
Etapa a I2«a a Diviziei A la fotbal

DIN NOU UN AVANS DE TREI PUNCTE 
PENTRU LIDERA CLASAMENTULUI, „U“ CRAIOVA 
• Wet avantaj al echipelor gazdă, care n-au pierdut decit un punct
• F.C. Argeș din nou victorioasă la scor • Trei victorii cu 1-0 9 in etapa 

viitoare, cuplaj interbucureștean 
REZULTATE TEHNICI

Duminică, 4 noiembrie

0 frumoasă victorie a campionului nostru De azi, in sala Dinamo

PRIMELE PARTIDE 
DIN CADRUL 

DINAMOVIADEI 
DE VOLEI

Aplauze pentru campionul român, in sala Coubertin 

• După aproape 3 ore de joc, decizie in cinci seturi-. 

4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2 pentru Năstase • A șaptea victorie 

a lui Ilie Năstase asupra lui Stan Smith • 15 turnee ciștigate 

in acest an • Avans de 175 puncte in Marele Premiu-F.I.L.T.

(Citiți amănunte in pagina a 4-a)

Ilie Năstase în timpul marii finale, cîștigate ieri la Coubertin

Ieri, pe stadionul „13 Augustu

Cea de a XII-a ediție a Dinamo- 
viadei de volei debutează azi, în sa
la din Șos. Ștefan cel Mare, re
unind la start cîteva dintre cele 
mai bune formații de club feminine 
și masculine. De asemenea, trebuie 
să remarcăm prezența unor volei
baliști medaliați lă Jocurile Olim
pice de la Miinchen, precum și de
ținători ai unor titluri europene sau

Programul de azi ——
Ora 8 : Dinamo (U.R.S.S.) — Dozsa 

(Ungaria) — f, Ruda Hvezda (Ceho
slovacia) — Amrokan (R.P.D. Core
eană) — f. Amrokan (R.P.D. Core
eană) — Gwardia (Polonia) — m. 
Levski Spartak (Bulgaria) — Dyna
mo (R.D.G.) — f. î

Ora 15 : Dinamo (România) — 
Gwardia (Polonia) — f, Dinamo 
(România) — Dozsza (Ungaria) — 
m. Ruda Hvezda (Cehoslovacia) — 
Dinamo (U.R.S.S.) — m, Levski
Spartak (Bulgaria) — Dynamo 
(R.D.G.) — m.

UN UTIL TEST DE VERIFICARE
A LOTULUI REPREZENTATIV DE RUGBY

ÎNAINTEA
Stadionul „23 August11 a fost, 

ieri dimineață, gazda unei noi par- 
tide-test susținută de echipa 
prezentativă de rugby, care se pre
gătește pentru dificila confruntare 
cu Franța, din cadrul "cu Franța, din cadrul „Cupei Na
țiunilor F.I.R.A.11, programată du
minică la Valence. Partener de 
întrecere a fost echipa de divi
zia A, Gloria, care s-a străduit să 
dea o replică cît mai viguroasă, 
pentru ca, astfel, componenții 
tulul să-și pună cît mai bine 
valoare capacitatea de luptă, 
noștințele tehnlco-tactice.

Desigur, elevii antrenorilor 
Cosmănescu și V. Irimescu 
s-au lăsat mult invitați și s-au an
gajat cu multă poftă în joc, exer- 
sînd numeroase procedee, diverse 
scheme tactice. Scorul (65—16) — 
lipsit, de altfel, de importanță — 
reflectă, totuși, în bună măsură vi
vacitatea rugbyștilor din lot care, 
cu toate că s-au menajat ferin- 
du-se de neplăcute accidentări, au 
înscris 12 încercări.

Spre deosebire de întîlnirea' de 
săptămînă trecută, de această dată 
am observat o mai bună grupare 
la grămezi, o îmbunătățire a pla
cajului (un procedeu ce nu este 
învă suficient utilizat, deși consti
tuie uri eficace mijloc de stopare 
a acțiunilor adverse), precum și a 
paselor Mijlocașii, compartimentul 
care nu a funcționat la nivelul aș
teptat în partida cu R. F. Germa
nia, la Heidelberg, au acționat cu
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în 
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SI PETRE LUPAN (Steaua) 
CAMPIONI REPUBLICANI

RE CROS PE 1973
Pe o vreme frumoasă, pădurea 

din împrejurimile Băilor Felix a 
cunoscut animația marilor întreceri 
sportive. Peste 700 de atleți și atle
te din 82 de cluburi și asociații 
sportive din întreaga țară s-au re
unit la start pentru desemnarea 
campionilor la cros, individual și 
pe echipe. Performera actualei 
ediții a fost L.C.E.A. Cîmpulung 
Muscel ai cărei reprezentanți au 
cucerit 5 titluri de campioni na
ționali.

Rezultate finale: junioare cat. 
III — (800 m): 1. Elisabeta Ambruș 
(Tractorul Tg. Secuiesc», 2. Elisabeta 
Dumitra (L.C.E.A.), 3. Nicoleta Mu
te (Olimpia Craiova’ ; echipe : 1. 
Olimpia Craiova 14 p ; 2. L.C.E.A.
— 17 p ; 3. Tractorul Tg. Secuiesc 
32 p. Junioare cat. II — 1000 m :
1. Vasilica Bocra (L.C.E A.), 2. Ge- 
r.oveva Madiga (Șc. sp. 1 Galați), 3. 
Antoaneta Iacob (Șc. sp. A^ad); e- 
chipe: 1. L.C.E.A. I — 10 p, 2. Șc.sp. 1 
Galați — 16 p, 3. Lie. 2 Deva — 
38 p ; senioare (2 000 m): 1 Maria 
Lincă (Metalul) 2. Ioana Arășanu 
(Steaua). 3. Rafira Fița (C.S.U. Ga
lați); echipe: 1. Constructorul Bucu
rești — 16 p. 2. Metalul București
— 17 p. 3. C.S.U. Galați — 21 p. 
Juniori III (1500 na) : 1. Vasile Ge- 
neș (Ceahlăul Piatra Neamț), 2. F. 
Măndoi (L.C.E.A.), 3. I. Aloman (Șc. 
sp. l-Iunedoara): echipe : L.C.E.A.
— 21 p, 2. Ceahlăul — 37 p, 3. C.S. 
Baia Mare — 56 p; juniori II (3000 
m) : 1. Vasile Cristian (Lie. 2 Iașii,
2. D. Paina (Lie. 3 Baia Mare), 3. 
C.i Batir (L.C.E.A.): echipe: 1. 
L.C.E.A. — 48 p. 2. Lie. 2 Iași — 
56 n. 3. C.S.M. Cluj — 61 p: juniorii 
(5000 m): 1. Gheorghe Ghipu (Me
talul). 2. C. Eebereche (Metalul). 3. 
N. Voicu (Metalul): echipe: 1. Me
talul 13 p. 2. C.S.M. Cluj — 23 p,
3. C.S.M Pitești — 53 p; tineret 
(6000 m) : 1. Ilie Floroiu (Steaua), 
2. P Codu (Metalul), 3. A. Dinescu 
(C.A.U. București): echipe-: 1. Steaua
— 18 p. 2. C.S M. Pitești — 24 p, 
3 Rapid — 40 p ; seniori (indivi
dual — 10 000 m): 1. Petre Lupan 
(Steaua). 2. Ilie Cioca (Steaua). 3. 
Nieulae Mustată (Dinamo); echipe: 
1 Steaua — 18 o. 2. Dinamo — 19 
p, 3. Rapid — 52 p.

Paul L.ORINCZ, coresp.

PARTIDEI CU FRANȚA
săptămînă înaintea 
„XV“-le „cocoșului 
noastră se contu- 
precis. Ea reunește

mai multă dezinvoltură, realizînd 
o mai strînsâ legătură între îna
intare și liniile dinapoi. Mateescu 
și Nicolescu au demonstrat, încă 
o dată, că posedă calitățile nece
sare unui astfel de post și că pot 
constitui elemente de bază ale e- 
chipei atunci cînd au o evoluție la 
nivelul posibilităților. Vom remar
ca, de asemenea, jocul foarte bun 
prestat de Munteanu, un tînăr care 
se impune tot mai mult prin si
guranță și acuratețea intervenți
ilor. i

Cu nuihai o 
confruntării cu 
galic”, echipa 
rează .destul de 
jucătorii cei mai în formă la ora 
actuală.

Iată formația care a evoluat : 
Durbac — Dragomirescu, Marica, 
Nica (Motrescu), I. Constantin — 
Mateescu (Florescu), Nicolescu — 
Fugigi, Postolache, Al. Pop — Du
mitru, Șerban (Atanasiu) — Cior
nei, Munteanu, Dinu (Cioarec).

ai „Cupei campionilor europeni11. 
Așadar, 16 echipe — cea mai nu-. 

meroasă participare din istoria a- 
cestei competiții — reprezentînd 
cluburile Levski Spartak (Bulgaria), 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia), Am- 
rokan (R.P.D. Coreeană), Dynamo 
(R.D. Germană), Gwardia (Polonia), 
Dozsa (Ungaria), Dinamo (U.R.S.S.) 
și Dinamo (România), se vor întrece 
timp de 5 zile, de luni pînă sîmbă
tă (joi este zi de pauză), pentru 
desemnarea noii cîștigătoare a Di- 
namoviadei, titlurile fiind deținute 
în prezent 
(masculin) 
(feminin).

încă din 
anunță deosebit de pasionante, sor
ții aducînd față-n față cîteva echipe 
de valori apropiate: Ruda Hvezda 
—Dinamo Moscova, Levski Spartak 
—Dynamo Berlin, la băieți, res
pectiv Dinamo București—Gwardia.

Conform programului, partidele se 
vor disputa dimineața (de la ora 
8) și după-amiază (de la ora 15), 
cite 4 în fiecare reuniune.

de RUDA HVEZDA 
și DINAMO MOSCOVA

prima zi, meciurile se
...Așa a egalat Sportul studențesc. Ciocîrlan (asistat 
de O. Ionescu) șutează puternic din careul constăn- 

țean și înscrie
Foto : S. BACKSY

In Divizia A de hochei

PARTIDE FRUMOASE Șl ECHILIBRATE
I. P. G. G. și-a luat revanșa

ce-relatarea
a întîlnirilor

Nu putem începe 
lei de a doua serii 
din prima etapă a ediției inaugurale 
a diviziei A la hochei decît prin 
a sublinia 
a se juca 
interval de 
lîngă faptul

utilitatea măsurii 
duble partide, la 
24 de ore, ceea ce 
că dă posibilitatea

de 
un 
pe 
e-

in fața echipei Liceului

și pe parcursul ei este 
această atît de așteptată

început 
cert că 
competiție ne va oferi multe alte 
prilejuri de a face alte constatări, 
să sperăm de natură pozitivă. Deo
camdată, să facem loc unor scurte 
relatări asupra partidelor de ieri.

I. P. G. G. — LICEUL NR. 1

Ciucin meciul cu S. C. Miercureahocheiștilor de la SteauaUn atac al
dispute cît mai multechipelor 

meciuri, 
unor
Așa s-au petrecut lucrurile și cu 
una din partidele consumate în 
Capitală și anume aceea dintre 
I. P G. G. și Liceul nr. 1 din 
M. Ciuc, în care — după ce în
vinseseră sîmbătă — elevii au 
fost nevoiți ieri să încline steagul.

Dar, divizia A -se află, abia la

să
oferă în plus și ocazia 

frumoase revanșe sportive

M. CIUC 5—1 (2—1, 1—0, 2—0).
Abordind întîlnirea cu mai mult 

calm, cu un plus de luciditate, 
bucureștenii au știut să imprime 
iocuiui un ritm convenabil lor, 
fraeționind încă din „zona neutră’’ 
toate încercările ofensive ale oas
peților. Este drept că nici tinerii 
hocheiști din M. Ciuc nu au mai 
dovedit aceeași vigoare și ambiție 
ca în primul meci, ceea ce — să

din M. Ciuc

recunoaștem — a facilitat mult 
sarcina studenților bucureșteni.

După o primă repriză ceva mai 
echilibrată, în care scorul a fost 
la un moment dat egal (1—1, min. 
9), bucureștenii, foarte circum- 
specți în apărare, au avut meritul 
de a ști să speculeze cu promptitu
dine inexactitățile adversarului, 
luînd un ușor avantaj (2—1). în re
priza secundă elevii au avut două 
momente favorabile egalării. bene
ficiind de superioritate numerică 
(min. 21 și 30) rămase, însă, fără 
rezultat. în finalul reprizei (min. 
38) o situație identică — de data 
aceasta în avantajul bucureșteni- 
lor — s-a soldat cu un gol foarte

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

C. STAN CELE MAI BUNE
PERFORMANTE MONDIALE

LA MARȘ (15
Ieri dimineață, pe pista stadionu

lui Republicii, s-a desfășurat — în 
organizarea comisiei municipale de 
specialitate — o cursă de 20 km 
marș rezervată seniorilor si junio
rilor. Pe parcursul acestei întreceri, 
participanții au fost cronometrați și 
pe distante parțiale.

Cu acest prilej, mărșăluitorul 
CONSTANTIN STAN (P.T.T.) a 
realizat două performanțe excelen
te. Pe distanța de 15 km el a fost 
înregistrat eu lh.03:37,0. iar după o 
oră de marș, cronometrele indicau 
pentru C. Stan 14.127 km. Ambele 
sînt cele mai bune rezultate mon
diale pentru probele respective. în 
aceeași întrecere, cifre de hună va
loare au înregistrat și Iulian Căli-

KM ȘI 0 ORĂ)!
Tănase Brandl 
tehniee :

III:

neață (Dinamo) și 
(Dinamo). Rezultate

3 km juniori III: T. Nicola 
(P.T.T.) 14:46,4 ; 5 km. juniori II: 
I. Călineață (Dinamo) 22:26,6— nou 
record național, Gh. Uceanu (Vii
torul)
(P.T.T.) 1 h 03:37,0 — cel mai bun 
rezultat
mantă —
Germană 
(Steaua) 
14,127 km 
mondial (Vechea performantă
P. Frenckel 14.113 km\n 1972) 
km ; T.
— nou
Găsitu 
30:13,0.

24:12,2; 15 km: C. Stan,

mondial (vechea perfor- 
Peter Frenckel din R. D. 
1:03,46 în 1972), I. Găsitu 
lh.04:20; 1 oră: C. Stan 

cel mai bun rezultat

20
Brandl (Dinamo) lh.28'20.8 

record national (v. rec. Ion
lh.32:33,0), I. Găsitu lh.

Sîmbătă, 3 noiembrie

Politehnica Timișoara Steagul roșu 1—1 (1—0}
Sportul studențesc — F. C. Constanța 3—2 (1—0)
A. S. Armata Tg. Mureș — Petrolul 1—0 (0—0)
„U“ Cluj — Steaua 1—0 (0—0)
Jiul Sport Club Bacău 1—0 (1—0)
F, C. Argeș •ml Politehnica lași 5—2 (3—1)

CLASAMENTUL

Rapid — U.T.A. 2-1 (1-1)
C.S.M. Reșița — Dinamo 2—1 (2—0)
Univ. Craiova — C.F.R. Cluj 5—0 (1—0)

1. UNIV. CRAIOVA 12 3 3 1 24—10 19
2. F. C. CONSTANȚA 12 7 2 3 22—13 16
3. C.S.M. REȘIȚA 12 5 4 3 20—14 14
4. „U“ CLUJ 12 6 2 4 13— 9 14

5— 6. DINAMO 12 6 2 4 18—15 14
F. C. ARGEȘ 12 6 2 4 21—18 14

7. STEAUA 12 5 2 5 16—14 12
8. A. S. ARMATA TG. MUREȘ 12 5 2 5 16—21 12
9. SPORTUL STUDENȚESC 12 5 1 6 19—15 11

10—11. POLITEHNICA TIMIȘOARA 12 4 3 5 9—11 11
STEAGUL ROȘU 12 4 3 5 9—11 11

12. RAPID \ 12 4 3 5 14—16 11
13. POLITEHNICA IAȘI 12 5 1 6 11—15 11
14. JIUL 12 4 2 6 13—14 10
15. C.F.R. CLUJ 12 4 2 6 15—26 10
16. SPORT CLUB BACAU 12 4 1 7 14—20 9
17. U. T. A. 12 4 1 7 12—19 9
18. PETROLUL 12 3 2 7 12—17 3

ETAPA' VIITOARE (11 noiembrie)
C.F.R. Cluj -« F. C. Argeș
F. C. Constanța Politehnica lași
C.S.M. Reșița Politehnica Timișoara
Dinamo ■S» Steaua
Sport Club Bacău t» Univ. Craiova
U. T. A. „U“ Cluj
Rapid —> Șportul studențesc
Jiul —» A. S. Armata Tg. Mureș
Steagul roșu *-* Petrolul

GOLGETERII
11 GOLURI j Bălan (Univ. Craiova),’ Adam (C.F.R. Cluj) - 

2 din 11 m ;
8 GOLUR11 Năstase (Steaua),’ Mărculescu (F.C. Constanța)# 

Nestorovici (C.S.M. Reșița) — 1 dlri 11 m, I. Constantin (Spor
tul studențesc) — 1 din 11 m. j

7 GOLURI! Neagu (Rapid), D* Georgescu (Dinamo) — 1 din 
llm.;

6 GOLURI î M. Sandu (Sportul Studențesc), Oblemenco 
(Univ. Craiova) — 1 din 11 m, Mureșan (A.S.A. Tg. Mureș) — 

1 din 11 m, Dobrin (F.C. Argeș) -J
5 GOLURI : Broșovschi (U.T.A.),' Bungău (Politehnica Timi

șoara), Caraman (F.C>, Constanța)* Radu (F.C. Argeș) ;
4 GOLURI; Pîrvu* (Petrolul),, Naghi (A.S.A. Tg. Mureș), 

Uifăleanu („U“ Cluj) r-'t din lf m, Kuil (U.T.A.), Lupulescu 
(Politehnica Iași) ;

3 GOLURI i Troi (F.C. Argeș) i. Tănase (F.C. Constanța), Mul- 
țescu, Stocker (Jiul), lordănescu'(Steaua), Voinea, Beldeanu — 
1 din 11 m (C.S.M. Reșița), Dănilă (Politehnica Iași),. Pescaru 
(Steagul roșu) — 1 din 11 m, Marcu (Univ. Craiova).

