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UNIVERSITATEA CRAIOVA ÎȘI MĂREȘTE AVANSUL:
DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA NR. 14

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA .Șl SPORT

Ieri, pe aleile din jurul Circului de stat, elevii școlilor din sectorul 1 al Capitalei s-au întrecut în cadrul unei 
atractive competiții de cros Foto : Dragoș NEAGU

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
ARE ACUM CINCI PUNCTE FATA DE F.C. CONSTANTA

r

CROSUL „SĂ ÎNTÎMPINĂM 30 DECEMBRIE
In organizarea Consiliului pentru 

educație fizică și sport al sectoru
lui I, în colaborare cu Comitetul 
U.T.C., pe aleile 
Circului de stat 
tri-o organizare 
„Să întimpinăm 
startul căruia s-au aliniat
2 500 tineri și tinere din 21 
școli . ale sectorului și din între
prinderile Suveica, Izolatorul, Elec
tronica, U.R.A. Obor. Rezultate:

din împrejurimile 
s-a desfășurat, în- 
excelentă, crosul 

30 Decembrie", la 
peste 

de

600 
tea
Florica Cupa (Șc. gen. 40) ; 800 m, 
băieți (13—14 ani) : Constantin Do- 
brescu (Șc. gen. 28), fete : Dorina 
Mandache (Șc. gen. 32) ; 1 200 m, 
băieți (15—16 ani) : Dan Bîgu (Lie. 
Spiru Haret),; 1000 m, fete: (17— 
19 ani) : Ioana Robitu (G.S.M.E.) ; 
2 000 m, băieți (17—19 ani) : Cris
tian Ringolă (Lie. Spiru Haret).

m (11—12 ani) ; băieți : Cris- 
Adrian (Șc. gen. 28) ; fete :

canică — Mecanică agricolă 2—0 
(3, 5), Energetică — Transporturi 
2—0 (15, 11) ; fete : Chimie indus
trială — Automatică 2—0 (9, 7), 
Energetică — T.C.M. 2—0 (3, 2).

Sperăm ca în celelalte etape, în 
care se califică cele mai bune e- 
chipe, să asistăm la jocuri de o 
mai bună factură,
deoarece și perioada 
a studenților va fi mai

mai atractive, 
de pregătire 
îndelungată.

(A. N.)

Octavian GUTU
LUCRĂTORII DIN 

PE TERENURILE DE
COMERȚ 

SPORT

• Craiovenii dețin un procentaj-record: 86</o din punctele posibile! @ Jiul a realizat performanța etapei

• U.T.A. — autoarea unui prețios egal la Pitești © Doar 13 goluri in 810 minute! • Trei echipe cu „numel<

pe ultimele locuri: Rapid, Petrolul, S. C. Bacău

REZULTATE TEHNICE
Univ. (Jraiova
A.S.A. Tg. Mureș 
Poli. Titnișoara 
Petrolul
Steaua
Politehnica lași 
F. C. Argeș 
Dinamo
„U“ Cluj

C.S.M. Reșița 
Sportul stud. 
Rapid
F. C. Constanța 
C.F.R. Cluj 
Steagul roșu 
U. T. A.
S, C. Bacău 
Jiul
(disputat simbătă)

3-1
2-0
1-0
1-0
1-0
1-0 
0-0 
2-0 
0-1

(0-0)
(0-C) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0)

X ÎNCEPUT CAMPIONATUL STUDENȚILOR POLITEHNIȘTI LA VOLEI
Sezonul competițiilor în 

ber la Institutul Politehnic 
cheiat. Cu excepția celor 
duminica dimineața pentru 
o partidă de tenis sau de 
din plăcerea de a-și petrece cîteva 
ore în? aer curat, pe stadionul de 
la Regie nu mai găsim animația 
de pînă acum. Studenții au trecut 
in săli pentru, a-și disputa cam
pionatele la jocuri sportive.

aer li- 
s-a în- 
ce vin 
a face 
fotbal,

Duminică a început, campionatul 
de volei, în sala căminului de stu- 
denți nr. 1 (Ștefan Furtună). S-a 
disputat prima fază, interfacuități. 
Am urmărit jocuri modeste 
punct de vedere tehnic, dar 
remarcat faptul că au fost 
zenți studenți și studente din 
anii de învățămînt.

REZULTATE : băieți: Electro
tehnică — Chimie 2—0 (7, 5), Me-

din 
am 

pre- 
toți

Comex a 
competiție

La asociația sportivă 
luat sfîrșit tradiționala 
„Cupa de toamnă'1, la care au par
ticipat aproape 200 de salariați, iu
bitori ai sportului din Ministerul 
și întreprinderile de comerț exte
rior. întrecerile programate la fot
bal. minifotbal și volei au prile
juit dispute dîrze, urmărite cu in-

(Continuare in pag a 2-a)

HANDBALIȘTII ROMÂNI ÎNAINTEA TROFEULUI CftRPATI"

ATACURILOH LAȘA INCA
DE DORIT!

Continuînd turul de orizont prin 
taberele formațiilor care vor fi 
prezente la cea de a XlV-a edi
ție -a „Trofeului Carpați". rezervat 
echipelor masculine, vom vorbi azi 
despre selecționata țării noastre, în
scrisă și ea — prin valoarea dove
dită pînă în prezent și prin rezul
tatele obținute, mai ales în acest 
an _  printre favoritele acestei
mari întreceri internaționale- Iar 
dacă suita de succinte prezentări 
redutabilelor echipe care-și vor mă
sură forțele începînd de marți și 
pînă duminică în Sala sporturilor 
din Cluj, oferind — fără îndoia
lă— unul din cele mai selecte 
spectacole handbalistice ale anu
lui. o încheiem cu reprezentativa 
României, acest lucru își are expli
cația și în faptul că handbaliștii 
români au fost ultimii dintre viito
rii . participanți ai competiției _ de la 
Cluj care și-au încheiat pregătirile.

Printr-un concurs de împrejurări 
(fericit, am spune noi !), ultimele 
teste ale lotului român au avut loc 
chiar zilele trecute la Timișoara, 
fiind constituite nu din niște anos
te partide de verificare, consumate 
în compania unor adversari mo
dești și... cuminți, ci în fața valo
roasei selecționate a Cehoslovaciei, 
care trebuie spus din capul lo
cului — și-a onorat pe deplin renu- 
mele. Ba. mai mult, oaspeții, aflați 
și ei, probabil. în plină perioadă 
de pregătire și verificare pentru 
campionatul mondial, au făcut ab
stracție, în sens pozitiv, de carac- 
tetul amical al celor două con
fruntări și, în consecință, au ju
cat ca într-o competiție oficială, 
luptînd cu o remarcabilă voință 
pentru fiecare gol. pentru victorie.

In aceste condiții, este lesne de 
înțeles că reprezentativa noastră a 
fost intens solicitată, fiind obligată 
tn cele două jocuri să facă mari 
eforturi pentru a-și asigura succe-

Cristian Gațu, 
dintre cei mai 
jucători români, 
spre poarta i

unul 
tehnici 

, lansat 
adversă

a fost cu 
numai 

imagine 
stadiului

atît 
așa 
cu- 
de 

ro- 
im-

sul. Ceea ce, în fond, 
mai bine, deoarece 
ne-am putut face o 
prinzătoare asupra 
pregătire atins de handbaliștii 
mâni. în acest sens, o plăcută _ 
presie ne-a făcut buna pregătire 
fizică a echipei, care a dovedit că 
are resurse de energie suficiente 
pentru a putea impune un ritm de 
joc foarte rapid. Au fost chiar mo
mente în cele două confruntări cu 
handbaliștii cehoslovaci cînd anga
jarea fizică și viteza de joc au a- 
tins cotele unei partide decisive de 
campionat mondial. Și, spre satis
facția noastră, trebuie să spunem 
că, pe acest tărîm, jucătorii români 
s-au detașat net. De asemenea. în 
apărare, selecționata noastră s-a 
comportat bine, uneori chiar foar
te bine. (Excelenți la acest capitol: 
Gunesch, Stockl. Licu, Voina). Nu 
este cazul, acum, să intrăm în a- 
mănunte de ordin tactic. Ele există 
și au dat. prin prezența lor în jocul 
formației române, roade incontes
tabile. Un singur argument se im
pune totuși : în două meciuri,

(Continuare tn Pag a 4-a)

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA
2. F. C. CONSTANTA
3. STEAUA
4. DINAMO
5. C.S.M. RESiTA
6. F. C. ARGEȘ
7. JIUL
8. „U" CLUJ
9. POLI. TIMIȘOARA

10. A.S.A. TG. MURES
11. SPORTUL STUD. '
12. STEAGUL ROȘU
13. POLITEHNICA IAȘI
14. U.T.A.
15. C.F.R. CLUJ
16. RAPID
17. PETROLUL
18. SPORT CLUB BACĂU

ETAPA VIITOARE

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10 3
8 2
7
7
5
6
6
6
5
6
6
5 3
6
5
5
4
4
4

2
2
5
3
2
2
4
2
1

1
2
2
3
2
1

1
4
5
5
4
5
6
6
5
6
7
6
7
7
7
7
8
9

(2-0)
(0-1)

31—14
24—14
19— 14
20— 17
23—19
21— 20
18—14
13—11
12— 13
13— 25
20—17
12—12
12— 17
13— 19
17—27
14— 18
13—20
17—26

(25 noiembrie)
Steaua
Univ. Craiova 
Dinamo
A. S. Armata Tg. Mureș

— C.S.M. Reșița
— Politehnica
— Politehnica
— „U“ Cluj
— Petrolul

(Citiți cronicile în pag.

Argeș 
Cluj 
Constanța

Jiul 
F. C. 
C.F.R. 
F. C.
Rapid
U. T. A.
Sport Club Bacău 
Steagul roșu 
Sportul studențesc

CRAIOVA, 18 (prin telefon)
Întîi să consemnăm sportivitatea 

cu care cele două formații s-au 
confruntat astăzi (n.r. ieri) în acest 
meci atît de important prin prisma 
locului ocupat în clasament. Au 
făcut excepție atacurile lui Bălan 
la portar și faulturile lui Marcu, 
dar acestea n-au reușit să strice 
atmosfera, după avertismentul pri
mit de extrema stingă lucrurile 
intrînd pe făgașul cerut de o între
cere sportivă. Liderul a învins. Me
ciul n-a fost la nivelul așteptări
lor, prima repriză fiind confuză, de 
o calitate tehnico-tactică slabă, cu 
o sumedenie de greșeli (mingi de-

CAMPIONATUL DE ȘAH

GHEORGHIU Șl GHIȚESCU
AU ANIMAT RUNDA A 4-a

fiIntr-o rundă care părea că va 
în majoritatea ei a remizelor, Gheor
ghiu și Ghițescu au fost cei care 
au imprimat tonul ofensivei, dorind 
să oprească ascensiunea lui Geor
gescu și Urzică, autorii unui procent 
de sută la sută în primele trei par
tide.

Aceste întîlniri au polarizat aten
ția sălii, oferind dispute aprige și 
interesante. Gheorghiu a declanșat 
un puternic atac pozițional în par
tida cu Georgescu, a limitat, treptat, 
acțiunea pieselor sale și a încheiat 
lupta printr-o spectaculoasă combi
nație de mat.

Cu nimic mai blîndă a fost soarta

ANA PETRESCU (Gloria București) CAMPIOANA A TARII
A

juniorului Urzică, 
diat literalmente 
ale Iul Ghițescu, a fost nevoit să ca
pituleze la mutarea 40.

