tinerilor lor adversari 
să se mobilizeze șt să preia iniția
tiva. Blocajul studenților, precum și 
tăria loviturilor în atac ale lui 
Bînda și Macavei își dovedesc efica
citatea și... 2—2 la seturi. în ultimul 
set au loc faze spectaculoase de-o 
parte și de alta a fileului. Cu o pre
gătire fizică superioară și cu un a- 
tac mai decis studenții își adjudecă 
victoria finală. Au arbitrat 1 Gh. Fe- 
rariu (Brașov) și E. Costolu (Bucu
rești). (V. Săndulescu — coresp.).

MEDICINA
tată sîmbătă ____ _______
cele două formații a fost de un slab 
nivel tehnic și spectacular, victoria 
revenind clar studentelor. Jucătoa
rele de la I.T.B., departe de a con
stitui momentan un team de nivelul 
pretențiilor și cerințelor, primei di
vizii, au opus o oarecare rezistență 
studentelor doar în setul trei, și a- 
ceasta atunci cînd în sextetul aces
tora 'evoluau și rezervele. S-a.u re
marcat i Gahriela Popa, Maria Ma
tei și Loreta Sudacevschi de la în
vingătoare, respectiv parțial doar 
Mioara Florescu și Olimpia Ionascu. 
A condus brigada i M. Stamate' — 
M. Nicolau. (C. Iulian).

DINAMO — „U“ CLUJ (3-0). Osti
litățile au fost controlate tot timoul 
de către dinamoviste care s-au im
pus de o manieră categorică. Stu
dentele au fost o mare deziluzie, a- 
proape toate jucătoarele evoluînd 
haotic atît în apărare cît și la fileu. 

: Alexandrina Constanti- 
neșcu și Venera Hoffman de la Di- 

" . , . Mariana Petrescu.
Au condus : Ea. Iliescu și I. Petro- ..._• ■_«. j. București). (Iulian

Remarcă ri > j 
nescu și Venera 
namo, respectiv
viei (ambii din
Costiniu),

C.S.M. SIBIU — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (3—0). Voleibalistele de la 
C.S.M. s-au comportat bine atît în 
acțiunile ofensive cît si in apărare, 
reușind o victorie clară în fața unei 
echipe slab condusă de pe margine. 
Cele mai bune i Marcela Pripis si 
Marinela Milea (C.S.M.), Liana Pasca, 
Elena Albu (Universitatea). Au con
dus : Z. Pătru și Gh. Ionescu (am
bii din București). (I. Ionescu — co
resp. județean).

REZULTATE TEHNICE

TRACTORUL — C.S.U. GALAȚI 
(1—3). Meci plăcut, destul de echi
librat, echipele avînd pe rînd ini
țiativa. Au cîștigat în final studenții 
care au acționat mai clar si mai 
calm la fileu, mai atent îri linia 
a doua, avînd și merltti] că în ul
timul set au remontai d-> la 2—11, 
Arbitrii : R. Farmuș și CI. Nistor

FARUL — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA (3—0). 51 minute de joc au 
fost suficiente gazdelor pentru a-și 
adjudeca victoria în fața unei echipe 
de nerecunoscut. Timișorencele au 
greșit foarte mult la preluarea ser
viciilor, iar atacurile lor au fost a- 
nemice. S-a remarcat întreaga echipă 
constănțeană, iar de la oaspete doar 
Cernega. Arbitri i V. Voicu si Eug. 
Vintilescu (ambii din București). (CVintilescu (ambii din București). 
Popa — coresp. județean).

I.E.F.S. - PENICILINA (0-3). 
tîlnirea a durat _ 85 de minute,

în-
---- __ — _____ , la 

sfîrșitul cărora victoria a revenit pe 
merit ieșencelor. Acestea, deși lipsite 
de serviciile trăgătoarei principale 
Florentina Itu, .au dovedit mai multă 
experiență, maturitate în joc și o 
mai bună orientare în teren. Bucu- 
reștenceje cu toate că s-au prezen
tat cu Individualități de o bună va
loare, sînt lipsite deocamdată de 
coeziunea necesară pentru a putea 
alcătui o echipă capabilă de rezul-

masculin

SERIA I :■ Universitatea Craiova — 
Dinamo 1—3 (—5, J 4, —10, —9), Ra
pid — Explorări Baia Mare 1—3 (—9, 
6, —8, —12), Progresul — „U“ Clui

3ti(5- 13. — 7. —10, -12) ; SERIA 
A II-A : Politehnica Timișoara — 
Steaua 0—3 (—18, —3, —7) 
jucat miercuri, I.E.F.S. — 
Bacău 2—3 (—13, 10, 14, -Io, -.up 
Tractorul Brașov — C.S.U. Galați 1—3 
(14, —8, —7, —12).

meci 
Viitorul 

—13, —10),
-L

I I

—12).
FEMININ

SERIA ___________
— Rapid 1—3 (—16, —4, 9, —9) 
meci jucat miercuri, ..........

Constructorul București 
° ' ’* -. -*) r-

, „ • ---------- , Medicina —
I. T. București 3—0 (2, 5, 12) - meci 
jucat sîmbătă, Farul Constanța   
Universitatea Timișoara 3—0 (4, 10 
6); SERIA A II-A 1 I.E.F.S. - Peni
cilina Iași 0—3 (—12, —13, —8), Di
namo — „U“ - - -
C.S.M. Sibiu 
iova 3—0 (10,

, ț-, i-j, o), Ml-
Cluj 3—0 (8, 6, 4),

— Universitatea Cra- 
13, 7).



NUMAI PATRU VICTORII 
ALE ECHIPELOR - GAZDĂ

N-A FOST DEClT O LUPTĂ
%

FĂRĂ ECOU... 5. ?

CAMPIONII AU FOST
DE NERECUNOSCUT

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon)
Meciul acesta a fost dc multe ori 

un derby. Astăzi — însă — el a 
fost o luptă în care punctele au 
dominat jocul. O luptă fără ecou, 
o luptă pe alocuri dură și deloc 
sportivă cu multe faulturi, cu mul
te obstrucții văzute și nevăzute de 
arbitru (Neagu îl pălmuiește pe 
Crîngașu după ce acesta îl înjura
se. Crîngașu îl lovește pe Neagu Și 
așa mai departe). O luptă încheiată 
în final fără învingător, deși fie
care din cele două echipe puteau 
să-și aproprie izbînda.

Rapidul a început mai bine, cu 
mai multă maturitate și cunoștin
țe practice despre ceea ce numim 
fotbal. Rapidul a și înscris în min. 
7 dintr-o fază destul de simplă : 
Eparti l-a faultat pe Năsturescu la 
22 m, Dumitriu II a executat lovi-

Stadion Petrolul ; timp excelent ; teren bun ; spectatori, circa 7 080. 
Au marcat : NĂSTURESCU (nun. 7) și PlRVU (min. 55). Raport de cornere: 
12—5. Raportul șuturilor Ia poarta : 13—4 (pe spațiul porții 6—1)

PETROLUL : Rămureanti — Gruber, CIUPITU, Crîngașu EPARU — 
Țaporea, ANGELESCU — Istrătescu (min. 65 Pisău), Dincută, pîrvu Zamfir 
(min. 61 Cuperman).

RAPID : Hăaucanu — Pop, Angelescu, FI. Marin, NITA — RÎȘNIȚĂ, M. 
Stellan — Năsturescu. DUMITRIU II, Neagu. Petreanu (min. 82 Periat).

A arbitrat ION CtMPEANU ajutat la linie de I Constantinescu
(slab) și T. Gaboș (bine), toți din Cluj.

Cartonașe galbene : petreanu și Crîngașu.
Trofeul Pelschovschi : 7.
La Uneret-rezerve : 1—o (1—0).

tura liberă, fundașii petroliști au 
rămas ca niște stane de piatră, 
Năsturescu a demarat frumos și, 
pe unghiul lung, l-a învins pe Ră- 
mureanu. Avea să fie primul și ul
timul șut pe spațiul porții fostului 
portar giuleștean, pentru că, după 
acest gol, Rapidul n-a mai, forțat 
atacul deși o putea face. Iar lipsa 
aceasta de curaj (sau e vorba oare 
de superficialitate ?) avea s-o coste 
în final o victorie pe care o putea 
dobîndi atunci, în prima repriză, 
cînd Petrolul părea o echipă fără 
inimă și fără rațiune care ataca

orbește și se clătina la orice con
traatac.

Cum Rapidul însă nu a știut, să 
valorifice startul său foarte bun, 
mai ales din punct de vedere mo
ral, echipa lui Mircea Dridea și-a 
revenit treptat, și în special după 
pauză. Nu e mai puțin adevărat 
că și in prima repriză avusese o 
ocazie foarte bună, în min. 27, dar 
Istrătescu excelent deschis de An- 
gelescu și îndrăgostit la 
dribling —- nu mai are 
să ștuteze în „momentul 
lui". După pauză, însă.