SPECTACOL A FOST ABIA DUPĂ PAUZĂ
SP. STUDENȚESC 3(1)
F.C. CONSTANTA 2(0)
Finala de tenis de la Paris a re

ținut destulă lume în fața micilor 
ecrane. Și, după prima repriză 
destui și din cei puțini care urcase
ră Dealul Spirii pentru meciul Spor
tul studențesc — F. C. Constanța 
cam regretau alegerea. Căci jocul 
ca atare era modest și dur, cu ob
strucții, vociferări și faulturi groso
lane, de ambele părți, dar mai mul
te comise de gazde. Iar formația 
constănțeană, cea care anunța o e- 
voluție pe măsura locului său, juca 
slab, poate era obosită, poate era 
într-o zi neinspirată. Așa încît, din 
toată prima repriză a unui joc care 
a fost întrerupt de nu mai puțin de 
45 de ori ('.!) pentru diferite in
fracțiuni n-am reținut decît durită
țile și ultimele cinci minute. în min. 
40 Antonescu avea să scoată de pe 
linia porții balonul, opunîndu-se 
astfel unei mari nedreptăți, pentru 
că în faza respectivă și O. Ionescu 
și I. Constantin se aflaseră într-o 
vizibilă poziție de ofsaid pe care 
numai tușierul M. Stelian n-a vă- 
zut-o, deși era atît de aproape. Pes
te două minute studenții înscriu, 
însă, un gol pe care constănțenii a- 
veau să-l pună sub semnul îndoie

lii, invocînd, iarăși, ofsaid. Dar din
colo de ofsaidul pe care noi nu-1 
confirmăm, să reținem faza și gre
șelile de apărare ale defensivei do
brogene : balonul fusese centrat de 
Lucaci pe dreapta, Ciocîrlan, ne
marcat, îl trimite cu capul iar spre 
stînga, în colțul careului mic, Stoica 
nu-1 marchează ca lumea pe I. 
Constantin și urmează inevitabilul.

Pauza avea să fie uri sfetnic bun 
pentru... fotbal. Pentru că meciul 
devine dintr-odată spectaculos, ani
mat și interesant, și meritul cel 
mare revine oaspeților care se de
cid, în sfîrșit, să forțeze atacul. E- 
chipa de pe malul mării are un 
start bun de repriză, studenții se 
descurcă tot mai greu, Tănăsescu e 
chiar la un pas de autogol( min. 61,) 
dar peste un minut vine golul ega- 
lării, dintr-o fază aglomerată. Măr- 
culescu are sînge rece în pădurea 
aceea de oameni din careul bucu- 
reștean și înscrie de la circa 8 m ; 
Tot el speculează peste 4 minute o 
greșeală de... grădiniță a fundașului 
Cazan, care a ezitat inexplicabil la 
o minge lejeră în careul său gol, 
constănțeanul sprintînd decis și în
scriind din fața apărătorului bucu- 
reștean. La 2—1 pentru dobrogeni, 
galeria constănțeană jubilează, ju
cătorii lui Hașoti se îmbrățișează fe
riciți, dar era o bucurie prematură. 
Pentru că studenții nu se împacă 
cu înfrîngerea, forțează, peste 2 mi»

Stadionul Republicii ; timp însorit, 
dar rece ; teren bun s spectatori, a- 
proximativ 4 000. Au marcat : ion 
CONSTANTIN (min. 42 și 76), C1O- 
CJRLAN (mtn. 68), respectiv MAK- 
CULESCU (min. 62 și 66). Raport 
de cornere : 8—6. Raportul șuturilor 
la portă t 18—13 (pe spațiul porții : 
9—6).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu
— Tănăsescu, Cazan, GRIGORE, MA
NEA — CIOCÎRLAN, O. Ionescu — 
Leșeanu, Chihaia, ION CONSTAN
TIN, Lucaci (min. 76 : Kassai).

F.C. CONSTANȚA : Șteiănescu — 
Ghirca (min. 85 : Bălosu), Antones
cu, Stoica, Nistor — CONSTANTI- 
NESCU, VIGU — Tănase, MARCU- 
LESCU, Caraman, Lică (min. 56 : 
Oprea).

A arbitrat ! IOAN RUS (Tg. Mu
reș)****!) la linie M. Stelian — 
Sighișoara (multe greșeli) și N. 
Barna — Tîrnăveni.

Cartonașe galbene ! Ghirca, Llcă, 
I. Constantin, Tănase, O. Ionescu, 
Nistor.

Trofeul Petschovschi : nota 10.
La tineret-rezerve i 2—0 <i—0).

nute Antonescu greșește el marca
jul și intervenția, iar Ciocîrlan în
scrie din apropiere. De acum înain
te sînt minutele studenților, care 
luptă mult, oaspeții cedează. I. Con
stantin aduce victoria în min. 76 
printr-un șut abil din careu și mai 
înscrie în min. 86, dar tușierul N. 
Barna semnalizase ofsaid.

Mircea M. IONESCU

CROSUL POLITEHNICII
Pentru studenții Institutului po

litehnic din Capitală activitatea 
sportivă în aer liber continuă 
fără întrerupere. O toamnă lungă 
și însorită (deși puțin cam rece) 
a venit în întîmpinarea dorinței 
tinerilor și tinerelor din această 
mare unitate a învățămîntului su
perior de a participa la acțiuni 
ample și variate. Prima de acest 
gen, care — de fapt — inaugurea
ză sezonul, a constituit-o crosul 
organizat duminică, pe un -traseu 
ales în jurul noii clădiri a insti
tutului.

Peste 3 000 de concurenți (1000 
de studente și 2 000 de studenți) 
au semnat o entuziastă prezență 
la această manifestare desfășura
tă sub auspiciile Catedrei de edu
cație fizică și sport a Institutu
lui, clubului sportiv și Comisiei 
sportive a Consiliului asociației 
studenților comuniști (inclusă în 
calendarul sportiv intern al anu
lui universitar în curs).

O surpriză plăcută a oferit-o 
prezența masivă la startul curse
lor feminine a studentelor de la 
Facultatea de chimie industrială, 
dovadă elocventă a faptului că aici 
există preocuparea catedrei de e- 
ducație fizică de a le angrena pe 
fete în activitățile sportive.

Cîteva interlocutoare, cu care am 
stat de vorbă înaintea întrece
rii, și-au exprimat satisfacția 
pentru posibilitatea ce li s-a ofe
rit de a se întrece într-o probă 
de cros și, totodată, dorința ca 
asemenea inițiative să continue.

Dar crosul a constituit doar o 
parte a programului sportiv du
minical oferit viitorilor ingineri. 
Agenda zilei a mai cuprins nume
roase întreceri de fotbal, handbal, 
tenis, din cadrul campionatului 
interfacultăți, acțiuni turistice și 
simpozioane pe teme sportive.

Din păcate, însă, mulți studenți 
din anii mai mari n-au răspuns 
invitației spre mișcare ce li s-a 
făcut, preferind să-și continue 
ritmul sedentar de viață și de 
activitate. Bineînțeles că ei au 
fost cei care au avut de pierdut...

Programul sportiv al studen
ților politehniști se anunță în 
continuare bogat. După cum ne-a 
declarat profesorul Oprișescu, șe
ful catedrei de educație fizică a 
institutului, sînt prevăzute nume
roase alte activități, ceea ce anun
ță o toamnă sportivă deosebit de 
fertilă.

Nicoleta ALDEA

Moment din Crosul viitorilor | 
ingineri, organizat ieri pe a- 
leile din jurul noii clădiri a

Institutului politehnic
Foto i. Paul ROMOȘAN I

VISCOLUL Șl FRIGUL N-AU ÎMPIEDICAT DESFĂȘURAREA 
ÎNTRECERILOR PENTRU „CUPA SATELOR VRÎNCENE"

In Focșani, mesagerii iernii și-au 
făcut apariția într-o zi nepotrivită. 
Tocmai atunci cînd sute și sute de 
tineri de pe întreg cuprinsul județu
lui ar fi dat orice sâ fie soare și 
cald. Dar, sîmbătă a început să nin
gă, în prima zi a „Gupei satelor vrîn- 
cene“, la care veniseră să se întrea
că tineri și tinere din peste 20 de 
comune.

Cu toate vitregiile timpului, com
petiția s-a desfășurat, și cum era de 
așteptat s-a bucurat din nou de suc
ces. De acest lucru aveam să ne con
vingem urmărind, rînd pe rînd, crîm- 
peie din disputele ce au avut loc pe 
cîteva dintre bazele sportive ale ora
șului, unde au fost programate mult

așteptatele întîlniri ale ediției a III-a 
a tradiționalei cupe.

Pe terenul Golești i-am întîlnit pe 
jucătorii de la „Viticultorul" Tîm- 
boiești și pe cei de la „Avîntul11 
Tătăranu, desfășurați în linie, 
la un metru distanță, în spatele 
punctului de penalty. In jurul lor, 
ciorchine de oameni. Pentru un mo
ment am avut impresia că sînt în 
pauză. Dar nu. Jucătorii continuau 
disputa și încă foarte serios. După 
90 de minute de joc, rezultatul era 
2—2 și acum echipa învingătoare ur
ma să se decidă prin lovituri de Ia 
11 m. A cîștigat formația din Tătă
ranu. Aceeași care, a doua zi, în 
finala cu „Victoria" Străoane, avea

să iasă din nou învingătoare. Pre
ședintele asociației sportive din Tă
tăranu, Ion Mircea, profesor de ma
tematică și jucător în echipă, a ră
mas alături de toți ceilalți colegi de 
sport, în pofida frigului,’ să urmă
rească partida 1 Voința Tănăsoaia — 
Victoria Străoane, care avea să le 
decidă partenera din finală. L-am 
întrebat pe Ion Mircea cum stau 
băieții cu... caloriile. „Acum, după 
ce am cîștigat, avem atîtca, de parcă 
am fi băut cîteva butii de... puterea 
ursului" — și a început să rida din 
toată inima.

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a 2 a)
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Cupa de toamnă la handbal

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (f)
Șl MINAUR BAIA MARE (m) ÎNVINGĂTOARE

Au luat sfirșit turneele pe categorii la lupte libere

DINAMO BRAȘOV, STEAUA Șl STEAGUL ROȘU
AU DOMINAT ÎNTRECERILE

■«: • fu

:::,.• .....

Si de această dată, blocajul bucureștencelor funcționează bine, că, de altfel, în majoritatea timpului în întil- 
mrea-derby a campionatului feminin, Dinamo — Penicilina

Cu partidele desfășurate ieri, tu
rul campionatelor de volei a luat 
sfîrșit. Iată amănunte :

FEMININ

DINAMO — PENICILINA (3—0). 
Derbyul campionatului n-a satisfă
cut așteptările, ambele formații ofe
rind prea puțin în comparație cu 
ceea ce ar fi putut să arate. Gazde
le s-au dovedit, totuși, superioare în 
organizarea acțiunilor de atac, au 
fost mai calme (chiar și atunci 
cînd s-au văzut conduse la o dife
rență ce părea irecuperabilă), au 
lăsat mai puține breșe în apărarea 
la fileu —blocajul a funcționat bine 
— și în linia a doua. Ieșencele, după 
un start, care lăsa impresia că nu 
vor depune prea multe eforturi pen
tru a cîștiga, au căzut brusc, forța 
atacului scăzînd tot mai mult (Ichim 
n-a rezistat solicitărilor), iar coor
donatoarea, A. Chirițescu, crispată 
Si. nervoasă, frînînd desfășurarea 
jocului. în primul set, Penicilina a 
luat conducerea cu 8—0, în special, 
ca urmare a serviciilor Adrianei 
Albiș. Punctul realizat la acest scor 
de Helga Bogdan, direct din servi
cii. a constituit și momentul reve
nirii dinamovistelor care, au recu
perat spectaculos, cîștigînd (în final 
auortul Măriei Dobrogeanu a fost 
determinant) setul, pentru ca în ur
mătorul să se impună categoric. Cel 
de al treilea a fost ceva mai echili
brat, dar cu un plus de hotărîre, 
Dinamo și-a adjudecat victoria. S-au 
remarcat : Margareta Șorban, Con
stanța Dinculiță, Helga Bogdan de 
1’ învingătoare, respectiv Adriana 
Athlț, Aurelia Ichim. Au arbitrat 
bine : M. Marian din Oradea și D. 
Vasile, clin București. (EM. F.).

C.S.M. SIBIU — I.E.F.S. (3—0).- 
în fața unui numeros public, sibien- 
cele au confirmat ascensiunea de 
formă în care se află, printr-o vic
torie clară. Atu-urile succesului 411 
fost mai buna organizarea jocului 
în linia a doua și la fileu. Eviden
țiate : Marcela Pripiș, Margareta 
Vaeiu, Ileidrun Schun, Marinela Mi- 
lea de la C.S.M., respectiv Maria 
Stadnic, Doina Stoian și Doina Bo
tezam Au condus C. Manițiu și O. 
Manițiu, ambii din Brașov. (I. lo
nescu — coresp. județean). 7

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— I.T.B. (3—0). Timișorencele au 
condus cu autoritate, reușind să-și 
adjudece victoria în numai o oră 
de joc. Oaspetele au dat o replică 
slabă, acționînd dezorganizat în toa
te compartimente. Arbitri ț M. 
Herța și A. Laurențiu, din Cluj. (P. 
Arcan — coresp. județean).
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

UNIVERSITATEA CLUJ (3—9)
MASCULIN

RAPID — DINAMO (1—3). Parti
dă de slab nivel tehnic, în care di- 
namoviștii, favoriți din start, au tre
buit să se întrebuințeze serios pen
tru a obțibe victoria. După un prim 
set, în care s-au impus clar, ei s-au 
relaxat, permițînd feroviarilor să e- 
chilibreze jocul și să cîștige — mai 
clar decît arată scorul — Un set. 
Totuși, Dinamo mai matură și cu 
mai multă experiență, s-a impus în 
fața unui Rapid, care supraviețuieș-

te încă datorită jocului lui Drăgan, 
cel mai bun de pe teren. Au condus 
A, Dragomir și D. Medianu. (Iulian 
Cosliniu).

„U“ CLUJ — EXPLORĂRI 
(2—3.). Confruntarea dintre cele două 
formații a prilejuit un spectacol de 
bună calitate. Echipa din Bala Mare a 
jucat foarte bine (remareîndu-se în 
special Arbuzov și Andreica), impu- 
nîiidu-se în fața clujenilor, care au 
cedat datorită unei moi slabe re
zistențe fizice. Arbitri : ft. Farsnuș 
și I. Armea-nu, din BiKUfești (I. Po
cni — coresp.).

PROGRESUL — „U‘ CRAIOVA 
(2—3). Meci de mare luptă, în care 
victoria a fost decisă de condiția fi
zică mai bună a oaspeților. Remar- 
cări : Tudosie, Alexandreseu. Roma- 
neseu, de la învingători, respectiv 
Stoian și State, Arbitri t Em. Udu- 
dec, din Tr. Măgurele, și A. Dini- 
cu, din București. (D. Diaconescu — 
coresp,).

TRACTORUL — POLITEHNICA 
(3—2). Joc deosebit de disputat. în 
care brașovenii au condus cu 2—0 
la seturi și 14—6 în cel de al trei
lea, dar au cîștigat, în cele din ur
mă, cu greu această întâlnire în 5 
seturi. Rerriâfcăfi : Barnea, Ferencz, 
Mănoiu, Pop de la gazde, respectiv 
Neghină, Tănăsescu, Drăgoi, Armion, 
Arbitri : S. Dumitrescu și G. Ni- 
colae, din Ploiești. (C. Gruia — co
resp. județean).

PITEȘTI. 4 (Prin telefon). Peste 
1000 de spectatori au luat loc în 
tribunele Săiii sporturilor din loca 
litote pentru a urmări finalele „Cu
pei de toamnă" la handbal, compe
tiție rezervată formațiilor de di
vizia A. După cum se știe, dreptul 
de a juca în această fază decisivă a 
întrecerii a fost cucerit de I.E.F.S. 
și Universitatea Timișoara — la fe
minin, Minaur Baia Mare și Dinanio 
Brașov — Ia masculin. La capătul 
lor. trofeele oferite de federația de 
tpecialitate au tost cucerite de U- 
NtVEHSITATEA TIMIȘOARA și 
MLNAIR BAIA MARE. Iată o scur 
tă prezentare a finalelor :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
I.E.F.S, 8—7 (4—5, 7—7, 8—7, 8—7). 
Meciul a început /cu un gol fulge
rător al tlmișorenrelor. Egalarea avea 
să sUrvlnâ abia peste 10 minute (1—1) 
cînd I.E.F.Ș.-ul a înscris prin Niță. 
Apoi, bueureri-meelc majorează la 2—1 
și 3—1. lăsînd impresia că au scăpat 
de povara emoțiilor și câ joacă lu
cid. A fost, însă, vorba numai de o 
impresie. Ele cedează treptat iniția
tivă și nu reușesc să lege acțiuni de 
atac prea c’are, îti timp ee sistemti! 
defensiv (altădată atu-ul formației) 
funcționează cu multe dereglări. Așa 
s? face că în finalul primei reprize 
timișorencele reduc handicapul la 
4—5. Partea a doua a întllnirii de
butează tot cu Un gol înscris de ti- 
mișorence, la capătul unei faze sim
ple -.și, de-acum, Urmeaeă o luptă de 
mare dîrzenie, în care ambele echi
pe se angajează pe deplin. Dar, în 
timp ce elevele antrenorului C. La- 
che își llingesri atacurile eăutînd 
breșe SlfiUi'e pe unde să poată mar
ca, studentele de/la I.E.F.S. uită să 
atace pur și simplu poarta. Totuși, 
fluierul final al întîlhirli găsește pe

tabela de marcaj un seor egal : 7—7, 
iar regulamentul prevede ca în a- 
ceaștă situație cîștigătorul să fie 
decis după două prelungiri a cite 
5 minute. Vizibil marcate de obo
seală și resemnate, Imcuresfencele 
primesc încă un gol în primele mi
nute ale prelungirilor și chiar dacă 
se zbat apoi -să obțină egalarea, nu 
mai reușesc acest. lucru, Universita
tea Timișoara realizînd o meritată 
victorie . Au marcat : lordache (6), 
Damian (1) și Stoicovici (1) — Uni
versitatea Timișoara, respectiv Io* 
nescu (2), Doina Radu (2) Niță, A- 
lexandrescu, Mohanu — I.E.F.S. Au 
condus corect D. Purică (Ploiești) șl 
Gh. Lungu (Brasov'.