Șase partide s-au încheiat remize, 
cele mai multe fără peripeții demne 
de comentarii : Ciocâltea-Mititelu (26 
de mutări). Rotariu-Neamțu (23), 
Pavlov-Partos (21), Botez-Ungureanu 
(19), Rădulescu-Vaisman (15) și Ghiz- 
davu-Buza (11).

Mari complicații au survenit la ta
belele pe care s-au întîlnit Șuta cu 
Stanciu și Ilijin cu Șubă. La între
rupere, pozițiile par aproximativ e- 
gale.

în clasament, după 4 runde conduc 
Gheorghiu și Georgescu cu 3 puncte. 
Astăzi, de la ora 16, tn Aula I.P.G.G., 
runda a 5-a.

al cărui rege, ase- 
de figurile grele

LA POPICE

lași 
Timișoara

DAR LIDERUL CISTIGA
J

gajate la întîmplare, pase greșite, 
combinații eficiente foarte puține). 
După pauză, aspectul general s-a 
mai schimbat, perioadele de fotbal 
bun sint mai multe și ritmul e 
alert. în final, liderul se impune. 
Destul de greu. Dar are circum
stanțe, pentru că i-au lipsit 5 ju
cători de bază, iar Stăncescu și, 
mai ales, Kiss au evoluat necores-

punzător. C.S.M. Reșița, evoluînd 
bine din punct de vedere tactic, în 
prima parte, s-a arătat deficitară 
pe atac după pauză. Bătută și de 
neșansă, formația reșițeană a tre-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. a 3-a)

Stadion Central ; timp friguros, vînt : teren moale ; spectatori — aproxi
mativ 20.000. Au marcat NIȚA (min. 74), IVAN (min. 78) NESTOROVICI (rain. 
87) și ȚARALUNGA (min. 89). Raport de cornere : 9—2. Raportul șuturilor la 
poartă : 19—6 (pe spațiul porții ; 5—3'

UNIVERSITATEA : Manta — Niculescu, BADIN, BOC. Berneanu — 
STRÎMBEANU, Kiss (min. 33 IVAN) — Țarălungă, Bălan, Stăncescu (min. 46 
NIȚA), Marcu.

C.S.M. REȘIȚA : Ilieș — Ologeanu, GEORGEVICI. Kiss, Rednlc — PUȘ
CAȘ, VOINEA (min. 79 Căprioru), Beldeanu — ATODIRESEI, Nestorovici, 
Florea.

A arbitrat: GR. BÎRSAN (Galați) *****, ajutat la linie de Fr. Coloși 
și V. Roșu (ambii din București).

Cartonașe galbene î Marcu.
Trofeul Petschovschi • 10.
La tineret-rezerve : 4—1 (2—0).

Minutul 89 al meciului Steaua — 
C.F.R. Cluj (1—0). Inutil să vă 
mai spunem care sint ceferiștii și 

care militarii...
Foto : Vasile BAGEAC

GOLGETERII
13 GOLURI : Bălan (Univ. Cra

iova), Adam (C.F.R. Clui) — 3 din 
11 m.

10 GOLURI : Nestorovici (C.S.M. 
Reșița) — 1 din 11 m.

9 GOLURI : Mărculescu (F. C. 
Constanța), D. Georgescu (Dinamo) 
— 1 din 11 m.

8 GOLURI : Năstase (Steaua), I. 
Constantin (Sportul studențesc) —
I din 11 m.

7 GOLURI : Neagu (Rapid), Mu- 
reșan (A.S.A. Tg. Mureș) — 1 din
II m, Mulțescu (Jiul).

6 GOLURI : M. Sandu (Sportul 
studențesc), Oblemenco (Univ. Cra
iova) — 1 din Hm, Dobrin 
Argeș), Dembrovschi (Sport 
Bacău), Broșovschi (U.T.A.), 
gău (Politehnica Timișoara) 
din 11 m, Caraman (F. C. 
stanta).

(F. C. 
Club 
Bun-
— 1 
Con-

LUPTA ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI 
CONTINUĂ LA FEL DE INTERESANTĂ

Ieri, Dinamo și-a luat revanșa in fața echipei Steaua

a 
rea

Ieri, în divizia A la hochei s-au consumat meciurile retur ale etapei 
IH-a a campionatului, in care

Ciuc au obținut victorii.
Dinamo București și Sport Club Miercu-

DINAMO — STEAUA 4—3 
(2—1, 0—1, 2—1)

La fel de frumos ca meciul 
ajun, purtînd însă în plus și 
cărcătura emoțională a unei pal
pitante evoluții a scorului, cel de 
al doilea derby al campionatului 
Diviziei A la hochei, dintre Di
namo și Steaua — disputat aseară 
pe patinoarul „23 August” din Ca
pitală în fața a aproape 5 000 de 
spectatori — s-a încheiat cu vlc-

din 
în-

4—3 (2—1, 
au marele 
se mobili- 
severa în- 
anterioară

toria dinamoviștilor cu 
0—1, 2—1). învingătorii 
merit de a fi putut să 
zeze extraordinar după 
frîngere din partida 
(1—5) și luptînd cu mult elan să-și 
pună bine în valoare calitățile. Ei 
au condus tot timpul (1—0, 2—1, 
4—2) și au avut resurse morale ca 
atunci cînd au fost egalați să nu 
cedeze nici un moment.

De partea cealaltă, Steaua, blo
cată psihologic șl de forma inex-

MANGALIA, 18 (prin telefon). 
Proba individuală feminina * în
cheiat duminică finalele pe țară 
ale campionatului republican de 
popice pe 1973. Pentru a întregi 
frumusețea acestei competiții„ma
raton", desfășurată pe parcursul 
a cinci zile, întrecerile pentru cu
cerirea titlului la fete au fort par
că mai interesante, întrucît la pri
mul loc al clasamentului candidau 
numeroase jucătoare de forțe sen
sibil egale. După prima manșă, au 
rămas în concurs toate favoritele 
și cîteva jucătoare mai puțin cu
noscute, dar capabile de mari sur
prize.

Confirmînd forma bună în care 
se află, 
trescu — 
împreună 
a obținut 
valoare , _
fiind lideră de necontestat. Ea a 
determinat pe principalele sale ad-

bucureșteanca Ana Pe- 
cîștigătoare și la perechi, 
cu Florica Neguțoiu — 
în primul tur o cifră de 
internațională, 440 p.d.,

versare să abordeze turul decisiv 
al competiției eu multă ambiție, 
în consecință, pe tabela de marcaj 
au apărut rezultate superioare, iar 
o serie de sportive, care nu emi
teau pretenții 1* locuri fruntașe, 
printr-un joc neașteptat de eficace, 
au dat peste eap calculul htrtlel,*- 
părfnd pe primul plan al întrecerii. 
Este vorba de constănțeanca Aure
lia Ivan, care după cele două man
șe totalizase 849 p.d. și de Elena 
Rada, care tn turul doi a realizat 
cel mai mare rezultat (457 p.d.).
iar în cele două manșe 839 p.d. Ma- 
estra emerită a sportului Ana Pe
trescu (antrenor — Constantin Ne- 
guțoiu) trebuia să doboare cel pu
țin 410 popice în runda a doua 
pentru a putea intra în posesia tri
coului de campioană. Ea a evoluat 
excelent, avînd și o parteneră de 
joc care emitea pretenții Ia titlu, 
fosta triplă campioană mondială

Cornelia Petrușcă, ceea ce a am
biționat-o mai mult să obțină o ci
fră mare. Ana Petrescu a reușit 
447 p.d. în manșa secundă și ast
fel a cîștigat detașat locul I.

CLASAMENT: 1. Ana Petrescu 
(Gloria București) 887 p.d. (manșa 
I 440 — manșa a Il-a 447) — cam
pioană republicană, 2. Aurelia Ivan 
(Voința Constanța) 849 p.d. (422— 
427), 3. Cornelia Petrușcă (Voința 
București) 843 p.d. (412—431), 
Elena Rada (Cetatea Giurgiu) 839 
p-d. (382—457), 5. Ileana Gyarfas 
(Voința Cluj) 823 p.d. (407—416), 6. 
Florica Filip (Rapid București) 813 
p.d. (412—401), 7. Aristița Ută (Vo
ința Galați) 813 p.d. (407—406), 8 
Maria Stanca (C.S.M. Reșița) 804 
p.d. (392—412), 9. Elena Trandafir 
(Laromet București) 798 p.d. (401— 
397), 10. Maria Mălan (Voința Ora
dea) 787 p.d. (402—385).

4.

Traian lOANIjESCU
Kemenesy (Steaua) interceptează un ț ’ ’ ” _
(Steaua), Costea și Țureanu (Dinamo). Fază din al doilea joc-derby al campionatului

puc și declanșează un nou atac al echipei sale, sub privirile 
Foto :

mk

Ș.: '

- «aw™

x: ...

lui Curelaru
N. DRAGOȘ

plicabil de slabă a 
tedu (care a primit 
greșeli copilărești), 
găsi cadența.

Au marcat: Axinte, Țone, V. 
Huțanu și Florescu pentru Dinamo, 
respectiv, Gheorghiu (2) și G. Sza
bo. Au arbitrat: Gh. Mureșan 
(București) și A. Balint (M. Ciuc).

Călin ANTONESCU
SPORT CLUB MIERCUREA CIUC — 

DUNĂREA GALAȚI 8—7 
(3—2, 2—1, 3—4) 

^MIERCUREA CIUC, 18 (prIn 

înfr^Tc1"al^dolîeamed 
f A . miercurea Ciuc șl Du- 

nîrtT Galati în care ultlma sa 
«tn! u8? d«vâlu,t toate frumu- 
mli »t^?eiy1U1- Gălătenli - mult 
mal atențl șl preocupați de evolu
ția lor deeît sîmbătă - se văd 
conduși, totuși, numai după șase 
ronr?»*’ ,ar '.8 IncePutul ultimei 

trel goIurl- Am crezut ă meciul va avea soarta primei 
confruntări (8—4), dar oaspeții nu

?l In"crlu de trei .consecutiv șl egalează: 6-6. 
™el8. ,a“ dln n™ condu
cerea, dar Fodorea — extrem da 
inspirat șl de abil în această par
te a jocului — restabilește din 
nou echilibrul: 7—7. Cînd toată 
lumea credea că acesta va fi re
zultatul final, cu o secundă îna
inte de sunetul sirenei, Gherman 
aduce victoria echipei locale.

Au condus corect și autoritar: 
O. Barbu (București) și A. Diber- 
nardo (Cluj). Au marcat Jere (2), 
Kedveș (2), Csaszar, Bașa Bailo și 
Gherman pentru S C 
Ciuc, respectiv Eremia, 
Boldescu (2) și Fodorea

„ Vladimir

portarului Ne- 
două goluri din 
nu și-a putut

Miercurea
Ciubotaru, 
(3).
MORARU j
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INAUGURAM AL DOILEA CICLU
IN CAMPIONATELE DE VOLEI

AL BALCANIADEI DE SCRIMA
Dialogul nostru cu VASILE IONESCU. președintele Comitetului de organizare 

a celei di a Vi-a edlțîî a c. I.
Capitala țării noastre va găzdui, 

tntre 21—25 noiembrie, un important 
eveniment sportiv internațional și a- 
nume Campionatul balcanic de scri
mă. Intrucft preparativele pentru a- 
ceastă competiție sînt încheiate, am 
considerat util să 
mănunte 
Comisiei __ __ , ____
Vasile lonescu, care este totodată țj 
președintele F. R. Scrimă.

— Campionatul balcanic de 
scrimă a ajuns, anul acesta, Ia a 
VI-a ediție, a devenit cu alte cu
vinte o competiție de tradiție. 
Hupă cîte știm, vă aflați printre 
inițiatorii ei...