0 PREMIERĂ

PARTIAL RATATĂ
&

C S M RISIȚA 0
(AȘI, 28 (prin telefon)
în această etapă, a 11-a, pe sta

dionul din Copou ( s-au întîlnit, pen
tru prima dată/’ într-un meci ofi
cial de campionat. Politehnica Iași 
și C.S.M Reșița. Am asistat, deci, 
la o premieră inedită aîntîiei noas
tre scene fotbalistice care, aprioric, 
8 avut darul să stîrnească intens 
curiozitatea iubitorilor acestui sport 
în „dulcele tîrg al Ieșilor". Mai 
mult, „Poli" revenea acasă după 
două deplasări consecutive, la Plo
iești (victorie) și Petroșani (joc bun, 
dar înfrîngere la limită), de unde 
s-a întors cu două puncte mari. Re- 
întîlnirea cu propriul public, du
pă aproape o lună de zile, s-a fă
cut, așa cum am afirmat mai sus, 
în compania reșițenilor, o echipa 
bine pregătită,' ambițioasă și mult 
mai îndrăzneață decît in campio
natul trecut ; o formație în landu
rile căreia au fost prezenți Beldea- 
nu, Georgevici, Voinea, Florea. de 
atîtea și atîtea ori apreciați pen
tru comportarea lor în teren. A- 
'cestea au fost — în mare — pre
misele fotbalistice din Copou. care, 
sincronizate, ar fi trebuit să con
fere confruntării dintre Politehnica 
și C.S.M., valențele unui spectacol 
atractiv de bună calitate. Numai că, 
din păcate, partida nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic deosebit. Echi
pele au făcut o mare risipă de e- 
nergie, au luptat din răsputeri, u- 
na (Politehnica) pentru a marca un 
gol care să-i aducă victoria, cea
laltă (C.S.M.), pentru a nu primi 
vreun gol și pentru a obține mult 
d >ritu! punct în deplasare, scopul 
fiecăreia dintre formațiile noastre, 
atunci cînd nu joacă pe teren pro
priu. Și pînă. la urmă, cei care 
și-au atins obiectivul au fost reși- 
țenii. Ei au început mai bine jocul, 
au atacat in special pe partea stin
gă unde Florea l-a depășit de cî
teva ori în viteză, pe fundașpl

Stadion „23 August" ; teren bun ; 
timp frumos dar rece ; spectatori, 
aproximativ 6 000. Raport de cornere: 
6—4. Raportul șuturilor la poartă : 
12—10 (pe spațiul porții : 7—4).

POLITEHNICA : Costaș — Anton. 
STOICESCU, Romilâ I HANCERIUC 
— Romilâ II, IANUL, Simionaș — 
Incze IV (mih. 79 Goleâc). LUPU
LESCU, Aiioaiei (min. 54 Marica).

C.S.M. : ILIEȘ — Ologeanu — 
GEORGEVICI, Kiss, REDN1C — 
X^ușcaș, Voinea, BELDEANU — Că
priorii (min. 40 Nestorovici), D. po
pescu, FLOREA.

A arbitrai : N. PETRÎCEANU
****>. ajutat la tușă de Fr. Co
loși și C. Manușaride 
București).

Cartonașe galbene ;
Anton și Simionaș.

Trofeul Petschovschl :
La tineret-rezerve : 2—2 (1—1).

(toți .din

D. popescu.

a.

culme de 
forța ca 
adevăru- 
prshove- 

nii atacă mai mult, au ceva curaj 
și golul vine destul de repede. 
Răducanu respinsese, în min 51, 
o centrare foarte bună a lui Epa- 
ru dar nu mai repetă figura și în 
min. 55. Atunci iese mult prea în 
față, pe Ia 8 '.r,, deși avea un baraj 
de fundași clădit acolo, ratează in
tercepția la lovitura de cap a lui 
Dincuță, nu ratează însă și Pîrvu 
care înscrie cu capul. Egalitate care 
nu mai poate fi zdruncinată deși 
ambele echipe pot spune că o pu
teau 
min. 
cînd 
fiind 
ren) 
chis 
însă 
Ploieștenii pot invoca cele 
mari ratări, din min. 85 și 86. cind 
Pîrvu și Pisău nu l-au putut în
vinge pe Răducanu (foarte atent de 
această dată) și, mai ales, faza din 
penultimul minut de joc atunci 
cînd Pisău a fost cosit în careu 
de Nlță, însă arbitrul 
nu a dictat penălty-ul

face. Rapidul s-a aflat, în 
69. într-o situație excelentă, 
Rîșniță (împreună cu Ciupitu 
cei mai buni oameni din te- 
a traversat terenul, l-a des- 
foarte bine pe Dumitriu II, 
acesta a greșit de puțin ținta, 

două

Cîmpeănu 
de drept.

• II'

Mircea M. IONESCU

Desigur, rezultatul înregistrat pe 
stadionul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare constituie una din surprizele 
etapei și a acestui tur de campio
nat. Dar, pentru cei 10 000 de spec
tatori. acest 0—1 cu care Dinamo 
a părăsit terenul învinsă, nu 
nici un 
a făcut 
partide 
bila ei 
scutească de o critică severă. N-ani 
fi bănuit că Dinamo poate evolua 
așa de dezorganizat. Fără Dumi- 
trache (încă indisponibil) și Dinu 
(sancționat de club pentru o în- 
tîrziere de la programul echipei), 
campioana a apărut ieri pe gazon 
ca o formație anonimă, din care 
doar Dobrău și, parțial, G. Sandu 
și Lucescu, au fost mai aproape de 
ceea ce se aștepta de la ei. în rest, 
care mai de care s-a întrecut în 
greșeli copilărești sau s-a complă
cut într-o stare de apatie, de indi
ferență. Și dacă bucureștenii n-au 
pierdut la un scor sever, aceasta se 
datorește adversarilor, care... s-au 
speriat de situațiile ivite Si au iro
sit mari ocazii de gol. Nici Uni
versitatea n-a prestat un fotbal de 
calitate, meciul situîndu-se, din a- 
cest punct de vedere, cu mult Sub 
cerințele primei divizii.

Dinamo a început promițător 
jocul și, in min. 10, putea lua con
ducerea. Dudu Georgescu a șutat 
puternic de la 8 metri, din Unghi, 
șl mingea a lovit muchea barei 
transversale, după care a căzut în 
teren. Dinamoviștii au cerut gol, 
arbitrul nu a fost. însă de acord, 
înclinăm să-i dăm dreptate lui Gri
gore Bîrsan. pentru că dacă balo
nul ar fi intrat sub bară, s-ar fi 
oprit în plasă. Și fotoreporterul 
nostru Dragoș Neagu. aflat lingă 
poartă ne mărturisea că nu poate 
face o afirmație, iar pentru noi. cei 
din tribună, acest lucru, e cu atit 
mai greu de avizat. Îiicet-încet. me
ciul a intrat în anonimat, greșelile 
individuale devenind fapt curent 
și supărător. Au rotat, apoi, des
chiderea scorului Cîmpeănu (min.

are 
fel de... secrete. Campioana 
una din cele
din ultimii ani șl lamenta- 
cocnportare nu trebuie «-o

mai slabe

Stadion Dtnamo; timp friguros ; 
teren bun ; «pectatori aproximativ 
10 800. A marcat UIFALEANU (min. 
85). Raport de cornere : »—6. Rapor
tul șuturilor la poartă : 7—15 (pe 
spațiu! porții : 2—7).

DINAMO : Cavai — Deleanu, G. 
SANDU, DOBRAU, Lucuță - Sătmă- 
reftnu n (min. 4o Pamfil), Nunwell- 
1W Vt — Moldovan, LUCESCU, D. 
Geotgescti, n. Dumitrescu (rnin, 54 
Custov).

„U” ; Negru — Porațchi, PEXA, 
MATEI, Cîmpeănu — Ilurloi. Ancă — 
UIFĂLEANU, Coca (min. 50 soo). 
Mureșan, Barbu.

A arbitrat <»R. BlftSAN tt***. 
ajutat, cu unele greșeli, de T. Trofin 
Și V. Paladescu (toți din Galați).

Cartonașe galbene : Pamfil.
Trofeul Petschnvsclii : ».
La tinerot-rezerve : o—l (6—«).

18), Fl. Dumitrescu (min. 20), Bar
bu (min. 21), Uifăleanu (min. 23). 
în min. 35, insă. Uifăleanu a mar
cat un gol excepțional. Barbu i-a 
pasat de pe stînga și Uifăleanu a 
șutat fulgerător, cu ristul, de la 
18 ni. Caval n-a mai avut ll.r.p să 
intervină. Peste două minute, Nun- 
weiller a șutat în bara transversa
lă. Acesta avea să fie al doilea șut 
pe spațiul porții al bucureștenilor 
și, de necrezut, ultimul. în min. 
45 a ratat Coca.

După pauză, aveam senzația că 
asistăm la un joc de rugby. Cavai 
continua să gafeze, Barbu singur 
cu portarul dinamovist a irosit două 
bune situații 
Georgescu a 
poarta goală 
(min. 60), iar
dată în min. 83. lua 
3—1 pentru A.S.A., 
n-a putut să întoarcă soarta me
ciului de pe terenul său și a scăpat 
ocazia să se apropie de lider. Com
portarea sa ne face să ne întrebăm: 
„Ce s-a. înti'.r.plat ieri cu această 
echipă" ?

(min. 
trimis
de la
Barbu

52 și 53), D. 
balonul peste 
cîțiva metri 

a mai ratat o- 
Tg. Mureș era 
clar Dinamo

Constantin ALEXE

CLUJ, 28 (prin telefon)
O victorie pe cît de importantă, 

pe atit de dificilă, obținută cu 
prețul unor mari eforturi din par
tea clujenilor. „Poli" a venit la 
Cluj după un meci excelent, con
tra Stelei, și cu gînduri mari pen
tru cel puțin uh școr egal. După 
aspectul jocului, poate că ,.draw‘‘- 
ul ar fi fost măi normal la stîrși- 
tul celor 90 de minute, mai ales 
ținind cont de egalitatea aproape 
perfectă a loviturilor la poartă și 
a ocaziilor de gol.

C.F.R, a jucat parcă mai bine 
decît în meciurile precedente, deși 
echipa doctorului Rădulescu se află 
încă departe de forma din cam
pionatul trecut. înaintașii săi și-au 
creat mai multe ocazii bune la 
poartă, dar Boca (min. fi). S. Bre- 
tan (min. 20 — șut de la 10 m 
deviat de Jivan), Țegean (min. 41), 
Szbke (min. 42), Adam (min. 65 — 
fază foarte frumoasă creată de pa-, 
sele’ redublate Cu Petrescu, după 
care. însă, golgeterul actual al 
campionatului a tras peste poartă 
de la numai 6 m !) au ratat din 
Situații clare, sau tînărul portar al 
Politehnicii. Jivan, a avut inter
venții care uneori primeau califi
cativul de ..miraculoase'. Timișo
renii s-au apărat grupat, fără însâ 
să se cantoneze strict in careul 
propriu și au replicat do cite ori 
se ivea ocazia. Linia de ’atac a 
lui ..Poli"' a jucat însâ foarte slat), 
marile ocazii ale studențiior apar- 
ținînd aproape în totalitate celor 
doi mijlocași sau fundașilor ..

