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UMVERSITATfA CRAIOVA - VICTORIOASĂ IA BACĂU 
PAȘI MARI SPRL lllllll DE LIDER DE TOAMNĂ
• In afara punctelor liderilor la Bacău, oaspeții au mai obținut numai unul — Politehnica Timișoara la Reșița

• Steaua victorioasă In derbyul cu vechea rivală, Dinamo • Jiul a marcat - intr-o repriză - un sfert din totalul 
polurilor de plnă acum • „Vechiul golgeter", Adam, In luptă cu noul „spărgător de apărări" Bălan, In frunte»

clasamentului eficacității • S.C. 'Bacău și
REZULTATELE TEHNICE

Petrolul pierd contactul cu plutonul ?
CLASAMENT
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13 GOLURI : Bălan (Univ. Craiova), Adam (C.F.R. Cluj) — 3 
din 11 m.

9 GOLURI : Mărculescu (F.C. Constanta), Nestorovici (C.S.M. 
Reșița) — 1 din 11 m.

8 GOLURI : I. Constantin (Sportul studențesc) — 1 din 11 m.
7 GOLURI : Neagu (Rapid), D. Georgescu (Dinamo) — 1 din 

11 m.

C.F.R. Cluj r— F.C.’ Argeș 2—0 (0—0)
F.C. Constanța „ •— Politehnica lași 2—0 (2—0)
C.S.M, Reșița — Poli. Timișoara 2—2 (1—0)
Dinamo ‘— Steaua 0—2 (0—1)
Sport Club Bacău ' •— Univ. Craiova 3-4 (1-2)
U.T.A. < - „U- Cluj 1—0 (1—0)
Rapid 5 T | Sp. studențesd 0—1 (0—1)
Jiul ’ ' i Ț ’'.v A.S.A. Tg. Mureș 4—0 (0—0)
Steagul roșu Petrolul 3—0 (2—0)

ETAPA VIITOARE

Univ. Craiova — C. S. M. Reșița
A.S. Armata Tg. Mureș — Sportul studențesc 1

„U* Cluj «- Jiul
Politehnica Timișoara —■ Rapid
Petrolul — F.C. Constanța
Steaua ' — C.F.R. Cluj
Politehnica lași — Steagul roșu
F.C. Argeș — U.T.A.
Dinamo — Sport Club Bacău

GOLGETERII

1. UNIVERSITATEA CRAIOVA 13 9 3 1 28—13 21
2. F.C. CONSTANTA 13 8 2 3 24—13 18
3. C.S.M. REȘIȚA ' 13 5 5 3 22—16 15
4. STEAUA 13 6 2 5 18—14 14
5. „U" CLUJ 13 6 2 5 13—10 14

6— 7. DINAMO 13 6 2 5 18—17 14
6— 7. F.C. ARGEȘ 13 6 2 5 21—20 14

8. SPORTUL STUDENȚESC 13 6 1 6 20—15 13
9. STEAGUL ROȘU 13 5 3 5 12—11 13

10. JIUL 13 5 2 6 17—14 12
11. POLITEHNICA TIMIȘOARA 13 4 4 5 11—13 12
12. A.S. ARMATA TG. MURES 13 5 2 6 16—25 12
13. C.F.R. CLUJ 13 5 2 6 17—26 12
14. RAPID 13 4 3 6 14—17 11

15—16. POLITEHNICA IAȘI 13 5 1 7 11—17 11
IS—16. U.T.A. 13 5 1 7 13—19 11

17. SPORT CLUB BAC AU 13 4 1 8 17—24 9
18. PETROLUL 13 3 2 8 12—20 8

DOAR ECHIPA LUI CONSTANTIN
A PUTUT ONORA DERBY-UL...

DINAMO 0(0)

STEAUA 2(1)
Așa cum începuse partida-vede- 

tă, se părea că eternul derby al 
campionatului nostru se va dispu
ta, încă o dată, la nivelul maxim 
al protagonistelor care se bucurau 
și de condițiile stimulent: un timp 
numai bun pentru joc, teren des
tul de prielnic spectacolului fotba
listic, public numeros, atașat și en
tuziast.

Steaua — după mulți, ieri, ouî- 
siderul jocului — își făcea datoria, 
de partea cealaltă, Dinamo luase 
un start bun, promițînd o evolu
ție pe măsura aceleia de miercuri 
seara, cînd, pe stadionul madrilen 
„Vicente Calderon”, s-a aflat foar
te aproape de o mare surpriză.

RUG BY ȘT II ROMÂNI LA UN PAS DE O MARE VICTORIE
i ■———(

ECHIPA NOASTRĂ A CONDUS CU 6-3 [min. 72!]
PIERZÎND LA LIMITĂ [6-7] ÎN MECIUL CU FRANȚA

Înaintarea echipei române a acționat cu multă fermitate în partida de 
la Valence. In imagine: Al. Pop, Șerban, Ciornei, Dumitru

Stadionul „23 August” ; teren bun ; timp frumos ; nocturnă ; spec
tatori 60 000. Au marcat: DUMITRU (min. 10) și PANTEA (min. 54). Raport 
de cornere s 9—10. Raportul șuturilor Ia poartă : 14—13 (pe spațiul porții : 
5—7).

DINAMO : Caval — Cheran, G. Sandu, Dobrău, DELEANU — Dinu, R. 
Nunweiller — Moldovan, DUDU GEORGEȘCU, Dumltrache, Lucescu.

STEAUA : lORDACHE — Sătmăreanu, Ciugarin, SAMEȘ. N. IONES- 
CU — DUMITRIU IV, DUMITRU — PANTEA, RĂDUCANU, Năstase (min. 66 
Iovănescu), lordănescu (min. 33 Agud).

A arbitrat: V. TOP AN ★** ajutat la linie de Gh. Vereș și T. Gaboș 
(toți din Cluj).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve î 0—1 (0—0)

Prin contribuția ambelor comba- 
tante, jocul curgea de la o poartă 
la alta, Iordache (mai mult) și Ca- 
vai abia scăpînd de emoții. Dar, u- 
neori, cine își face iluzii are parte 
și de... deziluzii. Jocul intrase abia 
în cel de al 10-lea minut, cînd, 
vrînd să intercepteze o pasă în 
propriul careu, G. Sandu a prelun
git la un... adversar, servindu-1 im
pecabil pe DUMITRU, infiltrat în

linia întîi ; mijlocașul Stelei n-a 
stat pe gînduri și l-a executat sim
plu pe Cavai, înscriind cu toată 
poarta în față. O eroare (posibilă 
oricui) de natură tehnică avea s-o 
scoată, însă, pe Dinamo din „ritm", 
dezvăluindu-i ei, prea repede, slă-

Gheorghe NICOLAESCU

VALENCE, 11 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Echipa de rugby a României a 
trecut pe lingă o mare victorie a- 
supra XV-lui Franței, care nu și-a 
mai putut face jocul obișnuit, cu 
care reușea să realizeze în trecut 
o diferență mai mult sau mai pu
țin categorică în favoarea sa, a- 
tunci cînd evolua împotriva rug- 
byștilor români. Cum de s-a în- 
tîmplat așa ?

In primul rînd, datorită unei ri
poste foarte curajoase dată de e- 
echipa noastră, de data aceasta 
mult schimbată în bine, neintimi
dată și cu un repertoriu tehnico- 
tactic îmbogățit, apropiat de cel 
al marilor echipe din lume. Am

asistat la cîteva atacuri îndrăzne
țe, „ranversate“, ale centrilor, de 
toată frumusețea, la unele acțiuni 
percutante ale înaintașilor, care 
i-au surprins pe francezi deseori 
descoperiți. într-un cuvînt, am în
drăznit mai mult ca oricînd. Nu
mai neșansa a făcut ca echipa țării 
noastre să nu conducă la un scor 
confortabil, pentru că pe teren ea 
și-a impus o bună parte din timp 
tactica și își făcea, cum se spu
ne, jocul. Cu alte cuvinte, românii 
au făcut o partidă cit se poate de 
bună și chiar dacă n-au cîștigat, 
ei s-au ridicat în multe momente 
la un nivel superior adversarilor 
lor, mult mai experimentați, fapt 
pentru care XV-le nostru a cules

(Continuare tn pag. a 3-a)

Fază-pericol în careul Stelei, dar Iordache va respinge balonul, risipind emoțiile de la poarta sa 
Foto : Paul ROMOȘAN

CROSUl DE TOAMNA
Ăl CENIRULUI UNIVERSITAR BUCUREȘTI ACTI

A luat sfirșit si „TURNEUL PRIETENIA" la judo (juniori mari)

SPORTIVII DIN B.R.S.S. ȘI R-D.G.
AU DOMINAT

După confruntările de judo ale 
„TURNEULUI PRIETENIA" rezer
vat juniorilor mici, ieri — diminea
ță și după-amiază. — și-au dis
putat întîietatea juniorii mari (18— 
20 de ani). Și la această compe
tiție au participat sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană, R. P. Mongolă, Polonia, 
U.R.S.S., Ungaria și România. De 
astă dată, însă, pe cele două sal
tele instalate în sala Floreasca din 
Capitală, au evoluat sportivi icu o 
pregătire tehnică, firește, mult su
perioară, unii cu experiența ma
rilor întreceri internaționale, iar 
alții dintre ei medaliați chiar la 
campionatele continentale.

Cum era și de așteptat, valoro
șii sportivi sovietici și cei din 
R. D. Germană — printre care 
se aflau și campionii europeni In- 
galf Lahr (cat. ușoară) și Wolf
gang Zernikow (cat. semigrea) — 
au dominat această ediție. Pînă 
în semifinale și finale au ajuns
și sportivii polonezi, mongoli, ma
ghiari, cehoslovaci, cubanezi și 
români. Cea mai bună comportare 
dintre reprezentanții țării noas
tre au avut mijlociul Ferencz

SPORTiVEDEAAASA [

si

• La Valence — aplauze pentru jocul românilo!
• înaintarea a fost punctul forte al echipei noastre1
• 0 gravă eroare de arbitraj — In finalul partidei — 

a schimbat rezultatul In favoarea gazdelor ■

Stadionul Champerllfere ; spectatori aproape 17 OOd ; teren — foarte 
bun, timp rece, vînt (favorabil In prima repriză francezilor și în cea de a doua 
românilor).

Au înscris în ordine : ROMEU, min. 23 — drop ; durbac, min. 43 — 
loy. ped., DURBAC, min. 56 — Iov. ped., BERTANNE. min. 72 — încercare. 

franța : Aguirre — Bertanne. Maso. Delaigue, Săguir — Romeu, Bar- 
rau — BoffeU, Saisset, Skrela — Sappa, Cester — Iracabal, Benesis, costentino.

ROMANIA : Durbac — Nica, Dragomirescu, Marica, Constantin — Ni- 
colescu, Mateescu — Fugigi, Postolache, Al. Pop — Dumitru, Șerban — Cior
nei, Munteanu, Dinu.

A condus cu greșeli Pat d’Arcy (Irlanda) ; cea mal grava, în min. 72, 
cînd a acordat o încercare nevalabllă francezilor, care a determinat întoarce
rea rezultatului...

multe aplauze și aprecieri, la sfirșf- 
tul partidei.

Pentru a reveni, însă, la ideea 1- 
nițială, trebuia arătat, firește, că 
— după cum anticipasem, pe baza 
celor văzute și în partida anterioa
ră a rugbyștlior francezi, împotri
va sportivilor niponi — echipa gaz
dă este Ia ora actuală, ceva mai 
slabă ca în anii trecuți, lipsită de 
acele personalități care î-au asigu
rat faima. Am avut în față o e- 
chipă cu mai puțină strălucire, 
care putea fi întrecută. Și, proba
bil că așa s-ar fi întîmplat lucru
rile (am și condus din min. 56, 
cînd Durbac a adus avantajul de 
partea tricolorilor români pînă în 
min. 72, cînd Bertanne a înscris o

încercare foare dubioasă pentru 
gazde), dacă nu intervenea gre
șeala gravă de arbitraj a lui Pat 
d’Arcy, care a acordat, pur și sim
plu, francezilor patru puncte nes
perate, într-un moment psihologic 
decisiv. Să recapitulăm acest mo
ment :

Conducem cu 6—3. Sîntem în 
atac, profitînd și de avantajul via
tului. Meciul lasă impresia în tri
bune că rugbyștii români vor cîș- 
tiga de data aceasta. Dar, dîndu-șî 
seama de o asemenea posibilitate, 
francezii se dezlănțuie, mizînd to-

Dimitrie CALLIMACHI
_____ ________________________ > 

(Continuare tn pag. a 4-a)___ *

Comisia de atletism a Centrului 
universitar București, prin profe
sorii Aurel Lupan, Mugur Fraței 
și Alexandru Bizi'.i'., a organizat du
minică, pe stadionul Politehnica, 
finala „Crosului de toamnă" pe 
Centrul universitar București.

La această întrecere s-au pre
zentat studenții clasați pe primele 
10 locuri la crosurile organizate de 
fiecare institut.

Nu a fost o participare prea nu
meroasă, ținînd cont de fapul că 
aici s-au aliniat cei mai buni 
concurenți evidențiați în fazele an
terioare. S-au alcătuit echipe de 
institute, formate din cîte zece bă
ieți și zece fete, de la A.S.E., 
I.M.F., Universitate, Politehnică, 
Construcții. Agronomie. Au lipsit, 
și nu pentru prima oară, reprezen
tanții Arhitecturii, Artelor plastice 
și I.P.G.G.-ului.

Stînd de vorbă cu lectorul uni

versitar Aurel Lupan, președinte
le Comisiei de atletism a Centru
lui universitar București, am aflat 
că specialiștii în atletism duc o 
activitate însuflețită în rîndul stu
denților, aslgurîndu-le în tot cursul 
anului posibilitatea de a participa 
Ia campionatul de atletism pe echi
pe, la tradiționalele crosuri de pri
măvară și toamnă etc. Se întîm- 
pină, totuși, multe greutăți deoa
rece studenții nu au încă o bună 
pregătire din școlile de unde vin1 
și, de ce n-am spune-o, atletismul 
cere un volum de muncă mai ma
re, chiar la nivel de masă.

Totuși, cei care vin, duminică de 
duminică, pe stadion pentru a face 
mișcare, vin cu plăcere și din pa-

Nicoleta ALDEA

(Continuare in pag. a 2-a)

„CUPA ANILOR 1“ LA GIMNASTICĂ
Sîmbătă după-amiază, in sala U- 

niversității din București, s-a des
fășurat „Cupa anilor 1“ la gimnas
tică sportivă și modernă.

Studentele au ținut să ne arate 
grația și buna lor pregătire prin 
execuții cît mai corecte și bine în
sușite la lecțiile de educație fizică. 
Exercițiile de gimnastică sportivă 
au cuprins elemente tehnice des
tul de dificile pentru orice începă
tor (cumpene, șpagaturi, roata, 
stînd în mîini, stînd pe cap), fapt 
ce demonstrează hărnicia și dărui
rea cu care lucrează colectivul de 
profesori de la Universitate și, în 
același timp, dorința tinerelor fete 
de a face mișcare, ba chiar mai 
mult, de a se întrece într-o com
petiție sportivă rezervată lor.

în programul „Cupei anilor 1“ 
s-au integrat ansambluri de gim
nastică modernă (pentru începă
toare) în 32 și 64 de timpi, ce au 
cuprins elemente de echilibru, ba
lansuri, sărituri etc.

La prima lor confruntare într-un 
concurs, au ținut să participe 150 
de studente de la facultățile de Fi
lozofie, Matematică, Limbi germa
nice, Chimie, Drept și Limbi roma
nice.

Primele clasate la gimnastică 
modernă au fost, în ordine, Facul
tatea de limbi germanice, Mate
matică și Filozofie, iar la gimnas
tică sportivă (sol și sărituri), indi
vidual, Anca Mocanu (Filozofie), 
Aurelia Ion (Matematică), Maria 
Tîrnoveanu (Filozofie). (N.A.).

Start in întrecerea fetelor, din cadrul Crosului de toamna pe Centrul universitar București Foto : Drago? NEAGU

COMPETIȚIA
Laszlo — clasat pe locul doi — și 
greul Constantin Georgescu, care 
a ocupat locul al treilea.

în primul Ferecz Laszlo
l-a întîlnit pe cel ce avea să cîș- 
tige seria respectivă de la catego
ria mijlocie, Harald Heinke (R. D. 
Germană) în fața căruia, deși a 
luptat cu multă ambiție, cu o evi
dentă dorință de a obține un re
zultat cît mai bun, a fost, în fi
nal, învins prin yusei-gachi «(supe
rioritate tehnică). Cum subliniam 
însă, sportivul din R.D. Germană 
a ocupat primul loc în serie, ofe- 
rindu-i, astfel, lui Laszlo prilejul 
de a-și încerca șansele și în re
calificări. Locul pentru calificarea 
în semifinale avea să și-l dispute 
în meciul cu mongolul Zendajush 
Dambashaw, care-1 eliminase pe

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag. a 4-a)
Ferencz Laszlo (România) a obținut ippon-ul în partida semifinală cit 

cubanezul Rodolfo Gonzalez (cu spatele pe saltea)

FINALELE PE APARATE ALE MAEȘTRILOR

GIMNAȘTII DE LA DINAMO BUCUREȘTI -
ȘASE TITLURI DE CAMPIONI!

PITEȘTI, 11 (prin telefon). — 
Pentru ultima oară în această săp- 
tămînă, duminică dimineață publi
cul piteștean s-a deplasat la Sala 
sporturilor, spre a asista la cea din 
urmă reuniune din această „săptă- 
mînă a gimnasticii". Am fost mar
torii finalelor pe aparate ale maeș
trilor, care au încheiat de fapt se
zonul competițional oficial intern. 
Așadar, cei mai buni maeștri ai 
țării, finaliștii, au semnat pe ulti
ma filă a finalelor campionatelor. 
Dan Grecu, Mircea Gheorghiu, Ște
fan Gall, Constantin Petrescu, Radu 
Branea, Gheorghe Păunescu, Gheor- 
ghe Iușan, Liviu Mazilu și-au dis
putat întîietatea șl au dat configu
rație finală tabelului cu campionii 
țării pe 1973.