— Da, dar trebuie să spun că 
propunerea a fost îmbrățișată ime
diat de președinții federațiilor țări
lor din Balcani. Bulgaria, Iugoslavia, 
Grecia și Turcia. Am considerat ti- 
tilă o asemenea întrecere care să 
contribuie la propășirea unui sport 
olimpic în această zonă a continen
tului, totodată să constituie un pri
lej de cunoaștere și apropiere tntre 
Sportivii țărilor noastre. Am supus 
această inițiativă Comitetului execu
tiv al Federației internaționale de 
scrimă (n.n. din care face parte și 
interlocutorul nostru), care a pri
mit-o cu mult interes, oficializînd-o. 
De atunci s-au consumat 5 ediții, or
ganizate în ordine la București, Za
greb, Sofia, Atena și Ankara. Acum, 
iată, ne revine plăcuța misiune de a 
inaugura cel de-al doilea ciclu al 
competiției.

— După acest prim ciclu, con
siderați că valoarea scrimei în 
Balcani a crescut, în măsura în 
care sportivii țărilor participante 
să aspire Ia poziții onorante la 
J.O. și Ia mari competiții ?

— Faptele atestă că există o sen
sibilă creștere valorică. Nu m-aș re
feri la sportivii români, printre frun
tași la floretă — bărbați și femei 
și spadă, la ediția de la Miinchen, 
cj și la ceilalți, la trăgătorii bul
gari, care se afirmă In sabie, Ia cei 
iugoslavi, cu frumoase posibilități la 
floretă femei și spadă, la cei greci

aflăm unele a- 
din partea președintelui 
de organizare, tovarășul

Si turci, din rîndul cărora «-au ri- 
fcat spadasini șl sabrert valoroși.

— Am dori să vă referiți și la 
scrimerii noștri: ce semnificație 
prezintă pentru ei actuala ediție 
a Campionatului balcanic ?

— O verificare foarte necesară — 
ultima din acest an — în vederea 
principalelor competiții din prima 
parte a anului viitor, a Campiona
tului mondial de tineret îndeosebi, 
din aprilie 1974. Este-și motivul'pen
tru care, în proporție de 75«/,, re
prezentanții țării noastre sînt tineri 
sub 20 de ani (12 din 16). Ne inte
resează în special felul cum vor e- 
volua floretiștli Kuki, Moise, Buri- 
cea, Draga, Pricop și Moldovan, spa
dasinii Angelescu și Popa și sabrerii 
Pop și Mustață-

— Cum a fost structurat pro
gramul competiției ?

— Balcaniada se va desfășura pe 4 
planșe, timp de patru zile efectiv, 
cu o zi de pauză, după primele două 
zile, respectîndu-se astfel hotărlrea 
conferinței balcanice de anul trecut, 
de la Ankara,, în ziua de pauză., par- 
ticipanții vor avea prilejul să cu
noască Bucureștiul,

— De obicei. Campionatul bal
canic este asociat și cu o confe
rință a federațiilor naționale...

— Firește, și la actuala ediție va 
avea loc o asemenea conferință care 
î.și va propune să analizeze stadiul 
dezvoltării relațiilor dintre federa
țiile noastre, sâ realizăm o și mai 
strinsă colaborare. Paralel se va e- 
feetua un schimb de experiență în
tre antrenorii federațiilor noastre și 
—' cu titlu inedit — un simpozion 
medical, avînd drept subiecți concu- 
renții la Campionatul balcanic. Spe
răm ca și aceste activități să însemne 
o reușită.

In finalul dialogului acordat, to
varășul Vasile lonescu șl-a exprimat 
nădejdea că de la întreceri nu vor 
lipsi componențil secțiilor de scrimă 
din Capitală, alți tineri, pionieri și 
elevi care îndrăgesc sportul, pentru 
care intrarea Ia sala Floreasca va fi 
GRATUITĂ, în toate zilele de în-, 
trecere- Țiberiu STAMA

SURPRIZE LA
A deIn campionatele divizionare 

volei s-au desfășurat partidele din 
cadrul primei etape • returului, 
lată cîteva amănunte:

FEMININ
„U“ TIMIȘOARA— CONSTRUC

TORUL (1—3). Studentele au abor
dat partida crispat, comlțînd nu
meroase greșeli. Bucure? ten cele
s-au impus printr-un joc sigur, 
atît în atac, cît și în apărare. A- 
vînd în Pisică, Cazangiu 
da un trio de bază, ele 
zat un rezultat surpriză, 
fost de factură tehnică 
Au arbitrat : E. Mendel, 
și F. Borz, din Baia Mare. (P. AR
CAN — coresp. județean).

FARUL — MEDICINA 
Constănțencele au evoluat 
stant, în timp ce oaspetele 
cat foarte bine, cu un atac 
ță. Ele au excelat la blocaj, reali- 
zînd, astfel, una din surprizele 
campionatului feminin. S-au re
marcat : Matei, Moroianu, Popa 
(Medicina). Arbitri : N. lonescu și 
V. Pavel, ambii din București. (L. 
BRUCKNER — coresp.).

„U“ CRAIOVA — I.E.F.S. (2—3). 
Joc viu disputat, în care bycureș- 
tencele au obținut o victorie meri
tată. Gazdele au comis numeroase 
greșeli în atac și la blocaj. Eviden
țieri : Puiu, Botezan și Cilibiu 
(I.E.F.S.), respectiv Popența. Arbi
tri : Gh. Fcrariu șl 
ambii din Brașov. (ST. 
coresp. județean).

C.S.M. — ’ DINAMO

și Caran- 
au furni- 
Partida a 

modestă, 
din Sibiu,

(0—3). 
inton
au ju- 
în for-

A. Voinea, 
GURGUI —

(2—3). Par
tidă de mare tensiune, desfășurată 
timp de 126 de minute într-o sală 
arhiplină, victoria revenind în final 
echipei cu mai multă rutină și ex
periență — Dinamo. S-au eviden
țiat Pripiș și Milea de la gazde, 
respectiv Stoian, Dinculiță și Hof
mann. Arbitri : E. Iagodici, din 
Timișoara, și O. Manițiu. din Bra
șov. (I. IONESCU — coresp. jude
țean).

MASCULIN
STEAUA — VIITORUL (3—0). 

Așteptam ca acest meci să furni
zeze o confruntare echilibrată, pli-

DUPĂ MECIURILE PENULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI A DE JUDO
(

Ciuc, 
avut Ioc, 
întrecerile 
a diviziei 
amănunte

La București, Miercurea 
Arad și Tg. Mureș au 
sâmbătă și duminică, 
penultimei etape (a 5-a) 
A de judo. Iată cîteva 
de la aceste confruntări.
MIERCUREA CIUC, 18 (prin tele
fon) .— Lidera clasamentului, Di
namo București, a susținut dumini
că dimineața, în sala Liceului nr. 1 
din localitate, două meciuri deci
sive : cu Dinamo Brașov și Con
structorul Miercurea Ciuc. In ca
zul victoriei în ambele confrun
tări, formația bucureșteană deve
nea virtuală campioană, deoarece 
o altă echipă pretendentă la ti
tlu, Politehnica București — cu 
care se afla înaintea acestei etape 
la egalitate de puncte — pierduse 
partidele din „triunghiularul" ce 
avusese 16c sîmbătă în Capitală. 
Spre deplinu-i merit, formația clu
bului Dinamo București a obținut 
un succes clar în meciul derby 
eu Dinamo Brașov, de care a dis
pus la scor: 4—1. Rezultate tehnice: 
cat. ușoară: L. Moldovan b. y. 
Al. Fiiip, cat. semimijlocie : C. Ro
man p. y. M. Notopol, cat. mijlo
cie : C. Sauciuc b. y. I. lanoși, cat- 
semigrea : Gh. Nache b. ipp. (min. 
I, 10) D. Alexandru, cat. grea; I 
Codrea b. y. L. Pail. Partida ur
mătoare, cu Constructorul, a luat 
șfîrșit eu rezultatul de 3—2 în fa
voarea echipei bucureștene. Intre- 
C'lnd așteptările, Constructorul a 
repurtat victoria cu 3—2 în fața 
formației brașovene.

M. MOLDOVAN — coresp.
RAPID A CÎȘTIGAT 

SPECTACULOS ------------------
LARUL" DIN

în sala Ciulești, 
sîmbătă partidele 
lui" bucureștean Politehnica — U- 
niversitatea — Rapid. Marea favo
rită era, firește, echipa Politehnica, 
neînvinsă de la începutul campio
natului, singura formație ce se pu
tea mîndri cu o astfel de perfor-

manțâ. Cu toate acestea, atît Ra
pid cît și Universitatea au înge- 
nunchiat favorita !

Mai întîi, a fost programat me
ciul Rapid — Politehnica. Echipa 
giuleșteană a luat conducerea cu 
1—0 prin victoria lui Gr. Otto în 
fața lui Gh. Ghiță (cat. ușoară). 
Otto a obținut decizia de yusei- 
gachi (superioritate tehnică). Apoi, 
la cat. semimijlocie, Gh. Vasile a 
fost întrecut, tot prin yusei-gachi, 
de M. Stratan, la capătul unui duel 
foarte echilibrat și rezultatul a de
venit egal. La cat. mijlocie, V. Bi- 
cleac -a pierdut clar în fața lui A. 
Negoiță și avantajul a trecut de 
partea Politehnicii. Semigreul Gh. 
Boșcu a restabilit egalitatea (2—2), 
dispunînd categoric de Ion Her
man. Așadar, confruntarea greilor 
avea să decidă formația câștigătoa
re. Cu toate că S. Alexandrescu 
(Politehnica) a declanșat numeroa
se atacuri, îndeosebi cu uchi-mata 
(secerarea interioară a coapsei), 
FI. Sandu (Rapid) a contrat de 
fiecare dată atent și cu un țai-o- 
toshi (răsturnarea corpului) a ob
ținut avantajul necesar victoriei 
prin yusei-gachi. Deci 3—2 pentru 
Rapid.

Mult 
așteptat 
nleii în
tatea (1—4), Singurul punct al Po
litehnicii a fost realizat de greul 
A. Barac, toți ceilalți judoka ce- 
dînd în fața adversarilor de la U- 
niversitatea: O. Cojocaru (cat. ușoa
ră), I. Petrof (cat. semimijlocie), 
V. Popovici (cat. mijlocie) și E. Fe- 
keaș (cat. semigrea).

Giuleștenii, deși au pierdut pri
mele două partide în întîlnirea cu 
Universitatea, Ia celelalte trei cate
gorii au ieșit învingători și astfel 
meciul 
ces al 
3—2.

mai severă decît ne-am fi 
a fost înfrîngerea Politeh- 
confruntarea cu Universî-

Culuat sfîrșit cu o mare surpriză, 
toate că IEFS depășise în primul 
meci pe ASA cu 4—1, ea a fost în
trecută de Unirea cu 3—2 ! Punc
tele echipei ieșene au fost realizate 
de T. Mihalache (cat. semimijlocie), 
A. Gîrbea (cat. mijlocie) și C. Go- 
lăescu (cat. grea). A treia confrun
tare, A.S.A. — Șc. Sp. Unirea, s-a 
încheiat cu victoria formației gazde 
(3—2). Cel mai frumos meci l-au 
oferit ușorii C. Mihalcea (A.S.A.) 
— I. Mircea (Unirea), meci termi
nat înainte de limită, printr-un 
spectaculos ippon finalizat de pri
mul.