Meciul a avut două perioade 
mai încinse, in care fazele de poar
tă au fost mai numeroase, iar pu
blicul din tribună s-a încălzit, aș- 
teptind golul. Finalul primei re
prize a aparținut gazdelor, care au 
șutat de 4 ori consecutiv, foarte 
periculos, pe poartă (Țegean de 
două ori, Szbke și Vișan), dar ex-

Stadion C.F.R. ; teren bun : timp: 
excelent ; spectatori aproximativ 
S 500. A marcat: ADAM (min. 51). 
Raport de cornere : 9—2. Raportul
șuturilor la poartă : 19—18 (pe spa
țiul porții 8—6).

C.F.R. CLUJ : Moldovan — LUPU, 
Dragomlr. Vlșati. Szbke — M. Bre
lan, ȚEGEAN — S. Brelan (min. 73 
Spedr), Boca (mlti. 46 Cojbcaru), 
ADAM. Petrescu.

POLITEHNICA : JIVAN — Popa. 
Păltinișan. Arnăut, Maier — mehe
dinți:, SURDAN — Floareș (min. 
78 Sehiopu), Lața, Dașcu, BungăU 
(min. 59 PÎRVU).

A arbitrat KOMEO STÎN’CAN 
***♦. ajutat la linie de M. Cițu și 
Șt. Lazăr (toți din București).

Cartonașe galbene : Jivan, Dra- 
gomir.

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

Telentul Jivan a fost, de fiecare 
dată la post, reușind parade spec
taculoase. A doua perioadă, între 
minutele 65—99, a aparținui timi
șorenilor, care au forțat golul ega- 
lării cu fundașii la centru și mij
locașii în careul advers, fără să-1 
reușească însă. Mehedinții, în spe- 

' iîăl, a irosit cîteva bune ocazii 
(niih, 63, 69 — Cojocarii a respins 

j-y «capul 
gyl,. 80 — 
nemarcat, 

a șutat 
poartă, 
și mai 
C.F.R.
„libero" și să replice pe con- 

— a avut și. ea cîteva ac-

mingea ce se ducea în 
șut de la 15 m complet 
peste poartă). Politehni- 
în această"perioadă mult 
dar destul de nepregă- 
ales imprecis, în vreme 

— obligată să se apere

ca 
la 
lit 
ce 
cu 
traatac # _ ___  .
țiuni periculoase...

Unicul gol al meciului a fost 
înscris Ia o fază simplă, în min. 
51, find Adam s-a lansat pe aripa 
stingă, a trecut de Popa și, de la 
10 m, a șutat puternic. Jivan a fă
cut unica sa greșeală, pierind spre 
o ipotetică centrare și „vulpoiul" 
Adam atit a așteptat. Astfel a ob
ținut C.F.R.

se speră 
imbold spre 
perioară.

Cluj o victorie care 
— ii va putea da un 
o posibilă evoluție su-

Dumitru GRAUR

Anton. Centrările lui nu i-au găsit 
însă „înfipți" acolo, în față, pe D. 
Popescu și Voinea, mult retrași, și 
astfel atacurile au fost irosite. A- 
bia începînd din min. 15, ieșenii 
au combinat mai bine în atac, ei 
avînd două excelente ocazii de a 
manta, în min. 17 și 19, dar- șutu
rile lui Lupulescu și Remită II au 
fost parate spectaculos de portarul 
Ilieș.

Repriza a doua a debutat cu o 
„furtună" de atacuri ale gazdelor; 
de această dată, cei care vor rata 
ocazii cit roata carului sînt Ailoa- 
iei (min. 50 scăpat singur în ca
reu) și îneze IV (min. 53 „cap" din 
6 m în lateral de poartă). Aces
tea au fost momentele-cheie ale 
meciului, pentru că, în continuare, 
jucătorii Politehnicii încep să dea 
semne de nervozitate, se precipită 
la fiecare acțiune în timp ce reși- 
țenii se apără tot mai calm și pre
cis. Oaspeții reușesc cîteva contra
atacuri foarte rapide. obligîndu-1 
pe Costaș (min. 67. 87) să respin
gă in extremis șuturile foarte pu
ternice ale lui Pușcaș și Nestoro
vich Și astfel se încheie un meci 
în care „Poli" a dominat mai mult, 
fără să reușească golul, acel gol 
mult visat care să-i certifice vic
toria.

Laurențiu DUMITRESCU

In „Cupa F.R. Rugby‘‘

REZULTATE TEHNICE : Sportul
studențesc — Farul Constanța 9 9 
(3—6), Grivița Roșie — Vulcan Bucu
rești 30—6 (10—3), Gloria — Steaua 
6_io (0—4). Dinamo — Politehnica 
Iași 0—9 (0—3), Știința Petroșani - 
C.S.M. Sibiu 7—3 (0—0), Agronomia 
Cluj — Universitatea Timișoara 9—20.

9—9 în partida Sportul studențesc 
— Farul... Așadar, n-am exagerat de 
fel, atunci cînd caracterizam echipa 
bucureșteană ca fiind una dnitre cele 
mai capricioase formații din divizia 
A de rugby. în partida cu Farul, 
gazdele ău fost conduse cu 9—3, 
pînă in min. 65 și numai unele erori 
din jocul adversarilor au făcut ca 
XV-le constănțean să nu plece acasă 
cu o victorie. Ar fi meritat-o !

Meciul a plăcut mai ales prin im
petuozitatea cu care Farul a abordat 
jocul. S-a impus Bucos, cu o bună 
precizie î-n șuturi. El, de altfel, este 
și autorul punctelor echipei constăn- 
țene : trei lovituri de pedeapsă trans
formate. Din păcate, tot Bucos are 
pe conștiință alte trei puncte, prac
tic ratate într-o altă lovitură de pe
deapsă, în ciuda unui unghi extrem 
de favorabil. Sportul studențesc a 
redus din handicap prin Crăciunescu 
(6) și lordănescu, care au folosit ace
lași ' procedeu ca și Farul.

Sigur, și Farul și Sportul studen
țesc pot găsi scuze pentru acest re
zultat, în faptul că nu au putut be
neficia de loturile complete. Constăn- 
țenii au jucat fără Dumitru, Motres- 
cu, Florescu și Marica, de la Sportul 
au lipsit Atanasiu, Fugigi și Nico- 
lescu, toți selecționați pentru meciul 
cu R.F.G.De remarcat — în ciuda absențelor 
amintite și motivate — forța de șoc 
a celor două înaintări. In principal 
a Sportului, în perioada în care a 
utilizat în linia a II-a formula Iancu 
—Drăgănescu.

A condus cu autoritate Alexandru 
Lenineanu.

Pentru Grivița Roșie, partida cu 
Vulcan a constituit o simplă forma
litate. Dovadă și scorul cu care for
mația pregătită' de antrenorii Viorel 
Moraru și Radu Demian a cîștigat 
(30—6). Cu foarte mici excepții n-a 
existat decît o singură direcție de 
atac — către buturile Vulcanului. 
Realizatori : Ghiță (două încercări), 
VI. Dumitrescu, Damaschin și Pasa- 
che — cite o încercare, Ț'ibuieac (cel 
mai activ de pe teren) — două lovi
turi de pedeapsă și două transfor
mări, respectiv St. Ionescu — două 
lovituri de pedeapsă.

De subliniat arbitrajul competent 
prestat de Vasile Cișmaș.

Gloria, pe teren propriu, a rezistat 
onorabil în fața Stelei, care a fruc
tificat prin Ciobănel (încercare) și 
O. Corneliu (două Iov. ped.) In timp 
ce Gloria a realizat o încercare prin 
Costin pe care Ivan a transformat-o.

Corect, arbitrajul lui Dragoș Gri- 
gorescu.

In fine, tot în Capitală, o mare 
surpriză i Dinamo a pierdut pentru 
a doua oară (acum, acasă !) disputa 
cu Politehnica Iași II Vărzaru a în
scris o încercare transformată de 
Gheorghiu, care a fost și autorul 
unei lovituri de pedeapsă. Jocul 
grupat al Ieșenilor a determinat a- 
ceastă victorie clară.

A condus foarte bine, Rene Chiriac.

Tiberiu STAMA

La Petroșani, joc confuz. Știința a 
punctat prin Martin (Iov. ped.) și 
Tufeanu (încerc.), iar C.S.M. Sibiu 
prin Munteanu (Iov. ped.).

Em. NEAGOE, coresp.

JOCUl ATLETIC CU DURITĂȚILE...
1

STEAGUL ROȘU 1(1)
ÎIUL’
—M ;_____

• 0(0)
BRAȘOV, 28 (prin telefon)
Probabil că stegarii au vrut 

se asigure din start că nu vor 
cuza pe parcurs lipsa din formație 
a „îngerului păzitor", Adamache. 
Nu trecuseră 3 minute de Ia înce
putul partidei și Anghel a reușit 
să deschidă scorul : 1—0 pentru
Steagul roșu. A urmat o cursă fur
tunoasă, de aproape o jumătate de 
teren, a lui Gyorfi, portarul Ga
briel fiind obligat să blocheze te
merar. In minutul următor (6), in 
replică, Ștoian își încheie și el 
cursa cu un șut înșelător, care îi 
prilejuiește portarului Purcaru o 
intervenție spectaculoasă și opor
tună. început frumos de partidă. 
Steagul roșu, însă, se complică trep
tat în acțiunile de atac, în timp 
ce, Jiul contraatacă simplu și pe
riculos, mizînd pe patru jucători 
în linia de mijloc, Muițescu fiind 
omniprezent. Partida se echilibrea
ză, dar fazele de poartă încep să 
devină din ce în ce mai firave.