S-o spunem da la bun început, 
această etapă a celei mai Importan
te întreceri interne s-a încheiat cu 
succesul net al sportivilor de la 
Dinamo București (antrenor Mir
cea Bădulescu și Gheorghe Con- 
dovici), care au realizat o perfor
manță puțin obișnuită, repurtînd 
victoria la toate cele șase probe. 
Dan Grecu a ocupat de trei ori 
locul întîi (sol, inele și paralele), la 
celelalte aparate titlurile de cam
pion al țării revenind altor trei 
gimnaști dinamoviști : Ștefan Gali 
(cal cu minere), Gheorghe Păunes- 
eu (sărituri) și Constantin Petrescu 
(bară fixă).

La sol, Dan Grecu și-a valorifi
cat cu maximă precizie șansele cu 
care pornea și, în urma unei exe
cuții corecte și sigure el a primit 
cea mai mare notă la această pro
bă — 9,15. Gheorghe Păunescu a 
ratat puțin execuția la intrarea în 
prima linie a exercițiului, astfel că, 
deși avea o notă mai mare, el n-a 
putut obține decît locul al treilea, 
după Radu Branea. Calul cu mi
nere a triat din nou, foarte se
ver, pe finaliști. Radu Bra
nea și Constantin Petrescu au 
avut mari ezitări sau S&ias

Mircea Gheor
ghiu (Steaua) a 
avut o evoluție 
remarcabilă în 
acest campionat, 
clasîndu-se pe lo
cul al doilea la 
individual com

pus

căderi, ieșind din lupta pen
tru medalii, Ștefan Gali și Mir
cea Gjieorghiu rămînînd principa
lii favoriți. A învins, cîștigînd pri
mul său titlu de campion al ță
rii, Ștefan Gali printr-o execuție 
cursivă, elegantă, cu amplitudine 
mare. Mircea Gheorghiu, cu mici 
Inexactități șl ezitări datorate în
deosebi stării emoționale, nu a mai 
repetat execuția de sîmbătă di
mineață, fiind nevoit să se mul
țumească cu medalia de bronz. La 
inele, așa după cum ne așteptam, 
Dan Grecu și Mihai Borș au e- 
voluat la un înalt nivel, cu exerci
ta LQțgraațlonșlă. Dan

Grecu a fost apreciat cu cea mai 
mare notă din concurs : 9,60. Să
riturile ne-au oferit aspecte mai rar 
întîlnite în competițiile noastre in
terne. încă în timpul executării 
săriturilor, consemnăm prima con
testație : antrenorul Gh. Condovici 
(Dinamo) contestă nota de 8,85 a- 
cordată gimnastului Mircea Gheor
ghiu (Steaua). în momentul în care 
se pregătea festivitatea de pre
miere, antrenorul Costache Gheor-

Constantin MACOVEI

(Continuate In pag. aia)
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,ZIUA SPORTURILOR"
/

La Școala generală nr. 4 din 
Giurgiu a avut loc duminică o fru
moasă competiție sportivă denumită 
„Ziua sporturilor". Sub îndrumarea 
profesorilor de educație fizică Mono- 
faTican și Ion Constantin, cei peste 
300 de elevi ai școlii s-au între
cut în pasionante meciuri de vo
lei, handbal, baschet și șah.

Tot duminică, 30 de tineri și ti
nere de la Școala, generală nr. 2, 
conduși de prof. Constantin Stroie, 
au efectuat o drumeție în satul 
Ghizdaru, prilej de a se organiza 
și un interesant concurs de orien
tare turistică în localitatea respec
tivă.

de cauză echipelor Scolii generale 
nr. 2. întrecerile continuă.

• Peste 300 de elevi de Ia școlile 
din Mihăllești au participat dumi
nică la o acțiune de muncă patrio
tică, ce a constat din reamenajarea 
și curățirea vestiarelor de la tere
nul de fotbal din localitate.

Nicolae TOCtlCEK-coresp.

EXCURSIE CICLOTURISTICA

Traian BARBALATA-coresp.

„CUPA CARPAJI'

Sala Tractorul din Brașov a găz- 
iîult cea de a zecea ediție a „Cu
pei Carpați11. La această tradițio
nală întrecere au participat echipe
le feminine de baschet Rapid, Vo
ința și Liceul 35 din București și 
Voința Brașov.

Trofeul pus în joc a fost cucerit 
de baschetbalistele. de la Voința 
București, care au terminat neîn
vinse turneul. Formația învingă
toare a realizat următoarele rezul
tate : 64—46 (39—19) cu Liceul 35, 
64—32 (32—17) cu Voința Brașov 
și 60—53 (27—26) cu Rapid._ Cla
sament 
rești 6 
Voința 
3 p.

v

Peste 100 de elevi de la Liceul 
nr. 2 din Ploiești au luat parte 
la o frumoasă excursie cicloturis
tică. Duminică dimineața, sub con
ducerea profesorilor de educație fi
zică și însoțiți, în unele cazuri și 
de părinți, ei au străbătut icei peste 
30 de km ce despart Ploieștiul de 
satul turistic Păulești. După ce au 
vizitat obiectivele turistice ale sa
tului, tinerii cicloturiști au pornit 
spre casă. Reușita acestei acțiuni 
i-a determinat pe toți cei ce au 
participat să-și exprime dorința de 
a participa și în viitor la asemenea 
excursii.

N, GHIDU -coresp.

„CUPA TINERETULUI 
ȘCOLAR"

general: 1. Voința Bucu- 
puncte, 2. Rapid 5 p, 3. 
Brașov 4 p, 4. Liceul 35

C. GRUlA-eoresp-județean
1

ACȚIUNI SPORTIVE 
LA MIHĂILEȘTI-ILFOV

• Zilele trecute. în comuna Mihăi- 
lești din județul Ilfov, s-a dat star
tul într-o atractivă competiție 
handbalistică, cu participarea echi
pelor de elevi din cele 4 scoli ge
nerale ale comunei. Competiția des
fășurată sistem turneu, la care au 
participat cîte ,4 formații de băieți 

tot atâtea de fete, a dat cîștigSi

în organizarea Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică și sport 
din Cîmpulung Muscel, a avut loc, 
duminică, crosul dotat cu „Cupa 
tineretului școlar". I>a întreceri au 
participat peste 1000 de elevi și 
eleve de la toate școlile din oraș. 
Ei și-au disputat întâietatea pe 
distanțe între 200 șj 2500 de metri, 
în funcție de vîrsta concurenților. 
Traseul marcat în jurul grădinii 
publice din centrul localității a 
atras în jurul său cîteva mii de 
spectatori care i-au aplaudat cu 
multă căldură pe sportivi. Din rîn
dul elevilor de la școlile generale 
s-au evidențiat: Rodica Mihai (șc. 
gen. 5), frații Mihai (șc. gen. 5), 
precum și Giea Nedeiea și Marius 
Isbăceseu (șc. gen. 2). 
liceenilor am remarcat 
geta Baltan (Liceul 
Gheorghe Calotă (Liceul 
lescu).

Pe echipe, trofeul a revenit șco
lii generale nr. 5

D. RĂDULESCU-coresp.

Din rîndul 
pe: Geor- 
chimie) și 
Dinicu Go-

CROSUL DE TOAMNĂ
(Urmare din pag. I)s- i >. t

siune. așa cum ne-a mărturisit stu
dentul Mihai Baniță, anul IV. Po
litehnică : „Părerea mea este că ar 
trebui să vină aici, pe stadion, mai 
Tnulți studenți. Mie îmi place at
letismul. cîtcodată alerg și singur, 
nu numai în concurs, și aș vrea 
să vă mărturisesc că mi-a ajutat 
foarte mult nu numai în a-uri for
tifica sănăntatea, ci și în a-mi în
vinge timiditatea. Aș dori să-mi 
văd toți colegii alături de mine in 
concursuri, mai ales la atletism, 
unde atmosfera creată de tovarășii 
profesori este deosebit de plăcută".

Considerăm finala Crosului de 
toamnă al Centrului universitar 
București o reușită a sportului de 
masă. Nu putem încheia fără să 
amintim pe merituoșii cîștigători 
ai competiției. La echipe, fete, pe 
primul loc, la egalitate. A.S.E.și 
I.M.F., la băieți. Agronomia. 
VIDUAL, fete : Micșunica 
(Universitate), băieți : Mihai 
(Agronomie).

Vor urma antrenamente 
cit mai permite vremea însorită, 
apoi în sală, pentru a se prezenta 
mai bine pregătiți, în primăvară 
la cealaltă întrecere tradițională. 
Crosul primăverii.

INDI-
Mihai 
Hură

afară,

SpCM*tul
FINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"

Nr. 759^

IN DIVIZIA B
i O ETAPA A GAZDELOR

SERIA I

lui A. 
Florea,

CORNEL MARIN-MAREA SURPRIZA A COMPETIȚIEI
5-2 IN BARAJ CU BAN IRIMICIUC!

Previziunile noastre s-au adeve
rit, în cazul probei de floretă fe
mei : locul I în finala „Cupei Ro
mâniei" a fost ocupat de maestra 
emerită a sportului, Olga Szabo. 
In partea a doua a finalei, ea a 
adăugat celor 5 victorii inițiale, 
alte 3, la fel ca și Suzana Ardelea- 
nu, colega ei de club, de la Stea
ua, astfel că ambele sportive s-au 
întâlnit într-un asalt de departa
jare. A învins Olga Szabo, cu 4—2.

Să notăm cele 8 victorii 
excelentei noastre floretiste : 
cu Bartoș. Doară și Habala, 
cu Ardeleanu, inițial, în turneul 
final și Draga, 4—3 cu Onu și 
Pallay și 4—2 cu Dragomir. Sin
gurele eșecuri ale Olgăi Szabo au 
fost înregistrate la Stahl, cu 4—3 
și Pricop cu 4—2, dar în situații 
cînd șansele ei de a ajunge, la 
baraj cel puțin, nu erau pericli
tate. Iată că în acest fel Olga
Szabo a confirmat valoarea-i re
cunoscută și faptul că în actualul 
sezon deține o formă bună. Ea ră- 
mîne în continuare o sportivă de 
nădejde a clubului nostru campion 
și, Drivind cu toată obiectivitatea 
lucrurile, dovedește că se menține 
printre floretisteie de frunte ale 
țării.

Suzana Ardeleanu are meritul 
de a fl evoluat cu mult curaj 
pînă la ultimul asalt și de a fi 
căutat să dea o ripostă la valoarea 
adversarei întâlnite în baraj. Aco
lo, cum era și firesc, experiența 
Olgăi Szabo și-a spus cuvîntul. 
Oricum, Suzana Ardcleanu a de
monstrat mari posibilități, de la 
C.M, din Suedia maî ales, astfel 
că ca trebuie apreciată drept un 
element do nădejde al lotului nos
tru feminin.

O revelație. Adriana Dragomir, 
care a ocupat locul 3. Lunile de în
trerupere a activității competițio- 
nale (din motive fortuite — termi
narea studiilor universitare) n-au 
scos-o pe energica reprezentantă a 
clubului Progresul din eșalonul 
floretistelor noastre valoroase, 
revine concludent în discuție 
aspirantă în lot.

Clasament general : 1. Olga 
bo (Steaua) 8 v.d-b., 2. Suzana Ar
deleanu (Steaua) 8 v.d.b., 3. Adria
na Dragomir (Progresul) 6 v., 4. 
Elena Pricop (Farul Constanța) 
6 v.d.b., 5. Magdalena Bartoș (Vi
itorul) 6 v.d.b., 6. Ecaterina Stahl 
(Steaua) 6 v.d.b., 7. Viorica Draga 
(Școala sportivă 1 București) 6 
v., 8. Eva Pallay (C. S. Satu Mare) 
4 v.

în proba de sabie, într-un fel, o 
surpriză : Dan Irimiciuc, care por
nea favorit, după vigoarea cu care 
începuse concursul, s-a văzut ega
lat la victorii (13) de către Cornel 
Marin ! în asaltul de baraj. Marin 
s-a întrecut pe sine, reușind cea 
mai frumoasă performanță per
sonală — o victorie clară la Irimi
ciuc, cu 5—2. Toate felicitările tâ
nărului reprezentant al clubului

C.S.U. Galați — Constructorul 
Galați 2—1 (1—0). Joc de bun nivel 
tehnic. Autorii golurilor : Ene (min. 
27), Besman (min. 50), respectiv, 
Ivanov (min. 58). A condus bina 
V. Toma — București. (S. Constan- 
tinescu, coresp.).

F.C. Galați — Oțelul Galați 2—0 
(2—0). F.C. Galați a evoluat la un 
bun nivel, iar înaintașii au ratat 
cîteva situații favorabile. A în
scris : Ionică (min. 15 și 28). Ex
celent arbitrajul lui I. Drăghici — 
București. (T. Siriopol, coresp. ju
dețean).

C.S.M. Suceava — Victoria Ro
man 2—0 (0—0). Scorul nu reflectă 
fidel raportul de forțe, deoarece 
localnicii au dominat cu autoritate. 
Au marcat: Gherini (min. 60 din 
11 m) ți Suciu (min. 76). A arbi
trat bine I. Cîmpeanu — Cluj. (Q. 
Alexa, coresp. județean).

Petrolul Molnești — Metalul Mija 
0—0. Petrolul a jucat mai bine, însă 
înaintașii nu au putut trece de apă
rarea adversă. A condus I. Hristea 
— Alexandria. (P. Harabagiu, co
resp.).

Ea
ca

Sza-

ULTIMELE CONFRUNTĂRI ÎN CADRUL SERIILOR 
REPUBLICAN DE LUPTE PE ECHIPEIN CAMPIONATUL

STEAUA A DOMINAT NET 
ÎNTÎLNIREA RESTANTĂ DIN 

GRUPA A II-A

militari au fost 
partidele restante 
greco-romane) cu 

echipele C. S. Satu Mare și C. S. 
Arad, cu toate acestea în sala Stea
ua am asistat la meciuri intere
sante, de bun nivel tehnic. Gazdele 
au întrecut formația arădeană cu 
36—4 (orădenii n-au putut cîștiga 
decît la o singură categorie : la 
74 kg, prin E. Mag) și pe C.S. Satu 
Mare cu 29—7 (punctele sătmăre
nilor le-au obținut Fr. Szabo — 
cat. 68 kg și Em. Greizler — 74 kg, 
învingători prin descalificare, 
pectiv, la puncte).

întilnirile echipei Steaua 
avut, evident, istoric, cele 19 
ciuri (arădenii n-au prezentat 
curent la cat. 48 kg) consumîndu-se 
în mai puțin de trei ore. Cîștigă- 
torii seriei a II-a a campionatului 
de greco-romane n-au avut proble
me deosebite, aproape cu toții ob
ținînd victorii înainte de limită, 
prin tuș. Totuși, merită să-i evi
dențiem pe sportivii I. Fiscuteanu, 
nn tînăr cu un gabarit adecvat 
categoriei de 82 kg, precum și pe 
experimentații componenți ai for
mației Steaua, ca Gh, Stoiciu, I. 
Baciu și I. Gabor, care au finali
zat spectaculos diferite procedee 
tehnice, cu care — uneori — au 
obținut deciziile prin tuș.

C. S. Satu Mare și C.S. Arad au 
furnizat, după cum era de așteptat, 
meciuri viu disputate, partida fi
ind, în general, de un acceptabil 
nivel tehnic, ambele divizionare 
depunînd eforturi pentru a cîștiga. 
Observația este valabilă și pentru 
C. S. Satu Mare, care indiferent 
de rezultatul pe care îl obținea în 
fața arădenilor, nu mai putea e- 
vita retrogradarea din divizie. Am 
asistat la confruntări interesante,

Deși luptătorii 
net superiori în 
(grupa a II-a —

res-

n-au 
me- 
con-

••

cu umerii pe saltea pe l.
Gabor, reprezentantul echipei Steaua la categoria 90 kg il va fixa 

Kiss (C. S. Satu Mare)
Foto : I. MIHĂICA

Ion

■ .

cu multe acțiuni și puncte tehnice, 
cum au fost cele dintre perechile 
C. Morar (Arad) și T. Hendric (Satu 
Mare) — primul victorios la punc
te (8—5), Greizler (Satu Mare) și 
E. Mag (Arad) — cîștigată de ul
timul la puncte. De altfel, E. Mag 
a fost cel mai bun om al arădeni
lor, el obținînd două prețioase vic
torii. De la C.S. Satu Mare ne-au 
plăcut, în mod deosebit, juniorii 
St. Molnar (52 kg), Fr. Szabo (68 
kg), acesta aducînd două victorii 
de prestigiu formației sale cu toa
te că, acum, erau tardive. Cu pri
lejul acestei partide, greul forma-

ției din Satu Mare, Francisc Ratz, 
s-a retras din activitatea competi- 
țională la vîrsta de 35 de ani și 
după ce mai bine de 20 de ani 
de practicat la nivel de performan
ță sportul ‘ luptelor.

Rezultate tehnice : Steaua cu C.S. 
Arad 36—4, cu C.S. Satu Mare 
29—7, C. S. Satu Mare cu C. S. 
Arad 21—15.

T. RABȘAN

DINAMO BUCUREȘTI ÎN MARE 
FORMA

DINAMO-RAPID
Partida dintre Dinamo și Rapid, 

cele mai puternice formații de polo 
din țara noastră, care în mod nor
mal trebuia să se desfășoare la în
cheierea competiției dotată cu „Cupa 
Municipiului București" a fost devan
sată pentru a oferi feroviarilor po
sibilitatea unei ultime verificări 
înaintea evoluțiilor din semifinala 
C.C.E.