I. PĂUȘ — coresp.
ARAD, 18 (prin telefon). Ceje 

trei partide desfășurate în locali
tate au fost dominate de formația 
arădeană Unirea, 
victorii 
Craiova 
ții Cluj 
zultate, 
înaintea 
fruntaș al clasamentului. în sfîrșit, 
meciul Universitatea Cluj — Uni
versitatea Craiova a fost la discre
ția formației clujene, învingătoare 
cu 4—1.

Șt. IACOB

care a obfinut 
atît în fața Universității 
(4^1), cît și a Uuiversită- 
(3—1), în urma acestor re- 
echipa din Arad a intrat, 
ultimei etape, în plutonul

coresp.

„TRIUNGHIU- 
CAPITALĂ
s-au desfășurat 
„triunghiuîaru- s-a încheiat cu un nou suc- 

Rapidului, cu rezultatul de

Costin CH1RIAC

MUREȘ, 18 (prin telefon).TG.
Triunghiularul IEFS — Șc. S. Uni
rea Iași — A.S.A. din localitate a

RUGBYSTII DE LA FARUL NU AU REUȘIT 
SĂ TREACĂ DE CEI DE LA GRIVIȚA ROȘIE

Ieri s-au disputat trei dintre par
tidele etapei a V-a a campionatu
lui Diviziei 
patru fiind programate 
după-amiază. Iată amănunte de la 
Aceste jocuri :

FARUL CONSTANTA — GRIVI- 
ȚA ROȘIE 6—6 (6—0). Deși por
neau favoriți, constănțenii au tre
buit să se mulțumească doar cu un 
rezultat de egalitate, în partida- 
derby a zilei. Aceasta este urmarea 
faptului că treisterturile au irosit 
multe baloane, iar înaintarea, lip
sită de aportul lui Mușat, nu a 
mai fost la înălțimea așteptărilor 
De asemenea, absenta jucătorilor 
Cristea și Sîrbu a Impietat asupra 
randamentului XV-lui constănțean. 
Tînăra formație bucureșteană a ju
cat de la egal la egal cu adversara 
sa, reușind ca, după o repriză de
favorabilă, să echilibreze situația 
prin loviturile de pedeapsă reușite 
de Țibuleac. Pentru constănțeni, 
punctele au fost marcate de Bucos 
care, de asemenea, a transformat 
două lovituri de pedeapsă dictate 
de arbitrul C. Udrea. (C. POPA 
coresp. județean).

A de rugby, celelalte 
miercuri

Cu cît slagiunea se apropie de 
sfirșit, oboseala incepe să-și pună 
amprenta pe comportarea trăpașilor. 
Seria recordurilor excelente ’ ’ 
epuizat. Râmîn beneficiari în anu
mite curse numai cei care dețin 
condiția maximă și unii, special pre
gătiți, pentru surprizele așteptate 
de... anturaj. Sînt. așa-zisele „surpri
ze" de toamnă !

In categoria primă s-au situat Vă 
ratec, Antet, Heronina și Rosalin 
Văratec. de pildă, a cucerit a patra 

performanță 
Este, desigur, 
al antrenoru- 

atit pentru

s-a

victorie consecutivă, 
unică în ultimii ani. 
un merit incontestabil 
lui Nicolae Gheorghe, 
sinceritate, cît și pentru arta de a-I

TIMIȘOARA Șl CONSTANTA
în-
a-

J
nă de neprevăzut. Dar nu s-a 
tîmplat așa. Steliștii au jucat 
proape Ireproșabil, cu execuții teh
nice ce au surprins în permanență 
apărarea adversă, în timp ce băcă
uanii, f*rt orizont In realizarea ac
țiunilor, au opus o palidă rezisten
ță, fiind depășiți la toate caplto-

Nr. 7599

GAZDELE S-AU
București — Explorări Baia Mare. 
3—1 (13,8, —8,2), „U“ Cluj — Uni
versitatea Craiova 3—1 (—•, 10, 7, 
6). Progresul București — Rapid 
București 3—0 (11, 8, 11); seria a 
Il-a s Steaua București — Viitorul 
Bacău 3—0 (7, 6, 2), OJS.U. Galați 
— Politehnica Timișoara 3—2 (14,

MB

De data aceasta blocajul echipei Explorări B. Mare, efectuat de Ghic și 
Arbuzov, va opri atacul jucătorului dinamovist Băroiu

TI

.a

DIVIZIA B

arbitrat ex- 
(P. Haraba-

C.S.M. SU-

GLORIA - C.S.M. SIBIU 9—4 
(6—0). După un început echilibrat, 
gazdele, beneficiind și de avantajul 
vîntului au atacat mult mai lucid 
și mai organizat, reușind să înscrie 
prin Briceag, în urma unei lovituri 
de pedeapsă, și prin Lazăr, care a 
transformat o lovitură de 
căzută. Din acest moment, 
bucureșțenii nu mai inșiștă, 
piăcîndu-se, alături de oaspeți, în- 
tr-un joc confuz, fără orizont. Nici 
după pauză aspectul partidei nu 
s-a schimbat. Metalurgiștii au mă
rit, însă, decalajul jcu șase mipute 
înainte de ‘V. ...... 1 
transformînd o nouă lovitură 
pedeapsă. Totuși, sibienii 
din handicap, în ultimul 
joc, Rășcanu mareînd o 
A arbitrat : G. Eftimcscu. 
NER).

CHIMIA NĂVODARI — VUL
CAN 6—3 (0—3). Partidă foarte 
disputată, oaspeții surprinzînd prin 
puterea lor de luptă. Au înscris : 
Chenan (încerc.) Zamfirescu (tansf). 
pentru gazde, respectiv lonescu (1 
p.) A condus FI. Tudoraclie. (P. 
CORNEL — coresp.)

picior 
însă, 
com-

fluierul final, Briceag 
de 

au redus 
minut de 
încercare
(G. ROS-

PENTRU A PATRA
un 

ia a 
, Brai

lovsky a efectuat o cursă de mare 
finețe, biruind net asupra plutonu
lui opus, în frunte cu nenorocoasa 
Veranda. Pregătit pentru succesul 
de toamnă" a fost Floricel, inexis

tent în cursa precedentă.
REZULTATE TEHNICE : cursa I : 

Otorino (I. Oană) 36, Radovana. sim
plu 7, ordinea 23 ; cursa II : Vigona 
(I. Oană) 33,2, Amoraș, simplu 3, 
event 41, ordine* 7 ; cursa III : He
roina (D. Arsene) 30,8, Nuvela, sim
plu 6, event 12, ordinea 16 ; cursa 
IV; Antet (A. Brailovsky) 30,4, Ve-

fi păstrat la valoarea maximă 
timp îndelungat. Cu Antet 
doua victorie consecutivă

Iele. S-au evidențiat : Stamate, E- 
nescu, Duducîuc de la Steaua, res
pectiv Ciuhureanu și Burciu. Au 
arbitrat bine D. Medianu — V. 
Vrăjescu.

DINAMO — EXPLORĂRI (3—1). 
Partida-derby a seriei I nu s-a ri
dicat decît ararerori la nivelul aș
teptărilor, atenția spectatorilor 
fiind reținută. doar de evoluția sco
rului (numai în primele două se
turi). avantajul aparținînd, pe rînd, 
fiecărei echipe. Cu voleibaliști mai 
experimentați, formația dinamovis- 
tă s-a impus, în cele din urmă, în 
4 seturi. Introducerea în setul doi 
a lui Oros (incomplet restabilit) a 
influențat în bine jocul sextetului, 
înviorînd, astfel, aspectul unui meci 
în general tern, fără culoare. S-au 
mai remarcât, parțial, Dțimănoiu, 
Păușescu, Tîrlici de la gazde, res
pectiv Băgăian, Arbuzov și Ghic. 
Au condus bine: 
Oancea. (EM. F.).

„U“ CLUJ — 
(3—1). Cele două 
țeșți au oferit o partidă atractivă. 
Primul set cîștigat de oaspeți, a 
declanșat ambiții în tabăra clujea
nă, care a dominat pînă în final 
lupta la fileu și nu a cedat decît 
rareori în linia a doua. Craiovenii, 
cu un blocaj penetrabil și pe fon
dul unei slabe pregătiri psihice, au 
cedat categoric în următoarele trei 
seturi. S-au remarcat : Macavei, 
Popa, Vaida de la gazde, respectiv 
Braun și Găvozdea de la oaspeți. 
Arbitri : C. Armășassu și N. Bo- 
liîțtineanu. (I. POCOL — coresp).

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN, seria I : Dinamo

—11, —13, 4, 2), Tractorul Bra
șov — I.E.F.S. București —, amînal 
— se va disputa pe 28 noiembrie.

FEMININ, seria I : Rapid Bucu
rești — I.T. București 3—0 (6, 7,10), 
Farul Constanta — Medicina Bucu
rești 0—3 (—11, —10, —6), Univer
sitatea Timișoara — Constructorul 
București 1—3 (—13, 10,—9, —7) ; 
seriaall-a: Penicilina Iași — „U“ 
Cluj 3—0 (4, 1, 6), Universitatea 
Craiova — I.E.F.S. București 2—3 
(—14, —12, 6, 12, —12), C.S.M. Si
biu — Dinamo București 2—3 (—9, 
—12, 14, 11, —9)

CLASAMENTE
MASCULIN

SERIA I
1. Dinamo
2. Explorări
3. *
4.
5.
6.

I. Covaci și ,M.

„U“ CRAIOVA 
formații studen-

„U“ Cluj
„U“ Craiova
Progresul
Rapid

SERIA A II-A
Steaua
C.S.U. Galați
Viitorul

1.
2.
3.
4. Politehnica
5. I.E.F.S.
6. Tractorul

7
6
7

7
4
3

6 3
6
6

o
2
4
3
51 

i fi

14
10
10

9
7
7

6
4
2
2
2
1
de

o
2
4
4
3
4

6
e
6
6
5
5

• Azi, în sala Floreasca,
11 : Steaua București-Politehnica Timi
șoara, joc contînd pentru 
a returului.

etapa a doua

FEMININ 
SEP. IA T

1. Rapid
2. Constructorul
3. Farul
4. Medicina
5. .,U“ Timișoara
6. I.T.B.
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SERIA I
GLORIA BUZĂU - C.S.U. GA

LAȚI 4—1 (3—0). în prima parte, 
gazdele au dominat ; după pauză, 
gălățenii au echilibrat jocul. Auto
rii golurilor : Oprișan I (min. 6), 
Stan (min 10), Neculceal (min. 40), 
Toma (min. 65). respectiv Ene 
(min. 69). A arbitrat foarte bine 
Gh. Micloș — București. (C. Teo- 
dorescu, coresp. județean).

DELTA TULCEA — CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 2—0 (1—0). Aproxima
tiv 2000 de spectatori au asistat la 
un joc slab. Golurile au fost în
scrise de lonescu (min. 21) și Va
lea (min. 83). A condus foarte bine 
C. Ghiță — Brasov. (M, Topalschi, 
coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ —C.F.R. 
PAȘCANI 3—1 (3—0). Localnicii au 
realizat un joc frumos în prima re
priză, cînd au marcat prin Musta
ță (min. 4, 19) și Gheorghe (min. 
10). în repriza secundă, feroviarii 
au redus din handicap prin Apos
tol (min. 43). Excelent arbitrajul 
lui N, Petriceanu — București. (C. 
Ncmteanu, coresp.)

PETROLUL MOINEȘTI — VIC
TORIA ROMAN 2—0 (1—0). Joc
plăcut, de bună factură tehnică. 
Autorii golurilor : Lascăr (min. 19) 
și Sichitiu (min. 81). A 
celent A. Pop — Cluj, 
giu, coresp.).