După pauză, formația oaspete își 
declară intenția ofensivă, introdu- 
cîndu-1 în teren pe Roznai. în locul 
mijlocașului Naghi. Numai că, în 
loc să se exprime prin mijloace 
fotbalistice adecvate, echipa din 
Valea Jiului renunță Ia jocul curat 
din prima repriză, apelind la mij
loace rudimentare, la faulturi re
petate. Așa Incit primele 25 de mi
nute ale reprizei secunde sînt pre
sărate cu tnai multe faulturi și în
treruperi de joc din partea oaspe
ților decît fazele cursive de fot
bal. în acest interval arbitrul An - 
derco este obligat să împartă cinci 
cartonașe galbene, deși, după pă
rerea noastră, mijloacele antifotbal 
ar fi trebuit să fie curmate prin 
eliminări din joc.

în min. 70, o mare ocazie de gol 
ratată de Pescaru. afliat în careul 
de 6 metri, portarul advers fiind 
mai iute de picior. Trei minute mai 
tîrziu, Mateescu expediază un șut

sâ 
a-

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE * " -------------"*"
SPECIAL

LA CONCURSUL 
PRONOSPORT, ETAPA DIN 
28 OCTOMBRIE 1S7S

Tg. Mureș — Univ. Cv. 1 _ . x
1
x
1
1

X
1

X
1

X
2
K

MUREȘENII AU ÎNTRERUPT
A.S.A; TG, MUREȘ 3(1)
UNIV, CRAIOVA 1(0)

F

SUITA LIDERULUI

Stadionul Tineretului : vreme ex
celentă : teren bun : spectatori cli
ca 3 000. A marcat ANGHEL (min. 
3). Raport de cornere 7—2. Raportul 
șuturilor la -
porții 8—U.

STEAGUL 
îab. JENEI, 
— Pescaru, 
(min. 57 Papuc), Anghel, 
Gyorfi.

JIUL : I GABRIEL - NlțU. Luea 
Tonea, Dodu — Naghi (min. 46 Roz
nai). LIBARDT. G. stan — stoichițâ 
fmin. 77 Năiriln). MULȚESCU, STO- 
IAN.

A arbitrat O. ANDERCO (Satu M^re) 
**♦* ajutat la Unie de M. BAdu- 
Iescu (Oradea) și V. Catanâ

Cartonase galbene : Dodu. 
cu. Stoian. G. Stan. Tones, 
lini si Mateescu.

Trofeu! Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 2—1 (2—-1).

suită de victorii și 
egale obținute de li- 
campionat a fost in
to orașul de pe Mu

s-a

poartă 12—-6 (pe spațiul

ROȘU : puncaru — Ilîr- 
OLTEANU, ANGHELINI 
Mateescu — zotlneâ 

Ghergfiell,

(Carel). 
Multes- 
Anehe-

aproximativ 35 
pozitivă a aces- 
portarul Jiului

excepțional, de la 
m (singura acțiune 
tui jucător), dar 
scoate spectaculos în corner. Jucă
torii echipei gazdă se dezlănțuie, 
fundașul Anghelini pleacă din pro
priul său careu și ajunge la linia 
de corner adversă, urmează o cen
trare ca la carte, reluată cu capul 
de Pescaru, dar portarul Jiului se 
opune din nou golului. A fost cea 
mai simplă, dar și cea mai frumoa
să fază (min. 75) a acestei reprize 
încărcată cu electricitate. Si astfel. 
Steagul roșu cîștigă la limită o par
tidă în care, dacă s-ar fi jucat 
mai mult fotbal, s-ar fi putut de
tașa mai clar.

Paul SLAVESCU

TG. MUREȘ, 2« (prin telefon)
Apreciabila 

de rezultate 
der în acest 
treruptă aici
reș, unde echipa craioveanfi 
văzut nevoită să guste pentru pri
ma oară dir. cupa amară a infrin
ged i. după zece etape. O înfrîngere 
pe care elevii antrenorilor Cernă- 
ianu și f 
cu mai 
greșeli i 
putut-o 
gazdelor 
ren propriu în acest campionat — 
s-a situat azi (n.r. ieri) la un nivel 
peste așteptări, fiind dominată de 
o ambiție și o tenacitate rar în- 
tîlnite. Marcată de oboseală — ex
plicabilă după atîtea meciuri grele 
disputate în ultima vreme — 
mația oaspe a mai avut, la 
Mureș, ghinionul de a-1 pierde 
pă numai un sfert de oră de 
pe Vel ea. accidentarea acestuia 
reglînd. în bună măsură, propriul 
sistem defensiv (Niculeseu a tre
cut pe stînga, pentru 
Caniaro, iar Sl-rîmbeanu a 
ca fundaș dreapta), 
diții, craiovenii s-au 
a lua unele măsuri 
apărării, mijlocașii 
mult în preajma propriului careu 
ți obligîndu-î astfel și pe coechipie
rii din atac să joace mai retras, să 
vină deseori înapoi pentru a-și lua 
mingi. Totuși, la unul din temu
tele lor contraatacuri, oaspeții ar 
fi putut deschide scorul (în min. 8) 
însă Oblemenco n-a reușit să fruc
tifice excelenta centrare a lui Mar- 
cu trimițînd mingea cu capul, din

Oțet nu o pot contesta deși, 
multă șansă și fără unelt

eam is* în apărare, ar ti 
evita, chiar dacă evoluția 

• — neînvinse încă pe te-

for- 
Tg. 
du- 
joc 
de-

a-1 păzi pe 
intrat 

In aceste con- 
văzut siliți de 
de întărire a 

acționtnd mai

MECI ATRACTIV,
SUCCES MERITAT

U. T. ARAD 2(1)

SP. STUDENȚESC 0(0)

; teren bun ; timp splendid-; spectatori âproxi- 
NAGHI (min. 31), 'MUREȘAN (min. 6!) șț 77, acesta 
a 11 ni), respectiv BALAN (rnin. 56). Raport de cor- 

Kaportul sulurilor la poartă 16—12 (pe spațiul porții 3—7).
A.S.A.: Solyolr. — Grigore. Kiss. ISPIR. CZAKO — PÎSLARU, BOLONI 

— caniaro. Naehi. .mureșan, ijajnai..
Niculeseu. BĂDIN. DESELNI- 

Țarălunga, Niță (min. 46

*•***. ajutat la linie, cu greșeli în apre-

Stadion ,.23 August' 
mativ 14 000. Au marcat : : 
din urmă din lovitură de 1< 
nere 7

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Manta
cu, Velea (min. 15 Strlmbeanu) — Boc, BALACl
Bălaii). Oblemenco. Marcu.

A arbitrat AUREL BENTU _____  _  __  ___ ...   
cierea ofsaidului de Gh. Retfzan (ambii din București) si V. Dumitru (Olte
nița).

Cartonașe galbene : Bălăci,
Trofeul Petschovschi : 8
La tineret-rezerve ; 2 - o (0—0).

Pi slant, Grigore, Bdloni, Marou.

apă- 
ce a

apropiere, în brațele portarului So- 
lyom.

Mureșenii în schimb au izbutit, 
în min. 31, să concretizeze eviden
ta lor superioritate teritorială, o- 
fensiva lor în anumite momente 
dezlănțuită, mingea șutată dc 
Naghi, din marginea careului fiind 
deviată cu mina de către Niculeseu 
in propria-i poartă (lovitura de la 
11 m, pe care arbitrul Bentu se 
pregătea s-o acorde, n-a mai fost, 
astfel, necesară).

După pauză, craiovenii au 
rut cu Bălan în teren, ceea
lăsat să se întrevadă intenția lor 
de a spori capacitatea ofensivă, și, 
ca în atitea rînduri, omul de gol 
al oaspeților, și-a făcut simțită pre
zența, șutul săit din min. 56 de Ia 
aproximativ 20 m (care l-a sur
prins pe Solyom ieșit din poartă), 
aducind egalarea. Restabilirea ega
lității pe tabela de marcaj produce, 
insă din păcate o înăsprire a jocu
lui. Faulturile (unele dintre ele 
grosolane) și mingile aruncate spre 
tribune încep să abunde, obligîn- 
du-1 pe arbitrul Bentu — care tre-

buia să fie, totușf, mai autoritar — 
să împartă cartonașe galbene.

In min. 69, gazdele preiau din 
nou conducerea grație unui șut de 
la circa 25 m al lui Mureșan, ușor 
parăbil, dar. la care, portarul Man
ia a gafa! surprinzător, scăpînd 
mingea din mină in plasă. încura
jați de acest gol, mureșenii devin 
din nou greu de stăvilit în iureșul 
lor ofensiv, și. după o bară a lui 
Caniaro (min. 75). își măresc avan
tajul printr-un penalty (transfor
mat de Mureșan), acordat la un 
fault în careu comis de Bădin asu
pra lui Caniaro (min. 77). Finalul 
meciului aparține craiovenilor, dar, 
Țagălungă, din poziții destul de 
bune, șutează imprecis, nereușind 
să pună în pericol victoria pe de
plin meritată și extrem de preți
oasă a mureșenilor asupra lideru
lui clasamentului.

Constantin FIRANESCU

Stadion U.T.A. ; teren bun ; timp foarte frumos : spectatori aproximativ 
10 000. A marcat BRoȘOVSCHt (min. 5 șl 80). Raport de cornere 13—3. Rapor
tul șuturilor Ia poartă 15—9 (pe spațiul porții 5—2).

U.T.A. ; torgulescu — Birău. Kukia. POJONI, Popovici — SCHEPP, 
Domide, BROȘOVSCHl — Axente, KUN, SIMA

SPORTUL STUDENȚESC : Suclu — Tănăsescu, GRIGORE. CAZAN, Ma
nea — CHIHAIA, O. IONESCU, Ctocirlan — Leșeanu. M. Sandu (min. 46 Mol- 
doveanu), I. Constantin (min. 75 Cassai). <

A arbitrat GH. MANOLE (Constanta) * ★ ajutat la linie de I. Bar
bu (Deva) și s. DrUgullct (Tr. Severin).