MINAUR BAIA MARE — DINA
MO BRAȘOV 12—11 (7—8), Purtat 
într-un ritm extrem de rapid, pe 
fondul unui angajament fizic fără 
menajamente, meciul a plăcut din 
primul și pînă în ultimul minut. 
Brașovenii au avut multă vreme 
inițiativa, ba chiar au condus eu un 
avans care nu prea lăsa speranțe 
băimărenilor (min. 33:10—7),’ însă 
atunci cînd nimeni nu se mai aș
tepta băieții lui Lascăr Pană, cbh* 
duși excelent de Avramescu si cu 
portarul Negovan tn formă de zile 
mari, au egalat miraculos (min. 
42:10—10). Nu scăpaseră, totuși, de 
emoții, pentru Că fiveau să fie con
duși din nou (min. 46:11—10), dar 
sprintul lor final s-a dovedit ire
zistibil. Palko și Răzor înscriind 
încă două goluri frumoase. Au mar- 
fcat : Pblko (5), Panțîru (4), 
(2) și Stoica, pentru Minaur, 
tiv Messmer (7), Kroner, 
Schmidt și Alexandru. Au 
foarte bine P. Cîrligeanii și 
relea (ambii din București).

Horia ALEXANDRESCU

In trei orașe, la Pitești, Craiova 
șl SE. Gheorghe, s-aii disputat între* 
cerile turneelor pe categorii ale cam
pionatului republican de lupte libere 
pe echipe. Reprezentanții formațiilor 
fruntașe din cele trei serii, Dinamo 
Brașov, Steagul roșu Brașov și Stea
ua au dominat competiția, clasîndu^se 
pe primele locuri.

narea Galați 56 p, 4. Dinamo Bucu
rești 54 p, 5. Nicolina Iași 48,5 p, 6. 
Progresul Brăila 48 p, 7. Monitorul 
Pitești 40 p, 8. Petrolul Ploiești 37 p,

T.L-L. „1 Călărași 17 p.
FEȚEANU — coresp.

9. Tricolorul
1.

4 (prin telefon). Luptă-

în . divizia A la popice

0 ETAPA CU NUMEROASE
ncronn In deplasare

După o întrerupere de o săptă- 
mină. ieri s-au reluat întrecerile 
campionatului diviziei A, cu parti
dele etapei a V-a. Această confrun
tare a fost, în general, echilibrată, 
dar n-au lipsit nici surprizele. Cele 
două formații campioane. Rapid 
Buriurești, la femei și Constructo
rul Galați, la bărbați au cîștigat 
puncte prețioase în deplasare, pri
ma înVingîiid-o pe Metrom Brașov, 
iar secunda pe Victoria Bod.

Dintre surprizele etapei, amintim 
victoriile realizate, în deplasare, de 
către echipele feminine U. T. Arad 
și Voința Tg. Mureș, care au între
cut pe Voința Mediaș și, respectiv, 
Hidromecanica Brașov. în special, 
mureșencele au realizat o perfor
manță 
îhVins 
„bețe" 
cotată 
victorie nesperată a obținut în de
plasare noua promovată, Minaur 
Baia Mare, învingătoare la Timi
soara în fața sextetului feroviar. 
Băimărenii, au avut în D. Luțaș 
(889 p d) performerul nr. 1 al reu
niunii. Bine s-a mai comportat și 
cealaltă debutantă în seria Nord, 
Industria sîrmei C. Turzii. care a 
dispus la Tg. Mureș de Voința.

Iată rezultatele transmise de 
corespondenții noștri :

FEMININ — SERIA SUD
Metrom Brașov — Rapid Bucu

rești 2330—2402 p d
Cetatea Giurgiu — Voința Ga

lați 2262—2244 p d
Petrolul Băicoi — Gloria Bucu

rești 2357—2348 p d .
Voința Ploiești — Voința Bucu

rești 2272—2127 p d
Voința Constanța — Laromet 

București 2283—2190 p d
SERIA NORD

Dermagant Tg. Mureș — Voința 
Oradea 2277—2205 p d

Voința Craiova — C.F.R. 
Mureș 2463—2219 p d

Voința Cluj — C.S.M. Reșița 
2409—2250 p d

Voința Mediaș — U. T. Arad 2167 
—2178 p d

Hidromecanica Brașov — Voința 
Tg. Mureș 2201—2328 p d

MASCULIN — SERIA SUD
Victoria Bod — Constructorul Ga

lați 4795—5027 p d
Gloria București — Constructo

rul București 5159—4873 p d
Rapid București — Petrolul Plo

iești 4965—4801 p d
Dacia Ploiești — Voința Bucu

rești 5027—4969 p d
Flacăra Cîmpina — Rafinăria 

Teleajen 5396—5213 p d
SERIA NORD

Jiul Petrila 
5214—4881 p d

apreciabilă deoarece ele au 
la un scor concludent (127 
diferență), formație bine 

în campionat. La bărbați, o

Tg.

Electrica Sibiu -\
C.F.R. Timișoara — Minaur Baia 

d
C.F.R. Tg. Mureș — X. C. Oradea 

5269—4960 p d
Voința Tg. Mureș — Industria 

sîrmei Cîmpi.a Turzii 4826—4834 p d
Voința Cluj — Lemn”l Sa'tu Mare 

if 350-4681 p d

Mare 4861—4920 p

MASCULIN

REZULTATE TEHNICE

Seria I s Rapid — Dinamo 1—3 
(—4. —13, 10. —10), Progresul — Uni
versitatea Craiova 2—3 (6. 8. —12. —7. 
—ÎS), „U" Cluj — Explorări B. Mare 
W (9. —0. 12. —13. —10) î seria a 
11-a : I.E.F.S. — Steaua 0—3 (—8,
—7, —8), Tractorul Brașov — Politeh
nica Timișoara 3—2 (0. 11. —14. —14. 
15). C.S.U. Galați .............. “
-3—0 (13, 3, 1).

Viitorul Bacău

FEMININ

Seria I : Medicina — Rapid 3—1 
(11, —13, 11, 9), î’arul Constant^ — 
Constructorul 3—0 (1, 1, 10), Vniver- 
sitatea Timișoara — I.T.B. 3—0 <5,
8, 6) ; seria a Il-a : Dlnamo — peni
cilina 3—0 (1B> 3. 13). C.S.M. Sibiu — 

8), universitatea 
3—0

I.E.F.S. 3—0 (10. 11 
Craiova — „U“ Cluj (4, 16, 9).

CLASAMENTELE

SERIA I SERIA I

1. Dlnamo 5 5 0 15 : 4 10 1. Râpid 5 4 1 13 i 8 9
2. Explorări 5 4 1 14 : 6 9 2. Constructorul 5 3 2 10 : e 8
3. „U“ Craiova 5 3 2 10 : 3 8 3. Farul /

4. „U“; _ Timișoara
4 3 1
5 2 3

11
8

: 3 
: 10

7
7

4. „U" Cluj 5 2 3 8 : 12 7 5. Medicina 4 2 2 7 : ? 0
5. Rapid 3 1 4 6 : 14 6 6. I.T.B. 5 0 5 0 : 15 5
6. Progresul 5 0 5 6 : 15 5 Partida Medicina — Fan.il se va

SERIA A II-A desfășura la 11 noiembrie.

1. Steaua 5 5 0 15 : 3 10 SERIA A II-A
2. C.S.U. 5 3 2 12 : 8 8 1. Dihamo 5 5 0 15 : 4 10
3. Viitorul 5 2 3 10 :11 7 2. Penicilina 3 4 1 12 : 5 9
4. I.E.F.S. 5 2 3 10 :12 7 3. C.S.M.

4. -.iV* Cfâibvâ
5 3 2
3 2 3

10
8

: 8 
: 9

8
7

5. Politehnica 5 2 3 0 : 13 ? 5. ,.U“ Cluj 5 1 4 6 : 12 6
6. Tractorul 5 1 4 5 : 14 6 6. I.E.F.S. 5 0 5 2 : 15 5

O nouă surpriză in

Răzor 
respec- 
Hotnog, 
condus 
T. Cu-

PITEȘTI, 4 (prin telefon). Cele 9 
echipe din seria I a campionatului 
de lupte libere s-au prezentat bine 
pregătite pentru acest turneu, com
ponență lor, în majoritate, au abor
dat meciurile i-u multă dîrzenie. 
Competiția a fost dominată de for
mația Steaua, care în clasamentul 
generai a ocupat, detașat, primul loc. 
Iată primii clasați : cat. 48 kg — 1. 
Al. Rențea (Ploiești), 2. D. Ignat (Ga
lați), 3. M. Ismail (Steaua); 52 kg — 
1. I. Vangheliei (Constanța), 2. Gh. 
Ștefan (Steaua), 3. V. Fiorescu (Dina
mo Buc.); 67 
mo BUC.), 2. 
Butu (Iași); 
(Steaua), 2. 
Buc.), 3. N. 
68 kg — 1.
P, Bakmatei (Constanța), 3. G. Ciun
tii (Galați); 74 kg — 1. P. Poaleliwigi 
(Galați), 2. C. Podurea (Steaua), 3. 
T. Bancă (Dinamo BUC.); 82 kg — 1. 
V. Țigănuș (Iași), 2. Gh. Buceag 
(Galați), 3. Gh. Caracostea (Brăila); 
90 kg — 1. A. Bălăianu (Steaua), 2. 
M. Straton (Dinamo Buc.), 3. D. Măr
gărit (Constanța); 100 kg — 1. St. 
Enache (Iași) 2. E. Panaite (Steaua), 
3. C. Teodoru (Galați)-, 4 100 kg — 
1. St. Stîr.gu (Steaua), 2. S. Morcov 
(Iași), 3. N. Bîrgozu (Galați). Clasa
ment general : 1. Steaua 79,5 p, 2. 
Hidrotehnica Constanța 60 p, 3. Du-

kg — 1. FI. Moț (Dino- 
V. Cioca (Brăila), 3. E. 
62 kg — 1. I. Lungu
Gh. Eremia (Dinatno 
Dumitru (Constanța); 
C. Zanier (Steaua), 2.

CRAIOVA, 4 (prin telefon). Luptă
torii de la Dinamo Brașov au fost 
la înălțime în turneul pe categorii 
care a avut loc la Craiova, ei oeu- 
pînd cele mai multe locuri fruntașe.

Clasamentele categoriilor : 48 kg
— 1. O. Feher (Dinamo Brașov), 2. 
Gh. Radovan (Reșița), 3. D. Ghiță 
(Rapid Buc.); 52 kg — 1.1, Neacșu (Re
șița), 2. C. Bălăianu (Satu Mare),
3. M. Căldăraru (Dinamo Brașov) ;
57 kg — 1. Gh. Stan (.Satu Mare), 2. 
A. Kalapacs (A.S.A. Brașov), 3. G. 
Nicola. (Reșița); 62 kg — 1. P. Cefir- 
nău (Timișoara), 2. C. Liîpu (Rapid 
Buc.), 3. Gh. Peter (Lugoj); 68 kg — 
1. M. Dorobanțu (Rapid Buc.). 2. V. 
Gheorghiu (Dinamo B.-a-ov), * “
Grigore (Craiova): 74 kg — 
Cristian (Dinamo Brașov), 2. 
pescu (Rapid Btlc.) 3. I. Biaj (Timi
șoara); 82 kg— 1. Gh. Paraschtv (Dina
mo Brașov), 2. V. Miiiăilă (Timișoa
ra), 3. C. Ardeleanu (Lugoj); 90 kg 
1. I. Lup (Dinamo Brașov), 2. Ldca 
Rădoi (Rapid Buc.), 3. Lazăr Rădoi 
(Lugoj); 100 kg — 1. T Stoian (Di
namo Brașov), 2. A. Balogh (Satu 
Mare), 3. I. Rădoi (Lugoj); (100 kg
— 1. I. Moraru (Dinamo Brașov), 2.
I. Szasz (Satu Mare), 3 V. Enache 
(Timișoara). Clasament general : 1.
Dinamo Brașov 74 p. 2. Rapid Bucu
rești 69 p, 3. C.S. Satu Mare 63 p,
4. Vulturii textila Lugoj 56 p, 5. C.F.R. 
Timișoara 48 p, 6. C.S.M. Reșița 41 p,

8. Olihinia

3.
1.
S.

7. A.S.A. Brașov 33 p, 
Craiova 33 p, 9 Vagonul Arad 28 p.

N. DRAGANOIU — coresp.

turneul divizionar de baschet feminin

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
TiMISOARA, 1 (prin telefon). — 

De multă vreme campionatul re
publican feminin de baschet nu a 
avut Uh turneu atît de atractiv ca 
acela desfășurat în aceste zile în 
sala Olimpia din localitate. Nume
roasele meciuri încheiate la dife
rențe foarte mici, dar mai cu keamâ 
surprizele înregistrate sîmbâtă și 
duminică întăresc afirmația de mai 
sus. în orice caz, este clar că a- 
ceastă ediție a campionatului se 
prezintă mult mai echilibrată decît 
cele precedente. Iată rezultatele și 
unele amănunte asupra ultimelor 
partide :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 52—51. 
Spre surprinderea publicului și a... 
adversarelor, timișorencele condu
ceați — în partida de simbătă — 
îft min. 4 cu 8—0. și în min. 10 cu 
21—8. iar la încheierea primei re
prize aveau un avans de 12 puncte. 
Ca de obicei, pauza a fost și de 
astă dată un bun sfătuitor pentru 
echipa condusă. Baschetbalistele de 
la Politehnica au început să refa
că handicapul, dar si reolica gaz
delor a fost promptă, astfel- că ai 
cestea mai păstrau in min. 37 un 
avantaj de 7 puncte. De aici a ur
mat un presing dîrz aplicat de Po
litehnica și handicapul a scăzut 
vertiginos, tinerele echipiere ale 
Universității neputînd să facă fată 
apărării agresive practicată de ad
versară, în min. 39 scorul devenise 
48—-47 pentru. Universitatea, apoi 
50—47,- dar Politehnica a avut re
surse și a înscris prin Savu două 
coștifi luînd pentru prima dată con
ducerea: 51—50. cînd mai erau 22 
de secunde de joc! Dar meciul nu 
se încheiase. Ultimul atac al timi- 
șorericelor a adus-o pe Dobosi în 
poziție favorabilă de a arunca la 
cos și aceasta a înscris de la dis
tanța, aducînd victoria formației sa
le pe deplin meritată, după cum a 
declarat în mod sportiv prof. Gri
gore Costescu, antrenorul Politehni-

cii. Au înscris : Goian 15, Grosskopl' 
12.Doboș! 2, Villani 13, Constantines- 
cu 8, Sarchisian 2 pentru Universita
tea, respectiv Szabados 23, Savu 23, 
Taflan 2, Ciocan 2, Pntncu 1. Au 
arbitrat D. Gaiiea si G, Mahler.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
RAPID 57—51 (27—33>. Tot timi- 
șorencele au furnizat duminică di* 
■nineața o altă surpriză învingînd, 
și încă destul de net, experimen
tata echipă feroviară. Deși începu
tul partidei a fost departe- de a lăsa 
să se întrevadă un succes al gazde
lor (Rapid a condus CU 18—9 și 
21—13). acesta a fost totuși realizat 
de către sportivele de la Universi
tatea care fără să se descurajeze 
au luptat cu energie sporită. Apă
rarea lor s-a dovedit tot mai agre
sivă (stînjenind în mod vădit ac
țiunile adversarelor), iar atacul din 
ce în ce mai complet, acțiunile no-. 
ziționale bazate pe pivotul Goian 
fiind alternate cu pătrunderile și 
aruncările de la semidistantă si dis
tanță executate de Villani și Fiilop. 
Drept urmare, Universitatea aluat 
conducerea în min. 30 (40—39) și spre 
final s-a detașat cu un avans suficient 
de mare care să-i asigure victoria. 
Apreciind că elementele determinan
te ale succesului au fost plusul de 
prospețime și pregătire, capacitatea 
de luptă superioară în apărare, or
ganizarea și eficienta atacului, a- 
dăugăm că studentele au izbutit să 
treacă cu bine de dificultatea indis
ponibilității Gltelel Schncbli și să

RAPID 57-51
practice un joc calitativ de adevă
rată echipă pentru care li se cuvin 
felicitări și lor și untrenoarei Ru- 
xandra Wittman. Au marcat : Go
ian 22, Villlani 16, Fiilop 8, Balogh 
1, Grosskopf 4, Sarchisian 2, Doboși 

1 pentru Universitatea, respectiv 
Salcu 10. Ivanovic! 4, Suliman 9, 
Rosco 6, Stanen 11, Gtigiu 8. Vasi- 
leseti 3. Au arbitrat bine P. Pasăre 
și I. Horvath.

I.E.F.S. -CRIȘUL ORADEA 72—60 
(11—32). Studentele au confirmat 
forma bună manifestată în acest 
turneu, dispiinînd de orădence du
pă o întrecere pe care au dominat-o 
permanent, deși în min. 20 Angelica 
Tita (de obicei principala realiza
toare) a fost eliminată deoarece, 
și-a lovit intenționat o adversară. 
Au marcat: Szabo 21. Pantea 8, 
Gittrea 2, Mihalic 8, Iftimie 1. Pe
trie 17, Capotă 2. Tita 13 pentru 
I.E.F.S., respectiv Cvatahl 22, Casbti 
5, Boca 12. Dudaș 14. Bodor 2. Var
ga 5. Au arbitrat bine AI. Ivan și 
A. Caraman.

VOINȚA BUCUREȘTI—VOINȚA 
TG. MURES 57—37 (26—12).

POLITEHNICA BUCUREȘTI—IJ- 
NIVERSITATEA CLUJ 62—54 (27 
—26),

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
—UNIVERSITATEA IAȘI 54—40 
(30—16).

OLIMPIA BUCUREȘTI—SAnA-
TATEA SATU MARE 76—42 (36—14).

SE. GHEORGHE, 4 (prin 
Componenții echipelor din 
IlI-a. care s-au întrecut 
sală de sport din localitate, 
rit spectatorilor prezenți la 
nile din cele trei zile de 
meciuri* de Un bun nivel tehnic, Cti 
o echipă bine pregătită, Steagul roșii 1 
Brașov ; ■ __
reușit să se claseze pe locul I.