METALUL MIJA —
CEAVA 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Rontca (min. 4). A 
condus satisfăcător C. Niculescu — 
București. (C. Cosma, coresp.).

VIITORUL VASLUI — PROGRE
SUL BRĂILA 1—0 (1—0). A înscris: 
Romiiă III (min. 20). A arbitrat 
foarte bine C. Manușaride — 
București. (M. Moja, coresp.).

ȘTIINTA BACĂU — CON
STRUCTORUL GALAȚI 3—1 (2—0) 
Studenții au dominat mai mult 
timp. Au marcat : Grosartt (min. 
20. 46), Stroie (min. 30). respectiv 
Ivanov (min. 61). Jucătorii Codrea- 
nu (Știința) și Petrea (Constructo
rul) au fost eliminați pentru lovi
rea adversarului. Excelent arbitra
jul lui A. Ene — Craiova. (S. Ne- 
nită, coresp.).

OȚELUL GALAȚI - 
MÂNUI, BUȘTENI 4—2 
lățenii au evoluat foarte 
priza secundă. Autorii 
Toma (min. 17). Zdrăilă 
77), State (min. 69). 
sovschi (min. 54) ț 
(min. 90). A condus 
Chilibar — Pitești. (Gh. 
coresp.).

F.C. GALAȚI — METALUL PLO- 
PEN1 1—0 (0—0'. Aproximativ 
10.000 de spectatori au asistat la 
acest meci. Unicul gol a fost reali
zat de Tonică (min. 76). I. Cîmpea
nu — Cluj a arbitrat foarte bine. 
(T. Siriopol, coresp. județean),
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astfel de acțiune, în min. 30. Ma
nolo a marcat unicul fioL N. Hai
nea — Bîrlad a arbitrat bine. (?. 
Burciu, coresp).

Ș.N. OLTENIȚA — METALUL 
BUCUREȘTI 0—0. în majoritatea 
timpului, localnicii au avut inițiati
va, dar bucureștenii s-au apărat 
bine. Bun arbitrajul lui T. Leca—• 
Brăila. (Em. Gheorghe. coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — C.S. 
TÎRGOVIȘTE 2-1 (0—0>. Autorii 
golurilor : Gherghe (min. 47), Ro
manov (min. 83), respectiv Haraptt 
(min. 60). A condus foarte bine I. 
Angheliu — p. Neamț. (C. Gruia, 
coresp. județean).

CARPAȚI BRAȘOV — DINAMO 
SLATINA 2—2 (1—0). Au mar
cat : Moraru (min. 25). lacob (min. 
60), pentru Carpati, Manea (min. 
53), Stancu (min. 90 din lovitură 
de la 11 m), în min. 87, Adam 
(Carpați) și Mnnea (Dinamo) au 
fost eliminați pentru lovire reci
procă. A arbitrat I. Rus (Tg. Mu
reș). (V. Secărcanu, coresp.).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN 1—2 (1—1). Golurile au fost 
realizate de Rențea (min. 40) pen
tru Autobuzul, Preda (min. 191 șl 
Tîră (min. 49) pentru Metalul. A 
arbitrat bine M. Fediuc — Sucea
va (Aurel Păpădie).

MINERUL MOTRU — ȘOIMII 
SIBIU 3—0 (0—0). Golurile au fost 
marcate de Gutuie (min. 62, 84) și 
Georgescu (min. 74). A condus bine 
M. Bică — București. (G. Jugănaru, 
coresp.).

CLASAMENTUL
1. Chimia Rm. Vîlcea

Tractorul Brașov
Metalul Dr. Tr.
Flacăra Mo reni
Șoimii Sibiu •
Electropu4ere Craiova

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET MASCULIN

CLUJ, 18 (prin telefon). — Sala 
sporturilor din localitate a găzduit 
ultimele partide din cadrul celui 
de-al doilea turneu al primului tur 
al campionatului republican mas
culin de baschet. Iată rezultatele 
și cîteva aftrănunte asupra desfă
șurării acestor întîlniri :

STEAUA—UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 90—73 (54—48). Deși au 
avut, credem,- cel mai greu pro
gram al turneului (au întîlnit pe 
Dinamo, I.C.H.F. și Steaua), timi
șorenii au manifestat și în această 
partidă o bună dispoziție de joc. 
Totuși, inițiativa a aparținut în 
majoritatea timpului bucureșteni- 
lor, doar în prițnple șase minute 
ale reprizei secunde studenții izbu
tind să se apropie la trei puncte • 
55—58. Din acest moment, cei mai 
mulți jucători de bază ai celor 
două echipe aveau cîte patru faul
turi și s-a observat clar reține
rea lor în joc Bucureștenii au tre
cut cu bine această perioadă, mai 
ales între minutele 26 și 30. cînd 
au înscris 14 puncte, iar timișo
renii aici unul. Au marcat Tarău 
29. Baciu 3. Savu 6. Pîrșu 2, Cer- 
nat 12, Dumitru 2, Oczelak 32, loneci 
4 pentru Steaua, respectiv Roxin 2. 
lonescu 2, Mănăilă 17 Gal 4. Mi- 
nlus 10, Czmor 9, Weber 4, Cîin- 
peanu 19 Au arbitrat foarte bine 
I. Petruțiu și E. Sarosi

UNIVERSITATEA CLUJ—I.C.H.F. 
77—69 (49—31). — După cum înce
puse partida (și, în primul rînd, 
datorită evoluției scorului) se ve
dea destul de clar că baschetba- 
liștii de la „U“ nu vor avea pro
bleme în obținerea 
min. 26 
min. 33 
trenorul 
înlocuit 
de bază 
tenilor să reducă simțitor din han
dicap Au marcat Demian 17. liiih- 
ring 6, Zdrenghea 16, Schuller 10.

i Roman 24, Nagy 2, Kun 2 pentru 
Universitatea respectiv Antonescu 1, 
Dikay 14, Bulat 7, Andreescu 4, 
Malușel 13, Tudosi 2, Anastasiu 10, 
Chiciu 1, Cîmpeanu 17. Au arbitrat 

: bine G. Dutka și A. Atanasescu.
RAPID—C.S.U. GALAȚI 78—65 
(35—27). — Meciul a plăcut dato
rită dîrzeniei celor două echipe, 

i care nu cunoscuseră pînă la acea
stă dispxțtă victoria. Rapldiștii s-gu 

* dovedit superiori printr-un joc 
sigur în apărare, dar mai ales pri.i 
precizia aruncărilor lă coș de la 
distanță, și semidistanță. în plus 
pivoți) formației Rapid — Stăne- 
scu și Vlădescu — au dominat cu 
autoritate lupta sub panouri. Au 
marcat Vintilă 4. Stăneseu 21. Bu- 
lancea 16. Tursugian 10, Predulea 
8, Vlădescu 19 pentru Rapid, res
pectiv Magoș 8. Pricop 6. Mitescu 
2, Răileanu 13, Martinescn 26, Tu- 
dose 10. Au arbitrat bine I. Pe
truțiu și I Szabo.

POLITEHNICA BUCUREȘTI— 
FARUL CONSTANȚA
(30—r33). — Din lupta celor două 
echipe (care vizează ocuparea unui 
loc în grupa superioară a clasa-

53—72

mentului) a rezultat o întrecere 
disputată și de bun nivel tehnic. 
Prima parte și începutul reprizei 
secunde au fost echilibrate, sco
rul avînd o evoluție ștrînsă, A ur
mat o perioadă de patru minute 
(între minutele 26 și 30) cînd. a- 
părîndu-se agresiv și reușind cîte
va intercepții, constănțenii s-au dis
tanțat la 14 puncte (54—40). Măr
eați de miza jocului, bucureștenii 
au comis o serie de greșeli de teh
nică (la care s-au adăugat unele 
ratări din poziții favorabile), per- 
mițînd, astfel, echipei Farul (din 
rîndul căreia s-au remarcat, din nou- 
Ivascenco, Pașca, Spînu și Purcă- 
reanu) să obțină victoria, pe de
plin meritată. Au marcat Ivascen- 
co 16. Pașca 12, Purcăreanu 15, 
Caraion 4, Spînu 17, Bănică 8, pen
tru Farul, respectiv Szell 12, 
If riszbai 4, Dudescu. 7, Anghel 4, 
Molin 14, Rusii 12. Au arbitrat 
foarte bine I. Dinescu și Fr. Took

I.E.F.S.—VOINȚA TIMISOARA
88—Ăl (45—27).

DINAMO—POLITEHNICA CLUJ 
92—65 (35—32).

Adrian VASILESCU

Buzău
Suceava
Bacău

victoriei. In 
scorul devenise 59—39, în 
74—49. în continuare an- 
clujean Vasile Geleriu a 
cîțiva jucători din „5“-ul 
dînd posibilitate buctireș-

OARA VARATEC
randa, simplu
12 ; cursa V :
30.2, Hațegana, 
ordinea 44. 
cursa VI :
29.3, Creol, 
dinea 109 .
Mihâilescu) ! 
piu 6, event 
tigător 2,473, 
cursa VIII : Floricel (N. Simion) 36,5, 
Ervin, simplu 12, event 60, ordinea 
200. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de lei 20.414 și s-a închis.

2, avem 19, ordinea 
Văratec (N. Gheorghe) 

;, simplu 4, event 39, 
triplu cîștigător 203 , 

Tesalia (Tr Marinescu) 
simplu 8, event 46, or- 
cursa VII : Rosalin (S 
29, Raliu, Rapsod, sim- 
73, ordinea 83. triplucîț- 

, ordinea triplă 344:

Niddy DUMITRESCU

■ CARAI- 
(1—0). Gă- 
bine în re- 
golurilor : 
(min. 58, 

resuectiv VI- 
și Postolache 

i excelent I.
Afșenie,

2.
3.
4.
5.
6.
7. Metalul Buc.
8. C. S. Tîrgoviște
9. S. N. Oltenița

10. Dinamo Slatina
11. Nitramonia Făgăraș
12. Gaz metan Mediaș
13. Autobuzul Buc.
14. Dunărea Giurgiu
15. Metrorn Brașov
16. Carpați Brașov
17. Progresul Buc.
18. Minerul Motru

ETAPA VIITOARE
Metalul București-Nitranicniâ _ -,
Gaz metan Mediaș^Autobu^uL București, 
Metalul 
Brașov, 
Craiova, 
Brașov, 
Moreni, 
Dinamo ———------------ _ _ .
trom Brașov-Minerul' Motrd.

SERIA a ni-a
MUREȘUL DEVA — GLORIA 

BISTRIȚA 1—0 (0—0). Joc de uzu- 
iă. Unicul gol a fost realizat de 
Șchiopu (min. 84). A condus bine 
C. Dinulescu — București. (I. Si
mion, coresp.).

U.M. TIMISOARA — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (0—0). Timișorenii
și-au subapreciat adversarii, evo- 
iuînd la un nivel mediocru. A mar
cat Schuch (min. 52). A arbitrat 
foarte bine C. Petrea — București. 
(C. Crcțu, coresp).

CORVINUL HUNEDOARA — 
UNIREA ARAD 1—0 (0—01. Parti
dă de factură tehnică modestă. A 
înscris : Sian (min. 70). Foarte bun 
arbitrajul lut Gh. Dragbrair — 
București. (I. Vlad, coresp.).