Trofeul Pelschovschi : 10.
La tlneret-rezerve ; 2—1 (1—1).

uneori foarte bine, un marcaj om 
I* om care în repetate rînduri i-a 
incomodat vădit pe arădeni. Dar, 
cu toate că au beneficiat de o li
nie de mijloc destul de activă, 
Chihaia și O, Ionescu, creîndu-și 
culoare pînă spre poarta lui Iorgu
lescu, atacul studențiior nu a fost 
citași de puțin periculos, nici în 
prima sa alcătuire, nici după în
locuirile ce pot fi văzute în for
mație.

încă din primele minute era clar 
că U.T.A. se prezintă în formă, că 
cei 11 textîliști au poftă de joc. 
Sima acționează eficient pe extre
ma stingă — de altfel așa cum a- 
vea s-o facă de-a lungul întregului 
meci — ți în min. 4 centrează foar
te bine. Pojoni este în careul stu
denților, dar „capul" său expedia
ză balonul peste poartă. Nu trece 
decît un minut și asistăm Ia des 
chiderca scorului : Popovici trimi
te la Sima, urmează obișnuita een-

(impecabilă) și Broșovschi In- 
cu capul. Jocul este frumos, 
place publicului. în min. fi,

(rare 
scrie 
iute,
Iorgulescu scapă cu fața curată : M 
Sandu și Leșeanu șutează consecu
tiv, dar portarul textiliștilor bo- 
xează primul șut, cel de al doilea 
mergind în Popovici. U.T.A. ''este 
mereu în atac dar destule minute 
de aici în colo jocul își pierde din 
culoare, se acționează mai mult la 
mijlocul terenului, pasele greșite a ■ 
bundă (în special Domide). De-a- 
bia de prin min. 25 partida începe 
să fie din nou interesantă. Sportul 
studențesc nu se lasă. mai prejos, 
combină frumos în teren dar totul 
se sfîrșește la linia de 16 m. In 
min. 35 asistăm la o fază contro
versată : Sima centrează de pe 
stînga. Ciocîrlan și Domide sar la 
cap, primul lovește mingea cu rhî- 
na( faza se petrecea în careu), dar... 
jocul continuă. Sfîrțitul reprizei

este dominat de două mari ratări 
ale textiliștilor : min. 38 Axente, a- 
flat Ia numai 2 m de poartă nu 
poate fructifica centrarea lui Kun, 
iar în min. 42, Cazan intervine în 
ultima clipă la o combinație Axen
te — Kun. saivîndu-și poarta de 
la un gol ca și făcut. în min. 40 
Domide este faultat în careu de 
Cazan, dar arbitrul acordă lovitu
ră liberă indirectă considerînd, în 
mod greșit, că a fost obstrucție.

Repriza a II-a păstrează același 
ritm alert, înregistrăm puternice 
șuturi la poartă (Schepp, Pojoni, 
Kun, Moldoveanul, frumos respin
se sau reținute de cei doi portari. 
Cu zece minute înainte de final, 
Broșovsclii rotunjește victoria echi
pei sale înscriind splendid (foarfe
că pc spate), cu o minge prelucra
tă de Kun și Axente.

ARAD, 28 (prin ttlafon)
în urma rezultatului de 

U.T.A. a „pasat" ultimul loc 
clasament; dar chiar ți așa U.T.A 
a dovedit că nu este o echipă de 
locul 15 în clasament, în confrun
tarea sa cu formația studenților 
din București, confruntare aștepta
tă cu înfrigurare aici, în orașul de 
pe malurile Mureșului. Ei bine, 
U.T.A a reușit nu numai un joc 
aplaudat, un joc remarcabil din 
toate punctele de vedere, dar și 
ceea ce ținea cel mai mult, adică 
începerea acelei ascensiuni în cla
sament așa de mult așteptată-
, Sportul studențesc nu a fost cî- 
tuși de puțin un adversar comod. 
Bucureștenii au învățat, și aplică

azi. 
din

i î
: x 2
l 1
: x,2 
l 1
l 1
: x2 
l 1
: x2 
. 1
: x!
: x2

plus

T. A.S.A.
2. Polit.__ ____________  _____
3. U.T.A. — Sportul studențesc
4. Petrolul r
5. C.F.R. Cluj — Poli. Timișoara
6. Steagul roșu

- 7. Cagliari 7____
8. Cesena — Verona
9. Internazlonale — Napo.;

10. Juventus- — Lazio
11. Lanerossi — Genoa
12. Roma — Milan
13. Sampdorla — Bologna

Fond de premii : 723 867
300 600 lei din fond special.

Plata premiilor se va face 
începînd din 6 noiembrie pțnS la 
decembrie. Iar. in țara începînd din _W 
noiembrie pina la 28 decembrie 1973, 
Inclusiv. '

Iași C.S.M. Reșița

Rapid

Jiul 
Torino

în Capitală
28

Mircea TUDORA.'J



Ieri, pe arena Voința din Capitală

Dacă sîmbătă a fost o zi mare 
pentru popicarii români, care au 
cîștigat, atît la fete, cît și la bă
ieți, partidele pe echipe susținute 
cu puternicele reprezentative ale 
Ungariei, ieri, cînd s-a desfășurat 
pe arena Voința din Capitală, tur
neul individual la probele clasice 
de 100 bile mixte femei și 200 bile 
mixte bărbați, victoriile s-au îm
părțit. Pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului premiaților au urcat 
sportiva maghiară Katalin Toth și 
reprezentantul țării noastre Ilie 
Băiaș, autori ai unor rezultate de 
Valoare mondială. Succesul lor este 
cu atît mai remarcabil, cu cît ei au 
avut adversari redutabili, care i-au 
solicitat Ia maximum, oferind îm
preună întreceri pasionante, mult 
gustate de public.

în confruntările feminine, tonul 
l-a dat... deschizătoarea concursului, 
rapidista Maria Popescu, invitată 
special de antrenorul emerit Ale
xandru Andrei, pentru că de mai 
multă vreme candidează la un loc 
în lotul care se pregătește pentru 
C. M. din 1974. Apreciatul nostru 
tehnician a fost bine inspirat, în- 
trucît feroviara a evoluat în nota 
ei obișnuită, a lansat bila cu pre
cizie la „ulița" preferată a lăca
șului popicelor și, din start, a în
scris pe tabela de marcaj o cifră 
valoroasă: 420 p.d. Au urmat pe 
pistă nume consacrate în arena 
internațională, laureate în repetate 
rînduri ale marilor competiții mon
diale, care au făcut uz de între
gul lor arsenal tehnic și fizic pen
tru a se apropia de lidera clasa-

mentului. Dar tocmai de la cine se 
aștepta o ripostă mai puțin con
vingătoare, aceea a reușit, grație 
unui finiș neobișnuit, să o depă
șească pe rapidista cu 6 puncte și 
astfel să cucerească trofeul pus în 
joc.

Disputele masculine au fost și 
mai palpitante. Pînă în finalul 
concursului se credea că popicarul 
maghiar Pal Tosi, marcat cu 932 
p.d. nu va mai putea fi întrecut. 
Totuși în ultimul schimb, Ilie Băiaș, 
jucător stilist, care și-a dovedit 
(dacă ar fi mai ambițios ar putea 
repeta mai, des asemenea perfor
manțe) înalta clasă, lansînd bila 
cu o siguranță ce a îneîntat privi
rile spectatorilor și obținînd 
p.d. a trecut pe primul loc.

Se știe că dubla întîlnire cu spor
tivii maghiari a constituit o primă 
verificare a stadiului pregătirilor 
începute de curînd de către jucă
toarele și jucătorii români vizați a 
reprezenta țara noastră la C.M. de 
anul viitor. De aceea, în turneul 
individual au fost încercați toți 
selecționabilii, majoritatea dintre 
ei reușind să dea randamentul 
scontat. Au corespuns integral aș
teptărilor Cornelia Petrușcă și Ana 
Petrescu, Iar dintre jucătoarele 
promovate în echipa națională, 
Mariana Antuș și Elena Bîrligea 
confirmă speranțele puse în ele.
.Se cuvine să ne oprim mai mult 

asupra comportării popicarilor noș
tri. Antrenorul Tiberiu Szemani 
caută de mal multă vreme elemen
te capabile să-1 înlocuiască pe 
cîțiva dintre foștii titulari ai re-

944

prezentațivei masculine și se pare 
că este pe un drum bun. Z. Bă
iaș, 
tru,

Silves-I. Tismănaru, Gh.
oamenii de bază ai echipei, 

au dat satisfacție deplină, iar mai 
tinerii lor colegi de lot. A. Căti- 
neanu, luliu Bice, Marin Grigore 
și, în mai mică măsură, A. Chirilă 
candidează la locurile vacante.

“-le FRANȚEI 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

FINALELE PE APARATE AU ÎNCHEIAT STRĂLUCIT

CLASAMENTELE FINALE ALE 
TURNEULUI INDIVIDUAL : fe
minin — 1. Katalin Toth (Ungaria) 
426 p.d., 2. Maria Popescu 420, 3. 
Florica Neguțoiu 419, 4. Cornelia 
Petrușcă 415, 5. Ana Petrescu 407, 
6. Zsofia Hursan (U) 405, 7. Ma
riana Antuș 405, 8. Elena Bîrligea 
403, 9. Laszlone Holczek (U) 401, 
10. Ana Albert-Ianoși 396 ; mas
culin — 1. I. Băiaș 944, 2. P. Tosi 
(U) 932, 3. I. Meszaroș (U) 909, 4. 
I. Bice 893, 5. I. Tismănaru 893, 
6. L. Siito (U) 892, 7. Gh. Silves
tru 891, 8. L. Martina 888, 9. M. 
Grigore 881, 10. C. Voicu 875.

Traian IOANIȚESCU

Federația franceză de rugby a 
făcut cunoscut XV-le care va fi 
opus la 11 noiembrie, la Valence, 
reprezentativei României în cadrul 
„Cupei națiunilor F.I.R.A.". El se 
prezintă astfel : fundaș — Aguirre ; 
aripi — Dubertrannd, Seguire; 
centri — Maso, Delaigue; mijlo
cași — Romeu, Berrau (căpitanul 
echipei) ; linia a III-a centru — 
Sasset, aripi — Boffeli, Skrela; 
linia a II-a — Sappa, Cester; linia 
I — Ir ac; ab al, Benesis, Azarete.