Primii trei clasați : cat. 48 kg — 
F. Aezel (Sf. Gheorghe), 2. V. I.:ță 
(Hunedoara), 3 I. Coropel (Petrilat; 
52 kg — 1. P. Ioniță (Progresul Buc.),
2. I. Iatagan (Tîrgoviste), 3. I. Vlâ- 
descu (Brașov); 57 kg — 1. I, Bracaz 
(Brașov), 2, E. PătrakcU (Tltgtviște),
3, P. Szatmari (Odorhei); 62 kg —
1. P. Tarbft (Tîrgoviste), 2. P. Pogă- 
ceanu (Cluj), 3. C. Moldovan (Bra
șov): 68 kg — 1. P. Androne (Brașov),
2. Gh. Antonie (Progresul Btie.), 3. 
A. Ambruș (Tg. Mureș)! 74 kg — 1. 
E. Dumitifică (Tîrgoviște), 2. V. B"l- 
taș (Brașov), 3. D. Barbu (Progresul 
Buc); 82 kg — 1. L, Ambruș (Tg. 
Mureș), 2. V. Antonie * (Progres- 1 
Buc.), 3. C. Paraschiv (Brașov); S<1 l.-t 
— 1. E. Cserei (Sf. Gheorghe), :!. 
T. Limbă (Brașov), 3. A. Anta] (Tg. 
Mureș); 100 kg — 1. I. Laszlo (Odor- 
hei), 2. I. Lupu (Tîrgoviște), 3. 1. Ba
lazs (Cluj)j +100 kg — 1. L. Sim-'n 
(Tg. Mltr^s), 2. A. Szonyi (Odorhei),
3. m. Găiațeanu (Progresul Buc ). 
Clasament general s 1< Steagul roșu 
Brașov 67 p, 2. C.S. Tîrgoviște 65 o, 
3—4. Progresul București și Lemne-- 1 
Odorhei cite 61 p, 5—6 C.S.M. Chi) 
și Mureșul Tg. Mureș cite 47 ti. 7. 
Oltul Sf. Gheorghe 45,5 p, 8. Cot’s-

telofon). 
seria a 

î n no ua 
au ofe- 
reuniu- 

concurs,

(antrenor Ion Mureșan) a

tru'etorui Hunedoara 34,5 p-,9. 
Petri Fa 22 p.

Gh. BR1OT A—coresp.
IMUIIWWIMIU J.tUWuJ

La Sibiu
D. STANCULESCU AL lll-LEA SEMINAR

PARTIDE DISPUTATE IMTERMA1I0MAL j

ACTMTATII SPORTIVE DE MASA

ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA RUGBY
„Cupa federației" la rugby 
desfășurat rvirtidele etapei a 
a returului. Iată amănunte.

Meci

în
s-au 
doua

AGRONOMIA—ȘTIINȚA.
frumos, victorie meritată a gazde
lor. Scorul putea fi și mai clar, 
dar după 10—0 (min. 41) clujenii 
nu au mai insistat. Au înscris: 
Balint (1. p., drop), Pereș (încerc.) 
pentru gazde, respectiv Fâlcușca-

„Cupa satelor
vrîncene"

(Urmare din pag 1)

Victor Popescu, antrenor de lupte 
la clubul sportiv Unirea, ne spunea, 
la începutul întrecerilor de trîntă t 
„Am reperat doi tineri deosebit de 
talentați. Pe Nicolae Prună de la 
Suraia și Toader Hogea de la Năru- 
ja. Totdeauna Suraia ne-a trimis 
oameni foarte bine pregătiți".

Pe Toader Hogea l-am remarcat și 
noi, A luptat la categoria 76 kg, Un 
vrîncean înalt de 1,78 m, cu corp 
frumo-s clădit. în preliminarii l-a 
făcut „tuș", în mai puțin de două 
minute, pe fon Strătulea din Movi
lita. Eram lingă Saltea. Hogea și-a 
prins adversarul cu ambele mîini, ca 
într-o menghină, șl a început să 
strîngă. Atunci l-am văzut pe Stră
tulea muindu-se, în timp ce buzele 
îi articulau ! „Ajunge!“, Hogea n-a 
mai insistat. L-a lăsat ușor pe saltea, 
în tuș.

Apoi l-am reintilnit pe Hogea și 
la atletism. Aici voinicul din Năruja 
a terminat pfe primul loc la arunca
rea greutății și pe locul III Ia lun
gime. Iată un talent descoperit cu 
ocazia „Cupei satelor vrîncene", care 
se impune a fi luat în atenția selec
ționerilor. Hogea are 22 de ani și. 
după părerea noastră, mari perspec
tive de progres.

Iată cîștigătorii întrecerilor „Clipei 
satelor vrîncene" i atletism, băieți, 
100 n> Al. Stănilă — Vulturul; «00 in 
Ion Neagu — Vidra: 1500 m Ion 
Neagu; lungime, Ni.colae Vorovehța
— Năruja; greutate, Teodor Hogea. 
Năruja, Fete : 100 m Marieta Goidea
— Vidra; 800 m Marieta Goidea: 
greutate, Joița Lupu — Tătaran.u: 
lungime, Eugenia Marin — Tătărani): 
trîntă 55 kg : Nicolae Bătrîhu — Mil- 
covul ; 61 kg : Ion Chivoica — Chel- 
dăreni: 68 kg 
raia; 76 
ruja; 84 
Năruja; 
Suraia : 
bal băieți : Voința Pău-nești: handbal 
fete: Avîntul Tătăranu: fotbal: Avîn-

‘ tul Tătăranu; volei băieți: Sboinea 
Soveja ; volei fete : Foresta Vidra.

kg :
4-86
oină :

: Ion Chivoica
: Nicolae Prună — Sti- 
Teodor Hogea — Nă- 

Nicolae Vorovenci — 
kg : Petre Droga ru —

Șiretul Suraia, hand-

PRIMA EDIȚIE A „CUPEI CLUBULUI'SPORTIV MUNICIPAL
BUCUREȘTI'

Duminică a avut Iod pe stadio
nul Tineretului din Capitală prima 
finală a concursului de atletism 
școlar dotată cu „Cupa C.S.M.B.“. 
Au luat parte reprezentativele sec
țiilor de pregătire fizică generală 
și agrement sportiv ale școlilor din 
București (peste 100 de elevi) fi
naliste pe sector, la următoarele 
probe (băieți și fete) : 60 m plat, 
săritura în lungime și aruncarea 
mingii de oină, în cadrul festivi
tății de deschidere a luat cuvîn- 
tul tovarășul VbicU Florentin, 
prim-vicepreședinte al Clubului 
sportiv municipal București, care a 
arătat caracterul de masă al aces
tei competiții școlare și totodată 
importanța ei pentru afirmarea ti
nerelor elemente sportive din uni
tățile de învățămînt ale Capitalei. 
Rezultatele: 60 m plat băieți: 1.
B. Sîrbu (Se. gen. 200), 2. A. Do
brescu (Șc. gen. 200), 3, FI. Cris
tea (Șc, gen. 190); 60 in plat fete :
1. Florina Teodorescu (Șc. gen. 205),
2. L. Ciochinaru (Șc. gen. 205). 3.
C. Gheorghe (Șc. gen. 79) ; lungi
me băieți : 1. M. Bordei (Șc. gen. 
200), 2. Florin Cirstea (Șc. gen.

A. Dobrescu (Șc. gen. 190) ;190), 3.

„Cupa

LA

2 500 de elevi ai liceelor și 
generale din Lugoj au fost 

sâptă- 
â trac tiv

lUMILf

Peste 
Școlilor 
prezenți, lă sfîrșitul acestei 
mini, -la c întrecere de cros, 
și sugestiv Ihtitulată „Crosul Denia! 
Viilor", Cîștigători : (băieți) A. Bfe; 
bu (Șc. gen. 13) ; fete Nela OpriȘ (Șt 
gen. 4); juniori IU, băieți A. Stănco 
viei (Liceul Brediceanu): fete Mafia 
Șelariu (Șc gen. 2): juniori 11, băieți 
L. Sorin (Șe. gen. 4): fete Maria P<>- 
pOv (Șe. gen. 2); juniori I băieți. 
A. Pan (Lie. agricol) ; fete ftleha 
Drelniuc.

C. OLARI) - toi ecp.

TRIÂTLON ȘCOLAR
lungime fete: 1. Văii Iohescu (Șc. 
gen. 205), 2. C. Gheorghe (Șc. gen.

f 79), 3. D. Dima (Șc. gen. 49) ; a-
runcarea mingii de oină, băieți : 
1. A. Dobrescu, 2. S. Tirichiță (Șc, 
gen. 149), 3. M. Saltă (Șc. gen. 28) ; 
aruncarea mingii de oină, fete i
1. Sevastița Grigore (Șc. gen. 200),
2. El. Dutnițfescu (Șc. gen. 147). 
D. Dima (Șc. gen. 49).

în încheierea concursului au 
vut loc frumoase demonstrații 
aerombdele captive susținute
sportivii secției din C.M.S.B., con
dusă de V. Milescu. în cadrul fes
tivității de premiere cîștigătorilor 
li s-au acordat diplome și premii în 
material sportiv.

REZULTATE TEHNICE

Agronomia Cluj — țtlinta Petroșani 
10—7 (7—0). Universitatea Timișoara
— C.S.M. Sibiu 19—7 (9—3). Politeh
nica iași — Grlvita Roșie 4—0 (0—0). 
Vulcan — Rulmentul Blrlad 0—«■ 
Steaua — Sportul studențesc 23—3 
(11—3), Farul Constanța — Chimia 
Năvodari 10—0 (0—0).

3.

a- 
de 
de

C. IIAREA, ceresp.

Ultimele Intllnirl din cadrul retu
rului campionatului național la tenis 
de masă, pe echipe juniori, disputate 
in sala Constructorul din Hunedoara, 
au defeis formațiile campioane pe 
acest an : C.S. ARAD, la fete si 
ȘCOALA SPORTIVA BUZĂU. ' 
băieți.

Acest ultim aci al competiției nu 
s-a ridicat la o valoare tehnică bună, 
majoritatea echipelor cu jucători ir 
lotul național au avut unele carenț 
de ordin tehnic. Nici chiar compo
nentele echipelor campioane n-ai 
jucat la nivelul care se aștepta d, 

Singttra revelație a fost Gii- 
Oornic, de la Metalurgist)

la

ia ele.
brii la
Cu gir,

S*ar 
acei cere ... ______ ... ,
Liana Mihtiț, ilti co Gynngyosi (C.S 
Arăcl', E. Barca ('Ir ivet-sitdted Cra
iova), Ai. B'.ij. iscj (Frotu es.il Bile.),

putea aminti, totuși, prlntrf 
au evoluat mulțumitor pe

nu (drop) și Burghelea (încerc). 
(P. Radvany — coresp. județean)

UNIVERSITATEA — C.S.M. Pe 
un timp excelent, cele două for
mații au oferit o frumoasă dis
pută, cu faze rapide și combinații 
colective. Timișorenii, cu un plus 
de coeziune, penetrație și preci
zie în finalizarea atacurilor, au 
cîștigat pe merit în fața unui ad
versar care a luptat mult pentru 
a da o replică viguroasă. Au în
scris : Duță (1. p.), Ghețu (încerc.). 
Popovici (2 încerc.), lacob (2 transf) 
pentru Universitatea, respectiv 
Munteanu (1. p) și Manea (încerc.) 
Arbitru: Al. Lemneanu, din Bucu-

rești. (P. Arcan — coresp. jude
țean).

POLITEHNICA — GR1VIȚA RO
ȘIE. Gazdele au dominat catego
ric, rotind numeroase ocazii de a 
înscrie. Singura încercare a fost 
marcată de Tăcu, A arbitrat Șt. 
Cristea, din București. (D. Diaco- 
nescu — coresp. județean).

STEAUA — SPORTUL 
DENȚESC. După înfrîngerea 
ferită recent în campionat, 
liștii au abordat partida cu 
tul studențesc cu mult 
cu mai multă încredere. Deși am
bele echipe au fost lipsite de apor
tul internaționalilor prezenți la 
lot, jocul a fost plăcut, cu nume
roase faze de rugby autentic, 
pl „udate de 
sivi în atac, 
de înaintare 
militarii au cîștigat prin punctele 
marcate • — - 
Braga 
R. lonescu (transf. 1. p.). 
Sportul : Crăciunescu 
Rosner).

FARUL — CHIMIA. Joc foarte 
disputat, în care tînăra echipă din 
Năvodari a jucat de la egal la 
egal cu constănțenii în prima re
priză. Au 
Olteanu 
A condus 
rești. (C. 
țean).

lucrările, la

STU- 
su- 
ste- 

Spor- 
aplomb.

a4 
spectatori. Mai inci- 

unde a excelat linia 
și cea de treisferturi,

de Teleașă (3
(încerc), Suciu

încerc.). 
(încerc), 
Pentru 

(1. p.) (G.

înscfis Costenco (încerc), 
(încerc), Cristca (transf.)
A. Găgeatu din Bucu- 

Popa — coresp. jude-

„SURPRIZE"...

M. FirătiesCu (Univ. Craiova) și M. 
Dinu (Șc. sp. Buzău).

Iată clasamentele — FETE : 1. C.S. 
Arad 35 p (Liana Mihuț, lidico Gyon- 
gyosi și Nicoleta Moț — antrenori 
Emil Procopeț și Magdalena Leszai), 
2. C.S.M, Cluj 34 p, 3. Spartac Bucu
rești 28 p, 4. Politehnica București 
28 p, 5. Școala sportivă I Buzău 27 p, 
6. Metalurgistul Cugir 27 p (au retro
gradat : Școala sportivă II Btiaâu și 
Sânătateș Drpbeta Tr, Severin) ; 
BĂIEȚI : 1. Școala sportivă Buzău 
43 p (Gh. Gabriel, AL DinU, C. Po
povici și C. Ronțtinesvu — antrenor 
Emil Băcioiu), 2. Progresul București 
41 p, 3 Universitatea Craiova 41 p, 
4. C.S.M. Cluj 38 p, 5 Constructorul 
Hunedoara 34 p, 6. Politehnica Bucu
rești 33 p (au retrogradat : Săhătatea 
DrObetâ Tr. Severin și Oțelul Galați).

1, ’♦ L-AD — coi&sp.

Premiul Aprantiilor este una din
tre cele mai apreciate alergări ale 
stagiunii, deoarece — ca și Derbyul 
se bazează pe ambiție și sinceritate, 
determinînd fiecare dintre tinerii 
ucenici să lupte cu ardoare pentru 
a se arăta cel mai bun. Beneficiind 
de condiția maximă a Gârofiței, Gh. 
Grigore a avut de îndeplinit o sim
plă formalitate pentru recoltarea 
victoriei. în orice caz, el este intr-a
devăr unul dintre cei mai înzestrați 
aprantii pe care îi avem.

în rest este de menționat triplul 
succes al antrenorului Solcan," o 
nouă victorie — a treia consecutivă 
— a lui Văratec și două comportări 
destul de controversate ale lui Mir
cea Ștefănescu cu Aroma și Viraj. 
Evoluțiile au fost realizate după 
principiul coada plutonului — locul 
prim. Ca de obicei, ele b-au șocat 
insă pe... inițiați ! Iar arbitrii... '

REZULTATE TEHNICE : cursa I 
Satin (G. Avram) 36, Kărenirta, sim
plu 3, ordinea 35 ; cursa II Aroma

Astăzi își începe
Sibiu, cel de al 111-lea seminar in
ternațional SALVAMONT care va 
dezbate probleme ale activității 
de prevenire a accidentelor turis
tice din munți. La lucrări vor 
lua par,te pe lingă membrii Co
misiei centrale tehnice Salvamont 
(în frunte Cu secretarul acesteia 
dr, Liviu Cornea), reprezentanți 
ai ministerelor, organelor și insti
tuțiilor centrale, ai organizații
lor obștești, reprezentanți ai Con
siliilor populare județene, orășă- 
nești și comunale cu 
domeniul prevenirii 
turistice în munți. Au fost 
tați, de asemenea, 
alte țări care au o 
în organizarea unor Structuri 
scopul de a-i feri pe 
drumeții montane 
riscuri sau de a le 
cînd este cazul. '

Principalele teme 
bătute în cadrul 
tui seminar se referă la: probiețfia 
de prevenire a accidentelor în 
munți; aspectul urgențelor în a- 
cordarea primului ajutor; mijloa
ce și metode de educație și pro
pagandă în prevenirea accidente
lor turistice.

atribuții în 
accidentelor 

invi- 
specialiști din
veche tradiție 

în 
amatorii de 

de diverse
veni în ajutor

ce vor fi dez- 
lucrărilor aces-

ANTICIPATE!
(M. Ștefănescu) 35,1, Manșeta, sim
plu 8, event 26, ordinea 14 ; cursa 
III Trufia (G. Tănase) 33,1, Negara, 
simplu 2, event 30, ordinea 9 ; tri
plu cîștigător 558 cursa IV Văratec 
(N. Gheorghe) 31,5, Orfelina, sim
plu, 5, event 17, ordinea 20, cursa 
V Viraj (M. Ștefănescu) 27,8, Fanta 
simplu 4, event 123, ordinea 70, triplu 
cîștigător 1063 ; cursa VI Raliu (N. 
Ion) 28,2, Hegemona, simplu 4, event 
84, ordinea 13, triplu cîștigător 177 ; 
cursa Vir Kilowat, (G. Solcan) 27,3, 
Formula, Gabarit, simplu 2, event 
20, ordinea 15, ordinea triplă 154 ; 
cursa VIII Garofița (G. Grigore) 
29,1, Cumplit, simplu 5, event 15, 
ordinea 46, triplu cîștigător 45 ; 
cursa IX Cadîna (Tr. Dinu) 32,8, 
Hulita,simplu 4, event 21. ordinea 
28. Pariul austriac s-a ridicat la su
mă de lei 16 475 și s-a închis. Retra
geri : Jeleu.

I.iiidy DUi ilitudZ'J
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DAR PRODUCTIVITATE BUNĂ: 28 DE GOLURI

DIN NOI, SUCCES IN FATA UNEI SFERTUL DE ORĂ

foafte mici.
a echipei albaneze.

naționale. Un ciclu 
Octombrie, și înche-

irnbâtă seară, imediat dupâ terminarea celor trei jocuri, cu început 
să sune telefoanele redacției. Din fridi toate orașele cu prefix, 
iubitorii fotbalului începeau cu aceleași cuvinte : „Ce știți de la 

Tirana î“ La un moment dat, toate telefoanele efdli blocate. Radio Berlin 
se auzea greu, Tirana aved fadinguri, Agerpres-ul era mereu ocupat, și 
astfel informațiile aveau o mare doză de nesiguranță, deși frînturiie de 
transmisie lăsau să se întrevadă că speranțele sînt

Irtthun t'irziu a venit și vestea înfrîngerii nete 
Ultima șansă a „tricolorilor" se spulberase.