IND. SÎRMEI C. TURZII—TEX
TILA ODORHEI 3—3 (0—3). Joc 
frumos. Gazdele au dominat, însă 
au reușit să înscrie doar -după 
pauză, revenind de la 0—3 la 3—3! 
Autorii golurilor ‘ Munteann (min. 
55), Cnlojin (min. 62). Lorinez 
(min. 89 din lovitură de la 11 m) 
pentru lnd sîrmei, Vaisjia (min. 
20), Szel (min. 43> și Covaci (min, 
45) pentru Textila. Ă condus exce
lent V. Buimistruc — lași (P. Țo- 
nca, coresp.).

ARIEȘUL TURDA — VICTORIA 
CĂREI 5—2 (2—1). Aproximativ
3000 de spectatori au asistat la un 
joc spectaculos, cu multe faza la 
ambele porți. Au înscris : Rezma- 
ves (min. 30, 58, 79). Munteanu
(min. 3). Mîlnă (min. 52). respectiv 
Naghi (min. 12> și 
90 din lovitură de la 
bitrat foarte bine V. 
București. (P. Lazăr,

METALURGISTUL 
VULTURII TEXTILA LUGOJ 4—1 
(2—0). Meciul s-a disputat Ia Sibiu, 
terenul Metalurgistului fiind sus
pendata Goluri le au fost marcate de 
Vasile (min. 15. 43), Lechiță (min. 
82). Tarcu (min. 84 din 11 m). res
pectiv Vraja (min. 63) 
tor arbitrajul lui 
București. (Gh. Toptrceanu.

OLIMPIA SATU MARE 
TIMIȘOARA 3—1 (1—0). Gazdele
au dominat mai mult. Autorii go-

2). Toth 
(min. 85), 

67). A 
— Cra-
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(23 noiembrie) : 
■ Făgăraș,

Drobeta Tr. Severin-Carpațl
Șoimii Slbiu-Tllectroputere 

Chimia Rm. VHofe-Trnetorul 
Progresul ■ Buqurești-Flacărg 

C. S. Tîrgoviște-Ș. N. Oltenița, 
Slatina-nunârea ’GiUrglu. Me-
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(25 noiembrie) :

29—10
24—14
24—20
23—14
15— 13
16— 12
11—11
15- 19
11—18
16— 12
18—19
17—18
17—22
12—19
17—26
11— 15
12— 21
7—18

1. Gloria
2. C.S.M.
3. Știința
4. Meta'ul Plopenl
5. Metalul Mija
6. Delta Tulcea
7. F. C. Galați
8. Ceahlăul p. Neamț
9. Viitorul Vaslui

10. Progresul Brăila
11. C.S.U. Galați
12. Coilstr. Galați
13. Caraiman Bușteni
14. Petrolul Momești
15. Oțelul: Galați
16. C.F.R. Pașcani
17. Celuloza Călărași
16. Victoria Roman

ETAPA VIITOARE
Caraimahul Bușteni-Delta Tulcea, C.F.R. 
Pascani-Gloria Buzău, Celuloza Câlă- 
rașl-Oțelul Galați. C.S.U. Galațl-Ceahlăul 
P. Neamț, Știința Bacâu-Metalul Mija, 
Metalul Plopeni-Viitorul Vaslui. C.S.M. 
Suceava-Petrolul Moinești, victoria Ro- 
man-F. C. Galați, 
Progresul Brăila.
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Constructorul Galați-

SERIA a Ila
NITRAMONIA

CHIMIA RM. VÎLCEA 2—0 (1—0). 
Meci frumos. Golurile au. fost mar
cate de Fiiip (miri. 10) și Mocanu 
(min. 57). A arbitrat foarte bine 
E. Păuneseu — Vaslui. (S. Bucur, 
coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
METROM BRAȘOV 2—0 (1—0).
Joc de bună factură tehnică, gaz
dele dominînd în majoritatea tim
pului. Au înscris : Mincioagă (min. 
42) și Stănoiu (min. 65). Foarte 
bun arbitrajul lui V. Murgășan — 
București. (V. Popoviei, coresp).

FLACĂRA MOREN1 — GAZ 
METAN MEDIAȘ l—0 (1—0). Ju
cătorii au. făcut risipă de energie. 
Unicul gol a fost realizat de Ste- 
lian (min. 38), care în min 75 a și 
ratat un 11 m. A condus foarte 
bine I. Hrisțea — Alexandria (Gh. 
Ilinca, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — 
GREȘUL BUCUREȘTI 0—1 
Bucureștenii au construit 
atacuri foarte periculoase.

FĂGARAȘ

Vancea (min. 
11 m). A ar- 
Pădureanu — 
coresp.).

CUGIB —

Satisfăcă-
R. Stîncan — 

coresn.) 
— C.F.R.

PRO- 
(0—1). 

contra- 
Dintr-o MlNfî- 

Partidă

(Urmare din pag l)

teres de colegii de muncă ai ce
lor de pe teren.

O comportare foarte bună a a- 
vut-o. la fotbal, echipa I.S.C.E.I.. 
care a terminat, neînvinsă, con
fruntarea cu celelalte opt formații 
intrate în concurs La minifotbal, 
unde au fost înscrise șapte echipe, 
pe locul I s-a clasat formația 
Fructexport, iar la volei în frun
tea clasamentului s-a situat echi
pa Exportlemn.

Tot aici va debuta, în curînd, o 
nouă acțiune, „Cupa 30 Decem
brie", care va cuprinde confrun
tări la trei discipline : natație, șah 
și tenis de masă.

„Cupa Comerțul socialist", orga
nizată de Consiliul asociației Spar- 
tac a salariaților din comerțul 
bucureștean, se află în plină des
fășurare. S-a terminat, turneul de 
fotbal, învingătoare fiind echipa 
I.C.R.M S-au consumat și prime
le întîlniri individuale (în cadrul 
a două serii) la tenis de masă. Pe 
primele locuri : Hie Valeria
(I.C.R.T.I.) și Gh. Dumitru (M.C.I.

Mercur). S-au disputat și 
partide pe echipe : I.C.S. 
tația publică (sector 6) — 
?.—1 și M.C.I.-Mercur — 
Alimentara (sector 6) 2—1. 
în meciurile de pînă acum s-au e- 
vidențiat 
Athenee 
(I.C.R.M.) 
man tația 
plexul Athenee Palace.

Dumitru NEGREA
STUDENȚII TIMIȘORENI 

PE TRASEELE CROSULUI
In cursul dimineții de duminică, 

pe bulevardele Vasile Pîrvan și 
Clujului au avut Ioc, în organiza
rea Consiliului municipal al U.T.C. 
și al U.A.S.C.R. Timiș, „Crosul de 
toamnă", rezervat studenților din 
municipiu. S-au aliniat la start a- 
prbximativ 3 000 de concurenți. la- 

: primii clasați • FETE: George- 
, Obreja (Fac. ed. fizică), BĂIEȚI: 

Bădescu (Mecanică).
PESTE 5 000 DE ELEVI...

...au luat parte la „Crosul ele
vilor", organizat de Consiliul ju«

tă 
ta 
l.

două 
Alzmen- 
I.C.R.M.

I.C.S
La șah,

Stan Nistor (Complexul 
Palace), A. 
și formațiile 

publică (sector

Dragomir
I.C.S. Ali-
6) și Com-

dețean pentru educație fizică și 
sport Galați și Inspectoratul șco
lar.
bun
țiile 
piu.
elevul Florian Răduț, în vîrstă de 
numai 12 ani. Printre cîștigători 
s-au situat D. Fluture, V. Malehin, 
FI. Răduț, FI. Pislaru, Doina Carp. 
Carmen Mănuc, Simona Mutică și 
Rodica Drozan.

CROSUL UCENICILOR

întrecerile au constituit un 
criteriu de selecție pentru sec- 
de performanță din munici- 
O impresie deosebită a lăsat

în 
Rm. 
ția I 
au participat elevii școlilor profe
sionale și tinerii care se califică 
la locurile de muncă în întreprin
derile vîlcene. La grupa 15—17 ani 
s-a impus Florica Obrescu (Gr. șc. 
Forestier), la grupa 17—19 ani,
Maria Vîrcolaboiu și Maria Odo- 
rog de la întreprinderea Vîlceana, 
iar la băieți, la aceleași categorii, 
Catona Isvac (Gr. șc. Forestier) și 
Liviu Obrescu (Gr șc. i Chimie).

Favel GIORNOIU
-. — coresp.

noul cartier al municipiului 
Vîlcea, a fost organizată edi- 
a Crosului ucenicilor, la care

lurilor : Helvei (min. 
(min. 51), Dumitriu III 
respectiv Giulvezan (miri, 
condus bine V. Grlgerescu 
iova. (St Vida, coresp).

OLIMPIA ORADEA — 
RUL ANINA 2—1 (1—1),
de slab nivel tehnic. în care, une
ori. jucătorii au denâșit limitele 
sportivității. Au înscris : Stan (min. 
.31). Bacoș (min 85), respectiv Zi
rner (min 35). Bun ărbitra'ul lui 
N. Mogoroase — Craiova. (I. Ghî- 
șa. ceresc, județean)

MINERUL BAIA MARE - F.C. 
BIHOR 1—2 (1—0). Gazdele au do
minat în majoritatea timpului. însă 
orădenii au speculat două greșeli 
ale apărării băimăreniler 
golurilor : Chivescu (min. 
trq Minerul. MMei (min.
Zindrns (min. P2) pentru F.C Bi
hor. în min. 86. Necula (Minerul) a 
ratat un 11 m. A condus excelent 
A. Bentu — București. (T. 
tan. coresp iudete.en). 1

CT.ASA51ENTUL
14 7 6 1
14 8 2 4
14 8 1 5
14 7 3 4
14 7 2 5
14 7 2 5
14 6 3 5
14 7 1 6 

i 14 6 45
14 6 2 6
14 5 3 6
14 5 3 6
14 4 4 6
14 5 2 7 _ _
14 5 1 8 16—17 11
14 5 i 6 14—22 11 
14 3 3 8 16—22 9 
14 4 1 9 15—24 S 

(25 noiembrie) : 
:I Hunedoara, 

‘ ’ unif** 
Minerul 
Textila

Olimpia Satu Mare 
U M. Timișoara 
F. C. Bihor 
Corvinul Hunedoara 
victoria Caret 
Unirea Arâd 
Mureșul Deva 
Arieșul Turda 
lnd. Sîrmei C. Turzii 
Minerul 
Minerul 
Textila

A-Ufofli
20) nen-

64) si

Tobă-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. ...... ..
13. dlimoia
14. ..............
15.
16.
17.
18.

ETAPA
Minerul
F. C.
Arad-Tnd.
Baia ‘ __ _
Odorhei-Arieșui Turda,’ Vulturii' Tex
tila Lugoj-Mureșul Deva. Victoria ca- 
re’-oiimpia Satu Mare. C.F.R. Timișoara* 
Olimpia Oradea, Gloria Bistrița-Mcta» 
lyrgistul Cugly* -v'

Anina
Baia Mare 
Odorhel 
Oradea 
Text. Lugoj 

Bistrija
Vulturii
Gloria
C.F.R. Timișoara 
Metalurgistul Cuglr 
Minerul Cavnic

VIITOARE ('
Anina-COrvinul 

Bihor-Minerul Cavrdd, 
sîrmei C. Turzii, 

Mare-U. M. Timișoara,

15— 6 20 
15—13
19— 11 
13— 9 
33—17 
21^-1 S
13— 11
20— 21 
20—15
17— 18
18— 16 
18—21
14— 19 
14—20

18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
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0 ETAPA MARCATA DE INEFICACITATE
CINCI GOLURI IN ȘASE DINTRE MECIURI!
PUTEA FI 4 SAU 5 LA ZERO

FATĂ DE OCAZIILE DE GOL AVUTE
DINAMO 2(2)

Așa cum începuse jocul, se pă
rea că echipa băcăuană va opune o 
rezistență mai consistentă echipei 
bucureștene. S,C. Bacău aplica un 
marcaj destul de sțrîns în apărare 
(Sinăuceanu la D. Georgescu, Hriț- 
cu la Nunweiller, Velicu la Dumi- 
trache etc., în vreme ce Catargiu 
dubla întreaga apărare pe postul 
de „libero"). La mijlocul terenului 
erau retrași Dembrovsshi și Flo- 
rea, astfel îneît singurele vîrfuri 
veritabile ale oaspeților rămîneau 
numai Pană și Băluță. Meciul este 
însă foarte tern, Dinamo nereușind 
deocamdată să scape de strînsoa- 
rea la care e supusă, iar echipa 
băcăuană încercînd mereu, atunci 
cînd intra în posesia balonului, să 
pună în aplicare o tactică de „în
ghețare" a jocului, cu multe pase 
ja centrul terenului și extrem de 
puține încercări de depășire a a- 
părării dinamoviste.