Ieri dimineață, la piscina Floreasca, 
cele două echipe s-au. aflat din nou 
față în față, și cil toate că miza pusă 
Jn joc nu era deosebit de tentantă, 
am asistat totuși la o Întrecere splen
didă, de un bun nivel tehnic. Jucă
torii' de la Dinamo și Rapid au Îno
tat Ieri cit pentru două meciuri șî 
ne-au oferit o succesiune de atacuri, 
cînd la o poartă, cind la cealaltă, care 
au îneîntat Întreaga asistență.

Dinamoviștii au învins cu 6—4 (1—1, 
0—0, 2—1, 3—2) pentru că au jucat 
tactic mai bine. Campionii, evoluînd 
cu clțiva juniori (Lorincz, Szerzo, 
Tăurici și Teodoreseu) și-eu invit fi 
in permanență adversarii la atac 
datorită formei bune a lui Huber 
rezistat cu succes ; iar.- de rite

ți. au 
ori

au interceptat baloanele pierdute 
uneori cu ușurință de feroviari, au 
contraatacat prompt și au înscris fără 
dificultate. „7"-le Rapidului a avut, 
comparativ cu adversara sa, ocazii 
mult mai numeroase ; pe rînd însă, 
fără excepție, toți jucătorii au ratat 
incredibil din poziții clarisime.

Zamfirescu, excelent și în partida 
de ieri a deschis scorul în prima re
priză, iar Schervan a obținut egala- 
rea. A urmat o repriză aibă, în care 
Bartolomeu, Schervan și Țăranu (de 
două ori) n-au fost în stare să mar
cheze de 3a doi și trei metri de 
Huber!.., Tînărul Lorincz a înscris 
apoi pe un contraatac (2—1) și din 
nou Rapid, cu doi oameni în plus, 
a trebuit să șuteze de 4 ori (Oiac, 
Rusu, Schervan, Slăvei) pînă cină 
ultimul a restabilit egalitatea. De la 
scorul de 3—2 (D. Popescu) dinamo
viștii au dominat finalul partidei, 
mareînd prin Lorincz, Tăurici și D, 
Popescu, în timp ce rapidiștii nu au 
mai reușit decît două goluri (Slăvei 

4 RtM,u). Excelent arh5*" viul lui C.
Mărculescu. (a.vt>

în seria I a grupei de greco-ro- 
mane dinamoviștii bucureșteni au 
realizat două victorii comode (res
tanțe din etapa a IV-a) în compania 
echipelor Farul Constanța (26—6) 
și A.S.A. Bacău (39—1). Dinamo a 
aliniat formația sa de bază cu care 
va aborda peste cîteva zile întîlni- 
rile din cadrul C.C.E. de la Atena. 
Cele mai reușite meciuri le-au sus
ținut Gh. Banda (D) — C. Turcu
(B) — cat. 52 kg, Enache <D) — 
Pădureanu (C) — cat. 82 kg, cîștigat 
de către dinamovîști la puncte, 
respectiv, prin tuș. Din întîlnirea 
Farul — A.S.A. Bacău (22—14) 
ne-a plăcut partida dintre Secoșan
(C) și Turcu (B) — cîștigată de 
primul la puncte.

G. ROSNER — coresp.

RESTANȚE LA ,,LIBERE"

• La Galați, Steaua a dispus 
clar de Petrolul Ploiești: 34—6 și 
cu 17—11 de Dunărea Galați. For
mația locală a fost în mare vervă 
în întîlnirea cu Petrolul, adjude- 
cîndu-și victoria la un scor sever • 
33—3.

T. SIRIOPOL — coresp.

Unii dintre protagoniștii probei de floretă: Ștefan Ardcleanu (Steaua), 
in stingă și Tudor Petruș (I.E.F.S.)

Foto : Dragoș NEAGU
Constantin Niculescu 
s-a situat înaintea 
și Tănase Mureșa- 
aspiranții cei mai 
locul I. Niculescu,

Steaua, a cărui tenacitate am re
marcat-o in repetate ocazii. 
Acum, cu un plus de personalitate, 
iată Cornel Marin a realizat ceea 
ce foarte puțini se așteptau de la 
el...

Victoriile lui Marin în finală : 
5—0 cu Mustață, 5—1 cu Michere, 
Popovici și Pop, 5—2 cu Dobre, 
Vlad, Turcu, Fodor și Spînu, 5—3 
cu Culcea și Crișu și 5—4 cu 
Alexe și Oancea. în alte două asal
turi, Marin s-a recunoscut învins, 
la Nileă (1—5) și, în finala propriu- 
zisă, la Irimiciuc (dar la mare 
luptă : 4—5). Dan Irimiciuc a avut 
și el două înfrîngeri, inițial. în fi
nală. care l-au adus, de altfel, în 
baraj : cu 2—5 la Culcea și cu 
3—5 Ia foarte tînărul Marin Mus
tață. A fost una din marile sur
prize ale finalelor !

Clasament general : 1. Corne!
Marin (Steaua) 13 v.d.b., 2. Dan 
Irimiciuc (Politehnica Iași) 13 v.d.b..
3. Alexandru Nileă (Steaua) 12 v.,
4. Ion Pop (C.S.M. Cluj) 12 v., 5. 
Gheorghe Culcea (Steaua) 10 v., 6. 
Serbau Vlad (Tractorul Brașov) 10 
v., 7. Marin Oancea (Steaua) 8 v., 
8. Eugen Turcu (I.E.F.S.) 7 v.

Proba masculină de floretă a re
venit — surprinzător dar absolut

meritat — lui 
(Steaua), care 
lui Mihai Tiu 
nu, doi dintre 
îndreptățiți la
a tras, de data aceasta, foarte cu
rajos, reușind să realizeze nu mai 
puțin de 13 victorii. Este un fru
mos succes personal al floretistului 
caro reprezintă tânăra generație și 
dorim să-i acordăm locul ce il 
merită. Niculescu confirmă' astfel 
încrederea ce î s-a acordat, de a 
fi adus în lotul reprezentativ.

Clasament : 1. Constantin Nieules- 
cu (Steaua) 13 v., 2. Mihai Țiu 
(Steaua) 12 v., 3. Tudor Fetruș 
(I.E.F.S.) 12 v., 4. Tănase Mure-
șanu (I.E.F.S.) 10 v.

Proba de spadă a fost cîștigată 
tot de un reprezentant al clubului 
campion, Alexandru Istrate : t 4 
victorii ! într-un moment în care 
unii tehnicieni erau înclinați 
creadă că spadasinul militar 
ieși din eșalonul fruntașilor în 
ceastă probă, iată. Al. Istrate 
rată o vitalitate remarcabilă, 
locul 2. Nicolae Boboș (12 v.). 
pe locul 3, Constantin Duțu (11

să 
va 
a- 
a- 
Pe 
iar 
v.).

Tiberiu STAMA
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RAPID BUCUREȘTI (m) PERFORMERA ETAPEI I 
A Vl-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A LA POPICE I

I• Derby-ul feminin al Capitalei, dintre Voința

Șl
In cadrul 

ei A s-au 
rezultate :

Gloria, a revenit primei formații
MASCULINetapei a Vl-a a Divizl- 

înregistrat următoarele

FEMININ

Voința București — Gloria Bucu
rești 2 401—2 345 pd. Derbyul femi
nin al Capitalei a revenit formației 
care a beneficiat de avantajele are
nei proprii. Jocul a fost echilibrat 
tot timpul, din fiecare formație ob
ținînd victorii directe cîte trei ju
cătoare : Constanța Marincea. Vale
ria Dumitrescu și Elisabeta Badea, 
de la Voința, respectiv. Margareta 
Bordei, Florica Neguțoiu și Ana Pe
trescu — care, în ultimul schimb, 
a întrecut-o pe Cornelia Petrușca 
cu 460—416 pd. Cel mai bun rezul
tat de la Voința a aparținut junioa
rei Eva Lița și — 436 pd. (D. DIA- 
CONESCU — coresp.).

Voința Galați — Metrom Brașov 
2 366—2 322 pd. Soarta meciului a 
fost decisă de rezultatul realizat de 
Aristița Uță (GȘ — 423 pd. De la în
vinse. singura jucătoare care a tre
cut de 400 pd, cu două 
fost Margareta ~ " 
MAC — coresp.)

Rapid București 
ța 2 313—2 226 pd. 
mă bună, au obținut acum a șasea 
victorie consecutivă. Performera re 
uniunii a fost Florica Filip — 421 pd. 
De la oaspete s-a evidențiat Aure
lia Ivan — 380 pd. (C. HAREA — 
coresp.).

Voința Oradea — C.F.R. Tg. Mu
reș 2 435—2 264 pd. Joc Ia discreția 
gazdelor, care au avut în Ecaterina 
Solymosl (437) cea mai precisă juca 
toare. Tot cu rezultate bupe au fost 
trecute pe foile de arbitraj Maria 
Mălap — 407 și Gyongy Szocs — 403, 
De la mureșeiice, bine s-a 
Elena Chibelean — 399 pd.
— coresp.).

Dermagant Tg. Mureș 
Mediaș 2 323—2 328 pd. Medieșenceîe 
au cîștigat primul joc din acest cam
pionat. Rodica Florescu (Voința) a 
stabilit cel mai bun punctaj : 428. De 
la' gazde, cea mai mare cifră a a- 
tins-o Elisabeta Balazs — 403. (I. FA- 
UȘ — coresp.).

Laromet București 
Băicoi 2 388—2 252 pil

U.T. Arad — Hidromecanica Bra
șov 2 271—2 284 pd

Voința Tg. Mureș — Voința Ciul 
2 401—2 309 pd

puncte, a
Rotter. (S. TELE-

— Voința Constan- 
Rapidistele, în for -

comportat
(I. GHIȘA

— Voința

Petrolul

Voința Ploiești — Cetatea Giurgiu 
2194—2114 pd.

C.S.M. Reșița — Voința Craiova 
2 553—2 305 pd.

Beneficiind de condiții atmosferice ex- 
celente, reuniunea a generat o serie 
de rezultate în care previziunile au 
fost — in general — răsturnate. Totuși, 
surprizele și-au păstrat de data acea
sta fondul, adică au fost — pentru 
toți ’ — surprize. Pe prim plan s-a si
tuat desigur sosirea electrizantă din 
Premiul Slănic, în care patru cai s-au 
aflat pe aceeași linie in fața potoului și, 
după consultarea fotografiei, victoria au 
recoltat-o Venus și Halina, în deat-heat, 
adică de neseparat. în orice caz a fost 
o sosire de o mare sinceritate și am
biție, cum am dori să vedem în conti
nuare. O notă în plus pentru conducerea 
hipodromului : afișarea imediată a fo
tografiei 1 Pe linia performanței ca un 
antrenor să cîștige trei curse într-o reu
niune, s-a aflat acum Avram Gherase. 
Toamna este un anotimp cînd se nu
mără... victoriile. Noroc că arbitrii sint 
închiși într-un turn de sticlă. Altfel...

REZULTATE TEHNICE : cursa I : Haș 
(Tr. Marinescu) 39,3, Meșter simplu 4, 
ordinea 60 ; cursa H s Hazaica (Gh.

I

C.F.R. Pașcani — Delta Tulcea 
1—0 (1—0). Localnicii au jucat bine 
și adversarii au dat o replică dîrză. 
Unicul gol a fost realizat de Ion 
Gheorghe (min. 5). A arbitrat bine 
C. Ghemigean ’ — București. (C. 
Enea, ooresp.).

Metalul Plopeni — Știința Bacău 
3—0 (2—0). Partida s-a disputat 
sîmbătă după-amiază. Gazdele au 
dominat mai mult în repriza a 
doua. Au marcat: Ciocoiu (min. 26, 
autogol). Florea (min. 40) și Alexe 
(min. 72). C. Manușaride — Bucu
rești a condus foarte bine. (I. Tă- 
năsescu, coresp.).

Celuloza Călărași — Ceahlăul P. 
Neamț 0—2 (0—0). Joc slab. în 
repriza secundă, oaspeții au con
traatacat de două ori și au marcat 
tot de atîtea ori. Autorii golurilor : 
Mustață (min. 59) și Berceanu (min. 
70). Bun arbitrajul lui Gh. Manole 
— Constanța. (M. Stan, coresp.).

Progresul Brăila Caraimanul 
Bușteni 1—0 (1—0). în prima parte 
brăilenii au dominat copios au 
transformat i 
1., min. 1

-i un penalty (Cotigă
....... 45). A condus bine Gh.

Vasilescu I. — București. (N. Cos- 
tin, coresp. județean).

SERIA A II-a
Chimia Rm. Vîlcea — Minerul 

Motru 21 (1-1®). Victoria vîlce- 
nilor putea fi mai substanțială 
dacă ei nu ar fi irosit patru mari 
ocazii. Au înscris: Donose (min 
40), Orovitz (min. 50), respectiv. 
Mateescu (min. 04). A condus ex
celent I. Rus — Tg. 
Roșlanu, coresp.)

Mureș. (D.

Metrom Bra- 
spectaculos, 

dar presărat cu multe durități, fapt 
care a determinat pe arbitru să 
elimine pa Ciobotaru (Tractorul) șl 
pe Arineanu (Metrom). Autorii go
lurilor : Vătav (min. 43), Trăznea 
(min, 70), respectiv, Paraschivescu 
(min. 79). A arbitrat bine R. Stîn- 
ean — București. (C. Gruia, co
resp. județean)

Tractorul Brașov — 
șov 2—1 (1—0). Joc

Viitorul Vaslui — Gloria Buzău 
1—0 (1—0). întâlnire viu disputată, 
de un bun nivel tehnic. Unicul gol 
a fost realizat de Constantin (min. 
43). Foarte bun arbitrajul 
Pîrvu — București. (M. 
coresp.)

CLASAMENTUL
1. GLORIA Buz&u
2. C.S.M. Suceava

Metalul Plopeni 
Știința BaeAn 

Metalul Mi|a
Progresul Brăila 
Delta Tulcea 
F. C. Galați 
C.S.U. Galați 
Constructorul Galați 

__Ceahlăul P. Neamț
12. Caraimanul Bușteni
13. Viitorul Vaslui
14. C.F.R. Pașcani
15. Celuloza Călărași
16. Petrolul Molneștl
17. Oțelul Galați
18. victoria Roman

3.
4.
5.
8.
7.
3.
9.

10.
11.

19 9 1 9 
13 9 1 J
13 7 2 4
13 6 9 4
13 6 2 S

3 3 S
5 3 5

23—18
21—19
14—13
16—11 

____ 14—12 
5 3 » 10-11 
5
5
5

2 6 17—15 1»
2 6 16—15 12
2 t 12—13 13
2 6 15—18 13
6 4 10—18 12
7 4 10—12 11
5 6 12—19 11

u 
13 
13
13
13
13
13 5
13 3
13 2 
13 4-------
13 3 4 6 10—13 10
13 4 2 7 13—24 10
13 3 3 7 7—16 9

ETAPA VIITOARE (18 noiembrie) I 
Gloria Buzău — C.S.U. Galați, Del
ta Tulcea 
Galați — 
Mija — 
Vaslui — ------ ------- , . - .
Bacău — Constructorul Galați, Oțelul 
Galați 
lăul P. Neamț 
trolul Moinești

ETAPA VIITOARE
— Celuloza Călărași, F.C. 
Metalul Plopeni, Metalul 

C.S.M. Suceava, Viitorul
Progresul Brăila, Ștpnța 

Caraimanul Bușteni, Ceah- 
C.F.R. Pașcani, Pe- 
Victoria Roman.

rea (min, 64) pentru Șoimii, Cîm- 
pu (min.‘14) și Ilie (min. 33) pen
tru Flacăra. A condus Z. Szecsei 
— Tg. Mureș. (I. Ionescu, coresp.)

Dinamo Slatina — Gaz Metan 
Mediaș 1—0 (0—0). Ambele înain
tări au irosit multe ocazii. Unicul 
gol a fost realizat de Șoarice (min, 
52). Excelent arbitrajul lui Gh. Po- 
povici — București. (C. Ghițescu, 
coresp.)

Electroputere Craiova —• Metalul 
Drobeta Tr. Severin 3—0 (1—0). 
Jocul a fost la discreția craioveni- 
lor. Autorii golurilor: Bondrea 
(min. 37), Mineioagă (min. 58) și 
Șarpe (min. 73). A arbitrat foarte 
bine A. Crișan — Arad. (T, Cost in, 
coresp.)

Constructorul București — Rapid 
București 4 915—5 195 pd. Cele două 
echipe ale seriei Sud au oferit un 
joc foarte interesant, în care, spre 
surprinderea generală, inițiativa a a- 
parținu-t permanent rapidiștilor, care 
au jucat cu mult mal bine'decît po 
picarii gazde, pe pistele, recent re- 
turnate, ale arenei Constructorul. Du
pă două schimburi, scorul era favo
rabil Rapidului cu 1 703—1 583, iar 
înaintea intrării In joc a concuren
ților de pe posturile 5—6, Rapid a- 
vea 3 441 pd, iar Constructorul 3 218 
pd. Este, credem, unic in acest cam
pionat. ca toți componenții echipei a- 
flate în deplasare să-și învingă ad
versarii, așa cum au ' reușit, în a- 
ceastă întilnire, popicarii feroviari 
antrenați de Ion Patru. Toți cei trei 
juniori folosiți în sextetul învingător, 
au dat satisfacție deplină : Gr. Marin
— 874, V. Pișcoi — 864 și Al. Tudor 
420, (el a jucat pe același post cu 
L. Taină — 460 pd — în ultimul 
schimb).

De la Constructorul a corespuns un 
singur jucător, și anume V. Para- 
scliiv, care a marcat 868 pd, insufi
ciente însă pentru a cîștiga „duelul" 
cu veteranul feroviarilor, AI. Vrîn- 
ceanu, care a „mers" excepțional, în
scriind 874 p. Ultimul jucător de la 
gazde, P. Branchi, recent promovat 
în lotul național de seniori, a fost 
inconstant, îndeosebi la „izolate", un
de a făcut manse de 81, 59 și 44 pd 
din cîte 25 lovituri. (R. TOMA)

Lemnul Satu Mare — C.F.R. Tg. 
Mureș 4 774—4 850 pd. Formația gazdă 
n-a reușit încă să se acomodeze cu 
noua arenă cu 4 piste, pierzînd par
tida cu feroviarii mureșeni, care au 
avut în Balint performerul reuniunii
— 830 pd. De la gazde, cele mai 
multe „bețe" le-au doborît Pop — 
816 și Bogdan 815. (Z. KOVACS — 
coresp.)