Așa s-a încheiat ciclul de cinci ani al echipei 
inOeput în 1968, la Lisabona, în ultimele zile ale lui
lat, după aproape 2 000 de zile, în acest început de noiembrie.

Istoria fotbalului va scrie, peste un timp, cînd se va elibera de pati
mile momentului, despre ceea ce au însemnat ultimii ani în istoria soc- 
cer-ului nostru. Acum patru ani, mi-am permis să scriu că fotbalul 
românesc a ovut deseori fotbaliști de talent, dar niciodată o mare isto
rie. Cei cinci ani încheicți sîmbătă 3 noiembrie reprezintă singura peri
oadă în care echipa națională a făcut realmente ceva, scoțînd fotbalul 
nost.u din eternul său anonimat, in numai cinci ani, „tricolorii" au reu
șit o spectaculoasă calificare pentru Mundial, eliminînd două echipe 
care jucaseră în turneul final de la Londra : Portugalia și Elveția. A 
urmat acel frumos (dar atit de înveninat) 4—5 în „grupa de foc" de la 
Guadalajara. In sfirșit, după Mexic a venit calificarea în primele opt 
echipe ale Europei — performanță fără precedent în istoria deseori cin- 
tată a perioadei fotbalului antebelic — și acel 1—1 de la Budapesta 
— iarăși fără precedent —• care a însemnat momentul de vîrf al „coră
biei cu cei 11 pasageri", la un pas de o mare victorie, și care ar fi 
adus echipa noastră la Bruxelles, în finala celor patru, adică într-o finală 
peste puterile fotbalului nostru.

...Jocul de la Tirana a parafat povestea creșterii și descreșterii unei 
echipe. Această echipă a făcut mai mult decît toate „naționalele" noas
tre la un loc, în primul find pentru că a avut o admirabilă coeziune 
sufletească și a știut să reziste tuturor furtunilor care au început imediat 
după Mexic.

.„Simbălă, în timp ce sunau telefoanele, cele trei jocuri ilustrau de 
fapt sfîrșitul poveștii. La Reșița, Dinamo, adică echipa „celor cinci tri
colori" ai ultimilor cinci ani, rezista cu greu asaltului unei echipe noi. 
Pe Ciulești, Rapid, echipa .tricolorilor" Râducănu, Lupescu, Dan, Dumi
tru și Neagu plutea ca prin ceață și obținea victoria, în ultimele minute, 
dar numai pentru că avea in față o altă echipă crepusculară, care a 
ars și ea, în atești cinci ani din urmă, pentru a dărui fotbalului româ
nesc eliminarea Feyenoorduluî.

...Miercuri, la Craiova, cu cîteVă minute înainte de returul Universi
tatea — Standard Liege, Tirana va rămîne doar o amintire. Echipa lui 
Cernăianu este acum — în primul rînd prin entuziasm — ultima redută 
a prezentului nostry fotbalistic. Nu ne rămîne decit speranța că ea va 
ști să prindă, din mers, roata viitorului.

loan CHIRILA

ECHIPE hKIIHȘIIM
CLUJ, 4 (prin telefon)
Victorie meritată, 

capul locului, dar 
greu decît a sperat 
rie a lui „U”, care 
tul, înainte de primul fluier al ar
bitrului, numai prin prisma suc
cesului reușit, in etapa trecută, 
de formația favorită, la București, 
în fața campioanei. A fost mai di
ficil de astă dată și din cauza par
tenerului de întrecere care, dornic 
de reabilitare, n luptat mult pentru 
un rezultat favorabil, punîndu-i 
lui ,.U” Serioase probleme.

Nu e mai puțin adevărat că for
mula de echipă folosită de gazde 
în prima repriză nici nu a prea 
știut cum să dejoace planurile ad-

s-o spunem din 
obținută mai 

inimoasa gale- 
a „judecat” to*

versarului închis bine în defensi
vă, și cu sprijinul celor trei de la 
mijloc, Iovănescu, Dumitru și Stoi
ca (ultimul, un tînăr debutant din 
pepiniera proprie care, accidentîn- 
du-se în min. 39, a 
râsească terenul).

Cînd, însă, după 
Avram l-a introdus 
cui lui Soo, prin 
structură intervenită la mijloc și 
în linia întîi, jocul lui „U” a cîș- 
tigat în dinamism și în claritate; 
Mureșăn și Anca au fost pistoane
le neobosite ale „ll”-lui clujean, 
iar noul intrat, Coca, „mintea 
limpede” în careul advers și, mai 
mult decît atft, realizatorul victo
riei la acea fază petrecută în min.

trebuit să pă-

pauză, Silviu 
pe Coca în lo- 
schimbarea de

EGALARE NEAȘTEPTATĂ
POLITIMIȘOARA 1(1)
St LACUL ROȘU 1 (0) ÎN MIN. 88 • ••

timp frumos, rece ; spectatori, aproxi- 
: (min. 32), respectiv. aHEP.GIIF.LI (min. 
I șuturilor la poartă : 15—9 (pe spațiul

, PĂLTINIȘAN, Arnăutu, Maler — Sur- 
P1RVU, Dașcu (min. 6o : Floareș), Lața,

__________ - Hîrieb, JENEI, OLTEANU, Anghelinl
45 : GHERGHELI), Cadar — ANGHEL, Mateescu, Șerbănoiu,

Stadionul „1 Mai" : teren bun ;
matlv 20.000. Au marcat ■ PÂLTINIȘAn
88). Raport de cornere ; 5—2. Raportul 
porții : 3—4).

POLITEHNICA : Jivan — MIOC.
dan, Meltedlnțu (min. 45 : Șchiopu) — I 
Bungău.

STEAGUL ROȘU : PURCARU -
— Pescaru (min.
Gyorfi.

A arbitrat MIRCEA BicA*****; la linie C. Manușarlde și V. Tonta 
(toți din București).

Cartonașe galbene : Hiriab. •<
Trofeul Petsehovschl : 10.
La tineret-rezerve : 0—1 (0—0).

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon)
Cînd’ spectatorii se îndreptau spre 

ieșire mulțumiți mai puțin de joc și 
mai mult de victoria gazdelor care, 
se contura, brașovenii înscriu galul 
egalizator (min. 88) confirming încă 
□ dată vechea și pe deplin viabila 
lege că... un meci durează 90 de mi
nute I Așadar, 1—1 ! Acum după a-

ambele formații rămîn 
cu o situație identică

^bhs
A.S.A. TG. MUREȘ 1(0)

STEAUA PETROLUL SALVATOR
53 : la un fault comis de N. Io- 
nescu asupra lui Uifăleanu (la 
circa 18 m), Mureșăn a executat 
puternic găsind o fisură 
Haidu n-a 
pe care Coca, atent, la 
cu sete în plasă, din apropiere. A

Tg. MUREȘ, 4 (prin telefon)

în zid,
putut reține balonul 

expediat

Stadionul Municipal ; teren bun ; 
timp însorit, dar friguros ; specta
tori, circa 10 000. A marcat : COCA 
(min. 53). Raport de cornere 
Raportul șuturilor la poartă : 
(Pe spațiul porții : 6—3).

..L!“ CLUJ : Negru — PORAȚCHt. 
PEXA, Matei. Cîmpeanu — Soo (min. 
46 : COCA). ANCA, Hurlol — UIFA- 
LEANU, (min. 80 : Fanea), MURE- 
ȘAN, Barbu.
' STEAUA : HAIDU — SATMAREA- 
NU, Smarandache, SAMEȘ, N. loncs- 
cu — IOVĂNESCU. DUMITRU. Stoi
ca (min. 39 : Răducanu) — Pantea, 
Năstase, Iordârtescu.

A arbitrat G. BLAU (Timișoa
ra) * * * * la linie V. Vîlcu (Timi
șoara) și V. lacob (Oradea).

Cartonașe galbene : Matei, lordă- 
nescu. Iovănescu.

Trofeul Pctschovsclii î 8.
La tineret-rezerve : o—0

5—7.
11—9

oameni prin eliminarea lui Zam- 
iar în ultimele
rămas în nouă jucători, pentru 
și Istrătescu a fost invitat să

trei minute eiSpectatorii din Tg. Mureș aștep
tau, în partida cu Petrolul, repeta
rea evoluției De care echipa lor o 
reușise în întîlnirea cu liderul cam
pionatului. în general, însă, randa
mentul echipei gazde a fost astăzi 
nesatisfăcător, mai cu seamă sub 
raportul clarității și simplității fa
zelor. Mureșenii s-au izbit de o .a- 
părare bine organizată, efectuată 
de ploiesteni, care au așezat în ju
rul lui Crîngașu, astăzi indiscutabil 
cel mai bun om al lor, două linii 
defensive, alcătuite din fundașii 
propriu-ziși, cît și de o linie de trei 
(Ciupitu — Angelcscu ~_ 
care primul, se știe, este un fundaș 
central de specialitate.

Planul tactic al lui 
funcționat perfect prima repriză, 
cînd elevii săi au rezolvat destul de 
ușor acțiunile precipitate și com
plicate în același timp ale gazdelor, 
în această parte a meciului, am în
registrat puține faze de poartă, dar 
jocul a avut un aspect viu și an
trenant pentru că angajamentul la 
balon era puternic. Se poate vorbi 
de momentele din min. 8 si 37- la 
poarta lui Rămureanu și de min. 18 

aceea a lui Nagel, cînd era cit 
aci să se înregistreze marcări 
goluri. După reluare, 
realizeze timp de un 

cea mai bună perioadă 
cest meci cînd și-a și 
victoria. în min. 50. o 
de data această rapidă, 
concepută de Naghi. l-a 
Boliinj în excelentă poziție de șut : 
1—0. Mureșenii au mai avut situași 
de marcare în această perioadă, dar 
imprecizia în sut a atacanților le-a 
anulat, posibilitatea de a mări di
ferența. Ei au obtinut o victorie 
meritată dar plină de emoții.

în a doua parte a jocului Pe
trolul a renunțat la puținele sale 
veleități ofensive, dar nu e mai pu
țin adevărat că și condițiile de joc 
au obligat-o să se apere pentru că, 
din min. 56, oaspeții au jucat în

10
fir
au 
că
părăsească terenul. Despre aceste 
două eliminări trebuie să spunem

Stadion ,.23 August** ; timp exce
lent : teren bun ; spectatori, apro
ximativ 9 000. Raport de cornere : 

poartă t 
7—2). A

Eparu) în

Dridea a

ximativ a 000. Raport de
6—1. Raportul șuturilor la
12—s (pe spațiul 
marcat : BOLONI (min. 50).

A.S.A. : Nagel — 
ISPIR. CZAKO — 
Varodl). BOLONI — 
MUREȘAN, Hajnal.

PETROLUL : Rămureanu — Gru
ber, Țaporea. CRÎNGAȘU, MURE
ȘAN — Ciupitu (min. 57 Dlneuță), 
ANGELBSCU (min. 73 Pisău), Eparu 
— Istrătescu, PIrvu, Zarnlir.

A arbitrat NICOLAE HAINEA (Bîr
lad)****, ajutat la 
BUzea din București 
dulescu din

porțli ;

- Grigore, Kiss. 
Fîslaru (min. 13 

■ Fazekaș, NAGHI,

Oradea.

tușă de Maree! 
șl Mircea Bă*

Bdldni, Eparu <fost momentul de răscruce al jo
cului care a determinat pe Steaua, 
să iasă și mai decis la atac decît 
o făcuse pînă atunci. Și, la puțin 
timp de la primirea golului, fot
baliștii bucureșteni au fost la un 
pas de punctul egalizator, dar 
Năstase, infiltrat în careu, pînă 
în apropierea liniei de fund, a 
preferat să șuteze din unghi greu 
în loc să paseze lui Răducanu, 
complet liber în fața porții. O oca
zie bună se irosise, dar, aflați 
la acest capitol al situațiilor clare, 
trebuie spus că formația gazdă a 
avut, pe parcursul celor 90 de mi
nute, trei mari 
Soo (min. 6) și 
și 86).

în sfîrșit, 
în min. 59, 
mat penalty, 
a lui Sameș 
Anca, dar, 
intențional, arbitrul a procedat just 
lăsînd jocul să curgă.

Gheorghe NICOIAESCU

ocazii ratate 
Barbu (min.

de
32

Cartonașe
Gtigore.

galbene :

la 
Pe 
de 
să

Cartonașe 
♦«•cu.

roșii : Zamfir și IStrA-

TrofeUI Petschovsctd : 9.

A.S .A. avea 
sfert de oră 
a sa din a- 
concretizat 
combinație, 

spontan 
pus ne

La tineret-rezerve : 3—2 (2—0).

roșu arătat, 
ca decizie 
jocului. în

Că dacă acel cartonaș 
lui Istrătescu a părut 
justă a conducătorului 
schimb trimiterea la cabină a lui
Zamfir a reprezentat o decizie pri
pită și nejustificată. De altfel, în a 
doua parte a jocului cunoscutul ar
bitru din Bîrlad n-a mai realizat 
arbitrajul autoritar și echilibrat din 
prima repriză. Este motivul pentru 
care nici nu i-am acordat califica
tivul maxim. v

cătrebuie spusmai
„tribunele” au recla- 
la o „mînă” în careu, 
șutase, din apropiere, 
neexistînd elementul

cest rezultat, 
în continuare 
în clasament'.

A fost un
In Special în prima repriză. Dupâ 
pauză, elanul studenților a animat 
tribunele, dar numeroasele lor ratări 
și ineficacitatea... demonstrată, au lă
sat spectatorilor un gust amar. Pe 
scurt, elementele cele mal pozitive 
ale jocului au fost sportivitatea cu 
care cele două formații și-au apărat 
șansele și calitatea arbitrajului. în 
rest, prea puțin fotbal.

Meciul începe cu o ușoară domi
nare a gazdelor, dar elanul lor este 
stopat de temporizarea inspirată a 
brașovenilor. Sin tem în minutul 15 
și nici una dintre echipe nu a expe
diat vreun șut la poartă.. Intr-un duel 
aerian, Pescaru și Mioc se aceiden» 
tează, involuntar, din fericire ambii 
reintră în joc, dar, se pare, că Pes
caru se resimte mai mult în urma 
acestui șoc, fiind schimbat cu Gyorfi. 
Prima scenă Spectaculoasă se petrece 
în min. 23. Șutul lui Dașcu este apă
rat de Purcaru. Jocul iese din amor
țeală abia în min. 32 : Mioc. venit 
în față, centrează peste un buchet 
d° jucători dominat de Păltinișan, 
care, prompt, reia în plasă : 1—0.

Repriza a doua, debutează cu cîte- 
va faze „calde- la poarta stegarilor, 
cînd Tlirlab respinge în picioarele lui 
Șchiopu, dar acesta ratează de la 
7 m. Acțiunile, studenților se irosesc 
prin șuturi de la distanță (Bungău, 
Surdan) sau prin acțiuni lipsite de 
finalizare. în min. 61, Lața, îl lan
sează bine pe Dașcu, dar șutul aces
tuia este foarte bine apărat de Pur
caru. După acest „foc de paie" al 
studenților, brașovenii slnt la un pas 
de bgalare, dar Jivan apără prin- 
tr-un reflex excepțional reluarea lui 
Șerbănoiu (min. 67). Cu zece minute 
înainte de final, stegarii ratează din 
nou, centrarea lui Gyorfi, fără adre
să ieșind din terenul ele Joc. Și ia- 
tă-ne în minutul 88 : cînd nimeni nu 
se mai aștepta, Ghergheli profită, pe 
linia de 16 m. de o „bîlbiială" a apă
rării studenților, face cîțiva pași, In* 
scriind golul egalizator, cu largul 
concurs al lui Jivan.

meci de slabă calitate,

Eftimie IONESCU

PITEȘTENII ÎN MARE VERVĂV

AVALANȘA DE RATARI ALE GAZDELOR
JIUL 1(1)
S. C. BACĂU
■  â- - < -4.1-'.     

u(o)
PETROȘANI, 4 (prin telefon)
în ultimele minute ale meciu

lui dintre Jiul și S. C. Bacău — 
o partidă de slab nivel tehnic — 
Roznai, atacantul echipei gazdă, 
ar fi putut redeveni... golgeterul 
formației sale doar intr-lin singur 
joc. De patru ori. în acest ultim 
sfert de oră incandescent (îh min. 
76, 80, 83. și 87), el s-a aflat față-n 
f>ță doar cu Ghlță. dar n-a reu
șit să mai înscrie pentru că. ori 
s a grăbit și a șutat imprecis, ori. 
dimpotrivă, a ezitat, permițind 
portarului băcăuan să devieze ba
lonul în corner. Roznai, împreu
nă cu Stoichiță (în min. 85 acesta 
a șutat puternic, peste 
la 6—7 m). ar fi putut 
lui o victorie la scor, 
însă, și astfel, scoriil 
p,rizf> nu ă Iftdi fost
Jiul terminînd Victorioasă la 
mită un rnedi in care adversara ei 
a evoluat din min. 25 în 10 
oameni I I

Ce «-a întîmplat, însă, piuă cînd 
partida a intrat în ultimul ei...

bară, de 
aduce Jiu- 
Au ratat, 

primei re- 
modificat, 

li-

✓K

Stadionul Jiul.; timp frumos, dar rece; teren aiqgțe ; spectatori, apro
ximativ 3 000. A marcat : ROZNAI (min. 35). Raport de cornere : 9—5. Rapor
tul șuturilor la poarta : 10—9 (pe spațiul porții : 4—1).

JIUL : 1. Gabriel - Nițu. TONCA. Georgescu. NAIDIN — Naghi, Li
bardi, STOCKER — ROZNAI, Mulțeseu (min. 15 : Stcichiță). Stoian.

S.C. BACAU : Ghitft — Margasoiu. Calarglit. Veiicu, Volmer — Hrițcu. 
Sinăuceanu — Pană, DEMBROVSCHI, BALUtA (min. 78 : Munteanul, Florea 
(min. 73 : Eneseu).

A arbitrat AL. PtRVU ***★*;
din București).