De notat faptul că nu mai puțin 
de 12 dintre titularii acestei echi
pe au mai jucat în compania 
rugbyștilor români, fie în partide 
interțări, fie în meciuri lnterclu- 
buri.

Programarea meciului la Valence 
are în vedere inaugurarea noului 
stadion al orașului, care se va săr
bători cu acest prilej.

In ir interzonalul11 feminin la șah

ȘAHISTELE SOVIETICE CLASATE 
PE PRIMELE LOCURI

EUROPENELE" FEMININE OE GIMNASTICA
Alina Goreac și Anca Grigoraș, clștigătoare a 4 medalii,

printre fruntașele concursului

s-au numărat

LONDRA 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

La prima sa evoluție în cadrul 
Cupei campionilor europeni, Rapid 
București a reușit să ee califice In 
semifinalele competiției, pături de 
echipa O.S.C. Budapesta, clștigătoarea 
’turneului. După ce au pierdut la 
limită meciul cu O.S.C, feroviarii au 
trecut pe lingă victorie In partida cu 
Polytechnik Londra, lăsînd gazdelor 
un punct prețios i 3—3. Campionii 
tării noastre In 1972 au reușit însă 

(în ultimul meci o victorie categorică 
în fața echipei belgiene Scaldis Ant
werp șl, datorită unul golaveraj su
perior au depășit In clasament for
mația engleză.

Citeva amănunte de la ultimele 
meciuri ale pololștllor bucureștenL 
Rapid a început bine partida cu Po
lytechnik șl după 3 minute conducea 
cu 1—0 (a înscris Slăvei din acțiune), 
scor pe care același Slăvei (4 m) 
avea să-l majoreze în repriza secun
dă. In cel de al treilea „sfert", cele 
două echipe au ratat mult; totuși, 
gazdele au reușit să reducă din han
dicap prin internaționalul R. Jones 
<1—2). Polytechnik a obținut și ega- 
larea (2—2) în ultimele 5 minute prin 
T. Mark. Feroviarii au mal avut o

STEFAN POPOVICI

zvîcnir» In final șl Medianu a înscris 
cel de al treilea gol pentru echipa 
sa, care părea să fie suficient pentru 
victorie. In ultimele secunde, bucu- 
reștenil s-au aflat în atac, dar Ță- 
ranu a comis o greșeală de neiertat 
șl A. Leach, rămas singur pe contra
atac, a primit balonul șl a înscris 
cu ușurință (3—3), cînd cronometrul 
mal arăta doar 3 secunde de joc I 

în ultima reuniune, O.S.C. a între
cut pe Polytechnik cu 7—4. Cum 
campioana Ungariei terminase vic
torioasă șl In partida cu Scaldis 
Antwerp la scorul de 9—4 (2—2, 1—0, 
2—2, 4—0), ea s-a clasat pe locul I 
tn. clasament. Ultimul meci avea să 
decidă pe cea de a doua calificată 
In grupele semifinale. Rapid a în
ceput meciul cu Scaldis cu multă 
ambiție, dar din dorința de a marca 
cit mai multe goluri a greșit mult 
pînă la jumătatea Întâlnirii. Se în- 
cheiaseră două reprize șl feroviarii 
aveau un avantaj de numai două go
luri, cu totul insuficient. în partea a 
doua a meciului ei au dominat de o 
manieră categorică, reușind pînă la 
sfîrsit scorul-record al turneului : 
10—0 (1—0, 1—0, 5—0, 3—0). Au în
scris ! Slăvei 3, Țăranu 2, C. Rusu 
Bartolomeu, Mustață
1. O.S.C. Budapesta
2. Rapid București
3. Polytechnik Londra
4. Scadls Antwerp

MADRID, 28 (Agerpres). — 
neul interzonal feminin de 
la Caile Galdana de Ferrerias 
Minorca), după disputarea 
runde, trei șahiste sovietice : 
Konopleva, Irina Levitina și Marta 
Șui au totalizat cîte 13 puncte fie
care, dar cele trei jucătoare califi
cate la turneul candidatelor pentru 
titlul mondial nu vor fi cunoscute 
declt după disputarea partidei între
rupte dintre Valentina Kozlovska 
(U.R.S.S.) și Lynda Maddern (Austra
lia). Avînd 12*/2 puncte, Kozlovska le 
poate egala sau chiar întrece pe 
compatrioatele sale. O altă șahistă 
sovietică, Nana Aleksandria, care a

In tur- 
șah de 
(Insula 
ultimei 
Natalia

PLUTON COMPACT LA MANILA
MANILA, 28. — După 8 runde, în 

turneul internațional de șah de la 
Manila, conduce marele maestru 
iugoslav Liubomir Liubojevici cu 6 
puncte șî o partidă întreruptă, urmat 
de Larsen, Kavalek și Tataj cu cîte 
6 puncte. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu, ocupă locul 7, cu 
4Vz puncte și o partidă întreruptă.

CAMPIONI Al ROMÂNIEI
(7rmar« din pag. tț

deosebită, Gheorghe Sencovlci a 
tras Impecabil, realizînd cinci serii 
complete de 25 t șl trei de cîte 24 L 
în ultima manșă de Ieri (50 t), pri
mul skeetist al țării a făcut țăndări 
toate cele 50 de ,„farfurii zbură
toare" , I

Preluînd conducerea din prima 
serie a concursului, ca șl Gheorghe 
Sencovici, Ștefan Popovici a cucerit 
laurii de campion al României la 
talere aruncate dim șanț. Chiar 
dacă rezultatul cu care a Ieșit în
vingător (184 t) nu are o valoare 
intrinsecă pe plan intern și inter
național, comportarea acestui vete
ran al tirului cu alice se cuvine a 
fi remarcată. în vîrstă de 46 de 
ani și debutant în competiții de a- 
proape două decenii (1956), Ștefan 
Popovici înscrie în activitatea sa 
■pe poligon o longevitate sportivă 
puțin obișnuită, Interval în care s-a 
dovedit un sportiv desăvîrșit, un a- 
devărat exemplu pentru cel tineri.

Cum spuneam, la această probă 
olimpică rezultatele slnt încă de
parte de haremurile obținute de cel 
mal buni trăgători din alte țări. 
Recordurile mondial, olimpic șl 
european aparțlnlnd Italianului An
gelo Scalzone, anul trecut de la 
J. O., au ajuns la 199 t, Iar alte 
punctaje apropiate se înregistrează 
curent în competițiile de amploare. 
Or, în cele trei zile de la Tunari, 
pe listele de concurs cu 21 de 
participant! cifra 25 t a fost con
semnată numai în două rfndurl(i), 
de Ștefan Popovici șl Andrei Ma
rinescu, Iar cea de 24, doar de 
cinci ori 1 Ceea ce să recunoaștem, 
este extrem de puțin. Și să nu 
.uităm că în 1960, la Roma, cam
pionul olimpic al probei a fost ro
mânul Ion Dumitrescu 1 Oare și 
acest singur fapt nu trebuie să fie 
un stimulent suficient pentru an
trenorii noștri și reprezentanții ti
nerel generații de taleriști ? Meda- 
liați olimpici nu se nasc la tot 
pasul, e drept, dar o masă mai 
consistentă de sportivi, din care să 
se dezvolte apoi țintași de valori 
certe internaționale nu poate în
semna un obiectiv atît de dificil de 
atins. 1

Ultimei» rezultat» tehnice, talere 
aruncate din șanț, seniori (200 t) i 
1. Ștefan Popovici (Olimpia) 184 t — 
campion republican, 2. Andrei Mari
nescu (Clubul sportiv școlar Bucu
rești) 18® t, I. Emanoll panduru 
(Steaua) 178 t, 4. Ion Dumitrescu 
(Olimpia) 172 t, 8. Ardenel Vaslle 
(Steaua) 170 », Ș. Gabriel Petre (Clu
bul sportiv școlar București) 188 t.

Skeet. Maiori (NO t) I I. Gheor- 
gh» Seaeevfci (OUmpta) 107 « (nou re
cord al ItriJ, v^. i INcord al UrU. vjt. i 106 t) - eamploa 
republica». C Horta tweeneo (Steaua) 
191 ț 8. Gî«b PtattUe (a 8. Bala 
Merg) ÎN t, 4 Dan Buduru (Steaua) 
189 t, I. Rlmn Maree (Steaua) 1871, 
J. Nlcolae Vlădotn (Steaua) 185 t

si Băjenaru. 
' 3 3 o o *'

3 111
3 111
3 0 0 3

20—11 
16— 7 
16—12 
6 —28

2,

6 
3 
3 

,__ 0
După încheierea Întrecerilor de la 

Sofia, Izmir șl Moscova va avea loc 
tragerea la sorți pentru grupele 
semifinale.

întrerupt cu iugoslava Jivkovici, 
poate realiza de asemenea, 13 puncte.

Rezultate din runda a 19-a : Kono
pleva — Ferrer V2—*/2, Levitina — 
Karakas 1—0 Șui — Aronson 1—0, 
Nicolau — Veroczi ‘/r-*/2, Hartston 
— Jovanovic; s/2—*/2, Cardoso — 
Donnelly */2—%. Restul întrerupte.

Clasament: 1—3. Konopleva, Levi
tina, Șui 13 p; 4. Kozlovska 12V2 p 
(1); 5. Aleksandria 12 p (1); (£—8.
Nicolau (România), Zatulovskaia 
(U.R.S.S.), Hartston (Anglia) 12 p etc.

VICTOR CIOCALTEA
PE LOCUL TREI LA NOVISAD

în turneul internațional de șah de 
la Novi Sad, după șapte runde, în 
clasament conduce marele maestru 
iugoslav Matulovici cu 5‘/2 puncte (1), 
urmat de Buljovcici (Iugoslavia) 4‘/? 
puncte (1), Ciocâltea (România) 4i/2.