Constructorul Galați — Voința 
București 5 258—4 968 pd. Localnicii au 
cîștigat comod un joc în care Bice 
(974), Tismăniaru (938) și Băiaș (919) 
au fost deosebit de productivi. De la 
învinși, s-a remarcat doar Păgideanu
— 864 pd.

I.C. Oradea — Voința Tg. Mureș 
5185—4 922 pd

Rafinăria Teleajen Ploiești — Vo
ința Tg. Mureș 4 971—4 891’ pd

Electrica Sibiu — Minaur Baia Ma
re 5 192—5 028 pd

Victoria Bod — Flacăra Cîmpina
4 619—4 653 pd

Industria sîrmei Cimpia Turzii — 
C.F.R. Timișoara 4 791—4 766 pd

Petrolul Ploiești — Dacia Ploiești
5 397—4 883 pd.

Jiul Petrila — Voința Cluj 5 240— 
5 052 pd

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
î
I
I
I

REUNIUNE CU SOSIRI
FOARTE DISPUTATE

Avram.) 36,1, Sonor, simplu 2, event 17. 
ordinea 27 ; cursa ILI : Arest (I. Tode- 
raș) 32,2, Evrica, simplu 3. event 37, or
dinea 22, triplucîștigător 145 ; cursa IV : 
Komișel (Al. Nacu) 31, Hipoderm. sim
plu 5, event 33. ordinea 21 ; cursa V : 
Antet (A. Brailovschi) 31,1, Minunea, 
simplu 3, event 23, ordinea 50, triplu- 
ciștigător 374 ; cursa VI : Halina (N. Si- 
mion) 29,2 și Venus (Gh. Tănase) 28.3, 
cap ”ta cap, simplu 1—-1, event 12—9, or
dinea 6—5, triplucîștigător 253—85 ; cursa 
VII : Rîs (Gh. Avram) 29,6, Tulnic, Cuc, 
simplu 10, event 41—13, ordinea 96. ordi
nea triplă 2 463; cursa VIII : Joviaia (Gh. 
Avram) 28,6, Rosita, simplu 5, event 51, 
ordinea 38, triplucîștigător 731—147 ; 
cursa IX : Vișina (N. Ștefănescu) 34.5, 
Hirsuta, simplu 3, event 41, ordinea 38. 
Pariul austriac s-a ridicat la suma de 
lei 27.829 și a fost cîștigat de o com
binație cu șase cai căreia i-a revenit 
13 914 lei. Report 13 915 lei.

Niddy DUMITRESCU

I
I
I
I
I 
I
I
I
!

S.N. Oltenița — Carpați Brașov
4—0 (4—0). Localnicii au evoluat 
la un bun nivel. Au înscris : Encu- 
lescu (min. 5), Răducanu (min. 12), 
Stamanichi (min. 30) și Fildiroiu 
(min. 44). Foarte bun arbitrajul lui 
N. Cursaru — Ploiești, (Gh. Emil, 
coresp.)

Dunărea Giurgiu — C.S. Tîrgo- 
viște 2—1 (1—1). Gazdele au făcut 
risipă de energie pentru a cîștiga. 
Au marcat : Cojocaru (min. 25), 
Ciocan (min. 53), respectiv Harapu 
(min. 7). în min. 20, Spoială (Du
nărea) a ratat un 11 m. A condus 
satisfăcător I. Kosuth — Buzău. 
(Tr. Barbălată, coresp.)

Metalul București — Autobuzul 
București 1—0 (0—0). Joc presărat 
cu durități. Unicul gol a fost rea
lizat de Negrea (min. 65). A ar
bitrat slab N. Moroianu — Plo
iești.

Partida Șoimii Sibiu — Fla
căra Moreni s-a disputat a- 
mical, deoarece echipa oas- 
pe nu a prezentat carnetul 
de legitimare al juniorului înscris 
pe foaia de arbitraj. Rezultatul îne
ci ului amical: 2—2 (1—2). Au 
marcat: Serfozo (min. 38), Floa-

SERIA A III-a
Ind. Sirmei C.

Nitramonia Făgăraș — Progresul 
București 2—0 (l—0). Cel mai fru
mos meci din acest campionat dis
putat în localitate. Golurile au fost 
înscrise de Filip (min. 17) și Icni
tă (min. 75). A condus foarte bine 
M. Rotaru — Iași. (T. Lancea, co
resp.)

CLASAMENTUL
1. CHIMIA Rm. Vtlcea
2. Tractorul Brașov
3. Șoimii Sibiu
4. Met. Drobeta Tr. Sev.
3. C. S. Tlrgoviște
6. Flacăra Moreni
7. Metalul București
* Electroputere Craiova 

S. N. Oltenița 
Dinamo Slatina 
Gaz metan Mediaș 
Autobuzul București 
Dunărea Giurgiu 
Metrom Brașov

15. Nitramonia Făgăraș
16. Carpați Brasov
17. Progresul București
18. Minerul Motru

8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

13 7 1 Ș 
13 8 2 5
12 6
13 6
13 5
13 3
13 4
13 3
13 4
13 4
12 4
13 3
13 5
13 2

10—13 ÎS
19— 19 14
20— 14 14 
15—11 14
19—12 13
18—16
12— 17
13— 11
12—16

2 4
2 5
3 3
3 5
5 4
6 4
4 S _ .
4 5 10—15
3 6 13—18
5 5 16—19
0 8 12—20

13 
13 
IZ
12
12
11 
U
10

ETAPA VIITOARE (18 noiembrie) s 
zTractorul Brașov — C.S. Tîrgoviște, 
Carpați Brașov — Dinamo Slatina, 
Minerul Motru — Șoimii Sibiu, Du
nărea Giurgiu — Progresul Bucu
rești, Flacăra Moreni — Gaz metan 
Mediaș, Autobuzul București — Me
talul Drobeta Tr. Severin, Electropu
tere Craiova — Metrom Brașov, Ș.N. 
Oltenița — Metalul București, Nitra
monia Făgăraș — Chimia Rm. VÎIcea.

Arieșul Turda
Turzii 2—1 (0—0). Număr record 
de spectatori : 10.000 ! Joc echili
brat în general, dar localnicii au 
fost mai deciși în fazele de fina
lizare. Autorii golurilor: Rezmu- 
veș (min. 54), Mîlnă (min. 60), res
pectiv. Lorincz (min. 88). Excelent 
arbitrajul lui S. Drăgulici — Dro
beta Tr. Severin. (P, Lazăr, coresp.)

C.F.R. Timișoara — Vulturii Tex
tila Lugoj 2—1 (0—1). Feroviarii 
au jucat mai bine în repriza se
cundă. Au înscris:
50), Kun (min. 74), respectiv Birta 
(min. 15). A arbitrat bine V. Cioc 
— Mediaș. (I. Ene. coresp.)

Cotec (min.

Gloria Bistrița —U.M. Timișoara 
0—1 (0—1). Deși au fost dominați 
aproape tot timpul, timișorenii au 
cîștigat prin fructificarea unui con
traatac finalizat __ ,_ .
43). în min. 70 Gocan (Gloria) a 
ratat un 11 m. A condus 
Ghiță — Brașov. (I. Toma,

de Regep (min.

bine C. 
coresp.)

Unirea Arad — Olimpia
2—0 (1—0). Joc de factură 
modestă. Golurile au fost înscrise 
de Gyenge (min. 21) și Damian 
(min. 54). A arbitrat bine V. Gri- 
gorescu — Craiova. (St. Iacob, co
resp. județean)

Oradea 
tehnică

Textila Odorhei — Mureșul Deva 
1—0 (1—0). Localnieii au dominat 
autoritar. Autorul golului : Laszlo 
I (min. 21). A. Ghigea — Bacău a 
condus foarte bine. (A. Pialoga, 
coresp.)

F.C. Bihor — Victoria Cărei 2—1 
(0—0). Joc de mare luptă. După 
pauză, orădenii s-au impus. Au 
marcat : Florescu (min. 48). Col
nic (min. 80), respectiv, Budai 
(min. 72). Arbitrul P. Brătenescu 
— Suceava a fost indulgent față 
de oaspeți, care au practicat un

joc dur. (I. Ghișa, coresp. jude
țean)

Corvinul Hunedoara — Olimpia 
Satu Mare 0—0. S-a luptat mult, 
însă nici una dintre echipe n-a 
reușit să înscrie. A 
M. Bică — București, 
resp.)

arbitrat bine 
(I. Vlad, co

MetalurgistulMinerul Anina — Metalurgistul 
Cugir 1-0 (1-0). Localnicii au depus 
eforturi pentru a întrece la limită 
pe Metalurgistul. A înscris : Soare 
(min. 41). 
Mogoroașe 
coresp.)

Bun arbitrajul lui N-
— Craiova. (P. Lungu,

Cavnic — Minerul BaiaMinerul . „ , ______ _____
Mare 0—1 (0—1). Joc în familie, 
dar viu disputat, cu multe faze 
frumoase. Unicul gol a fost reali
zat de Chivescu (min. 14). A con
dus bine S. Stăncescu — București. 
(T. Tohătan, coresp. județean)

CLASAMENTUL
1. OLIMPIA S. M. 13 6 6 1 12— 5 18
2. Victoria Cărei 13 7 2 4 21—12 16
3. Unirea Arad 13 7 2 4 21—17 16
4. U.M. Timișoara 13 7 2 4 14—13 16
5. F. C. Bihor 13 7 1 5 17—10 15
6. Corvinul Huned. 13 6 3 4 11— 9 15
7. Minerul Anina 13 6 2 5 16—16 14
8. Ind. sir. C. Turzii 13 5 3 5 17—12 13
9. Minerul B. M. 13 5 3 5 17—14 13

10. Mureșul Deva 13 5 3 5 12—11 13
11. Arieșul Turda 13 6 1 6 15—19 13

12—13, Vulturii Tex. Lug. 13 5 2 6 13—16 13
12—13. Textila Odorhei 13 5 2 6 15—18 12

14. Gloria Bistrița 13 5 1 7 16—16 11
15. C.F.R. Timișoara 13 5 1 7 13—19 11
16. Olimpia Oradea 13 3 4 6 12—18 10
17. Minerul Cavnic 13 4 1 8 15—23 9
18. Met. Cugir 13 2 3 8 12—21 7

ETAPA VIITOARE (18 noiembrie) !
F.C. Bihor, 
Textila O-

Minerul Baia Mare
Ind. sîrmei C. Turzii ,____ _
dorhei, Olimpia Satu Mare — C.F.R. 
Timișoara, Arieșul Turda — Victoria 
Cărei, Metalurgistul Cugir — Vul
turii Textila Lugoj, Olimpia Oradea
— Minerul Anina, Mureșul Deva — 
Gloria Bistrița, Corvinul Hunedoara
— Unirea Arad, U.M. Timișoara — 
Minerul Cavnic.
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GAZDELE AU DOMINAT (CA DE OBICEI) ETAPA..

AND1Ț1I CONCRETE... ÎNTR-O REPRIZĂ!
ezultatul cel mai spectaculos în efapa de ieri este fără îndoia- 

................. , ' ~ , _ • care 
amintesc un scor aproape similar la Arad, probează, în orice 

• interesantă forță de regenerare, după insuccesul în 
în presupusul duel cu Dinamo, Uni-

Rezultatul cei mai spectaculos in etapa de ieri este fără mi 
iă acel 4—3 al liderului, la Bacău. Cele patru goluri, 
amintesc un scor aoroaoe similar la Arad, nrnbenză în

caz, o 
fața lui Standard Liege, 
versitatea Craiova a obținut ieri o primă de vitalitate, previzibilă, de 
altfel.

în fotbalul nostru asistăm tot mai mult la o semnificativă împăr
țire între a) echipe care VOR și b) cele care și-au pierdut ambițiile. 
Apare evident faptul că, în momentul de față, marea artă a antreno
rilor, și nu numai a lor, este crearea ingenioasă a unui stimulent nou, 
care să anime energiile. Privind clasamentul, această idee este con
firmată cu prisosință.

Universitatea Craiova se află în frunte nu numai pentru că deține 
tecretul contraatacului împotriva unor apărări oscilante, pe care le exe
cută detașat. Echipa craioveană, pe deasupra considerentelor tehnice, 
este liderul ambițiilor în acest campionat ; al unor ambiții stimulate de 
„impactul de la Arad" și chiar de această șovăială greu explicabilă 
în fața unei echipe belgiene fără stele de prima mărime.

Pe locul doi, F.C. Constanța culege și ea beneficiul unei schim
bări de atmosferă, după marile dificultăți aîe verii trecute. Constănțenii, 
ca și Craiova, reprezintă o echipă căra VREA. în aceeași situație se 
află și C.S.M. Reșița — în ciuda remizei de ieri, care deloc paradoxal, 
demonstrează mai curind un început de împăunare decît o formă de 
blazare.

In grupul echipelor care încearcă să-și reaprindă anevoie ambi- 
jiile se află în primul rind Dinamo. Echipa bucureșteană acuză din 
plin un moment de uzură psihică, vizibila mal ales în jocul internațio
nalilor săi. Este clar că reapariția lui Cheran, surprinzătoare prin dezin
voltura ei — după o întrerupere atît de lungă — pledează mai curînd 
pentru declinul — sperăm, pasager — al coechipierilor, decît pentru 
un salt valoric al celui care a fost la un pas de tricoul nr. 2 al echipei 
naționale.

Cuplaj'ul de ieri, pe deasupra atributelor sale obișnuite, a scos la 
iveală VOINȚA cu totul remarcabilă a studenților. In acest moment al 
tampionatului, ei se bat mai mult decît toate celelalte echipe bucu- 
•eștene, și asta se întîmplă în primul rind pentru că, prin forța îm
prejurărilor, au un plus de prospețime.

Steaua trăiește, după toate probabilitățile, momentul favorabil al 
unei renașteri. Lipsită, timp de cîțiva ani, de un ideal, și aflată multă 
vreme într-o veritabilă eclipsă față de ceea ce a fost cîndva, echipa 
lui Constantin pare să fie sub imboldul unui moment de revoltă. (E sufi
cient să privim tabelul turului trei al echipelor din Cupa cupelor, pen
tru a ne da seama că Steaua a ratat un formidabil prilej de afirmare 
atunci cînd și-a irosit șansa în Cupă, în fața... Constructorului Galați. 
Ca urmare a acelui fading de voință, Steaua a pierdut marea ocazie 
de a fi astăzi, aproape fără efort — așa cum s-a * " 
toran — în turul trei al Cupei cupelor).

...Campionatul nostru demonstrează tot mai mult 
teriu de selecție ol etapei care vine trebuie să fie 
(sau inexistenței) unei ambiții concrete în viața 
echipei...

în primul rind Dinamo. Echipa bucureșteană acuză din

că principalul cri- 
acela al existenței 
jucătorului sau a

Ioan CHIRILĂ

F.C. CONSTANTA 2(2)

CONSTANȚA, 11 (prin telefon).
Nefiind într-o zi prea bună, ba a- 

vînd chiar perioade în care a evo
luat destul de șters, echipa locală 
a reușit să obțină, totuși, o victorie 
clară și pe deplin meritată. Succesul 
constănțenilor s-a conturat încă din 
primele 30 de minute ale partidei, in
terval în care —. profitînd de accen
tul mult prea defensiv al replicii da
tă de oaspeți (lanul s-a instalat de 
la bun început în dispozitivul pro
priilor fundași centrali) — ei au do
minat cu autoritate, lufrid un avântaj 
decisiv de două goluri. Scorul a fost 
deschis, în min. 20, prin Mărculcscu 
care, preluînd direct pasa primită 
de la Tănase, a trimis din apropiere 
mingea în plasă printre picioarele 
lui Costaș, surprins de fază : 1—0. Opt 
minute mai tîrziu, la una din puți
nele acțiuni mai clare, mai bine lu
crate, de atac, ale gazdelor în acea
stă parte a meciului, inițiată pe par
tea dreaptă de către Tănase, Mărcu- 
lescu a șutat spre poartă, mingea s-a

Stadion U.T.A. ț teren bun : 
me foarte bună ; spectatori aproxi
mativ 10 009. A înscris : BROȘOV
SCHI (min. 15). Raport de cornere 
4—3. raportul șuturilor la poartă 
10—11 (pe spațiul porții (4—6).'^

U.T.A. : lorgulescu — EIRĂU. Ku- 
kla, POJONI, POPOVICI — Schepp, 
Broșovschi — Axente (min. 53 Tran- 
dafilon). Domide, Kun (min. 76 Ghi- 
ță). Sima.

„U“ CLUJ ■ Negru — Porațchi, 
PEXA, Hurloi, Cimpeanu — Matei, 
Mureșan — Bucur (min. 5 Soo), AN
CA. Coca. Barbu (min. 75 Fanea). 
A arbitrat EM. PAUNESCU (Vaslui) 

ajutat la linie de Gh. Io
nescu și Gh. Racz (ambii din Bra
șov).

Cartonașe galbene : Barbu
Trofeul Petschovschi 
La tineret-rezerve : 

Cluj 1—0 (1—0).

: 9.
U.T.A. — ,,U'

telefon).
trecută, pe Giulești, 
au avut două re

prize, diametral opuse. Ba, mai mult, 
evoluind acum pe teren propriu, dis
crepanța dintre maniera spectacu
loasă, cu o evidentă amprentă teh
nică dinainte de pauză și comporta
rea debusolată, lipsită de vlagă și si
guranță în repriza secundă, a fost 
mai flagrantă. De această dată, to
tuși, elevii lui Jurcă au reușit să 
iasă cu fața curată pentru că apără
torii au mai păstrat o brumă de lu
ciditate și decizie.