Cartonașe galbene : Sinăuceanu,
Cartonașe roșii ; sinăuceanu.
Trofeul Fetschvosehi : 9.
La tineret-rezerve : 0—1

PITEȘTI, 4 (prin telefon)
Piteștenii, în excelentă dispoziție 

de joc, au demonstrat în față pro
priului public că victoria categorică 
obținută cu o duminică în urmă în

(0—0).

Tra- 
bine 
ar fi

Formația lui 
început mai 

mai mult și 
min, 3. 10 și 15, 
Libardi. Oaspeții,

la linie

Hrițcu,

V. Roșu și V. Murgiîșan (toți 

Dembrovschi, Băluță.

sfert fierbinte ? 
ian IvăneSCu a 
jocul, a atacat 
putut marca în 
prin Roznai și 
încercînd să stăvilească rapidul... 
curs al Jiului, și-au luat măsuri 
de precauție, căutînd să-i 
chbze strict pe Mulțeseu și 
bardi. „motoarele11 
dă. Stocăuceanu și 
jucătorii indicați' 
lucru, dar primul 
faulturi, l-a lovit 
pe Mulțeseu (Care 
relua jocul în imin. 15), 
întîi, a fost avertizat cu 
galben. Dar în min. 25, 
unui nou fault grosolan.
aceasta asupra lui Stocker, Sinău- 
ceanu este eliminat și., spiritele se 
potolesc. După 10 minute, Jiul des-

mar- 
Li- 

gaz-echipei
Hrițcu au fost 
pentru 
a abuzat 
de două 

nu a

acest 
do 
ori 

mai putut
și. mai 
cartonaș 

în urma 
de data

scorul prin Roznai care,chide 
din cădere, a reluat în gol balo
nul respins de apărătorii băcă
uani. tot la un șut al său. Acesta 
a fost primul gol al lui Roznai, în 
acest campionat ? !

în continuare, Jiul păcătuiește 
prin jocul pe partea stîngâ, unde 
Stoian, greoi, ori pierde startul, 
ori centrează tîrziu.

După pauză, S. C. Bacău joacă 
mai bine 25 de minute, are posi
bilitatea de a egala, în min. 50 
(Dembrovschi), 63 (Pană) și îndeo
sebi, în min. 64, cînd Veiicu, in
credibil, a reluat doar de la doi 
metri peste bară. După aceea a 
urmat sfertul de oră al Jiului, 
de care am amintit la începutul 
cronicii noastre.

Stadionul ,.l Mai" : teren bun ; 
timp friguros ; spectatori, aproxima
tiv 8 080. Au marcat : DOBHIN (min. 
8), JERCAN (min. 13). RADU (min. 
34, 63. 78). LUPULESCU (min. 34) și 
SIMIONAȘ (min. 86 "■ ---------
Raport de cornere : 
șuturilor la poartă : 
țiul porții î 12—4).

F.C. ARGEȘ : Stan — PIGULEA. 
OLTEANU, VLAD, IVAN — MUSTA- 
TEA. PREPURGEL (min. 84 Roșu). 
RADU — Troi, DOBRIN, Jercan.

POLITEHNICA : Costaș — Dutan 
(min. 26 Mlcloș), Stoicescu1. ROMi- 
LĂ I. Hanceriuc — Romilă II, lanul. 
SIMIONAȘ — INCZE. Lupulescu, 
Ailoaie (min. 67 Spirea).

A arbitrat V. PAdUREANU ***★*. 
ajutat la tușă de A. Munich și S. 
Stăncescu (toți din București).

Cartonașe galbene : Dobrin, lanul.

Trofeul Petschovsclli : 9.

din penalty).
6—7. Raportul

21—10 (pe spa-

La tineret-rezerve 1—0 (0—0).

Laurențiu DUMITRESCU Ion OCHSENFELD

fața echipei Steaua nu a fost întâm
plătoare. Și de această dată Dobrin 
a fost același regizor excelent care 
și-a condus echipa spre victorie. Ie
șenii au făcut cu greu față atacurilor 
gazdelor, rapide, variate și desfășurate

pe un front larg. Serviți excelent de 
Dobrin, Jercan, Radu și Troi l-au 
solicitat mult pe Costaș. Defensiva 
Politehnicii, în frunte cu Stoicescu 
și lanul (care a căutat Să-l marcheze 
strict pe Dobrin), a făcut multe e- 
forturi pentru a opri avalanșa de 
acțiuni ofensive la care au partici
pat pînă și fundașii Ivan și Pigulea.

Au fost, în prima repriză, foarte 
multe faze de spectacol, regizate de 
Dobrin, din care au rezultat .și trei 
goluri de toată frumusețea. Min. 8 : 
Ivan se lansează în atac, execută un 
„un-doi“ cu Dobrin și acesta înscrie 
sec:l—0 ; min. 18: Dobrin îl deschi
de pe Jercan, acesta face o cursă 
impetuoasă și, din careu, șutează, 
mingea ricoșînd din bara laterală în 
plasă ; min. 24 : combinație excelen
tă între Dobrin, Mustățea, Troi și 
Radu, ultimul înscriind. Studenții 
ripostează destul de palid, acțiunile 
lor pe contraatac fiind ușor destră
mate. Golul lor a fost realizat din- 
tr-o fază fixă de Lupulescu. El a 
reluat balonul șutat în bară de Si- 
mionaș, în urma loviturii libere dic
tată de arbitru.

în repriza a doua argeșenii joacă 
tot atît de bine și, pe fondul slăbi
ciunilor echipei oaspe, își măresc 
avantajul prin alte două goluri rea
lizate de Radu (min. 63 și 78). punc
tul oaspeților fiind opera lui Simio- 
naș (min. 86) din 11 m, ca urmare, 
a unui fault făcut de Olteanu asu
pra lui Incze. Victorie meritată, le-

jeră. Ea putea lua proporții dacă 
avem în vedere că balonul a nime
rit de două ori bara porții apărată 
de Costaș. iar Radu și Jercan au 
ratat de puțin ținta.

Stelion TRANDAFiRESCU

IN AȘnPIAWA RtlURUim

IN DIVIZIA B, LIDERII ÎȘI MENȚIN POZIȚIILE

SERIA I SERIA A II-a SERIA A III-a
CONSTRUCTORUL 

DELTA TULCEA 1—0 
nivel tehnic mediocru, 
fosl realizat de Ivanov (min. 
Bun arbitrajul lui A. Bentu 
București. (Șt. Constantincscu, co
resp.)

C.S.U. GALATI — C.F.R. PAȘ
CANI 2—1 (1—0). Studenții au ata
cat mai mult, obținînd victoria cu 
prețul unor mari eforturi. Au în
scris : TănăSescu (min. 34 din 11 m), 
Nan (min. 90),' respectiv, Bunea 
(min. 75 din 11 m). A arbitrat foar
te bine C. lofciu — București. (D. 
Aldea, coresp.)
CARAIMANl L BUȘTENI — F.C. GA
LAȚI 3—0 (0—0). Localnicii au do
minat net. Au marcat : Postolache 
(min. 56). Vișovski (min. 74) și Șo
văială (min. 81). A condus excelent 
Gh. Retezan — București. (V. Zbâr
cea, coresp.)

METALUL MIJA — METALUL 
PLOPENI 2—1 (1—1). Meciul s-a
disputat sîmbătă după-amiază. Au
torii golurilor : Asaftei (min. 10), 
Mureșan (min. 85), respectiv. Alexe 
(min. 25). A arbitrat foarte bine Gh. 
Motorga — București. (C. Cosma, 
coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI — PE
TROLUL MOINEȘTI 1—0 (1—0). Joc 
de slabă factură tehnică. în min. 60 
Sandu (Celuloza) a ratat un 11 m. 
Unicul gol a fost realizat de Costea 
(min. 14). A condus foarte bine T 
LeCit — Brăila. (M. Stan, coresp.)

GLORIA BUZĂU — ȘTIINȚA 
BACĂU 4—1 (2—0). După ce Panait 
(Știința) a ratat, un penalty, în min 
1. localnicii au dominat și au cîști- 
gat clar. —
(min. 11. 79). Nedelcu (min. 21, 85) 
resoectiv.
bun arbt
bucurești. (D. Soare, coresp.)

GALAȚI — 
(1—0). Joc de 
Unicul gol a

18)

Autorii golurilor : Star

Sandu (min. 66). Foarte 
aiul lui Fr. Coloși —

au 
Au 
90).

VICTORIA ROMAN — VIITORUL 
VASLUI 0—0. Gazdele au dominat, 
iar jucătorii de la Viitorul s-au a- 
părat supranumeric. Godin (Victo
ria) a ratat un penalty, în min. 86. 
Arbitrul 1. Drăghici (București) a 
condus bine (G. Groapă, coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — PROGRESUL 
BRĂILA 3—1 (2—0). Sucevenii 
jucat bine în prima repriză, 
marcat : Popescu (min. 12, 40,
respectiv, Cotigă (min. 47). A arbi
trat foarte bine N. Petriceanu — 
București. (C. Alexa, coresp. jude
țean)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — OȚE
LUL GALAȚI 1—1 (1—0). în repri
za secundă gălățenii au contraata
cat periculos. Au înscris : Berceanu 
(min. 11) pentru Ceahlăul, State 
(min. 75) pentru Oțelul. A condus 
bine C. Dinulescu — București. (C. 
Nenițeanu, coresp.)

CLASAMENTUL

1. Gloria Buzău 12 9 2 1 25— 8 20
2. C.S.M. Suceava 12 8 1 3 22—13 17
3. Știința Bacău 12 6 3 3 21—16 15
4. Metalul Plopeni 12 6 2 4 20—13 14
5. Delta Tulcea 12 5 3 4 14—11 13
6. Metalul Mija 12 6 1 5 14—13 13
7. Constructorul Galați 12 5 2 5 15—13 12
8. Cataimanul Bușteni 12 5 2 5 15—17 12
9. Progresul Brăila 12 4 3 5 15—11 11

10. F C. Galați 12 4 3 5 8—11 11
11. celuloza Călărași 12 4 3 5 12—17 11
12. C.S.U. Galați 12 4 2 6 15—14 10
13. Ceahlăul P. Neamț 12 4 2 6 10—12 10
14. Oțelul Galați 12 4 2 6 13—22 10
15. Viitorul Vaslui 12 2 6 4 9—18 10
16. C.F.R. Pașcani 12 1 7 4 9—12 9
17. Victoria Roman 12 3 3 6 7—14 9
18. Petrolul Moinești 12 3 3 6 10—19 9

ETAPA VIITOARE (11 noiembrie) :
Celuloza Călărași — Ceahlăul P. Neamț, 
Metalul Plopeni — Știința Bacău, viito
rul V-fislui — Gloria Buzău, F.C. Galați 
- OțMul Galați. C.S.M. Suceava — Vic
toria Roman. Progresul Brăila — Carai- 
manul Bușteni, Petrolul Moinești — 
Metalul Mija, C.S.U. Galați — Construc
torul Galați, C.F.R. Pașcani — Delta 
T ulcea.

METALUL BUCUREȘTI—ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 1—0 (1—0». 
Joc dîrz. Bucureștenii au controlat 
mai mult jocul. însă au ratat mul
te ocazii, printre care și un penalty 
(Șumulanschi, min. 5to. Unicul gol 
a fost realizat de Șumulanschi 
(min. 21). A arbitrat foarte bine 
Gh. Manole — Constanta. (Aurel 
Păpădie).

METROM BRASOV—DUNĂREA 
GIURGIU 3—0 (1—0). Brașovenii
au dominat net. Autorii golurilor: 
Paraschivescu (min. 31. 47) și Ciuka 
(min. 59). A condus foarte bine M. 
Cîțu — București. (1. llirșu, co
resp.),

MINERUL MOTRU—AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 0—1 (0—0). Joc 
de slab nivel tehnic. Bucureștenii 
au contraatacat periculos, înscriind 
dintr-o asemenea acțiune unicul 
gol al meciului. Autor : Petre Vic
tor (min. 60). 
— Timișoara, 
resp.).

Metai.ul 
VERIN—CHIMIA RM. VÎLCEA 
(0—0). Oaspeții au imprimat un joc 
de uzură. Unicul gol a fost realizat 
de Preda (min. 63). Bun arbitrajul 
lui M. Popescu — București. (Gh 
Manafu, coresp.'.

FLACĂRA MORENI—Ș.N. OLTE 
NIȚA 2—0 (1—0). Nivel tehnic mo
dest. Golurile au fost marcate de 
Stelian (min. 37 din 11 m) și de 
Cîmpu (min. 85). A arbitrat foarte 
bine C. NiculesCu — București. 
(Gh. Ilinca.. coresp.).

C.S.M. SIBIU—CARP ATI BRA
ȘOV 3—0 (1—0). în prima parte 
sibienii au jucat crispat, iar dună 
pauză au eVolut bine. Au înscris ■ 
Munteanu (ruin 
(min. 69. 83). A condus bine I. Par 
bu — Deva. (T. Mani», coresp.)

A arbitrat I. Boroș 
(Gr. Jugănarii, CO

DROBETA TR. SE-
1—0

24) și Râdtiță

S. TIRGOV1STE—NITR AMO- 
FĂGARAȘ 3—0 (3—0). O re-

O. 
NI A 
priză excelentă, prima a localnici
lor. Autorii goluților: Tănase (min. 
13), Sava (min. 32) și Ciobanu (min. 
34). Bun arbitrajul lui Al. Grigo- 
rescu — București. (M. Avanu, co
resp. județean).

GAZ METAN MEDIAS—TRAC
TORUL BRASOV 0—0. Gazdele au 
dominat, dar ineficace. A arbitrat bine 
C. Petrea — București. (R. Zamfir, 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI—DI
NAMO SLATINA 1—1 (0—0). Par
tida a avut loc sîmbătă după-amia- 
ză. Golurile au fost marcate de 
Manole (min. 68) pentru Progresul. 
Marincel (min. 64) pentru Dinamo. 
Foarte bun arbitrajul lui S. Drăgu- 
lici — Drobeta Tr. Severin.

CLASAMENTUL

l. Chimia Rm. Vîlcea 12 8 2 2 21— 8 13
2, Tractorul Brasov 12 6 4 2 15— 9 16
3. C.S.M. Sibiu 12 6 4 2 12— 8 16
4. Met. Drob. Tr. Sv. 12 7 1 4 10—10 15
5. C.S. Tîrgoviște 12 6 2 4 18—10 U
6. Flacăfa Moreni 12 6 2 4 20—14 14
7. Metalul Buc. 12 5 2 5 14—11 12
8. Gaz Metan Mediaș 12 3 6 3 13—10 12
9. Autobuzul Buc. 12 4 4 4 12—15 12

10. Electroputere Craiova 12 4 3 5 16—12 U
11. Ș.N. Oltenița 12 4 3 5 14—16 11
12. Metrom Brașov 12 4 3 5 12—14 11
13. Dinamo Slatina 12 3 5 4 11—17 11
14. Carpați Brașov 12 5 0 7 12—16 10
15. Duharea Giurgiu 12 3 4 5 8—14 10
16. Nitramonia Făgăraș 12 2 5 5 14—19 9
17. Progresul Buc. 12 2 4 6 8—15 8
18. Minerul Motru 12 3 0 9 8—20 6

ETAPA VIITOARE (11 noiembrie) :
E’.ectroputere Craiova 
beta Tr. Severin, 
căra “ __
Tîrgoviște. Dinamo Slatina 
tan Mediaș Tractorul Brașov — Metrom 
Brașov, Ș.N Oltenița — Carpâți Brașov. 
NitrOmonia Făgăraș — Progresul Bucu
rești. Chimia Rm. Vîlcea — Minerul 
Motru. Metalul București — Autobuzul 
București.

Metalul Dro- 
C.S.M. Sibiu — Fla- 

Moreni. Dunărea Giurgiu — C.S. 
11 Gaz me-

MUREȘUL DEVA-UNIREA A- 
RAD 2—0 (1—0). Gazdele au domi
nat mai mult în repriza secundă, 
în min 76 Cociuban (Unirea) a fost 
eliminat pentru insultarea arbitru
lui de linie. Au înscris: Silaghi 
(min. 2) și Șchiopu (min. 67). A ar
bitrat bine N. Stoiculescu — Rm. 
Vîlcea. (I. Jura, coresp.).

U.M. TIMIȘOARA—F.C. BIHOR 
3—1 (1—1). Joc bun. Timișorenii au 
deschis 
Schuch,

scorul în min. 2. prin 
iar orădenii eu egalat în 

min. 36, prin Colnic. în repriza se
cundă, localnicii au marcat golul 
victoriei prin Munteanu (min. 70 
din 11 m). A condus bine V. Grigo- 
rescu — Craiova. (C. Creții, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR —
C.F.R. TIMIȘOARA 4—1 (1—1).
Ambele echipe au desfășurat un joc 
frumos, în, limitele sportivității. 
Autorii golurilor: Soos (min. 28), 
Vasile (min. 46). Codea (min. 63), 
Tarcu (min. 75 din 11 m), 
Kun (min. 42). Excelent 
lui Gr. Bîrsan — Galați, 
ceanu, coresp.).

VULTURII 
CORVINUL 
(2—0). 
prima 
cui a 
Vraja 
33). A 
— Craiova. (C. Olaru, coresp.).

OLIMPIA ORADEA—IND. SÎR
MEI CÎMPIA TURZII 1—0 (0—01. 
Oaspeții au dat o replică neașteptat 
de dîrzâ. Unicul gol a fost realizat de 
Bacoș (min. 47 din 11 m). A condus 
bine A. Crișan — Arad. (I. .Ghișa, 
coresp. județean)

TEXTILA ODORHEI—MINERUL 
CAVNIC 3—2 (1—1). în partea a 
doua, localnicii au dominat insis
tent. Au înscris: Posea (min. 16). 

(‘«ia. 60). Covaci (min. 50),

respectiv, 
arbitrajul 

(M. Vîl-

LUGOJ—
2—0

TEXTILA 
HUNEDOARA

Gazdele au dominat net în 
repriză, iar după pauză jo- 
fost echilibrat. Au marcat : 
(min. 16) si Dumitru (min. 
arbitrat bine N. Mogoroașe

respectiv, Doboș (min. 20 și 75). 
Foarte bun arbitrajul lui 1. Ănghe- 
liu — P. Neamț, 
resp.).