In runda a 7-a, maestrul român 
Victor Ciocâltea (cu piesele negre) 
l-a învins pe iugoslavul Rakici. Alte 
rezultate : Adorian — Lein */2—Va 
Langeveg — Dezze 1—0

Finală Newcombe—Ramirez in turneul de la Teheran
TEHERAN, 28 (Agerpres). — 

Australianul John Newcombe și 
mexicanul Raul Ramirez își vor 
disputa finala probei de simplu a 
turneului internațional de tenis de 
la Teheran. în semifinale, Rami
rez l-a învins cu 4—6, 7—5, 6—2 
pe iugoslavul Zeliko Franulovici, 
în timp ce Newcombe l-a eliminat 
cu 7—6, 6—3 pe Rod Laver.

Finala probei de dublu va opune 
perechile australiene Newcombe, 
Laver și Masters, Case. în semi
finale, Masters și Case au întrecut 
cu 4—6, 7—5, 12—10 cuplul Năs- 
tase — Gisbert, iar Laver și New
combe au învins cu 6—3, 6—3 pe
rechea Fassbender — Pohmann 
(R.F.G.).

LONDRA, 28 . (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Despre cea de a IX-a ediție a 
campionatelor europene de gimnas
tică sportivă feminină se vorbește 
deja la trecut Sîmbătă seara, trom- 
peții, nelipsiți din fastuoasele cere-' 
moniale engleze, au lansat pentru ul
tima oară semnalul devenit atît de 
familiar spectatorilor prezenți, tîmp 
de două zile la „Empire Pool" din 
Wimbledon — Park, anunțînd înche
ierea competiției în care șl-au dis
putat supremația europeană 42 de 
gimnaste din 23 de țări.

Finalele pe aparate, desfășurate în 
plin week-end londonez, au atras, 
totuși, un Impresionant număr de 
spectatori în tribunele marii arene i 
aproximativ 10 000. Din multe loca
lități apropiate metropolei au fost 
organizate excursii speciale, dlndu-le 
astfel posibilitatea foarte multor 
elevi și eleve să urmărească recita
lul de măiestrie al elitei gimnasticii 
feminine europene.

Și nimeni n-a regretat vizionarea 
spectacolului finalistelor, pentru că, 
realmente, el s-a situat Ia înălțimea 
unei mari întreceri internaționale, 
cu multe execuții care nu vor fi 
uitate în curînd. Ludmila Turisceva, 
Angelika Hellman, Kerstin Gerschau, 
Alina Goreac, Anca Grigoraș șl cele
lalte gimnaste care au evoluat sîm
bătă au dovedit o temeinică pregă
tire. Un singur regret al publicului 
și al specialiștilor — retragerea din 
concurs a celei mai îndrăgite gim
naste prezente aici, Olga Korbut. 
Deși era vizibil încă de vineri că 
piciorul, accidentat mai de mult, o 
incomodează serios, Olga s-a prezen
tat totuși la startul săriturilor, figu- 
rînd și în finalele celorlalte aparate. 
Dar, chiar de Ia prima încercare, în 
momentul în care se apropia de cal, 
gimnasta sovietică s-a văzut nevoită 
să devieze traiectoria elanului, re- 
nunțînd Ia săritură. Antrenoarea 
Polina Astahova a apelat imediat la 
medicul sălii, care a confirmat gra
vitatea traumatismului și a hotărît, 
în consecință, ieșirea din competiție 
a gimnastei sovietice. Acest fapt va 
amplifica, cu siguranță, și mal mult 
discuțiile, atît de aprinse și contra
dictorii, în jurul „cazului Korbut" și 
este greu de intuit acum în ce di
recție vor evolua lucrurile.

Finalele pe aparate au dovedit, o 
dată mai mult, că aprecierea arbitre- 
lor se îndreaptă, cu precădere, asu
pra modului cum gimnastele exe
cută elementele componente ale
exercițiilor și, din păcate, mai puțin, 
spre greutatea efectivă, originalitatea 
unor combinații sau elemente, nu
îndeajuns de sigur executate. Așa 
s-a întîmplat chiar Ia sărituri, probă 
în care Utta Schorn, cu un clasic 
stînd pe mîini-echer, a obținut 
9,30 și 9,40 cucerind medalia de bronz, 
în timp ce Alina Goreac, cu o sări
tură de cea mai mare dificultate

cunoscută pînă acum, a foot prea 
sever penalizată pentru 6 mică 
dezechilibrare la aterizare

Dar, acest insucces relativ, n-a 
demobilizat-o pe gimnasta noastră. 
Am urmărit-o strîngîndu-șl parcă și 
mal mult forțele pentru aparatul 
următor — paralele. Ca șl In alte 
concursuri, Alina a executat cu o 
impresionantă siguranță și cursivi
tate exercițiul său, adăugind o notă

sa iscusință și dezinvol-cunoscuta 
tură.

Deci, două medalii pentru gimnas
tele românce Ia acest aparat: „ar
gint* pentru Alina, „bronz" pentru 
Anca. In fine, solul ne aduce o nouă 
satisfacție, exercițiul Alinei Goreac 
fiind apreciat cu 9,55, cea mai mare 
notă acordată sîmbătă seara în fi
nală, care — prin adiționare cu nota 
de vineri, de la „individual compus"
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Uniunii Sovietice, în

(2 și 4 noiembrie). 
U.R.S.S. va face parte

C. M.

frunte cu cîte 3 goluri.

CAMPIONATE CAMPIONATE CESARE TRENTINI

In „avanpremiera* sezonului in
ternațional de hochei slnt pre
văzute două meciuri ale repre
zentativei 
deplasare, in compania echipei 
Finlandei 
Din lotul 
din nou excelentul # atacant 
Aleksandr Iakușev, de ' la Spar
tak Moscova, pe care-l vedem 
aci conducind pucul intr-un re
cent meci pentru campionatul 

unional
Fotoi A.P.N.

ILIE NASTASE FAVORIT
PARIS, 28. — Iubitorii de sport 

din capitala Franței așteaptă cu deo
sebit interes apropiatul turneu de 
tenis dotat cu „Cupa Jean Becker", 
care se desfășoară în Sala Couber
tin de la 29 octombrie la 4 noiembrie.

Cu aceasta, Începe seria marilor 
turnee „Indoor" europene, care va 
continua la Stockholm și Londra. 
Ele pot fi decisive in stabilirea con
figurației clasamentului final în Ma
rele Premiu — F.I.L.T., ce se încheie 
la sfîrșitul lunii noiembrie. Liderul 
circuitului, campionul român Ilie 
Năstase, este creditat cu nr. 1 în 
lista capilor de serii a tradiționa
lului turneu parizian. îl urmează, în 
ordine : Stan Smith (S.U.A.), Tom 
Okker (Olanda) și Manuel Orantes 
(Spania).

Ultimul concurs al sezonului va fi

Ludmila Turișceva, gimnasta care a dominat cu autoritate actuala ediție 
a C.E., in timpul spectaculosului său exercițiu de la paralele

Telefoto : A.P.-AGERPRES 
aduce o nouă medalie de bronz pen
tru Alina.

După succesele repurtate In 1957 
la București șl 1959 la Cracovia de 
Elena Leușteanu și Sonia Iovan, 
iată că aici, ia Londra, la cea de a 
IX-a ediție a campionatelor europe
ne, alte două gimnaste românce 
obțin trofee în competiția continen
tală. Cîștigarea a 4 medalii — și deci 
— depășirea considerabilă a obiecti
vului propus pentru această între
cere, reflectă potențialul în continuă 
creștere al gimnasticii noastre femi
nine șl confirmă orientarea federa
ției române de specialitate si a an
trenorilor. Succesul trebuie, 'însă, să 
constituie un puternic stimulent pen
tru o pregătire și mai bună în vii
tor, căci este în puterea celor mal 
bune gimnaste românce să atace cu 
mai multă hotărlre și convingere 
locurile fruntașe ale marilor com
petiții.

de 9,45 acelui 9,50 din prima zi ți 
obțintnd astfel prima sa medalie de 
bronz la 
Grigoraș, 
că puțin 
finalistă, 
adus o 
urmare — 8,80.

Avem toate motivele să afirmăm 
că bîrna a fost aparatul gimnastelor 
noastre. Cu excepția Ludmilel Turiș- 
ceva, nici o altă finalistă n-a evoluat 
la nivelul la care s-au prezentat Alina 
Goreac și Anca Grigoraș. In timp ce 
Alina a lucrat cu meticulozitate, ri
guros parcă, cu maximă precizie șl 
siguranță, Anca a impresionat prin

aceste „europene". Anca 
Insuficient încălzită șl par- 
timorată de calitatea sa de 
a avut o ezitare care i-a 
depunctare serioasă ți ca

NR. 1 LA COUBERTIN
— după cum se știe — „Turneul 
campionilor", programat la Boston 
între 3 și 9 decembrie.

AGENDA
29—31.X.

29.X.—4.XI

HA LT EitE

TENIS

FOTBAL

CĂLĂRIE 
HANDBAL

FOTBAL

Constantin MACOVEI

SĂPTĂMÎNII

LkR.S.S. ARARAT EREVAN 
VICTORIOASA LA MOSCOVA 

lntr-un meci restanță din cam
pionatul unional s-au înttlnlt, la 
Moscova, echipa Ț.S.KA. ți forma
ția Ararat Erevan. Victoria a re
venit, cu scorul de 1—0 (0—0), e- 
echipei Ararat, care continui ai 
conduci în clasament După ce a 
cîștlgat cupa, ea are toate țaneele 
să cucerească fi titlul de campioa
nă.