Odată, însă, cu prima greșeală 
a sistemului lor defensiv, în care 
își puneau atîtea speranțe — Dinu 
a executat o lovitură liberă de la 
marginea careului și l-a găsit ne
marcat pe D. Georgescu, care a 
înscris cu un șut simplu, pe lingă 
Ghiță (min. 21) — jucătorii băcău
ani s-au pierdut definitiv. Acum a 
început să fie vizibilă pentru toată 
lumea fragilitatea echipei oaspete, 
faptul că nu întîmplător ea se 
află în clasament pe ultimul loc. 
Ocaziile la poarta lui Ghiță au 
început să se înmulțească, marca
jul de care am pomenit mai sus 
s-a diluat cu totul și — după pă
rerea noastră — numai șansa a 
ajutat echipa antrenorului Radu
lescu să scape de o înfrîngere la 
4—5 goluri ^Jdiferență, lucru care, 
așa cum s-au petrecut faptele în 
teren, ar fi fost foarte normal...

La numai patru minute după 
primul gol, Nunweiller îl deschide 
în adîncime pe Dudu Georgescu, 
acesta preia mingea în viteză, fun
dașii centrali băcăuani ezită să-l 
atace, Ghiță iese și el din poartă 
nehotărît, dindu-i posibilitate ata
cantului dinamovist să arunce fru
mos balonul, peste el, în plasă. 
Este 2—0 și golul este mult aplau
dat de public. Dar, spre surprin
derea generală, va fi ultimul al 
partidei. Momentul este interesant, 
pentru că acum S.C. Bacău este 
nevoită să iasă la joc și vom ve-- 
dea ce este în stare să facă. Foar
te puțin, în cele din urmă. „ll“-le 
din Bacău evoluează ca o echipă

Stadion Dinamo : terci} excelent ; timp bun ; spectatori — aproximativ 
7 000. A marcat; DUDU GEORGESCU (min. 21 și 23). Raport de cornere: 
14—3. Raportul șuturilor la poartă : 21—5 (pe spațiul ei : 9—2).

DINAMO : Cavai — Cheran, G. SANDU, DOBRAU, Deleanu — DINU, 
R. NunwelUcr — Lucescu, D. GEORCESCU, Dumitraehe, FI. Dumiirescu.

Ș, C. BĂCAU : Ghiță — Sîargasoth, CAȚARGIU, Velicu, Volroer — Si- n&UCC&WU, „a.a-o --------- --- --- --« • —----
FLOHEA.

A arbitrat GABRIEL BLAU
V. Vilcu (Timișoara), șl cu greșeli de V.

Sportul Pag. a 3-a

SOARE DE NOIEMBRIEIN REPRIZA SECUNDA spre decembrie, simbâtă dupăramiază a fost 
zimbind spre frontul atmosferic, care amenința

A.S.ft. T6. MUREȘ 2(0)
SP. STUDENȚESC 0(0)

Hrițcu — Pană (mfn. 46 Mrmteanu), Ijembrovschi, Băluță,

(Timișoara), ajutat la linie de 
CiocV. Vilcu (Timișoara), și cu greșeli 

Trofeul Petschovschl : 19. 
La tineret-rezerve : 1—o

(iMediaș).

(0-0).

foarte obosită, fără vlagă 
ranțe, împăcată parcă cu 
și așteptînd doar lovitura 
a cădea definitiv. în tot 
băcăuanii au șutat, numai de două 
ori pe spațiul porții (primul- șut
— Perpbroyșghi, în prin. 37, dar 
Cavpi apără foarte bine), din cele 
5 lovituri ale lor spre buturile di- 
namoviste. în schimb, de partea 
opusă, Dumitraehe (min. 44 și 73
— șut violent cu capul, bară !), D. 
Georgescu (min. 35, 65 — bară !

și 68 — singur cu Ghiță, trage 
picioarele portarului băcăuan !) 

Lucescu (min. 45) au ratat oca- 
rarisipte. Ca să nu mai vorbim 
faza din min. 79, cînd balonul 

i plimbat prin fața porții goale,

și spe- 
soarta 
pentru 
meciul.

sub lui Dumitraehe, 
fiind trimisă, în

privirile
Lueesou, 
urmă, în corner de Veli-

TG. MUREȘ, 13 (prin telefon)
Succesul gazdelor s-a profilat abia 

după pauză. A fost o victorie pe 
deplin meritată și foarte prețioasă, 
obținută la capătul unui joc bun în 

mureșenii și-au depășit la 
capitolele, partenerii de între- 
Sțudenții bucureșțeni au me

de a fi abordat întîlnirea des- 
fără acele măsuri suplimentare

ȘI, TOTUȘI,
POLI TIMIȘOARA 1(1)
RAPID

Stadion 1 Mai ; timp frumos, dar 
rece ; teren moale ; spectatori a- 
proximativ 20 000. A marcat DAȘCU 
(min. 10). Raport de cornere 13—4 ; 
Raportul șuturilor la poartă : 21-74
(Pe spațiul porții ; 11—1).

POLITEHNICA : Jivan —
Păltinișan, Amăutu, POPA - 
Mehedințu, 
Șchlopu) - .
valclc). DASCU. Bungău.

RAPID : ROȘCA — Pop, Gl’igoraș. 
FI„ MARIN. CODREA — RIȘNIȚA, 
Savu (min. 67 : Petreanu) — NAstu- 
rescu (min. 62 : Periat), M. Stelian, 
NEAGU, Bartales.

A arbitrat : GH, MANOLE * ***, 
aiutat la linie de Al. Pilosian (ambii 
din Constanța) șl S. Drăgullci (Dro- 
beta Tr. Severin).

Trofeul Petschovschl : 10.
La tineret-rezerve : 1—0 (0—9).

a-

MIOC, 
Laț». 

SURDĂN (miri. 83 : 
Floareș (min. 67 : Co-

TIMIȘOARA, 18 (prin teîefon)
„Povestea" din meciul de acum 

două săptămîni, de pe același sta
dion, cu Steagul roșu (cînd „Poli" a 
fost egalată în ultimele minute), era 
gata, gata să se repete aidoma și astăzi 
(n. r. ieri), In confruntarea cu Ra
pid. Cu foarte puțin timp înainte de 
fluierul final al arbitrului (era Tn 
min. 87), un talon respins imprecis 
de apărătorii Politehnicii a ajuns la 
Rîșniță, care, de la cea 20 de metri, 
perpendicular pe poartă, a ..... ..
formidabil, puternic și precis, 
gea a pornit ca din tun și 
lumea o vedea în plasa porții studen
ților. .livan s-a întins însă ca un 
arc și, cu un ultim efort, disperat, 
a reușit să-1 devieze în corner. A- 
cesta a fost singurul șut pe poartă.

balon respins imprecis

șutat 
Min- 
toată

tUrmaie din pag >i
.... — , î -------- -----

huit să încline steagul, fără să 
conteste victoria gazdelor.

Din start, Universitatea a încer
cat să se impună, însă cîteva curse 
ale lui Atodiresei (care i-a creai 
probleme lui Berneanu) i-a adus pe 
reșițeni în situația de a deschide 
scorul.. In miri. 8. Boc a blocat un 
șut puternic al lui Beldeanu. pen
tru ca în min. 13 Voinea să rate
ze deschiderea scorului, pentru că 
fn careul mic a făcut o preluare 
defectuoasă. Abia în min. 18 gaz
dele creează o fază mai fierbinte, 
cînd voleul lui Bălan trece pe lingă 
bară. Universitatea încearcă să albă 
inițiativa, dar eforturile lui Strim- 
beanu nu pot. suplini lipsurile lui 
Kiss și atacul nu e susținut sufi
cient. în min. 30. Stăncescu a a- 
vut golul pe „tavă", dar de la 10 
m a șutat pe lingă poartă. în sfîr
șit, în min. 45, cel. mai periculos 
șut al gazdelor îl trimite Strîmbea- 
nu, dar Ilieș și apoi Kiss evită go
lul.

După pauză (min. 47) e rîndul 
lui Țarălungă să rateze, apoi în 
mifl- 55 golul ce plutea. în aer este 
anulat de faultul lui Bălan asupra

a făcut o preluare

în 
Șț 1 
zii 
de 
s-a

pe 
Dinu și 
cele din 
cu...

Băcăuanii au avut și ei o foar
te scurtg 
note, la 
de — în 
brovsehi 
reu) și Băluță, 
un simplu foc 
secințe asupra
Partidă în care Dinama — dezin
teresată, lipsită de șansă la poar
tă sau superficială în joc (motivul 
are acum mai puțină importanță) 
— a ratat posibilitatea de a face 
un scor-record...

Dumitru GRAUR

perioadă — cam 10 mi- 
începutul reprizei secun.- 
care au ratat prin Dem- 
(min. 56, singur în ca- 

dar a fost numai 
de paie, fără con
cursului partidei.

care 
toate 
cere, 
ritul 
this, 
in apărare.

Jocul debutează mulțumitor. Pri
ma ocazie de gol o are Naghi (min. 
7), care trimite cu capul, din apro
piere, exact în brațele lui Suciu. 
Trei minute mai tîrziu. aceiași Na
ghi reia tot cu capul mingea cen
trată de Czako și aceasta șterge, la 
rădăcină, sîtlpul lateral al porții, de 
unde iese în afara terenului. Mai 
notăm o bună situație de gol ratată 
de Fazekaș în min. 26, atacantul de 
la A. S. Armata întîrziind șutul cinci 
avea in față doar poarta goală. Tn 
continuare, este rîndul studenților 

u/să beneficieze de două mari ocazii ;
prima, în min. 36, la o acțiune pe
riculoasă inițiată pe partea dreaptă 
de Leseanu si încheiată de O.

Stadion ,.23 August" ; timp fri
guros ; teren bun ; spectatori — a- 
uroxlmativ 7 000. Au marcat : 
NAGHI (min. 47). iHUREȘAN (min. 
67). Raport rle cornere : 9—3. Ra
portul șuturilor la poartă : 17—7 (pe 
spațiul por(ii ; 7—2).

A.S.A. : Solyom — GRIGORE,
KISS, Ispir, Czako — PISLARU (min. 
70 Varodi). Boltaii — -- 
REȘAN. NAGHI. Hajnai.

SPORTUL : Suciu
Cazan. GRIGORE, Manea 
nescu. CHIHAIA. Ciocirlan 
Măndoîu) — Leșcanu. S.
Lucacl (min. 60 KASSAI).

A . arbitrat : M. Ilotaru 
ajutat bine la linie de I. 
V. Popa (toți din Iași).