In min. 14 o bună centrare a Iul 
Domide ajunge la Broșovschi, care 
încearcă un voleu, execuția fiind însă 
ratată. Un minut mai tîrziu, o acți
une prelungită de atac a gazdelor în 
careul clujean : șutează pe rind Do
mide, Kun, Schepp, mingea ajunge 
în corner și de aici, repusă în joc, 
ajunge la Broșovschi care-si răscum
pără semiluftul anterior, trimițind. de 
Ia 20 m, balonul In plasa porții apă
rată de Negru : 1—0 pentru U.T.A. 
Arădenii, propulsați de gol, domină 
cu nonșalanță, acțiunile lor au u.rmă-

ARAP, 11 (prin
Ca și in etapa 

jucătorii arădeni

PRONOSPORT
Asa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la Concursul din 11 noiembrie 1973 
T. Dinamo — Steaua

II. Ranid — Sportul studențesc 2 
ni, C.F.R Cluj — F. C. Argeș . 1
TV. F. C. Constanța — Politehnica lași 1 ------- _ .. ----- ----- -------- x

2 
1 
1
1 
1

XIL Nitrâmonla F«g. — Progresul Buc. 1
x

V. C.S.M. Reșița — Poli Timișoara
VT. S.C. Baeău — Univ. Craiova 

tur. Jiul — A.S.A- Tg. Mureș 
VIU. Steagul roșu — Petrolul

IX. U. T. Arad — „U“ Cluj
X. Viitorul Vaslui — Gloria Buzău 

/ XT. Dinamo Slatina — Gaz metan

XIII. Corvinul — Olimnia S.M.
FOND DE PREMII : 462.680 lei

Plata premiilor se va face In capitală 
sncepînd din 16 noiembrie ptnft la 11 ia
nuarie 1974, far în țară începînd aproxi
mativ din 20 noiembrie pînă la 11 ia
nuarie 1074 inclusiv.

Stadion Jiul ; teren moale șl deni
velat ; timp frumos : spectatori a- 
proxlmativ 3,500. Au marcat : MUL
ȚESCU (min. 57, 67 șl 82) și ROSZ- 
NAI (min. 79). Raport de cornere : 
7—5. Raportul șuturilor la poartă : 
17—3 (pe spațiul porții : 19—2).

JIUL : I. Gabriel — NIȚU, Tonca, 
Georgescu, DODU — NAGHI, Stoc
ker — Roznai. MULȚESCU, Llbardi, 
Stoian (min, 53: Stoichiță).

A.S.A. : Nagel (min. 84 : Solyom) 
— Grigore, Kiss, Ispir, Czako — VA- 
RODI, Orza, Bolbni — Szekeli (min. 
62 : Hajnal), Mureșan, FAHCAȘ.

A arbitrat : N. PETRICEANU 
irir+irir> ajutat la linie de M. Hai- 
movlci și C. Iofciu (toți din București).

Cartonașe galbene : Llbardi și Stoc
ker.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve ; 1—0 (0—0)

PETROȘANI, 11 (prin telefon).
De foarte multă vreme spectatorii 

din Petroșani așteaptau o victorie 
categorică a echipei locale. Iată că, 
astăzi, In întîlnirea cu A.S.A. dorința 
le-a fost împlinită, atacanții de la 
Jiul înscriind patru goluri spectacu
loase ți obținînd, astfel, cel mai sub
stanțial scor realizat de la începutul 
acestui campionat. După primele mi
nute de joc, în care gazdele au do
minat cu autoritate ratînd 
ocazii de gol prin Roznai (min. 1 și 
5) partida s-a echilibrat ' j 
fiind lipsit de claritate și de faze de 
gol. Pînă la pauză asistăm la efortu
rile susținute ale atacanților forma
ției din Petroșani de a pătrunde în 
dispozitivul defensiv al oaspeților, 
bine organizat și sprijinit în perma
nență și de activitatea mijlocașilor.

La reluare aspectul jocului este 
cu totul altfel. Acum gazdele atacă 
cu insistență, combină simplu dar in
genios, devenind foarte periculoase 
la finalizare. Fundașii mureșeni, per
manent solicitați, cedează treptat, 
mai ales pe flancul sting unde Cza- 
ko este depășit cu regularitate. De 
altfel, toate acțiunile premergătoare 
înscrierilor golurilor s-au construit

două clare

dar jocul

VICTORIE CLARĂ A GAZDELOR
lovit de un adversar, iar Caraman a 
împins-o decis în poartă: 2—0.

La 0—2, cu spectrul înfrîngeri! în 
față, ieșenii s-au decis să iasă la 
atac, expediind In min. 30 primul 
lor șut — dar și acesta imprecis — 
spre poarta Iul Ștefănescu. Aspectul 
jocului devine, astfel, ceva mai echi
librat, dar nivelul său tehnic rămîne 
în continuare scăzut, greșelile indi
viduale, îndeosebi ta pase și pre
luări, abundînd de ambele părți.

Deși din punct de vedere calitativ 
nu s-a îmbunătățit nici după pauză 
într-o măsură care să satisfacă de
plin pretențiile publicului, jocul a 
devenit, totuși, mai animat și mai 
interesant. în timp ce oaspeții s-au 
mulțumit în continuare cu rare con
traatacuri, ușor anihilate de apăra
rea constânțeană (excepție făcind ac
țiunea din min. 58, cînd Lupulescu, 
nemarcat în centrul careului, nu a 
reușit să fructifice centrarea Iui 
Incze, trimițind mingea cu capul în 
brațele lui Ștefănescu), gazdele au

DlIPA PAUZA?
toarea schemă : centrări înalte de pe 
aripi pînă la Kuh și Domide, care 
trimit balonul cu capul înapoi, în a- 
fara suprafeței de pedeapsă, de unde 
Broșovschi încearcă șutul. Pentru va
riație Domide și Kun Încearcă ei 
înșiși să-l surprindă pe portarul Ne
gru, mingea ocolind de puțin poarta 
(min. 22 și 29). în min. 36, după un 
luft al lui Axente, Domide șutează 
în bară de unde mingea revine, no
rocos, în brațele lui Negru, aflat 
undeva în careul de 6 m.

In repriza secundă spectatorii 
asistă, uluițl și nemulțumiți. Ia 
„schimbarea Ia față" a formației fa
vorite. Aceasta nu mai poate să 
închege nici o acțiune periculoasă, 
jucătorii abia reușesc să trimită 
mingea Ia cîțiva metri de ei, nu se 
găsesc și nu se mai completează unul 
pe celălalt. Doar linia de fundași 
luptă cu baloane asvîrlite cit mai de
parte de buturile lui lorgulescu. Și 
universitarii clujeni au avut două 
ocazii de a înscrie în această parte 
a meciului. Astfel, Soo a executat o 
lovitură liberă de la aproximativ 
25 m, lorgulescu a fost prins pe pi
cior greșit, era cit pe-aici să nu 
poată reține balonul (în min. 72). în 
min. 73 Coca șutează din întoarcere, 
sub bara transversală și lorgulescu 
este obligat să trimită mingea în 
corner. Această repriză a fost foarte 
slabă, s-a desfășurat sub semnul 
chinului și neputinței. Ce se întîmplă 
cu arădenii după pauză ?

Paul SLAVESCU

CLUJ, 11 (prin telefon).
Ceferiștii au izbutit cea mai bună 

partidă din această toamnă, amin- 
tindu-ne de formația din anul trecut 
și asta în fața argeșenilor care au 
venit la Cluj după două mari și nete 
victorii (3—0 cu Steaua la București 
și 5—2 cu Politehnica Iași la Pitești), 
cu mari și îndreptățite pretenții. Dar 
inconstanța fotbalului nostru nu se 
dezminte și iată că F,C. Argeș, ce 
părea în formă de zile mari, a pier
dut la Cluj, fără drept de apel.

Meciul a debutat cu zece minute 
neclare, jocul nu s-a legat nici de 
o parte nici de alta, ambele echipe 
au strîns liniile aproape de centru, 
de unde multe ofsaiduri, pase greșite 
și „of“-uri în tribune. Ceferiștii, in 
vervă fizică deosebită, ca niciodată 
în această toamnă, cu doi fundași. 
Lupu și Szoke, foarte activi, cu un 
Boca inspirat, au controlat jocul, au 
dominat si au ratat prin Adam (min. 
15), Lupu (min. 21), M. Bretan (min.

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp 
admirabil ; spectatori aproximativ 
13 000. An marcat : MARCULESCU 
(min. 20), CARAMAN (min. 23). Ra
port de cornere : 7—4. Raportul șutu
rilor la poartă : 14—7 (pe spațiul por
ții : 5—2).

F. C. CONSTANȚA : Ștefănescu — 
Ghirea (min. 33 Bălosu). STOICA. 
ANTONESCU, Nistor — Constantines- 
cu, Vigu — Tănase (min. 75 Oprea), 
Caraman. MARCULESCU, LICĂ,

POLITEHNICA IAȘI : COSTAS — 
Micloș, STOICESCU, ROMILA I, Han- 
ceriuc — Romilă II. lanul — Ir.cze 
(min. 81 Spirea), Lupulescu, Simionaș 
(min. 72 Alloalel. Ciobanu.

A arbitrat AUREL DENTU *4**4, 
ajutat la linie de I. Dancu și AI. Gri- 
goroscu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 2—0 (0—0)

dominat din ce în ce mai insistent, 
punind deseori în real pericol poarta 
iui Costaș, ca urmare, îndeosebi, a 
acțiunilor inițiate pe partea stingă 
de către Lică, azi (n.r., ieri) în mare 
vervă de joc. Excelentele ocazii de 
gol ale constănțenilior din această 
ultimă parte a meciului — între care 
amintim șuturile lui Lică (min. 70, 
respins splendid de Costaș), Anto
nescu (min. 90, în bară) — n-au fost 
însă fructificate și astfel scorul fi
nal — care putea fi mai categoric — 
a rămas cel stabilit în prima repriză

Constantin FIRANESCU

itrgRDUL Ro;i| 3(2J
PETROLOL

]

Stadionul Tineretului ; 
timp frumos ; 
tiv 8 000. Au 
(min. 34 și 
Raport de 
șuturilor la 
porții 4—3).

STEAGUL
Hîrlab. _ ____ ..
Șerbănoiu, MATEESCU
Pescaru (min. 20 CAD AR), Gherghe- 
li, Gyorfi (min. 86 Iambor).

PETROLUL : Rămureanu — Gru
ber, ȚAPOREA, CRINGAȘU, Mure- 
șan — Eparu, CIUPITU — Ștefănes
cu, Pirvu (min. 72 Dincuță). Ange
lescu (min. 80 Cuperman), ,Zamfir.

A arbitrat C. PETREA *★★★*. a- 
jutat la linie de M. Cîțu și Gh. Mo- 
torga (toți din București).

Cartonașe galbene : Anghelini 
Țaporea.

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

teren bun; 
spectatori aproxima- 
marcat : MATEESCU 

88), ANGHEL (min. 43). 
cornere : 3—10. Raportul 
poartă 10—9 (pe spațiul

ROȘU î PURCARU — 
JENEI» Olteanu, Anghelini— 

------------------ ANGHEL,

Și

BRAȘOV, 11 (prin telefon).
A fost un meci de factură tehnică 

medie, dar deschis, și, pe alocuri, in
teresant. Steagul roșu a intrat pe 
teren stăpînită de grijile unei tn-

17) și Moga (min. 28) ocazii foarte 
bune de a deschide scorul. Piteștenii, 
mulțumiți parcă și cu un egal, joacă 
încet, lent, așteaptă mereu ca adver
sarul să greșească sau să ajungă pe 
picior greșit. Așa se explică faptul 
că au avut doar o singură ocazie și 
fază de poartă, în min. 33, _cîncj Ra
du, la o 
sprintat 
intrat în 
spirat și 
degajat.

La reluare, ceferiștii asediază pur 
și simplu, timp de 20 de minute, poar
ta lui Stan. Oaspeții se clatină, dar 
golul nu cade. Vișan (min. 48), M. 
Bretan (min. 48), Țegean (min. 49 și 
53) și Adam (min. 50) pierd ocazii cla
re șutind alături sau dîndu-i posibi
litatea lui Stan să se remarce prin 
frumoase robinsonade. Urmează șase 
cernere Ia poarta lui Stan ; asediul 
continuă. Și, în min. 54, cade și go
lul. Petrescu, infiltrat pe post de

pasă bună a lui Dobrin, a 
talonat de S. Bretan și a 
careu, dar Gadja a ieșit in- 
a blocat, iar S. Bretan a

pe această parte a terenului. După 
o situație rarisimă, irosită de Blbardi 
(min. 53) care a reluat afară cu 
poarta goală, în min. 57 scorul esto 
deschis : Roznai a centrat de pe par
tea dreaptă, Boloni a luEtat în careul 
mic și Mulțescu a trimis in plasă. 
In continuare inițiativa trece de par
tea minerilor, dezlănțuiți In dorința 
majorării scorului. Al doilea gol se 
înscrie în min. 67 după aceleași ti
pare. De data aceasta fundașul Nițu, 
avansat în atac, centrează la semi- 
Inălțime și Mulțescu, pe fază, trimite 
cu efect în plasă : 2—0. în min. 79 
asistăm la cea mai frumoasă acți
une construită din întreg meciul, pur
tată pe filiera Libardi-Mulțescu-Roz- 
nai, ultimul trimițind dintr-un unghi 
mort în colțul opus al porții lui 
Năgcl : 3—0. Scorul final este marcat 
tot de Mulțescu care, flancat de 
fundașii centrali, găsește culoarul pc 
unde să se strecoare și ajunge pri
mul în întîmpinarea mingii centrate 
de Stoichiță, pe care o trimite pen
tru a patra oară în plasa porții unei 
echipe descumpănite, lipsită, ce-i 
drept, de aportul a doi jucători de 
bază (Naghi și Pîslaru).

SUCCES MERITAT AL OASPEȚILOR

Gheorghe NERTEA

BACAU, 11 (prin telefon).
Partida de la Bacău a debutat 

spectaculos și cu frumoase per
spective pentru echipa locală. în 
min. 8 Florea a făcut o cursă spec
taculoasă pe extremă, a centrat la 
Vătafu și acesta a șutat violent 
spre poarta lui Manta. în traiecto
ria ei mingea a șters puțin coapsa 
lui Boc, suficient însă ca ca să 
poposească în plasă întrucât Manta 
s-a deplasat în partea opusă, acolo 
unde intuise că va nimeri șutul 
băcăuanului. Un. minut mai tîrziu, 
Hrițcu are o bună ocazie de a 
majora scorul dar balonul expediat 
de el cu putere s-a dus alături 
de țintă. A fost, credem, momen
tul cei mai important care ar fi 
hotărî t probabil soarta partidei. în 
următoarele minute de joc, craio- 
venii sesizează bine jocul confuz, 
nesigur, al apărării gazdelor și își 
încearcă șansele cu mingi în adîn- 
cime la Țarălungă, Marca și Bălan, 
expediate de Strîmbeanu, dar mai 
ales de acest neobosit șl talentat 
Bălăci, Egaiarea se produce în

Stadlon ,.23 August" : teren foarte bun ; timp însorit ; spectatori apro
ximativ 14.000. Au marcat : VATAFU (min. 8), MARCU (min. 15) BALAN 
(min. 35 și 58), ȚARALUNGA (min. 46). PANA (min. 71), MUNTEANU (mm. 
75). Raport de cornere : 13—6. Raportul șuturilor la poartă : 15—*0 (pe spațiul 
porții '^cAU î Ghiță — Margasoiu, Catargiu, Velicu, Băluță —
Hrițcu (min. 67 DUȚAN) — Pană, DEMBROVSCHI, Enescu (min. 50 Ml 
NU) Florsa

’ UNIVERSITATEA CRAIOVA : Manta — Niculescu Bădta. BOC Bemea- 
nu — Deselnlcu, Strtmbeanu, BĂLĂCI, ȚARALUNGA, UALAN, MARCU 
(min. 74 Kiss). _ „ , , __

A arbitrat C. DINULESCU iiirir, ajutat la tușe de P. Maximilian șl Fr. 
Coloși, toți din București. 

Cartonașe galbene : Desetalcu șl 
Trofeul Petschovschi : 9 
La tineret rezerve : 1—1 (1—®

min. 15 : Hrițcu a pierdut balonul 
la Bălăci, acesta îi pasează, din ca
reu lut Marcu, care înscrie 
drept de apel. Gazdele își pierd 
complet capul și intuiesc o în- 
frîngere de proporții. Dembrovschi 
face eforturi dar cei din față nu 
prea îl înțeleg și, astfel, Universi
tatea joacă lejer, fără complexe, 
ca la ea acasă, creîndu-și și alte 
situații de. marcare. Peste 10 minu
te, același Hrițcu greșește Ia Țară
lungă ; Velicu încearcă să-l depo
sedeze, îl dezechilibrează chiar, dar

• Vătafu, 
MUNTEA-

Mimteanu

fără

resping, prin Octavian Ionescu, încă unul din atacurile Rapidului.Studenții (tricouri vărgate)

arbitrul C. Dinulcscu apreciază co
rect legea avantajului și „șeptarul" 
craiovean îi pasează lui Bălan, 
care nu iartă : 2—1. Tribunele tac, 
suferă, dar au tăria să aplaude 
pe craioveni care joacă simplu, 
direct pe poartă. Urmează golurile 
trei și patru (autori Țară'ungă 
min. 46 și Bălan min. 58). Se pă
rea că vom înregistra scorul eta
pei, dar, ca urmare a două schim
bări inspirate (de ce așa de tîr
ziu ?). Duțan. în lacul lui Hrițcu 
și Munteanu în locul lui Enescu, 
jocul băcăuanilor capătă nerv, 
cursivitate ; și tribunele se încăl
zesc la golurile marcate de Pană 
(min. 71) ți la cel al lui Munteanu 
(min. 75), cel mal frumos gol al 
partidei.