OLIMPIA SATU 
BISTRIȚA 1—0 
sătmăreni au ratat multe ____
Unicul gol a fost marcat de Toth 
(min. 2). A condus corect M. Ro
taru — Iași. (St. Vida, coresp.).

VICTORIA CĂREI—MINERUL A- 
NIN.A 2—0 (0—0). în repriza secun
dă gazdele au pus stăpînire pe joc 
și au marcat de două ori, prin Bu
clai (min. 49) și Vancea (min. 50). 
A arbitrat bine T. Andrei — Sibiu. 
(E. Herman, coresp.).

MINERUL BAIA MARE—ARIE- 
ȘUL TURDA 2—0 (2-0). Meci fru
mos, deși terenul a fost alunecos. 
Golurile au fost înscrise de Moldo
van (min. 19» și Chivescu (min. 
32). C. Ghiță — Brașov a arbitrat 
foarte bine. (T. Tohătan, coresp. ju
dețean).

(11. Pialoga, co-

MARE—GLORIA 
(1—0). înaintașii 

ocazii.

3—

CEA SAMENTUL
1. Olimpia S. Mare 12 6 5 1 12— 5 172. Victoria Cărei 12 7 2 3 20—10 16

■ 4. Corviriul Huned. 12 6 2 4 11— 9 14
Unirea Arad 12 6 2 4 19—17 14

5. U.M. Timișoara 12 6 2 4 13—13 14
6. F.C. Bihor 12 6 1 5 15— 9 13
7. Ind. sîrrnet C. T. 12 5 3 4 16—10 13
8. Mureșul Deva 12 5 3 4 12—10 13
9. Minerul Anina 12 5 2 5 15—16 12

10. Vulturii Tex. Lgj. 12 5 2 5 12—14 12
11. Minerul B. M. 12 4 3 5 16—14 11
12. Gloria Bistrița 12 5 1 6 16—15 11
13. Arieșul Turda 12 5 1 6 13—18 11
14. Textila Odorhei 12 4 2 6 14—18 10
15. Olimpia Oradea 12 3 4 5 12—16 10
16. Minerul Cavnic 12 4 1 7 15—22 9
17. C.F.R. Timișoara 12 4 1 7 11—18 9
13. Metlurg. Cugir 12 2 3 7 12—20 7
ETAPA VIITOARE (U noiembrie) jE

C.F.R. Timișoara — Vulturii Textila Lu
goj, Corvinul Hunedoara — Olimpia Sa- 
tu Mare. Minerul Anina — Metalurgis
tul Cugir, Unirea Arad — Olimpia Ora
dea. Textila Odorhei — -Mureșul Deva, 
Gloria Bistrița — U.M. Timișoara. Arie- 
șul Turda — Ind. sîrmei C. Turzii, Mi
nerul Cavnic — Minerul Baia Mșu’e, 
f.c. Sijiof — Vțșjțgrla

Pentru Dinamo București si Univer
sitatea Craiova etapa a XH-a s-a în
cheiat simbfttă dupA-amiază, duminică, 
cele două formații urmărind jocurile 
doar pentru a vedea care sînt candi
datele ce încearcă să le detroneze de 
pe locurile pe care le ocupă momentan 
în clasament. Jucătorii dinamoviști șl 
cei craioveni se gîndesc de-acum la 
jocurile retur din cupele europene, par
tide ce se vor disputa în această săptă- 
mînă.

Situația e mai bună — desigur — 
pentru actualul lider al Diviziei A. Se 
știe, în prima manșă a turului doi, am
bele formații au pierdut cu 0—2 ; Dina
mo la Atletico Madrid, Universitatea la 
Standard Liege. Cralovenii, au jucat, 
însă, în primul meci în deplasare.

Așadar, miercuri, Dinamo va evolua 
la Madrid, în compania lui Atletico, 
iar Universitatea, la Craiova, unde va 
întîlni echipa din Liâge. Dar despre șan
sele celor două formații vom mai vorbi.

Azi vom informa cititorii noștri des
pre preparativele celor două ' echipe 
românești rămase în competițiile euro
pene. Campioana s-a înapoiat ’de la Re
șița, plecînd imediat după joc la Timi
șoara, de unde a revenit în Capitală, cu 
avionul. Dinamo va pleca la Madrid 
marți, după ce va efectua un antrena
ment la București. Comportarea de la 
Reșița nu prea a fost satisfăcătoare. De
butul lui Cheran a fost marcat de lun
ga lui absență de pe gazon, Radu Nun- 
wellier, se pare, nu va juca nici la Ma
drid, cum probabil se va întîmpla și cu 
Fi. Dumitrescu. In schimb, în partida 
cu Atletico, vor juca Dudu Georgescu 
și Dumitrache.

Dupâ victoria cu 5—0 din campionat, 
Universitatea Craiova va efectua azi un 
antrenament pe stadionul său, ne care 
va susține și jocul cu Standard. Se pare, 
însă, câ miercuri îi vor lipsi două dtn 
piesele sale de bază. Velea este. în con
tinuare, accidentat ; a devenit indisponl- .. ..

de 
va

bil și Oblemeneo. Acesta a suferit, 
meciul cu C.F.R. Cluj, o ruptura 
fibre musculare. Standard Liege 
sosi mărfi la ora 14. direct la Cralovă, 
unde va fi însoțită de 200 de suporteri. 
La Craiova, se scontează o asistență re
cord. (AL. C.)

LOTO - PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul Pronosport, etapa 
din 4 noiembrie 1973

1. Sp. studențesc — F.c. Constanța
2. Rapid — U.T. Arad
3. Politehnica Tim. — steagul roșu
4. A.S.A. Tg. M. — Petrolul
5. Jiul — S.C. Bacău
6. F.C. Argeș — Politehnica
7. Bologna — Juventus
8. Foggia — Cesena
9. ......

10.
11.
12.
13.

laâi

... I 
ANULAT 

X 
1
1 
1 

X 
X
1

X 
X
1 

X

Genoa — Roma 
Lazio — Florentină 
Milan — Cagliari 
Napoli — Sampdoria 
Torino — Internazionale 

Fond de premii : 393 170.

Plata premiilor va începe 
dn la 9 noiembrie 1973 pînă . ..........
fie 1974. în țară de la 13 noiembrie 1973 
pînă la 4 ianuarie 1974 Inclusiv.

în Capitală 
la 4 ianuă-

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN 4 ...----------- . ....

Extragerea
Extragerea

10. 43.
Extragerea

38. B.
Extragerea

34. 18, 13 .
Extragerea

ȘS, 18,

NOIEMBRIE 1973
4, 20, 44, 34, 27, 8, 11, 
II-a : 36, 12, 24, 3, 13,

Hl-a : 8, 4, 30, 6, 26,

I: 
a

ÎL 16. 
34»

a

a

a V-?

32,

15,

4,



In sala Coubertin TURNEEALTE

TENISDE

— Finala turneului

PARIS, 4 (prin telefon). — Pentru a doua oară, la distanță de un an, 
sub cupola sălii Pierre de Coubertin, au răsunat aplauzele salutînd vic
toria campionului român Ilie Năstase, învingător în tradiționalul turneu 
internațional de tenis pe teren acoperit din capitala Franței.

NĂSTASE CÎȘTIGĂ 0 MARE FINALA
ÎNVINGÎNDU-L CLAR PE STAN SMITH

Max 
i< l«i
I

Barrau, unul dintre componența echipei .de rugby a Franței, surprins în acțiune, sub privirile atente ale 
Spanghero

PREGĂTIRI PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI,
UN XV CU CERTE CALITĂȚI OFENSIVE
Modificări în formația „cocoșului galic" după meciul test cu Japonia

Ca și la ediția din 1971, tenis- 
manul român întrece în finală pe 
vechiul său rival, campionul S.U.A. 
La capătul unui meci pasionant,

Aici, în Franța, toată lumea rug- 
bystică comentează pe larg evoluția 
■reprezentanților 
Compania 
jteaptă cu 
Țtomâniei. 
I Apariția

cocoșului galic în 
sportivilor niponi și... aș- 
nerăbdare sosirea XV-lui

j —,.a rugbyștilor din Japonia pe
terenurile de sport din Franța a a- 
vuf de fiecare dată o notă de inedit. 
Se cunoștea mult prea puțin despre 
valențele acestora. Faptul că sînt ju
cători cu gabarit în general redus 
n-a trezit prea multe neliniști. Și to
tuși. japonezii ș-au comportat mai 
mult decît satisfăcător, în toate par
tidele (în unele — ca la Avignon — 
a’J și condus, au avut inițiativa o 
bună parte a ’ întîlnirilor), impresio- 
nînd prin fantezie, rapiditatea exe
cuțiilor și jocul lor ferm, grupat. A- 
dică atu-uri cu care, uneori, rugbyștii 
francezi au 
unii dintre ei 
-în cadență...

fost deconcertați, iar 
n-au reușit să-și intre

★
specialiștii francezi nuIn general,

Se declară satisfăcuți de randamen
tul lotului, după Bordeaux, deși re- 
prezntanții cocoșului galic i-au ’făcut 
k.o., pînă la urmă, pe niponi. Evi
dent, interesează mai puțin rezulta
tele — nimeni nu și-a pus problema 
că gazdele vor ceda pe teren propriu 
— dar maniera de joc a tricolorilor, 
inegală, puțin convingătoare, a trezit 
destule nedumeriri, Iată starea de 
spirit care domnește aici, după tur
neul rugbyștilor japonezi.

In aceș^ontext au și fost operate 
unele modificări în echipa care va 
evolua în fața reprezentanților țării 
nbastre. la 11 noiembrie, Ia Valence. 
Iată Cum arată ea acum, cu o săptă- 
mînâ înainte de meci...

Fundaș a fost menținut Aguirre 
de la Bagneres. Linia de treisferturi 
are ea aripi pe Bertranne (Bagneres) 
și Seguier de la Beziers, în timp ce 
ca centri figurează Delaigue de la 
Toulon și foarte cunoscutul Maso 
de Ia Narbonne.

In linia de mijlocași. Romeu de Ia 
Monteferrand l-a înlocuit pe Cabrol 
(Bezlers), care n-a dat satisfacție. El 
"a face pereche cu apreciatul Max 
Barrau de la Agen, care va înde
plini si funcția de căpitan al XV-lui 
■Franței.

O linie a IlI-a dintre cele mai ra
pide și mai viguroase pare să fie cea 
alcătuită din Bcffelli, de la Auriac, 
și Skrela, de la St. Toulousain, ca 
aripi și Saisset de la Bâziers, ca cen
tru,

O noutate reprezintă și titularizarea 
lui Sappa de la Nice, jucător cu o 
mare forță fizică și cu un mare simț 
de orientare. Lingă el va juca Coster, 
singurul jucător de la Valence care 
va face parte din echipă. Sappa-Cos- 
țcr este socotit aici un fel de zid de 
netrecut nu numai pentru uri joc cu 
Romania, ci și pentru cele care vor 
urma, din cadrul Turneului celor 5 
națiuni.

In fine, în linia I, iarăși un com
partiment forte, cu Iracabal de la 
Bayonne, Benessis, jucător la Agen 
si Azarete de la St, Jean de Lux. 
Ultimul reintră pe postul său prefe
rat, după un accident suferit cu cît- 
va timp în urmă.

Rezervele echipei sînt în număr de 
6. toți jucători foarte țineri, sub 25 
de ani: Ugartemendia, coleg de echi
pă cu Azarete. Sosantino, de Ia 
Montferrand, Rives de la St. Tou
lousain, Fouroux de ja La Voulte, 
Pecune. titular la Tarbes și Puide- 
bois, jucător la Brive.

De notat că Fouroux, Păcune și 
Puidebois au evoluat în diferite se
lecționate sau echipe de club împo
triva rugbyștilor noștri.

Este vorba, așadar, de un lot de

mare suprafață, capabil să readucă in 
prim plan prestigiul rugbyului fran
cez, puțin pus la îndoială, cum am 
subliniat, după turneul japonezilor. 
Un lot care nu va suferi modificări 
esențiale nici după meciul de la Va
lence, el urmind< să ducă greul si 
mai departe. în Turneul celor 5 na
țiuni. în paranteză fie spus, france
zii sînt deciși să termine în avantaj 
iii ambele cazuri...

închei prima mea corespondență 
din Franța, nu înainte de a aminti 
un fapt destul de interesant : pe 10 
și 11 noiembrie, rubvștii „cocoșului 
galic" vor lupta pe nu mai puțin de 
trei fronturi: în afara partidei de la 
Valence, cu XV-le țării noastre, o 
altă formație, cea secundă va întilni. 
ia Creusot, prima reprezentativă a 
Republicii Federale Germania, iar o 
selecționată C (Espnird) va juca la 
Toulon cu Italia. Consemnată chiar 
sec, ca o simplă informație, această 
știre relevă dimensiunile rugbyului 
francez, valoarea iui apreciabilă, po
sibilitatea de a fi preze.nt, cu sanse 
de reușită, în trei confruntări spor
tive destul de angajante...

MARELE PREMIU — F.I.L.T.
175 puncte avans pentru Ilie 

Năstase... Aceeași ordine a primilor 
clasați... lată principalele puncte de 
bilanț ale săptâmînii încheiate, pre- 
cedînd ultimele trek din întregul 
circuit. Pentru ..Turneul campioni
lor", de la slîrșitul anului, cel puțin 
5 din cele 8 locuri — care asigură 
participarea — par a fi decise. Un 
semn de întrebare pentru Jimmy 
Connors, care anunță că șl-a în
cheiat activitatea -din acest sezon, 
devenind astfel vulnerabil pentru 
urmăritorii săi. lata clasamentul 
la zi :
1. I.
2. T.
3. J.
4. M.
5. J.
6. J.
7. S.
8. N.
9. J.

10. A.
Principalele turnee, care 

min pină la căderea cortinei : Stoc
kholm (5—11 noiembrie). Wembley 
(12—17). Buenos Aires (19—25).

mai

NĂSTASE (România) 573 p
Okker (Olanda) 398 p
Newcombe (Australia) 392 P
Orantes (Spania) 338 P
Kodes (Cehoslovacia) 295 p

Connors (S.U.A.) 273 p
Smith (S.U.A.) 229 p
Pilici (Iugoslavia) 192 p
Fillol (Chile) 181 p
Ashe (S.U.A.) 181 p

Stan Smith este învins fără drept 
de apel, pierzînd net ultimele două 
seturi: la zero și la doi !

Timp de 2 ore și 47 de minute, 
cei 5000 de spectatori parizieni și 
milioane de telespectatori au ur
mărit 
ganți 
șansa 
rican, 
set și 
de 1—2 la seturi, Năstase intră 
foarte decis în teren. El face break 
din al doilea ghem, cîștigîndu-1 la 
zero. Apoi, repetă aceasta în al pa
trulea ghem. Supune pe adversar 
unui presing extraordinar și cîști- 
gă la scor alb întregul set: 2—2.

în setul decisiv, românul face 
din nou( break în ghemul doi. Pă
rea “ “ — —*■“ ’J J
este 
mul cinci, un handicap greu, de 
la 15—40, și-l cîștigă. în al șase
lea ghem, contra serviciului, Năs
tase contraatacă energic. Nu lasă 
nici o minge adversarului: • breakul 
decisiv I...

Ultimul cuvînt aparține jucăto
rului român, care termină învingă-

un duel între adevărați gi- 
ai rachetei. De două ori, 
părea să surîdă asului ame- 
care a condus după primul 
cel de-al treilea. La scorul

tor în fața unui adversar literal
mente decimat: Ilie Năstase — 
Stan Smith 4—6 6—1, 3—6, 6—0, 
6—2.

Este a 7-a victorie a lui Năstase 
asupra lui Smith, în seria celor 13 
meciuri susținute între ei, înce- 
pînd din anul 1969. Totodată, este 
a 15-a victorie de turneu a cam
pionului român in actualul sezon.

Iată și semifinalele probei de 
dublu : Năstase, Gisbert — Smith, 
Gorman 6—3, 7—6; Ashe, Tan
ner — Okker, Riessen 6—4, 6—3. 
în finală, Ilie Năstase, Juan Gisbert 
au învins pe A. Ashe, R. Tanner cu 
6—2, 4—6, 7—5.

DJAKARTA
internațional de tenis de la Dja
karta a opus pe australienii 
John Newcombe și Ross Case. în 
semifinale, Newcombe l-a învins 
cu 6—4, 6—4 pe I. Fletcher, în 
timp Ce Case l-a eliminat cu 6—7, 
6—2, 6—4 pe J. Fassbender. Fina
la : Newcombe — Case 7—6, 7—6, 
6—3.

TBILISI — Proba de simplu 
bărbați a fost cîștigată de Alek
sandr Metreveli (U.R.S.S.), care 
l-a învins cu 6—3, 7—5, 6—4 pe 
Ian Bedan (Cehoslovacia). La sim
plu femei, jucătoarea sovietică 
Olga Morozova a întrecut, în fina
lă, cu 6—4, 4—6, 6—4, pe com
patrioata sa Evghenia Biriukova. 
Metreveli și Morqzova și-au adju
decat și proba de dublu mixt, dis- 
punînd cu 6—4, 6—4. 6—3 de pe
rechea Eva Szabo, Janos Benek 
(Ungaria).

!•*

Paris, 
noiembrie 1973

Dimitrie CALLIMACHI

ORAȘUL VALENCE IȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII
. . Apropiata întîlnire internațională de rugby dintre reprezentativele Româ

niei și Franței, programată în cadrul ..Cupei Națiunilor F.I.R.A. -, face ea Va
lence, orașul de pe malul Rhonului, să devină centrul atenției pasionatilor 
sportului cu balonul oval din această țară. Cinstea ce s-a acordat acestei idea
lități de a organiza cea de a 21-a partidă dintre cele două echipe a determinat 
pe membrii Comitetului Alpilor, însărcinat de federația franceză cu organiza
rea meciului, să ia toate măsurile pentru a se realiza un cadril general cit mai 
bun, asigurind. astfel, întiLnirii o reușită deplină.

Noul stadion, unul dintre cele mal frumoase din regiune, este gata să-și 
primească oaspeții și, cu siguranță, el va constitui o plăcută surpriză pentru 
jucători. Numeroase afișe, răspîndite pretutindeni, anunță cu majuscule eve
nimentul, iar biletele pentru partidă au fost deja puse în vînzare nu numai 
la Valence, ci și la La Voulte, Vienne, Grenoble și Lyon. Hotelurile din oraș au pri
mit numeroase cereri de reținere a locurilor din partea pasionaților rugbyului 
din cele mai îndepărtate orașe ale Franței, pentru ziua meciului prevăzindu-se 
o asistență record.