R.D. GERMANA: DYNAMO
DRESDA CIȘTIGĂTOARE 

TN DEPLASARE
Rezultate înregistrate în etapa a 

10-a a campionatului R.D. Germa
ne : F.C. Rot-Weiss Erfurt — Stahl 
Riesa 4—0 ; Dynamo Berlin — Vor- 
wârts Frankfurt pe Oder — 2—4 ; 
Energie Cottbus — Dynamo Dres- 
da 1—2 ; Lokomotive Leipzig — 
F.C. Magdeburg 1—2 ; Hansa Ros
tock — F.C. Karl Marx Stadt 1—1 ; 
F.C. Carl Zeiss Jena — Chemie 
Leipzig 5—1 ; Sachsenring Zwickau 
— Wismut Aue 1—2.

în clasament conduce F.C. Carl 
Zeiss Jena cu 16 p.

R. F. GERMANIA : BAYERN
STUTTGART 3—0

Rezultate înregistrate tn etapa a 
13-a a campionatului vest-german: 
Wuppertaler SV — Eintracht Frank
furt 1—1 ; Bayem Miinchen — 
V.f.B. Stuttgart 3—0; F.C. Schal
ke 04 — Hanovra 96 — 3—1; Kic
kers Offenbach — S.V. Hamburg 
2—5; Werder Bremen — Fortuna 
DUsseldorf 0—0 ; Borussia M»n- 
chengladbach — V.f.L. Bochum
2— 0 ; Hertha B.S.C. — F.C. KOln
3— 2 | Fortuna KOln -F.C. Kaiser
slautern 8—3 ; Rot-Welw Eoaen — 
M.S.V. Duisburg 4—1

Clasament i 1. Borussia M5n*

chengladbach — 19 p ; 2. Eintracht 
Frankfurt — 18 p j 3. Bayern Mun- 
chen — 18 p.

(Villas) ; Internazionale Napoli
2— 2 (Moro șl Boninsegna, respectiv 
Clerici și Cane) ; Juventus — Lazio
3— 1 (Chinaglia de la Lazio a des
chis scorul și în continuare Altafini, 
Bettega și Cuccuredu au marcat pen
tru Juve) ; Lanerossi — Genoa 1—1 
(Macchi, respectiv Corradi) ; Roma — 
Milan 1—2 (Chiarugi și Bianchi pen
tru Milan șl Cappellini pentru Ro
ma) ; Sampdoria — Bologna 0—0.

In clasament, Lazio, Juventus, Fio
rentina, Napoli, Inter, Torino și 
Milan conduc cu cîte 4 puncte. în 
clasamentul golgeterilor, Chiarugi 
(Milan) și Boninsegna (Inter) se află 
în '

ȘTIRI, REZULTATE

3.XI.

3—4 .XL

CICLISM

FOTBAL.

AUTO 
SCRIMA

JUDO

ATLETISM 
CICLISM

Turneu Internațional jubiliar, ia An
kara.

Turnee pentru Marele Premiu — 
F.I.L.T., la Paris (Coubertin) și Djakar
ta ; iar pentru „Cupa Dewar” la Billin
gham (Anglia).

Olanda — Norvegia („sub 23”), în 
C.E. tineret. I

C.H.I.O. la New York.
Turneu internațional, Ia Volgograd 

(U.R.S.S.).
Europa — America de Sud. meci tn 

cadrul „zilei mondiale a fotbalistului”, 
la Barcelona ; Belgia — Norvegia în 
preliminariile C.M. (grupa III), la 
Bruxelles.

Marele Premiu al orașului Praga, la 
ciclocros.

Albania — R. D. Germană, în preli
minariile C.M. (grupa IV), Ia Tirana : 
R. D. Germană — Albania („sub 23”). 
în C.E. tineret.

Turul Corslcei.
k.Memorialul Tvaruzek" (sabie). Ia 

Brno ; concurs internațional de floretă, 
la Basel.

Meci amical Franța — Ungaria, la 
Paris.

Cros internațional, la Berlin.
Turul Mexicului, pentru amatori.

BELGIA — ETAPA A MINAT A...
Standard Liăge, adversara echi

pei Universitatea Craiova în Cupa 
U.E.F.A. nu a jucat, întrucît toata 
meciurile etapei au fost aminate 
tn vederea pregătirilor echipei na
ționale, care Intîlnește miercuri, în 
preliminariile C. M., selecționata 
Norvegiei. Duminică, formația se
cundă a Belgiei a susținut un meci 
amical cu Luxemburg, pe care a 
tnvins-o la Libramont, cu 6—0.

Duminică, 4 noiembrie, în 16-imile 
Cupei Belgiei, Standard Liege va 
juca Ia Lierse, cu formația locală.

ANGLIA : LEEDS LA O NOUĂ 
VICTORIE

Etapa a 13-a a campionatului 
englez s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : Birmingham — Everton 
0—2 ; Burnley — Manchester Uni
ted 0—0 ; Ipswich — Wolverhamp
ton 2—0 ; Leicester — Southamp
ton 0—1 ; Liverpool — Sheffield 
United 1—0; Manchester , City — 
Leeds 0—1 ; Queen’s Parle Rangers 
— Arsenal 2—0; Tottenham — New
castle 0—2 ; West Ham — Derby 
0—0.

Clasament: 1. Leeds — 23 p.; 
2. Everton — 18 p. ; 3. Burnley — 
18 p.

ITALIA : 7 ECHIPE ÎN FRUNTE
BOLOGNA 2» (prin telex). — 

Două marl surprize în etapa a treia 
a campionatului peninsular. Una la 
Florența, unde Florentina a fost în
vinsă de Foggia, iar a doua la Roma, 
unde Milan a dispus de formația cu 
aceiași nume. în rest, rezultate nor
male, terminata în majorltata cu vic
toria gazdelor i Cagliari — Torino 
1—1 (Riva din 11 m șl Pullcl din 
11 m); Cesena — Verona 1—0 
(Toechl); Florentina — Foggia 0—1

în preliminariile C. M.
AUSTRALIA - COREEA DE SUD 0-0

La Sydney, în primul med al 
finalei zonei asiatice pentru preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal, echipele Australiei *1 Core
ei de Sud au terminat la egalitate 5 
0—0. Meciul retur se va disputa la 
10 noiembrie la Seul. Echipa învin
gătoare în acest meci dublu se va 
califica în turneul final.

• Selecționata secundă a R. P. Chi
neze, aflată In turneu In Albania, a sus
ținut o tnttinire prietenească in compa
nia formației „Luftetari* din Djlrokas- 
tra. Partida s-a Încheiat cu scorul de 
3—1 în favoarea gazdelor.

V La Beierfeld (tn apropiere de Ber
lin) s-a disputat meciul Internațional a- 
mlcal dintre reprezentativele de juniori 
(de R. D. Germane șl Ungariei. Partida 
s-a încheiat la egalltata : 3—3 (0—1).

V La Szekesfehervar s-a disputat me
ciul dintre echipa locală Videoton șl 
formația oehoslovacă z.V.L. Jllina con
tend pentru -Cupa Europei Centrale". 
Victoria a revenit gazdelor cu scorul 
de 3—0 (1—0).

TELEX • TELEX TELEX • TELEX
Cura* Internațională automoblllstlo* de 
100» km, desfășurată tn circuit la Ciu
dad da Mexico, a fost ciștlgată da echi
pajul Harley Haywood (3.U.A.) —
Guillermo Rojas (Mexic). învingătorii, 
care au concurat pe o mașină „Porsche- 
Camera". au fost cronometrați cu tim
pul de Th 41:07,43 (medie orară 139,537 
km). Pe locurile următoare s-au clasat

L’m din ocazii!' ratate de pasde, prfa Roth (Bayern), tn «Meiul dintre Bavern MUnehen — V.f.B. Stuttgart S—0
Telefoto: A.P.-AGERPRES

echipaje!» Velaaco — Posada (Mexic) 
pe „Porache- - 7h «:21,«i n Woods

■
In cadrul Campionatelor unlotuUo fii dr 
cu arcul, oare ae deaf&șoart la Aim* 
Ata, Emma Gapcenko a atabim un nou 
record mondial In proba feminini, ou 
1 235 puncte, vechiul record era de 1229 
p șl aparține* sportivei poloneze Irena 
Sldlowska.■
După 24 de ore de Întreceri, fa Cursa 
clclistă de 6 zile, care ee desfășoară p® 
velodromul acoperit din Frankfurt pe 
Main, conduce perechea Pijnen (Olan
da)^ —_ Hartlz (R.F.G.) cu 28 puncte. îl 

cuplurile Duyndam 
(R.F.G.) șl Fritz —

urmează la un tur 
(Olanda) — Tschan 
Peffgen (R.F.G.).

Pugilistul tailandez _______ _
și-a păstrat titlul de campion 
la categoria muscă (versiunea WBA). 
In meciul susținut la Bangkok, chionol 
l-a învins clar la puncte, după 15 re
prize, pe șalangerul său, boxerul japo
nez Susumu Hanagata.

Chartchal Chionol
mondial

Au început întrecerile Campionatului 
mondial de clclobal, la Viena. Iată pri
mele rezultate înregistrate : R. F. Ger
mania — Austria 6—0 (3—0) ; Cehoslo
vacia — Franța 8—2 (5—2) ; Elveția - 
Belgia 6—1 (4—1) ; Austria — Franțr
5—4 (3—2) ; Danemarca — Suedia 4— 
(2—1) ; suedia — Italia 2—2 (2—1). T' 
paralel se desfășoară și Campionat” 
mondial de ciclism artistic. Primul ti’1 
a fost cucerit de sportiva vest-germe- 
Ellzabeth Dlnalutzer. învingătoare î 
proba feminină cu 285,64 puncte. Med
ita de argint a revenit cicliste! eehorir 
vace Anna Matuskova — 274 98 p. Ir- 
cea de bronz vest-germanei Edith 
hauser — 273.31 p.■
t* Grai M desfășoară meciul dintre e 
chlpele masculine al» Austriei șl Bul 
gârlei, contînd pentru primul tur a! 
competiției internaționale europene de 
tenis pe teren acoperit. După prima 
zl d» întreceri scorul este egal : 1—1. 
Bojldar Pampulov 1-* Învins cu 6—1. 
8—4 pe Ernst Blank», Iar Peter Pokorny 
a dispus cu 6—2. 5—3 de Liuben Ghenov.
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