Victoria oaspeților a apărut ca 
meritată. Păcat că partida a avut 
un epilog nedorit: un gest nesă
buit, al unui huligan, crre a arun
cat o sticlă în teren. Organele de 
ordine însă l-au predat miliției, 
pentru a-și primi pedeapsa meri
tată.

Stelian TRANDAFIRESCU

STEAUA - DINAMO
(Urmare din pag 1)

RAPID
SP.STUDENTESC 1(1)

Circa 60 000 de spectatori au 
luat loc, ieri, în tribunele stadionu
lui „23 August" cu speranța că ul
timul cuplaj interbucureștean al se
zonului le va oferi multe momente 
de fotbal bun, spectaculos, așa cum 
s-a întîmplat de atîtea Și atîtea ori 
atunci cînd divizionarele A din Ca
pitală au jucat între ele. 
dintre meciuri însă, 
gramului, n-a satisfăcut 
mjcă măsură. Pentru că 
lea, ingenios concepute, 
nasc șuturile frumoase 
imparabile, au fost destul de rare, 
mult prea rare în raport cu posibi
litățile reale ale celor două echipe. 
A trebuit să așteptăm o jumătate 
de repriză (min. 23) pînă cînd pe 
gazonul stadionului a fost 
nată“ prima fază de acest fel. 
aparținut jucătorilor rapidiști 
mitriu—M. Stelian—Dumitriu, 
Năsturescu apărat spectaculos 
Suciu). .Replica" studenților a 
nat-o, trei mințite mai tîrziu, 
Constantin, care a reluat, cu capul, 
din 6—8 m, mingea ștergînd bara 
orizontală ! Abia de acum încolo 
„evenimentele" din cele două care
uri se vor precipita. Rapidul s-a 
aflat pe punctul de a deschide sco-

Primul 
uvertura11 pro- 

decît într-to 
fazele ace
dia care se 
și golurile

„dese- 
Ea a 
(Du- 

șut 
de 

sem- 
Ion

STADIONUL „23 August" ; teren ușor alunecos ; timp frumos : spec
tatori, peste 50 000. A marcat: CIOCÎRLAN (min. 42). Raportul de cornere: 
15—2 ; Raportul șuturilor la poartă : 17—12 (pe spațiul porții : 8—3).

RAPID : Răducanu — POP, Angelescu, M. Florin, Niță — RÎȘNIȚA, 
M. Stelian — Năsturescu, DUMJTBIU îl (min. 44 : Savu), Neagu. Petreanu 
(min. 71 Bartales).

SPORTUL STUDENȚESC : SUCIU — tAnăSESCU, Cazan, GRIGORE, 
M^iea — ciocîrlan, o. ionescu — i.eșeanu, Chihaia, I. Constantin, Lucaci 
(min. 57 Cassai).

A arbitrat : VICTOR PĂDUREANU 4**44. la tușe : George Dragomir 
și Ștefan Lazăr, toți din București.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve ; 1—2 (0—1)

rul în min. 35 (»cap“ al lui Neagu, 
în brațele lui Suciu) și 37, cind Du- 
mitriu II a șutat puternic, dintr-o 
poziție excelentă. în bara orizonta
lă ! Și cînd toată lumea vedea ba
lonul în plasa porții studenților, 
iată că, surprinzător, în ultimele 
minute ale reprizei, Sportul studen
țesc își încearcă... norocul pe stin
gă apărării rapidiste, care acordă 
două cornere consecutive. Le exe
cută Lucaci. La al doilea, Răducanu 
iese din poartă, nu ajunge la min
ge, apărătorii Rapidului ezită și 
Ciocîrlan, ajuns la circa 14—15 ni 
de poarta feroviarilor, șutează pre
cis, deschizind scorul.

Repriza secundă a aparținut în 
întregime Rapidului (9 cornere, 11 
șuturi spre poarta studenților, față

Unii cu cornerele, alții cu golurile!
treceri care, aparent ușoară, trebuia, 
cu atît mai mult, cîștigată. Ploiește- 
nii, într-o formulă de echipă cu tot 
mai puține nume cunoscute și. oare
cum complexați de poziția din cla
sament, porneau pur și simplu su
grumați de emoție, ca înaintea unui 
debut divizionar. în aceste condiții, 
partida a avut un început incert, con
fuz și fără prea multe acțiuni dc 
poartă. Gazdele au avut, explicabil, 
la Început, mai 
Impus în j’ 
nului și, după 
au dominat cu
cîteva situații favorabile de gol. O- 
bligați Ia defensivă, ploieștenii s-au 
apărat cu exactitate, a.u încercat, 
chiar, să contraatace pe aripa dreap
tă, acolo unde debutantul Ștefănescu 
i-a făcut clipe grele lui Anghelini. 
Și ploieștenii au sperat, cu scurgerea 
timpului, în menținerea egalității de 
pe tabela de marcaj. In min. 34, însă, 
iluziile oaspeților sc spulberă și vi
sul unui meci egal începe să capete 
conturul unei înfrîngeri, căci Mate
escu profită de o greșeală a apărării 
imediate si înscrie plasat : 1—9. Un 
minut măi tîrziu, egaiarea plutește

i de 
au avut, explicabil, 
mult inițiativa, s-au 

impus în jocul de la mijlocul tere- 
-• primul sfert de oră,

autoritate, creîndu-și

în aer, dar, pe rind, Zamfir și An
gelescu ezită în fața unor excelente 
situații de gol. Brașovenii revin în 
atac și, după o suită de ocazii bune, 
Anghel majorează scorul, cu două mi
nute înainte de finalul primei reprize.

Partea a doua a jocului este, în 
ansamblu, mult mai echilibrată. Pe
trolul se arată mai mult în atac, ca 
urmare a activității mai laborioase a 
liniei sale mediane. Pirvu, Zamfir șl 
Eparu se găsesc' în poziții favorabile 
de a înscrie, dar lipsa de hotărîre și 
imprecizia îi împiedică să finalizeze. 
Ofensiva oaspeților se impune trep
tat, către finalul partidei, cînd for
mația antrenată de M. Dridea des
fășoară un fotbal bun, domină, chiar, 
și obține un raport de cornere favo
rabil, la un morrient dat : 10—2 !, dar 
nu înscrie golul care ar fi putut răs
plăti eforturile colective. Vor înscrie, 
în schimb, tot gazdele, rotunjind sco
rul unei victorii muncite și meritate, 
prin Mateescu, care a reluat în pla
să mingea revenită din bara trans
versală, la o lovitură liberă execu
tată de Anghel.

de numai 4 expedieri la poarta lui 
Răducanu). Giuleștenii au atacat 
neîntrerupt, dar haotic, fără forță 
și, îndeosebi, fără luciditatea nece
sară străpungerii unei apărări aglo
merate (Sportul studențesc s-a a- 
părat cu întreaga echipă) din rîn- 
dul căreia s-a detașat Suciu prin 
cîteva intervenții spectaculoase. In 
min. 66, cînd golul părea inevitabil, 
același Suciu a întins un picior 
salvator șl tabela de marcaj a ră
mas, în continuare, nemodificată. 
Pe îndrăzneți (ne referim la Suciu, 
desigur) îi ajută și norocul. Pentru 
că numai bara se mai putea opune 
egalărji, în penultimul minut de 
joc, cînd ambele echipe se aflau 
masate în careul studenților.

Putea fi, deci, 1—1, Dar putea fi, 
la fel de bine, și 2—0 pentru stu- 
denți (Cassai ratind, în min. 85, un 
gol gata făcut, la singurul contra
atac periculos al echipei sale din 
repriza secundă).

Meciul s-a încheiat însă cu victo
ria la limită a echipei antrenată de 
Angelo Niculescu și Ion Voica, deși 
Rapidul a dominat mai mult, meri- 
tînd un rezultat de egalitate.

Laurențiu DUMITRESCU

biciunile fizico-psihice, iar tuturor 
celor din tribune următorul adevăr 
dureros: n-avem în fotbalul nos
tru, la ora actuală, o echipă în 
stare să repete, la 3—4 zile distan
ță, o evoluție intr-adevăr valoroa
să.

Spre meritul ei, Steaua și-a vă
zut, în continuare, de joc : a ieșit 
„curat" din defensivă, s-a desfă
șurat în evantai, cu mingi trimise 
spre aripi, dar, pentru a-și pune 
adversarul pe contre-pied, a alter
nat, adeseori, și cu baloane expe
diate în adîncime la vîrful central, 
Năstase, bătăios și inspirat în pri
ma repriză. întreg jocul. însă, îl 
dirija „căpitanul" Dumitru, cău
tat, oriunde, de aproape toți coe
chipierii. Sigură pe ea în această 
partidă, Steaua nu s-a descumpă
nit nici în momentul în care îl 
pierdea pe Iordănescu (la un fault 
de joc, în min. 26) și dacă arbi
trul ar fi sancționat, în min. 35, 
atacul neregulamentar, efectuat. în 
careu, de Cheran asupra lui Rădu
canu, poate eă echipa lui Constan
tin ar.fi pășit, la pauză, spre ca
bine, cu un avantaj mai substan
țial pe tabelă. Conducătorul întîl- 
nirii mai greșise de două ori în 
această primă parte a jocului, flu- 
ierînd cu întîrziere un fault în „ca
reul mic" asupra lui Iordache 
(min. 31) și o poziție afară din joc 
a lui Năstase.

Pauza nu i-a putut reconforta, 
firește, pe dinamoviștî în măsura 
dorită, în așa fel ineît replica lor 
să pună, realmente, probleme fot
baliștilor de la Steaua. Se vădea 
după Dinu, cel obișnuit să „tragă” 
de el, care, conștient că nu mai 
poate reține balonul, 
proape stereotip, 
întîmplare ; oboseala 
lor o 
rămas 
doua, 
tentau 
nimic nu mergea la echipa lui Nelu 
Nunweiller care, în min. 50. la gafa 
lui G. Sandu (minge dată defec
tuos acasă) și-a pus mîinile la 
ochi să nu vadă. Doar 4 minute mai 
tîrziu, totul avea să se limpezeas
că, întrucît, în acel minut 54, Pan- 
tea „avea să pătrundă în careu și 
să șuteze, cu sete, sub bară, în pla
să, înlăturînd, astfel orice urmă de 
suspense...

folosea, a- 
pasa lungă la... 

dinamoViști- 
dezvăiuia și R. Nunweiller, 
mai tot timpul în linia a 
el, pe care, de regulă, îl 
infiltrările în atac. Aproape

UN DRAW NEAȘTEPTAT• ••

Mihai IONESCU

C.S.M. REȘIȚA 2(1)
POLI TIMIȘOARA 2(0)

vîrf dreapta șutează violent din mar
ginea careului, Oltcanu plonjează și 
lovește cu cotul mingea, care se în
dreaptă spre poartă, și arbitrul Gri- 
gore Bîrsan dictează, fără nici o ezi
tare. „11 m". Adam transformă: 1—0. 
După atîtea mari ratări și tot atîtea 
mari emoții, argeșenii au apoi o sla
bă zvîcnlre. Troi și Radu au încer
cat să sprinteze, dar n-au obținut de- 
cît două lovituri de colț. Organizarea 
jocului la mijlocul terenului este 
slabă, iar travaliul ceferiștilor dez
echilibrează formația oaspe. Olteanu 
degajează mereu în tribune și are și 
un gest nesportiv față de spectatori. 
Dominarea gazdelor se concretizează 
în min. 67, printr-un nou gol : Adam, 
excelent deschis în jumătatea de te
ren adversă, se lansează într-o cursă, 
îl fentează de două ori pc Vlad, ră- 
mine singur în careu, și înscrie pc 
lingă Stan : 2—0. Meciul e jucat. Sin
gurul șut pe poartă din această re
priză, al argeșenilor, îl reușește Do-

Stadion C.F.R., ; teren bun ; timp 
frumos, puțin rece ; spectatori circa 
8 000. A marcat : ADAM (min. 54 — 
din 11 m și 67). Raport de cornere 
10—3. Raportul șuturilor la poartă 
23—9 (pe spațiul porții 13—5).

C.F.R. : Gadja — LUPU, Dragomir, 
S. Bretan, SZOKE — M. Bretan, 
BOCA, — Moga (min. 46, Țegean), 
ADAM. Vișan, Petrescu.

F. C. ARGEȘ : STAN — Pigulea 
(min. 86 Cîrstea), Olteanu, VLAD, 
Ivan — MUSTAȚEA, Prepurgel (min. 
78 Burcea) — Troi. Radu, Dobrin, 
Jercan.

A arbitrat GR. BÎRSAN (Galați) 
4**44- ajutat la tușă de Tudorel 
Leca (Brăila) și Teodor Trofin (Ga
lați).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 2—2 (1—1)

res-brin, în min. 88, cînd Gadja 
pinge și Szoke acordă corner.

O victorie frumoasă, clară, 
partea formației care a practicat 
fotbal total. F.C. Argeș, echipa
zece jucători plus Dobrin a pierdut 
pentru că a înțeles să joace fără tru
dă, doar cu fente, talent și fantezie.

V. CACOVEANU

de 
un 
cu

REȘIȚA, 11 (prin telefon).
în general jocul este confuz la în

ceput. Nici o acțiune nu se încheagă. 
Totul se sfîrșește după o pașă sau 
două. De-abia în min. 16, notăm 
primul șut al meciului, autor timi
șoreanul Schioipu. Și tot așa, mingea 
se perindă de la o poartă la alta, fot
balul fiind absent. C.S.M. atacă în 
special 
pentru 
șan și 
scunzi.
nu sp
în atacul reșițean. Se simțea nevoia 
Iui Nestorovici, dar acesta avea să 
intre abia după pauză. Dar așa, cum 
este fotbalul, neprevăzutul se petrece 
în min. 34 : Voinea centrează de pe 
stingă la Pușcaș și omul cel mai 
scund din atacul echipei lui Rein
hard se înalță peste uriașii din fața 
sa și înscrie cu capul ! Golul a in
tervenit intr-un moment de acalmie. 
Politehnica se arată ușor superioară 
în teren, pasează mai bine. La re- 
șițeni, Beldeanu este un adevărat 
cărăuș, dar cursele sale de-a lungul 
terenului sfirșesc, de regulă, cu o 
pasă la adversar. Minutul 44 aduce 
o triplă ocazie de gol pentru oaspeți 
evitată fie de intervenția fundașilor, 
fie de imprecizia lui Șchiopu.

Și după pauză, jocul păstrează a- 
celași caracter puțin interesant; 
pînă în min. 67, cînd Nestorovici, în 
sfirșit introdus în teren, ridică sco
rul reluînd în plasă o minge respin
să de Jivan la o centrare a Iui Flo
rea. Dar, pe neașteptate, Bungău re
duce scorul (min. 72) reluînd în 
plasă, cu capul, o lovitură liberă exe
cutată de Mioc. Din acest moment 
jocul se îndîrjește, devine altul. Min
gea se plimbă mult mai iute, lupta 
pentru balon este mult mai fierbinte.

cu mingi înalte, pradă ușoară 
uriașul Jivan, pentru Păitini- 
Arnăutu cu foarte puțin mai 
Voinea este șters, D. Popescu 
vede, nimeni nu construiește

Stadion Valea Domanului : teren 
bun : timp splendid : spectatori apro
ximativ 16 090. Au marcat : PUȘCAȘ 
(min. 34), NESTOROVICI (min. 67), 
BUNGĂU (min. 72), DAȘCU (min. 86). 
Raport de cornere : 10—2 ; Raportul 
șuturilor la poartă : 12—13 (pe spa
țiul porții ; 9—8).

C.S.M. : ilieș — OLOGEANU. GEOR- 
GEVICI, — _ . . -------------
Beldeanu
Popescu (min. 55 : NESTOROVICI), 
Florea.

POLITEHNICA i Jivan — Mtoc, 
PĂLTINIȘAN, Arnăutu, Popa — Lața, 
Surdan, Șchiopu (min. 46 : COVAL- 
CIC) — Floareș (min. 61 : Pirvu), Daș
cu, BUNGĂU.

A arbitrat : OTTO ANDERCO (Satu 
Mare) ajutat la linie de V.
Trifu (Baia Mare) și V. Catană (Că
rei).

Cartonașe galbene ; Lața, Nestoro
vici. Atodiresei.

Trofeul Petschovschi ț 8.
La tineret-rezerve : 2—0 (2—0)

Kiss, Rednic — PUȘCAȘ.
— Atodiresel. Voinea, D.

In. min. 75, Nestorovici trimite din 
nou balonul in poartă, dar arbitrul 
nu validează golul, datorită poziției 
de ofsaid (după cum avea să ne de
clare după meci) semnalată de tușie- 
rul Catană. După părerea noastră, în 
momentul centrării lui Atodiresei. 
Nestorovici nu se afla în poziție de 
ofsaid, și, in al doilea rind. mingea 
i-a revenit de la portarul Jivan. Ur
mează un sfert de oră foarte Înfocat, 
Dașcu reușește egaiarea (min. 80) re- 
Iuînd o centrare a lui Bungău. 
Cartonașele galbene încep să se vadă 
tot mai des (mai întîi Nestorovici, 
apoi Lața și Atodiresei, dar credem 
că și Arnăutu merita aceeași sancți
une pentru că l-a fugărit în văzul 
unui stadion întreg pe Atodiresei, și 
nu a fost temperat decît de același 
tușier Catană). Minutele de sfîrsjt se 
scurgeau, publicul 11 socotește vino
vat pe arbitru pentru punctul pier
dut pe teren propriu de re.șițeni, dar 
realitatea este că aceștia âu jucat 
slab.

Mircea TUDORAN
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LA MONTREAL SE INTENSIFICA PREGĂTIRILE
LA STOCKHOLM OLIMPICE 1976PENTRU JOCURILE

CÎȘIIGAT PROBA DE DUBLUCUPLUL NĂSTASE — CONNORS A

ÎN FINALA DE

trecut cu 6—4, 3—6, 6—1 pe olandezul 
Tom Okker.