Victoria categorică obținută de echipa României, la Heidelberg. în fața 
reprezentativei R.F. Germania, este considerată aici ca un semn că XV-le 
României este în formă bună șl că va da o replică puternică formației ..co
coșului galic”, cu atît mal mult cu cit succesul francezilor în fața garniturii 
japoneze, în meciul test de la Bordeaux, nu i-a mulțumit nici pe tehnicieni, 
nici pe suporterii înflăcărați ai echipei gazdă.

Așadar, interesul pentru această tradițională partidă a cuprins lumea 
sportivă franceză, care așteaptă de la sportivii celor două formații practica
rea unul joc spectaculos, a unui rugby pe măsura posibilităților de care dis
pun componențil echipelor României și Franței.

Camil MORȚUh»

ȘAHIȘTI ROMANI
BERLIN, 4 (Agerpres). — în tur

neul internațional feminin de șah 
de la Halle, după 9 runde se men
ține lideră maestra româncă Mar
gareta Juneu — 6;;2 p (1), urmată 
de Kașabrișvili (U.R.S.S.) — 6 p 
(1), Hofman (R.D.G.) — 6 p. în run
da a 9-a. partida dintre Juneu și 
Honfi s-a întrerupt.

BELGRAD, 4 (Agerpres). — Tur
neul internațional de șah de la 
Novi Sad a continuat cu partidele 
rundei a 13-a. în care Ciocîltea a 
întrerupt cu avantaj pozițional la 
Dezze. Marele maestru sovietic A- 
natoli Lein, învingător în partida 
întreruptă cu Dezze, este din nou 
lider al clasamentului’cu. 9* 2 p (1), 
urmat de Matulovici 9 p (1). Jano- 
sevici S'.'j p (1). Buljovcjci 8J ?, Cio
cănea și Adorian 7‘/2 (1).

MANILA, 4 (Agerpres). — După 
consumarea a 13 runde, în turneul 
internațional de șah de la Manila

MOSCOVA, 4 (Agerpres). — Ti
neri patinatori din Cehoslovacia, 
Finlanda. R.D. Germană. R.F. Ger
mania, Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S. au participat la con
cursul internațional de patinaj ar
tistic de la Leningrad. La masculin, 
victoria a revenit lui Vladimir Ko
valev (U.R.S.S.). Mircea Ion și A- 
tanasie Bulete au ocupat locurile 7 
și, respectiv, 11. în competiția fe
minină, pe locul întîi s-a situat Ta
tiana Oleneva (U.R.S.S.). Gabriela 
Voica s-a clasat pe locul 11.

in dubla întîlnire de juniori România — Ungă

a găz- 
dintre

s-a încheiat nedecis : 23-23

mit NOASIRf HANDBALISTE
Partida băieților

Sala Floreasca din Capitală 
duit aseară dubla întîlnire 
reprezentativele (feminine și mas
culine) de juniori ale României și 
Ungariei.

în prima partidă s-au întîlnit se
lecționatele de junioare. Tinerele 
noastre handbaliste au abordat me
ciul cu Curaj și, după cîteva tato
nări, s-au instlat la conducere, însă 
oaspetele — cu nu mai puțin de 7 
jucătoare peste vîrsta junioratului 
în formație — au reușit să se men
țină în permanență în „plasa** re- 
prezntativei române. Așa se scurg 
primele 25 de minute, după care 
tabela d^ marcaj indică 7—6 în fa
voarea echipei antrenate de profe
sori; Traian Bucovală și Theodor 
Useatu.

La reluare, formația noastră ata
că mai decis — în special prin 
Georgeta Lăcustă și Emilia Mezei 
— scorul crescînd vertiginos : min. 
30: 8—6, min. 32: 10—6, min. 38 : 
12—7. Handbalistele maghiare fac 
eforturi vizibile pentru a reduce din 
handicap, dar 
de junioarele 
nu le permite, 
efetigă meciul 
lele realizatoare: Mezei (6) și Lă
custă (5) — România, respectiv 
Nagy (3) și Balogh (2).

Au condus G. Gruiev și I. Ter- 
zinski (Bulgaria).

A doua întîlnire, cea a formații
lor masculine, s-a disputat sub sem
nul unui sensibil echilibru de forțe. 
Echipa maghiară, deși serios schim
bată de la ultima apariție în țara 
noastră, s-a dovedit la fel de vigu
roasă, surprinzîndu-le (ca si acum 
cîteva luni, în „Turneul Prietenia**), 
pe extreme. Juniorii români au be
neficiat de forma bună a lui Ște
fan Deacu și a portarului C. Pîn- 
zaru, care a apărat cîteva mingi în 
momentele cheie. Astfel, fiecare e- 
chipă cu avantajele ei, partida a 
purtat, așa cum spuneam, o am
prentă de echilibru, oaspeții reușind
să obțină. însă, de mai multe ori 
avantajul pe tabela de marcaj. Fi
nalul partidei a edificat, totuși, 
spectatorii asupra potențialului ce
lor două formații, partida închein- 
du-se cu un rezultat nedecis, 23— 
23, după ce la pauză reprezentativa

atenția manifestată 
noastre în apărare 
așa încît România 

cu 14—10. Principa-

Georgeta Lăcustă, 
șutează puternic la

LA HANDBAL MASCULIN
SAARBÎÎCKEN, 4. în fața

4 000 de spectatori 
duminică seara partida 
dintre selecționatele masculine 
handbal ale’ României și R.F. Ger
mania. După ce în primul meci, 
disputat la Kbln, victoria revenise 
handbaliștilor români cu 17—15, 
în cel de al doilea învingători au 
terminat sportivii vest-germani cu 
15—14, după o partidă de mare 
luptă. Din reprezentativa Româ
niei cele mai multe goluri a în
scris Birtalan : 8.

a
s-a disputat 

revanșă 
de

AGENDA SĂPTÂMÎNII
5—11 TENIS Turnee pentru Marele Premiu — 

F.I.L.T., la Stockholm (cat. A) Și 
Sydney (cat. B).

5—16 CICLISM Continuă „Turul Mexicului", pentru ■ 
amatori.

6— 7 TENIS DE MASA „Turneul campionilor4*, la Paris, 
Campionatele mondiale ,,,open“, la 
Pinehurst (S.U.A.).

6- 8 GOLF

7 FOTBAL Meciuri retur din turul doi al Cupe
lor europene intercluburi.

9 Tragerea la sorți pentru turul trei 
al celor trei competiții continentale 
intercluburi și a sferturilor de finală 
în C.E. de tineret, la Ziirlch.

11 AUTO Turul Belgiei.
9—17 CĂLĂRIE Concurs de obstacole, la Toronto,

10 FOTBAL Coreea de Sud — Australia, în preli
minariile C.M. (returul finalei zonei 
Asia — Oceania), la Seul.

10—11 SCRIMĂ Turneu internațional d.e sabie, 
Basel.

MOTO Concurs internațional, la Havana.
10—15 TIR Campionatele mondiale de talere

(trap, skeet) la Melbourne.
10—18 cal Arie Concurs ’de obstacole, la Geneva.
11 FOTBAL Malta — Suedia. în preliminariile 

c.M. (grupa I), la La Valetta.

că se va distanța rapid, dar 
egalat (2—2). Reface, în ghe-

PESTE HOTARE
în fruntea clasamentului se află 
marele maestru danez Bent Larsen, 
cu 10 p (1), urmat de Liubomir 
Liubojevici (Iugoslavia) 9 p (2). 
Șahistul român Florin Gheorghiu 
ocupă locul 7, cu 7 p (2).

uazS-
■■;

■f
’■

Fază din meciul care avea să-i aducă echipei Eintracht Frankfurt primul loc în clasamentul campionatului 
vest-german. In fața porții echipei Schalke 04 (de la stingă la dreapta) : Klein, Huhse, (Schalke), Grabowski și 

Parits (Eintracht) Telefoto : A.P.-AGERPRES

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
REZULTATELE ADVERSARELOR 

NOASTRE ÎN CUPELE 
EUROPENE

în meciurile disputate ieri, adver
sarele echipelor noastre în C.C.E. 
și respectiv Cupa U.E.F.A. au obți
nut următoarele rezultate : Atleti
co Madrid a întîlnit pe 
terenul acesteia). în fața 
pierdut cu scorul de 0—2, 
dard I.lege a jucat tot în 
în „Cupa Belgiei**, contra echipei 
S.K. Lierse, din prima divizie, și a 
fost învinsă cu scorul de 0—1. după 
prelungiri, fiind eliminată din com
petiție.

Real (pe 
căreia a 
iar Stan- 
deplasare,

ANGLIA: 6 PUNCTE AVANS 
LEEDS I

Monchengladbach — 19 p ; 3. B»yern 
Miinchen — 18 p : 4. F.C. Kaiser- 
lautern — 16 p ; 5. Kickers Offen
bach — 15 p.

ITALIA: CONDUCE NAPOLI
BOLOGNA, 4 (prin telex). — Ia

tă rezultatele și marcatorii golurilor 
din meciurile celei de a IV-a etape 
a campionatului italian : Bologna— 
Juventus 0—0, Foggia—Cesena 1—1 
(Braida; Liguori), Genoa — Roma 
2—1 (Corradi, Simoni, Garbarini — 
autogol). Lazio — Fiorentina 0—0, 
A.C. Milan — Cagliari 2—2 (Riva 
2 ; Bianchi, Chiarugi), Napoli — 
Sampdoria 1—0 (Braglia), Torino — 
Internazionale 2—2 (Pulici.'Mozzini; 
Fedele, Boninsegna), Verona — La- 
nerossi 1—1 (Luppi, Damiani). A 
fost o etapă liniștită, fără rezultate 
surpriză, care a adus în clasament 
un singur lider, Napoli, singura în
vingătoare dintre echipele din par
tea superioară. Iată clasamentul : 
Napoli — 6 p, Lazio, Internazionale, 
Milan, Torino. Fiorentina și Juven
tus — toate cu 5 p. în clasamentul 
golgeterilor conduc Boninsegna. 
Chiarugi și Riva. cu cîte 4 goluri 
fiecare.

pe Main — F.C. 
V.f.L. Bochum — 
0—1: Hanovra 96 
men 0—: 
Kicker
Hamburg — Borussia Monchenglad- 
bach 1—0 ; V.f.B. Stuttgart — For
tuna Kbln 2—1 ; F.C. Kaiserslau
tern — Rotweiss Essen 0—0.

Dintre rezultatele etapei, trebuie 
să remarcăm victoria lui Bayern, 
care a jucat foarte bine la Bochum, 
obținînd a doua victorie consecuti
vă la zero.. ceea ce arată oarecum 
că portarul Sepp Maier și-a revenit 
în formă. Borussia a pierdut la 
Hamburg, fiind totodată detronată 
de pe primul loc al clasamentului 
de către Eintracht Frankfurt, a că
rei prețioasă victorie contra lui 
Schalke 04 a fost obținută abia în 
min. 88. F.C. Koln a rămas neîn
vinsă de cînd se află sub „bagheta'* 
antrenorului Ceaikovski. dar rezul
tatul (meci egal, pe teren propriu) 
i-a nemulțumit pe suporterii săi. 
M.S.V. Duisburg nu a reușit să mai 
obțină o victorie de opt etape. Iată 
primlele clasate : 1. Eintracht 
Frankfurt — 20 D; 2. Borussia

Schalke 2—1 ;
Bayern Munchen 

— Werder Bre- 
■1; Fortuna 

Offenbach
Diiseldorf 
3—3 ; S. v.

PENTRU

Etapa a 14-a ă 
glez a consemnat încă o victorie a 
lui Leeds United, care a trecut ușor, 
pe terenul propriu, de West Ham 
United, învinsă cu' scorul de 4—1. 
Echipa managerului Don Revie și-a 
mărit în clasament cu încă un 
punct avansul față de urmăritoare
le sale, dat fiind că Everton a fost 
ținută în șah la Liverpool de către 
formația Tottenham Hotspur : 1—1. 
Echipa campioană. F.C. Liverpool 
a susținut un meci dificil la Lon
dra, contra lui Arsenal, dar a izbu
tit să termine învingătoare cu sco
rul de 2—0. Iată celelalte rezultate: 
Coventry—Ipswich 0—1 ; Derby — 
Queen’s Park Rangers 1—2 ; Man
chester United — Chelsea 2—2 ; 
Newcastle — Stocke City 2—1 ; 
Norwich — Leicester 1—0 ; She
ffield United — Birmingham 1—1 ; 
Southampton — Burnley 2—2 ; Wol
verhampton — Manchester City 
0—0. Clasament : 1. Leeds — 25 p ; 
2. Newcastle — 19 p; 3. Everton 
— 19 P.

campionatului en-
nostru,una dintre marile speranțe ale handbalului 

meciul România — Ungaria (junioare)
Foto : S. BAKCSY

poartă. Fază din

cu 11—10. Prin-
Deacu (11) și

Ungariei conducea 
cipalii realizatori:
Cheli (5) — România, Kontra (8) și 
Koszegy (7) — Ungaria. Au condus

D. Davidov și B. Nenov (Bulgaria).
Marți seara, la Ploiești, se vor 

disputa jocurile revanșă. CESARE TRENTINI

CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE HOCHEI TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
(Urmare din pag 1)

prețios pentru I. P. G. G., care 
a reușit să se desprindă (3—1).

în ultima parte a întîlnirii, după 
ce gazdele și-au majorat avantajul 
la 4—1, echipa Liceului a pri
mit un ultim gol cînd era numeri- 
cește superioară, fapt cafe a pecet
luit o victorie meritată a forma
ției pregătită de Ștefan Ionescu.

Au înscris : Mihăilescu (2), Nuțu. 
Dumitru, Chițu (I. P. G. G.); Gali 
(Liceul nr. 
(București-)

STEAUA 
CIUC 6—4

Victorie dificilă a echipei Steaua, 
care ni s-a părut în acest meci și

obosită, dar și prea sigură de posi
bilitățile ei. Replica formației din 
Miercurea Ciuc a fost foarte dîrză. 
rezultatul menținîndu-se incert pî- 
nă în ultimele două minute (în min. 
58, Steaua conducea cu 5—4). Au 
marcat: Varga 2, lonită 2, Vlad și 
Popa pentru Steaua, respectiv Gal). 
Csaszar. Bașa și Antal. Au condu1' 
FI. Gubernu și C. Ștefănesc.u (ambi! 
din București).

Marți și miercuri vor avea 
loc in Capitală (ora 17) me
ciurile restanță din prima eta
pă, Dinamo București—Dunărea 
Galați.

I

Disputat la Tampere, meciul internațio
nal de hochei pe gheață dintre selecțio
natele U.R.S.S. și Finlandei s-a 
nat la egalitate : 4—4 (2—1. 0—1, 
Cele două echipe se vor întilni 
revanșă la Helsinki.

termi- 
2-2). 

In joc

constituie un nou record al S U.A. (ve
chiul record era de 2.21 m).

1). Au condus C.Sgîncă 
și A. Dibernardo (Cluj).
— S. C. MIERCUREA 

(3—2, 1—0, 2-2).

LA MIERCUREA CIUC
Pe patinoarul artificial din loca

litate s-au întîlnit (tur. retur), for
mațiile Agronomia Citii Și Tîrna- 
va Odorheiul Secuiesc. Clujenii, net 
superiori au cîstigat ambele jocuri: 
primul cu 7—4 (0—2, 3—1, 4—1> —

au marcat Gyorgy, Borsos, Texe 
(2). Borbath. Cedo și Imre pentru 
Agronomia, respectiv, Vass, Țarcsi 
(2) și Andre — iar al doilea cu 
11—2 (2—1, 6—1,' 3—0) — au în
scris Texe (4). Denes. Borsos. Baka 
(2). Gyorgy, Tamaș și Eotvos pen
tru studenți. iar pentru echipa din 
Tîrnăveni Veres și Vass (Z. MOR- 
VAI — coresp.)

R. F. GERMANIA: 
SCHIMBARE DE LIDER

In etapa a 14-a a campionatului 
vest-german s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : M.S.V. Duisburg 
— Hertha B.S.C. 1—1 ; F.C. Kbln— 
Wuppertal 0—0 ; Eintracht Frankfurt

Redatția și aduțițiisțtația; Bucuiești sir Vasile L'uuta or 16; leleluane: țeutială ii tvo5

La Helsinki a început 
selecționatele Finlandei 
tind pentru primul tur 
europene de tenis pe ____ ___ ,,___
După prima zi de întreceri, scorul este 
egal : 1—1, Jucătorul finlandez George 
Berner a obținut o surprinzătoare vic
torie cu 5—7, 7—5, 6—4 in fața lui Adria
no Panatta, iar Antonio Zugarelli a 
egalat scorul, ciștigind cu 14—12, 6—3
partida susținută cu Pekka Saalla.

meciul 
și Italiei.

al 
teren

dintre
... ., c.on-
competiției 

acoperit.

Concursul internațional de călărie, care 
se desfășoară la ..Madison Square Gar
den” din New York, a programat o pro
bă de sărituri. în înălțime, în care vic
toria a revenit tînărului sportiv ame
rican Tony D'Ambrosio. Concurind ne 
calul „Sympatieo", învingătorul a reu
șit să treacă peste un obstacol înalt de 
2,23 m. Performanța lui D'Ambrosio

La Lisabona s-a disputat primul’ meci 
dintre echipa locală Sporting și forma
ția cehoslovacă Slovan Bratislava con- 
tînd pentru optimile de finală ale Cu
pei campionilor europeni la handbal 
masculin. Handbaliștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 31—14 
(16—6).

Contlnuîndu-și turneul în Marea B.i- 
tariie, reprezentativa de rugby a Austra
liei a jucat la Newport eu o selecționa
tă a țării Galilor. ----- '
gazdelor cu scorul

Victoria a revenit 
de 19—11 (7—0).

Cursa ciclistă de 6 _ ., ____
velodromul acoperit din Grenoble, 
încheiat cu victoria perechii ;___
Merckx. Patrick Sercu (Belgia), urmată 
la un tur de Mourioux. Van Lancker 
(Franța). Glmondi (Italia). Karstens (O- 
landa). la 11 tururi de pistă de Monev- 
ron (Franța). Desmet (Belgia). Dangir.l- 
laume (Franța), Stevens (Belgia).

zile, desfășurată pe 
s-a 

Eddv
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