In semifinalele probei de dublu, 
Ilie Năstase și Jimmy Connors au 
eliminat pe Okker și Riessen, care, 
după ce au pierdut primul set (5—7). 
au abandonat. In finală, perechea 
Năstase-C'onnors a întîlnit cuplul Bob 
Carmichael — Freiv McMillan, învin
gător cu 4—6, 6—3, 7—5 în partida 
cu Haroon Rahim-Barry Phillips
Moore. Rezultatul finalei de du
blu : Năstase, Connors — Car
michael, McMillan 6—3, 6—7, 6—2.

a apărut, a- 
primul buletin 

de

GORMAN L-A ÎNVINS PE BORG

STOCKHOLM, 11. — ' Turneul in
ternațional de tenis pe teren acope
rit de la Stockholm, contînd pentru 
categoria A în circuitul Marelui Pre- 
miu-F.I.L.T., s-a încheiat cu o finală 
dramatică. Tînărul jucător suedez 
Bjorn Borg (17 ani și jumătate) a 
fost opus americanului Tom Gorman. 
Partida a fost decisă doar prin tie
break, în ultimul set, Gorman adju- 
decîndu-și victoria cu 6—3, 4—6, 7—6! 
In semifinale, Borg eliminase cu 
4—6, 6—3, 7—6 pe Jimmy Connors 
(S.U.A.), în timp ce Gorman l-a în-

La Montreal 
cum citeva zile, 
informativ editat de Comitetul 
organizare a Jocurilor Olimpice de 
vară, ce vor avea loc în acest oraș 
în anul 1976. în paginile buletinu
lui sînt inserate știri despre vizita 
în orașul viitoarei Olimpiade a unor 
personalități sportive marcante, in
formații cu privire la construcția și 
amenajarea bazelor sportive olim
pice.

După cum se știe, cu cîteva luni 
în urmă au început lucrările Com
plexului olimpic de Ia „Maison

meciul

LUCRĂRI
ALE FORURILOR

SPORTIVE
INTERNAȚIONALE
ZURICH, 11 (Agerpres). — Fe

derația Internațională de bob a dat 
publicității datele de desfășurare 
ale principalelor competiții 
anul 1974.

Campionatele mondiale se

Fază din
ților, Roth, este 
și proaspătul atacant Tone, ambii de la Dinamo, se luptă pentru puc.

Dinamo — S.C. Miercurea 
din nou pus la încercare.

Ciuc, în care portarul oaspe- 
In fața lui, fundașul Florian

(Urmare din pag l)

IN DIVIZIA DE HOCHEI

VICTORII SCONTATE,
DAR LA CAPĂTUL

INTERESANTE
Jocurile retur ale etapei a doua 

1 Diviziei de hochei s-au caracte
rizat, ca și cele desfășurate cu o 
seară înainte, prin ambiția și spi
ritul de luptă ce au animat echi
pele. Deși au avut aspecte diferite 
meciurile au fost 
mul prin replica 
Lor, al doilea prin frumusețile aces
tui joc dezvăluite 
sie dinamoviștilor. După cum 
vede, noua formulă de campionat 
își dezvăluie tot mai mult virtu
țile, transformînd întrecerea hoche- 
istică națională într-o veritabilă 
competiție.

Și acum, obișnuitele noastre ad
notări la meciurile de aseară.

interesante. Pri- 
dîrză a gălățeni-

de multe acțiuni 
se

STEAUA—DUNĂREA GALAȚI
6—2 (3—0, 2—2, 1—0)

După experiența de sîmbătă, de
ținătorii Cupei au dorit să se pună 
la adăpost de orice surpriză, înce- 
pind jocul foarte serios și în plină 
forță. Ei i-au supus 
unei dominări aspre, 
a formației militare 
Szabo-Hcrghelegiu) s-a 
nou într-o excelentă dispoziție de 
joc, fiind susținută cu brio de 
acest neobosit fundaș Varga, care 
trăiește — se pare — a doua sa 
tinerețe sportivă. Și „tripleta" se
cundă a militarilor (Nistor-Keme- 
nesy-Curelaru) bine secundată de 
Ioniță a stăpînit gheața, astfel că 
reprțza întîi s-a desfășurat aproape 
tot timpul în treimea de apărare 
a oaspeților. Kemenesy, iar apoi 
Szabo (de două ori) au adus scorul 
la 3—0 în favoarea gazdelor, lă- 
sînd impresia că bucureștenii îl vor 
majora în continuare.

Dar, gălățenii au reușit să se 
/ mobilizeze în repriza secundă, echi- 

librînd în bună măsură situația din 
teren. Două contraatacuri rapide 
s-au încheiat cu goluri semnate de 
Ciobotaru și Olenici. în acest mo-

pe gălățeni 
Prima linie 
(Gheorghiu- 

aflat din

CAMPIONATELE
(Urmare din pag t)

ghiu (Steaua) contestă nota lui Gh. 
Păunescu (Dinamo). Ambii antre
nori ignoră prevederea (sau nu o 
cunosc) care stipulează dreptul 
contestării doar a notei gimnastului 
pe care îl antrenezi. Urmează lungi 
și anevoioase tratative,, timp în 
care fiecare din cele două părți își 
modifică — în spiritul regulamen
tului — contestațiile. Steaua ame
nință cu retragerea de la festivita
tea de premiere. După deliberarea 
juriului, care consemnează 'rezulta
tele brigăzii de arbitraj, festivita
tea de premiere are loc în... ab
sența celor doi finaliști de la 
Steaua, care sînt retrași din sală 
de antrenorul Gheorghiu. Un gest 
care — chiar dacă ar fi motivat de 
o greșeală flagrantă de arbitraj — 
nu este cu nimic justificat și nu e 
în concordanță cu comportarea ma
nierată a echipei Steaua în cpn- 
curs, echipă distinsă cu o diplomă 
specială pentru ireproșabila sa ți
nută din primele două zile ale în
trecerii. Criticăm, de asemenea,

ment (min. 30) antrenorul Czaka îl 
înlocuiește în poartă pe Morar cu 
titularul Netedu. Acesta din urmă 
respinge atacuri foarte periculoase 
ale gălățenilor, după care Ioni(ă> 
printr-o foarte 
personală, ridică scorul

frumoasă acțiune 
la 4—2. 

Este minutul 32 și peste alte 5 mi
nute meciul este practic jucat, cînd 
Nistor înscrie printr-un șut-lift de 
toată frumusețea, peste plonjonul, 
țînărului. portar gălățean Huțan. în 
ultima repriză echilibrul se menți
ne parțial. Steaua dominînd ste
ril, iar Dunărea contraatacînd rar și 
fără vigoarea din repriza a doua. 
Cu puțin înaintea fluierului final, 
Varga pecetluiește scorul printr-un 
șut bombă de la linia albastră, cu 
care, ne-a reamintit marile sale 
zile de altădată.

Au arbitrat lin meci desfășurat 
în limitele sportivități G. Tașnadi 
și A. Balint (Miercurea Ciuc).
DINAMO — S.C. MIERCUREA 

CIUC 11-1 (4—0. 4—1, 3—0)
în fața unor tribune... arhipline !

— se terminase cuplajul de fotbal
— partida a debutat neașteptat de 
strîns, oaspeții fiind puternic încu
rajați de suporterii.. Stelei. A fost 
însă doar un1 foc de paie, pentru 
că Tureanu (și ieri cel mai bun 
om al dinamoviștilor) a înscris 
două goluri la un interval de 14 
secunde și meciul a intrat în stă- 
pînirea totală a campionilor, care, 
în deosebită dispoziție de joc, au 
obținut o victorie categorică, 
scriind 
urma 
viteză

în
ghițiri spectaculoase în 

unor acțiuni în mare 
viteză ri purtînd pecetea fanteziei. 
Autorii •golurilor : Tureanu (3). Gh. 
Iluțanu (2), Moiș, Bandaș. Tone, 
Pană, Axinte și Florescu, respectiv 
Gali. Au arbitrat bine Gh. Mure- 
șeanu și C. Ștefănescu (București).

tul pe atac, jucîndu-și ultima șan
să. Ei reușesc în min. 72 un atac 
supranumeric (cu Aguirre interca
lat). Balonul ajunge la aripa Be- 
tranne. care lasă impresia că va 
intra în spațiul de țintă al româ
nilor. El este, însă, blocat ferm, 
simultan de Nica și Durbac, care 
îl împiedică regulamentar să culce 
balonul. Betranne cade pe spate 
îmbrățișat de cei doi jucători ro
mâni, care păstrează balonul. Dar, 
spre stupoarea generală, arbitrul 
d’Arcy acordă încercare, în CLIPA 
ÎN CARE BETRANNE, FARA BA
LON, ALUNECA PE PAMÎNT.

Iată detaliat acest moment al în
cercării franceze. Aceasta se petre
cea cu 8 minute înainte de sfîrșitul 
meciului. Un moment dificil, care 
a tăiat, parcă, aripile echipei noas
tre, descurajată în speranțele ei 
legitime de a obține o victorie de 
mare prestigiu pe care, cum sem
nalam și la început, ar fi merita
t-o cu prisosință...

Pe scurt, principalele secvențe ale 
întîlnirii.

în min. 1 are loc primul atac 
românesc, prima grămadă pe care 
o cîștigărn. Nicolescu șutează, dar 
este contrat de Komeu și france
zii salvează o situație critică.

Jocul se mută cu rapiditate de 
pe o parte pe alta. Rugbyștii ro
mâni nu sînt cu nimic mai prejos 
decît adversarii lor. Ei nu cedează 
inițiativa, nici în tușe, nici în gră
mezi. Totuși, în min. 23. Romeu 
reușește — după o grămadă la 
30 m de buturile noastre — să 
fructifice un balon de la Barrau 
și să-1 trimită, printr-un drop. în
tre bare.

în continuare, beneficiem de 
citeva situații favorabile, printre 
care o lovitură de pedeapsă (min. 
29) pe care Durbac o ratează, după 
un balon jucat la pămînt de Ro
meu. în min. 40. o altă lovitură 
de pedeapsă pentru noi. dar Dur
bac trimite în tușe, aproape de 
ținta francezilor. Se poate spune 
că în repriza I, românii, deși au 
jucat împotriva vintului, au răs
puns perfect jocului francezilor, 
sugrumînd încă din fașă, orice ac
țiune a adversarilor.

La reluare, avem avantajul vîn- 
tului, care nu este de neglijat.

Durbac și Dragomirescu folosesc 
lovituri lungi de picior, prin 
care cîștigărn teren apreciabil și ne 
menținem în jumătatea de spațiu 
advers. în min. 45 are loc o gră-

Doi dintre jucătorii noștri 
liniile dinapoi care au sprijinit 

mult pachetul de înaintași: 
Dragomirescu și Nicolescu

madă în fața buturilor franceze 
cînd este sancționat un talonaj ne
reglementar al lui Benesis. Lovitu
ra de pedeapsă este transformată 
de Durbac.

în continuare jocul nu 
schimbă. Dimpotrivă, francezii trec 
cu mare greutate de centrul tere
nului. Un atac excelent al lui 
Postolache, în mare vervă, ajunge 
foarte aproape de ținta adversă, 
cînd este acroșat. Și un atac fran
cez rămîne fără rezultat, prin in
tervenția promptă, de ultim mo
ment, a lui Durbac. în min. 56 
are loc o grămadă la 5 m de bu
turile franceze. Adversarii noștri 
sînt surprinși în ofsaid și de la 
10 m Durbac transformă lovitura 
de pedeapsă. După 
jucăm în continuare 
plomb, acționăm prin 
Pop, dar nu reușim să concreti
zăm. în min. 60 Dragomirescu are 
o frumoasă inițiativă, care se sol
dează cu un șut lung. Delaigue îl 
oprește printr-un „mark". în min. 
61 Aguirre ratează o lovitură de 
pedeapsă. în min. 64 Mateescu

Vaier» CHIOSE 
Vladimir MORARII

DE GIMNASTICĂ
gesturile și modul în care Liviu 
Mazilu a primit medalia de bronz, 
el fiind autorul unor manifestări 
nepernaise de înfumurare și vede
tism, care vor trebui să facă o- 
biectul unei analize la clubul Di
namo București.

în continuare, Ia celelalte apa
rate, victorii scontate ale Iui Dan 
Grecu (la paralele) și Constantin 
Petrescu (la bară). Publicul a fost 
surprins oarecum de abandonul Iui 
Dan Grecu la bară fixă, aparat Ia 
care el avea șanse la locul I.

Iată primii trei clasați în fina
lele pe aparate : sol — Dan Grecu 
18.350, Radu Branea 18,225, Gheor- 
ghe Păunescu 18,075 ; cal — Ște
fan Gali 18,575, Grecu 18,450, Mir
cea Gheorghiu 18,325 ; inele — 
Grecu 19,00, Minai Borș 18,650, 
Gheorghiu 18,150 ; sărituri — 
— Gheorghe Păunescu 
Gheorghiu 18,200, Liviu 
18,175 ; paralele — Grecu 
Gheorghiu 18,375, Constantin Pe
trescu 18,050 ; bară — Petrescu 
18,450, Gheorghe Iușan 18,075, 
Gheorghiu 17,850.

18,350, 
Mazilu
18,775,

este sancționat,- chipurile, pentru 
întîrzierea introducerii balonu
lui în grămadă, dar Romeu ratea
ză lovitura de pedeapsă. Vine apoi 
momentul furiei franceze și al 
încercării dubioase a Iui Betranne, 
care pecetluiește și soarta meciu
lui și scorul. După această ac
țiune. Constantin are o altă acțiu
ne foarte periculoasă, aproape de 
buturile franceze, dar crispat, face 
un „înainte"...

Cîteva opinii exprimate imediat 
după meci :

• HENRY GATINEAU, re
dactor de rugby la „Midi Olym- 
pique" : „Francezii au obținut o 
victorie cu care, în orice caz, nu 
se pot mindri, pentru că ea este 
pătată de o încercare nevalabilă, 
BETRANNE NEATINGÎND BALO
NUL DE PĂMÎNT".

• PETRE COSMĂNESCU : „Sînt 
satisfăcut de jocul băieților noștri, 
de comportarea lor. Puteam cîștiga, 
dar arbitrul ne-a fost un adversar 
mai puternic decît echipa Fran
ței..."

• JEAN ONCESCU, vicepreșe
dinte al F. R. Rugby : „Am de
monstrat că avem la ora actuală 
o echipă superioară anilor trecuți, 
cu o bună legătură între comparti
mente. Putem fi considerați cîș- 
tigătorii morali ai partidei, deoa
rece încercarea lui Betranne 
a fost valabilă".

neuve“. Se conturează profilul pisci
nei olimpice care va avea lungi
mea clasică de 50 m și o adîncime 
uniformă de 2,00 m. Capacitatea tri
bunelor va fi de 9 000 de locuri. 
Pentru concursurile de natație și 
polo pe apă vor fi construite alte 
patru bazine. „Forumul" din Mont
real (18 000 de locuri), unde se des
fășoară de obicei meciuri de hochei 
pe gheață,' va fi reamenajat pentru 
a găzdui în timpul Olimpiadei con
cursul de gimnastică, turneul de 
box, finalele competițiilor de bas
chet și volei.

La turneele de baschet vor lua 
parte 12 echipe masculine șl 6 
echipe feminine. în competiția mas
culină se vor califica primele trei 
clasate la Olimpiada de la Miin- 
chen, primele trei clasate la un 
turneu preolimpic ce va avea loc 
intr-un oraș canadian, cite o echipă 
din America de Sud și Centrală, 
Asia, Europa, Africa, Oceania și 
selecționata Canadei, ca țară orga
nizatoare. La turneul feminin vor 
participa primele trei clasate în 
Campionatul mondial, primele două 
clasate la turneul preolimpic și se
lecționata Canadei.

Campionatele mondiale se vor 
disputa în stațiunea elvețiană St. 
Moritz, în zilele de 19 și 20 ianua
rie (bob de 2 persoane), ți între 
26 și 27 ianuarie (bob de 4 per
soane). Campionatele europene sînt 
programate la Cortina d’Ampezzo 
(11 și 12 ianuarie — bob de 2 per
soane și 18—19 ianuarie — bob 
de 4 persoane). în zilele de 9 și 
10 februarie, la Cervinia (Italia) 
se vor desfășura întrecerile cam
pionatelor europene pentru tine
ret.

La 13 noiembrie se vor desfă
șura la Rotterdam lucrările Con
gresului Federației internaționale 
de gimnastică. Pe agenda de lucru 
figurează între altele t calendarul 
pe anul 1974, o propunere privind 
disputarea campionatelor de gim
nastică modernă la fiecare doi 
ani, proiectul federației franceze 
vizînd modificarea regulamentului 
pentru a oferi șanse mai mari con- 
curenților în probele individuale 
la Jocurile Olimpice și la cam
pionatele mondiale etc.

Participanții la congres vor e- 
'xamina, de asemenea, problema 
admiterii Federației de gimnasti
că a R. P. Chineze ca membră 
a F.I.G.

AGENDA SĂPTÂMINII
12—18 TENIS

CĂLĂRIE

12—23 LUPTE
13 FOTBAL

14

14—16

14—20

15—17

15—18

TENIS DE MASA

FOTBAL

TENIS

GIMNASTICĂ 
MODERNA 
HALTERE

■ POLO
16—21 AUTO
18 FOTBAL

16—18

18—23 YACHTING

Turnee pentru Marele Premiu — F.I.L.T., 
la Londra (cat B) și în Noua Zeelanda 
(cat. C).
Concurs internațional de obstacole, la Ge
neva.
Jocurile Amerlcil Centrale, tn Guatemala. 
Australia — Coreea de Sud, în prelimina
riile C.M. (meci de baraj al finalei zonei 
Asia — Oceania), la Hong Kong.
Portugalia-Irlanda de Nord, în prelimina
riile C.M. (grupa a Vl-a). la Lisabona ; 
Seoția-R. F. Germania la Glasgow și An- 
glia-Itaiia la Londra (meciuri amicale). 
Campionatele Internationale ale Ungariei, la 
Budapesta.
Turneu internațional de juniori, pentru e- 
chipe reprezentative, la Monaco.
Australia-Cehoslovacia, semifinală a „Cu
pei Davîs", la Melbourne.
Campionatele mondiale,
Campionatele balcanice, 
..Cupa Europei".
Raliul Marii Britanii.
Turcia-Elveția (grupa 
Olanda-Belgia (grupa 
•Jam, Bulgaria-Cipru 
Sofia,

la Rotterdam.

la Atena.

a 
a

_ „ (grupa a VI~a),
(zona europeană) ; Zair-Zambia 

(turneu final al zonei africane), la Kin
shasa — meciuri în preliminariile C.M. 
Campionatele mondiale ale clasei „505“, la 
Hong Kong. 
Campionatele asiatice, la Manila..

II- a), la Istanbul,
III- a), la Amster- 

la

se

acest 6 
cu mult

Fugigi

ATLETISM

(Urmare din pag I)

„TURNEUL PRIETENIA" LA JUDO
bulgarul Gheorghi Radev cu un 
fulgerător ippon (victorie înainte 
de limită), dar pierduse și el în fața 
lui Heinke. La început, Laszlo a 
abordat duelul cu Dambashaw pru
dent. poate chiar prea reținut, vă- 
zfndu-și adversarul ce avea un fi
zic de-a dreptul impresionant. 
Treptat, Laszlo și-a recăpătat în
crederea în posibilitățile sale în- 
cepînd să atace tot mai insistent. 
La capătul meciului, arbitrii au 
acordat yusei-gachi în favoarea lui 
Ferencz Laszlo. în aplauzele unui 
numeros public aflat în tribune.

Sorții au decis ca în nartida inau
gurală greul Constantin Georgescu 
să lupte cu polonezul Wojciech 
Rezsko, de departe superior adver
sarilor din seria sa. De altfel, 
Rezsko a și ocupat primul loc în 
scria respectivă, 
sportivul român prin 
și pe bulgarul 
înainte de limită. Intrat, astfel. în 
recalificări Georgescu l-a întîlnit 
pe Atanasov. Luind avantaj Ia în
ceputul partidei, sportivul român a 
reușit să și-1 păstreze pînă la gon
gul final, atribuindu-i-se, pe me
rit, victoria prin yusei-gachi.

De șansa recalificărilor a bene
ficiat și ușorul Eugen Spătărel. în 
prima partidă a acestora el l-a 
întîlnit pe mongolul Baatar Lham- 
shan, în fața căruia a reușit să

depășindu-1 pe 
yusei-gachi 

Tsumu Atanasov

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

impună, obținînd decizia de yusei- 
gachi. în următorul meci din re
calificări, cu polonezul Stanislaw 
Natan, a fost neatent la un atac 
și n-a mai putut evita ude-hishigi- 
juji-gatame (luxarea brațului), ce- 
rînd oprirea luptei și recunoscîn- 
du-se deci învins prin ippon. Cei
lalți sportivi români au pierdut 
partidele din tururile preliminare 
în fața concurenților care n-au cîș- 
tigat seriile ,și în consecință nu 
au putut intra în recalificării.

în gala partidelor semifinale, 
Ferencz Laszlo I-a învins pe cuba
nezul Felino Rodolfo Gonzalez prin 
ippon. Apoi, a susținut meciul de
cisiv cu Harald 
mana)'; de care 
printr-o fixare, 
gcscu a pierdut 
cu sovieticul Viktor 
urma unei rapide luxări a brațu
lui.

Iată primii clasați : cat 63 kg :
1. Evgheni Arșinov (URSS), 2. Sta
nislaw Natan (Polonia), 
Papai (Ungaria) 
(R.D.G.) ; cat. 70 
Spirov (URSS), 2. 
(Polonia), 3. Jiri 
vacia) și Tosnadi Laszlo (Ungaria) ; 
cat. 80 kg : 1. Harald Heinke
(R.D.G.), 2. Ferencz Laszlo (Româ
nia). 3. Faleno Rodolfo Gonzalez 
(Cuba) și Jaroslaw Branata (Polo
nia) ; cat. 93 kg : 1. Wolfgang Zer- 
nikow (R.D.G.), 2. Shalaa Gusem 
(Mongolia), 3. Endre Papp (Ungaria) 
și Robert Cikaidze (URSS) ; cat 
+93 kg : 1. Viktor Betanov (URSS),
2. Hans-Georg Zepnick (R.D.G.), 3. 
Constantin Georgescu (România) și 
Wojciek Rezsko (Polonia).

Ileinkc (R.D. Ger- 
a fost întrecut tot 

Constantin Geor- 
partida semifinală 

Betanov în

3. Tibor 
și Ingalf Lahr 
kg : 1. Aristotel 

Adams Sikora 
Dolejs (Cehoslo-

Cea de-a 47-a ediție a competiției in
ternaționale de marș „Turul Romei" 
s-a încheiat cu victoria atletului vest- 
german Bernd Kannenberg, care a par
curs distanța de 20 km în 11131 :28. Pe 
locurile următoare s-au clasat mexicanul 
Raul Gonzales — la 11 sec. și italianul 
Armando Zambaldo — la 37 sec.

Ttirneul de tenis de ta Sydney a fost 
cîștigat de australianul Rod Laver. După 
ce în semifinale l-a eliminat pe Ken 
Rosewall cu 6—4, 3—6, 8—6, Rod Laver 
l-a întîlnit în finală pe John Newcombe. 
Finala a durat 170 de minute și a re- 
Terdt lui Laver cu scorul de 3—6, 7—5,

3, 3—6. 6—4. La sfîrșitul turneului, 
federația australiană de specialitate a 
alcătuit echipa care va întilni în semi- 
f-.ala „Cupei Davis", selecționata Ce- 
hoslovaciei (16—18 noiembrie la Mel- 
bourne). Echipa australiană este alcă- 
t -’.ă din Rod Laver, John Newcombe, 
Ken Rosewall și Mal Anderson. ,

t_a Sofia, In Cupa campionilor europeni 
!a volei (masculin), echipa bulgară 
r - K.A. Serie — vrisko Zname a învins 
ea Î—O as—9. 15—8. 15—7) formația Pa- 
nathinaikos Atena.

S-a Încheiat rarr.er: internațional de 
tenis pentru .Cupa Dewar", desfășurat 
*a Bdir-gham. In finala probei de sim
plu bărbați jucătorul englez Roger Tay-

lor l-a învins cu 6—2, 6—3 pe america- 
nul Grover Reid. Iată și rezultatele ce
lorlalte finale : Virginia Wade-Nathalie 
Fuchs 6—0, 6—2 ; Hordjik, Dowdeswell- 
Paish, 
Wade, 
Sharon
a
Palatul
duit un concurs internațional de gim
nastică la care au luat parte sportivi 
și sportive din R.D. Germană, Polonia, 
U.R.S.S. și Ungaria. în concursul fe
minin, la individual compus, pe primul 
loc s-a clasat Kristina Medvecki (Un
garia) — 75,50 p, urmată de Csaszar 
(Ungaria) — 75,00 p. Banfay (Ungaria)
— 74,15 p. Fedotova (U.R.S.S.) — 74.05 p. 
La masculin, a cîștigat polonezul Sajna
— 110.15 p, secundat de Kiss (Ungaria)
— 108,45 p.■
Raliul international automobilistic, des
fășurat pe șoselele statului Michigan, 
s-a încheiat la Alma cu victoria spor
tivilor canadieni Walter Boyce și Doug 
Woods, care au concurat pe o mașină 
„Toyota-Corolla". Pe locul secund, la 
22 min. de cîștigători, s-a clasat echi
pajul american Jim Walker-Terry Pal
mer („Volvo 142-S"). Dintre cele 61 de 
echipaje care au luat startul, numai 23 
au reușit să termine această dificilă 
cursă, *1 cărui traseu a măsurat 2 735 
km.

Lloyd 3—6. 6—3, 6—3 ; Virginia
Marita Redondo-Glynis Coles, 
Walsh 6—7, 6—3, 6—2.

sporturilor din Budapesta a găz-

-TS-

a 5-a a Turului ciclist al Mexi- 
disputată pe ruta Jalapa-Guada- 
(160 km), a fost cîștigatâ de elve- 
Werner Fretz, cronometrat cu

Etapa 
cului, 
lajara 
țianul 
timpul de 4h 05 : 04. Noul lider al cla
samentului general individual este Wer
ner Fretz, urinat la 1 : 25 de Ceferino 
Estrada (Mexic).
H
Turneul internațional feminin de volei 
de Ia Varșovia s-a încheiat cu victoria 
echipei locale Spojnia, urmată de AZS 
Varșovia. Traktor Schwerin (R.D. Ger
mană). Legia Varșovia și selecționata 
de tineret a orașului Sofia. In ultimul 
meci al competiției, AZS Varșovia a în
vins cu scorul de 3—0 (15—11, 15—10, 
15—9) formația Tractor Schwerin.

In etapa a 18-a a campionatului ceho
slovac de hochei pe gheață, echipa 
Dukla Jihlava a jucat la Bratislava cu 
formația locală Slovan, cu care a ter
minat la egalitate : 4—4 (2—3, 1—0.1—ÎL 
Alte rezultate : 
Ostrava 6—6 (4—2. 
nov-Motor Ceske 
1—0, 3—0) ; Sonp 
bice 5—3 (3—1, 1—0, 1—2); VSHZ Kosice- 
VTZH Homutov 5—1 (1—1, 2—0, 2—0). tn 
clasament continuă să conducă echipa 
Sparta Praga cu 26 p (două jocuri mai 
puțin disputate), urmată de Dukla Jih
lava — 23 p (un meci mal puțin dis
putat) șl HZ Litvinov — 23 p.

Skoda Plsen-VZHKG 
1—2, 1—2) ; HZ Litvi- 
Budejovice 4—2 (0—2, 
Kladno-Tesla Pardu-

MECIURI AMICALE
DE RUGBY

auPeste 15 000 de spectatori 
urmărit la Cardiff meciul interna
țional de fugby dintre echipele ță
rii Galilor și Australiei. Rugbyștii 
galezi 
verul

au repurtat victoria cu se- 
scor de 24—0 (12—0).

★
Creusot, intr-un joc interna-La

țional de rugby, selecționata se
cundă a Franței a dispus cu 31—0 
(6—0) de prima echipă a R. F. Ger
mania. întîlnirea a fost urmărită 
de peste 5 000 de spectatori.

★
Sîmbătă la Dublin, a avut loc 

meciul internațional amical de 
rugby Irlanda — Argentina. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
scorul de 21—8 (9—4).

Plonjon spectaculos al lui Francis Lee (Manchester City) și echipa sa 
reușește să reducă din handicap. Arsenal avea să cîștige însă cu 2—1, 

păstrînd avantajul pînă. la sfîrșit...
Telefoto : A. P. — AGERPRES

8 ECHIPE LA TURNEUL DE JUNIORI
OE LA MONACO

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
BULGARIA : LOKOMOTIV

SOFIA, SURCLASATĂ 
PE TEREN PROPRIU

CO-SOFIA, 11 (prin telefon, de la 
respondents nostru). — In etapa a 
Xl-a s-a Înregistrat o surpriză de 
mari proporții : Lokomotiv Sofia a 
fost surclasată, pe teren propriu, de 
Etar Trnovo cu categoricul scor de 
6—0 ! De menționat că poarta for
mației sofiote a fost apărată de in
ternaționalul Goranov, în zi foarte 
slabă. Alte rezultate ale etapei : Bo
tev Vrața — Pirin Blagoevgrad 5—1, 
Trakia — Iantra 2—2, Cerno More 
— Slavia 2—1, Akademik Sofia — Lo
komotiv Plovdiv 2—2, Minior — 
J.S.K. Spartak 0—0. Meciurile Levski 
Spartak — Ț.S.K.A. și Beroe — Spar
tak Pleven se vor desfășura luni, de
oarece, echipele Ț.S.K.A. și Beroe 
Stara Zagora au susținut miercuri 
meciuri dificile în cupele europene.

în clasament conduce Levski Spar
tak cu 20 p, urmată de Ț.S.K.A. cu' 
14 p (un joc ‘ / h ’
Plovdiv 13 p, Botev 12 p, Etar, Ian
tra, Minior și Pirin cu cîte 11 p etc.

bâtă: Bayern Munchen — S.V. Ham
burg 4—1 ; Eintracht Frankfurt — 
Werder Bremen 2—1 ; Borussia Mon- 
chengladbach — Kickers Offenbach 
3—2 ; Fortuna Dusseldorf — Hanover 
2—0 ; F.C. Schalke — F.C. Koln 2—2.

ANGLIA : DERBYUL
BURNLEY—LEEDS, NEDECIS

După 15 etape, în campionatul en
glez de fotbal conduce echipa Leeds 
United, cu 26 p, urmată de Burnley 
— 20 p, Newcastle, Liverpool, Ever
ton și Ipswich, cu cite 19 p. Rezulta
te din etapa a 15-a : Birmingham — 
Southampton 1—1 ; Chelsea — Ever
ton 3—1 ; Ipswich — Derby County 
3—0 ; Leicester — Newcastle ’ ‘
Liverpool — Wolverhampton 
Arsenal — Manchester City 2—1 ; 
Burnley — Leeds 0—0 ; Stoke — Nor
wich 2—0.

MONTE CARLO 11 (Agerpres). — în
tre 13 șl 19 noiembrie, la Monte Carlo 
se va desfășura un turneu internațio
nal de fotbal pentru echipe de juniori. 
La acest turneu vor participa echipele 
reprezentative a opt țări, printre care 
șt România. Selecționata României va 
juca în grupa B alături de echipele 
Belgiei, Iugoslaviei și Suediei. Din grupa 
A fac parte selecționatele R.F. Germa
nia, Irlandei, Franței și Italiei.

Programul echipei României este ur
mătorul : la 14 noiembrie cu Suedia, la 
16 noiembrie cu Iugoslavia și la 17 
noiembrie cu Belgia. Pentru finală se 
califică învingătoarele din grupe. For
mațiile clasate pe locul doi în grupe se 
vor întilni pentru locurile 3—4. Finala 
și jocul pentru locurile' 3—4 vor avea 
loc Ia 19 noiembrie.

mai puțin), Lokomotiv

Pirin cu cite 11 p etc.
TOMA HRISTOV

UNGARIA : SCORURI
STRÎNSE

BUDAPESTA 11 (prin telefon). — 
Etapa a Xll-a a înregistrat scoruri 
strînse și nu mai puțin de patru 
meciuri egale. Iată rezultatele: Vasas 
Budapesta — Videoton 0—0, Raba 
Eto Gyor — Ferencvaros 1—1, Cse- 
pel — Honved 2—0 (surpriză), Egye- 
tertes — Ujpesti Dozsa 1—1, Dorog 
— M.T.K. 0—2, Salgotarjan — Pecs 
1—1, Tatabanya — Zalaegerszeg 2—1, 
Szombathely — Szeged 2—0.

în fruntea clasamentului a trecut 
Raba Eto Gyor cu 17 p, fiind urmată 
de Honved, Ferencvaros, Ujpesti 
Dozsa si Tatabanya, toate cu cîte 16 p

LASZLO NISZKAS

R. F. GERMANIA:
FRUNTAȘELE VICTORIOASE
în campionatul vest-german de fot

bal, pe primul loc în clasament se 
află echipa Eintracht Frankfurt, cu 
22 p, urmată de Borussia Monchen- 
gladbach — 21 p șl Bayern Miinchen 
— 20 p. Rezultate din etapa de sîm-

1—0
1—0

★
Cu prilejul turneului de la Monte 

Carlo va avea loc și o reuniune pre
gătitoare în vederea celei de-a treia 
„Mese rotunde" (consacrată problemelor 
fotbalului internațional), care-și va ține 
lucrările după desfășurarea Campiona
tului mondial din anul 1974.

Surpriză in preliminariile C.M

MALTA SUEDIA 1-2
...și Austria are o
în orașul maltez La Valetta 

disputat ultima partidă din grupa 
I europeană a preliminariilor C.M., 
în care s-au întîlnit selecționatele 
Maltei și Suediei. Pentru a se ca
lifica în turneul final al campio
natului mondial, fotbaliștii sue
dezi aveau neapărată nevoie de o 
victorie la două goluri diferență, 
lucru care i-ar fi adus pe primul 
loc al clasamentului grupei, la ega
litate de puncte cu Austria și Un
garia. dar cu un golaveraj superior. 
Deși erau — în aceste circumstan
țe — mari favoriți, jucătorii din 
echipa națională a Suediei nu au 
izbutit să termine meciul învingă
tori decît cu scorul de 2—1 (2—1). 
fapt care duce, în urma egalității 
de puncte și golaveraj cu selecțio
nata Austriei, la disputarea unui 
meci de baraj între cele două echi
pe clasate pe primul Ioc.

Partida n-a avut istoric, ea re- 
zumîndu-se la un continuu atac al

l«e»

nouă șansă de calificare I
s-a echipei suedeze, care însă n-a putut 

să-și, desfășoare deloc jocul pe te- , „ ... .. ... plin,
capi- 
care 
Sue- 

cu 
mare 
șan-

renul foarte mic, denivelat, si... 
de obstacole neprevăzute din 
tala Maltei. Jucătorii maltezi, 
în meciul tur cu selecționata 
diei au cedat la Stockholm 
scorul de 0—7, au jucat cu 
ambiție, apărîndu-si exemplar 
sele.
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Pentru stabilirea i
cate la turneul final al C.M. 
avea loc un meci de baraj

echipei 
al <

califi- 
va 

intre 
reprezentativele Suediei si Austriei, 
care, se va disputa la Diisseldorf. 
(R.F.G.), la o dată care va fi sta
bilită ulterior.
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