Trofeul Petschovschl : 9.
La tineret-rezerve : 2—1

Fazekas, MU-

tanasescu,
- O. 10- 
(mln. 76
Mircea,

****★■
Ciolan și

Nu, nu este o fază din careul lui Dinamo; cei trei dinamaviști — de fa stingă, Lucescu, Dinu și Dumilrache 
(căzut) — se află tn fața lui Ghițâ... Velicu va scoate însă balonul în corner Foto : N. DIvAGOȘ

nesou, care a reluat, de la 3 m, cu 
capul, la colț, dar Solyom a -res
pins. A doua, în min. 44, prin M. 
Sandu, care, scăpat singur spre 
poarta gazdelor, a pătruns în supra
fața de pedeapsă, dar a fost depo
sedat în ultima clipă de Kiss.

După pauză, nu trec decît două 
minute și militarii deschid scorul 
prin Naghi, care înscrie din apro
piere la o acțiune purtată ingenios 
pe filiera Mureșan — Fazekaș — 
ghi. Bucureștenii sînt acum 
mai deciși în ofensivă, mai 
introducerea lui Kassai, pe 
dreaptă, aduce un suflu nou 
portarea compartimentului 
Așa se face că. în min. 62. 
sînt pe . 
fază în care Kassai și apoi M. Sandu 
șutează consecutiv dar greșesc de 
puțin ținta. în min. 67 asistăm la 
o combinație de mare efect — poate 
cea mai frumoasă din întreg meciul : 
Naghi îl găsește demarcat pe Mu
reșan la 6 ni, acesta trimite plasat 
la colț, Cazan salvează de pe linia 
porții, mingea ajunge la Ilajnal, 
urmează o nouă pasă Ia Muresan și 
golul nu mai poate fi evitat. Sfârși
tul partidei îi găsește pe militarii 
mureșeni în plină ofensivă, eu 
cîteva secunde înaintea fluierului 
final . Hajnal trimițtnd balonul in 
bara transversală.

GHEORGHE NERTEA

Na- 
ceva 

ales că 
extrema 
în com- 
ofensiv. 
oaspeții 

punctul de a egala, la o

eși ne îndreptăm 
soare ; un soare 
să se prăbușească dinspre Scandinavia. Pe stadionul din Cluj, 

in tribunele căruia fluturau cîteva flamțuri alb-negre, umbre lungi, ca 
de chiparoși, avansau pe tot terenul, pjunînd in dificultate ochiul tele
spectatorului:

în pofida vremii frumoase, „șepcile moșii" păreai^ o trupă resemnată, 
impresie accentuată de bandajul imens al căpitanului Remus Cîmpeanu. 
In tabăra cealaltă, s-a văzut încă din plecare că lucrurile s-au schim
bat. Echipa lui Traian Ivănescu juca altllel. Jiul, spre deosebire de multe 
alte echipe, încearcă mereu cite ceva. Puofitînd de autoritatea axului său 
Libardi — Mulțescu, Jiul brodează cu destulă fantezie, promovînd nume 
și stiluri noi. Simbâtă după-amiază, un oarecare Stoichiță s-a jucat cu 
masivii apărători clujeni, aducînd pe gazonul clujean ceva din verva 
Oborului sau a Giuleștiului de altă dotă. „U" Cluj, speriată poate la 
gindul că ar putea să termine campicMatul în primele locuri — adică 
acolo unde încep marile necazuri, odată cu următoarea ediție a cupe
lor europene — a valsat ușor, toropită parcă de blîndețea soarelui. 
Jiul a simțit imediat spleen-ul din tabc/ra studenților, a construit cîteva 
faze frumoase, a ratat cîteva ocazii «tari și a terminat meciul cu o 
demnitate de echipă care își cunoașt® forța. Poate că lipsa așteptatei 
exuberanțe din final se datorează aprrMpierii meciului cu Steaua, cel de 
duminică,’ adică meciul în care fundașțul Traian Ivănescu va încerca să 
depășească, în numai 90 de minute, „.complexul Constantin".

Ieri, pe Dinamo, a fost din nou soaioe. Echipa campioană și-a iidunat 
parcă forțele. Dinu, mult mai sigițir decît în ultimul timp, și-a în
demnat coechipierii spre poarta lui Ghiță. Cele două goluri au venit 

destul de repede pentru a încheia meciul mult înainte de minutul 90. 
Spectatorul a privit cu o oarecare tristețe jocul melancolic ai moldove
nilor și, mai ales, lipsa lor de... panică la gîndul că sînt pe ultimul loc. 
Din cînd în cînd, Dembrcvschi încerca să ia cîte o minge, dar o pier
dea foarte repede, pentru a reveni agale 
și oarecum nepăsător.

Finalul meciului de pe Dinamo a fost 
relor. Ca de obicei. Universitatea Craîoiva 
ultimul sfert de oră. Lipsa lui Deselnico nu

spre poartă, cu pas obosit

tranzistoa- 
victorie în

animat de corul 
a sprintat spre

. ..... .. ...... __  , s-a făcut prea mult simțită. 
Ba, dimpotrivă, Crciova înregistrează ■acumulări calitative care justifică 
oarecum sincopele din jocul acestui ftjndaș nestâpînit, care se afiâ la 
originea eliminării echipei efin .Cupa U.E.F.A.", în urma acelui .pe
nalty" de la Liege, „realizat". împotriva cursului jocului.
•y n duelul indirect cu F. C. Constanței, Universitatea Craiova a punctai, 

în ultima vreme, prin punch. In timp ce „marinarii" valorifică doar 
’ situațiile minime, craiovenii plusează cu mai mult curaj, mizind deseori 
intuiție. Și, după cît se pate, campionatul nostru oferă, in momentul 
față, destule variante celor care știu să riște.
Turul se apropie de sfîrșit. Să sperăm că vulturii vor continua să 

zboare sus, așa cum spunea meteorologul cel distins, de la T.V., și că 
soarele va prezida sprintul final. In această ultimă parte a toamnei, 
un singur element de interes : examenul dublu al oltenilor, in fața lui 
Dobrin și a lui Constantin. După care, poate să ningă...

loan CHIRILA

pe 
de

DUELUL FOSTELOR CAMPIOANE
PITEȘTI, 18 (prin telefon)
Aceste două foste campioane 

deceniu

MAI RĂMĂSESERĂ 90 DE
Puțin a lipsit — doar vreo 90 fie 

secunde — ea meciul disputat ieri, 
la lumina reflectoarelor, pe stadionul 
„23 August." să se încheie cu un 
scor alb. Firește, multi l-ar fi dorit,

POVESTEA
NU S-A REPETAT
din întregul meci al Rapidului : ? 1 
Și se putea solda cu gol. Dar, ar fi 
fost nedrept ! Pentru că Politehnica 
— a cărei victorie este absolut me
ritată — a jucat mai bine, îndeo
sebi în prima repriză, cînd scorul 
putea lua proporții în favoarea sa. 
în min. 8 bara s-a opus șutului în
șelător al lui Dașcu, expediat din 
unghi... ascuțit, cu boltă, peste de
butantul Roșea.
chis două minute mai tirziu : 
mind o pasă excelentă de la Surdan, 
Bungău a demarat irezistibil pe ex
trema stingă, paralel cu tușa, a cen
trat din viteză 
de un Crigoraș 
luat, cu capul, 
bucureștenilor. 
bile majorării

Scorul a fost des.
pri-

spre Dașcu (țalonat 
nedecis), care a re- 
imparabij, în poarta 
Alte ocazii favora- 

scorului gu fost iro
site de Bungău și același Dașcu in 
mirmele 30, 34 și 35. în min. 37, 
ex-craioveanul Dașcu, vîrfui de 
atac al studenților, a pătruns decis 
cu mipgea la picior, pină în apro
pierea careului mic, și, cînd se pre
gătea să șuteze, a fost faultat evi
dent de Grîgoraș. Arbitrul a lăsat 
insă jocul să continue și a pierdut... 
o stea 1

După pauză, oaspeții au evoluat 
ceva mai bine, s-au apărat mai pre
cis, dar nu au reușit in atac decît 
foarte puține acțiuni periculoase. 
Puține au fost, în această repriză, și 
ocaziile favorabile Politehnicii, care 
a jucat cu mult sub nivelul primei 
părți a meciului. Așa cum spuneam 
la început, în min. 87 „povestea" din 
partiția cu Steagul roșu (egalarea) 
era gata să se repete. S-a opus 
însă Jivan. Și „Poli" a clștigat la 
limită dar pe deplin meritat.

Lourențiu DUMITRESCU

îndeosebi suporterii formației fero
viare, dar trebuie să spunem că for
mația din Cluj n-ar fi meritat s'ă 
plece acasă cu vreun pun'ct. Și asta 
pentru că, așa cum spunea dună 
meci antrenorul acesteia, dr. C. Ra
dulescu, „am jucat prea negativ". 
Scopul principal al „albilor" a fost 
să se înapoieze acasă cu un punct 
și ca urmare au făcut tot ce era po
sibil să îndepărteze pericolul de 
buturile proprii. Aceasta a fost sin
gura preocupare — deci joc emina
mente destrurtiv, fără nici un fel oe 
gînd de a construi ceva, de a în
cerca o combinație, de a-1 pune în 
poziție de șut pe Adam.

Invitată Ia atac, Steaua nu a stat 
mult pe gînduri, s-a repezit spre 
poarta lui Gadja (și apoi a lui Mol- 
dovap), dar acțiunile sale de atac 
s-au oprit de cele mai multe ori în 
zidul viu al apărării clujenilor, pen
tru că aproape întotdeauna (mai 
ales după pauză), șuturile înaintași
lor formației militare au fost res
pinse de jucătorii oaspeți, interpuși 
în traiectoria balonului.

Și astfel s-a scurs minut după 
minut. To^ul lăsa să se întrevadă că 
meciul se va încheia fără goluri. Dar 
în penultimul minut, Nae Icnescu, 
venit în ajutorul ineficientului 
atac, șutează la poartă. Mingea 
deviată de un apărător clujean 
corner ; execută Ion Ion, înalt, 
marginea careului de 16 m. <

său 
. este 
i în 

spre 
exact

SECUNDE...

acolo unde se afla Sătmăreanu, cel 
mai înalt jucător de pe teren. In
ternaționalul Stelei se înalță ca 
uriaș printre pitici și expediază ba
lonul,. cu capul, în plasă. Moldovan 
este simglu spectator și golul 
salutat de îrftreaga formație1 
rqșteană, .care, șe duce ș.'j-l îmbrăți
șeze pe autorul celor două ‘ puncte 
adăugate în clasament, în timp ce 
clujenii nu-și pot stâpini dispera
rea că au fost infrînți atunci cînd 
erau mai siguri că vor pleca cu un 
punct de pe stadionul „23 August".

Ce s-a întîmplat pină atunci pe 
gazon ? Steaua a atacat necontenit, 
a avut ocazii de gol cum nu pot - fi 
închipuite, dar fie că, așa cum am 
mai spus, clujenii s-au interpus în 
calea balonului, fie că militarii au 
ratat increditibil. De altfel, nici nu-i 
de mirare că apărătorii clujeni s-au 
grupat atît de bine, cu atacanți ca 
Răducanu. Agud sau Amarandei, ale 
căror nesfîrșlte driblinguri au dai 
feroviarilor posibilitatea să-și ocupe 
cele mai bune poziții pentru împie
dicarea golului.

un

este 
bueu-

Mjrceo TUDORAN

Stadionul .,23 August* : teren bun ; timp rece ; iluininațip excelenta : 
spectatori : aproximativ 6 000. A marcat: SATMAREANU (min. 89). Kaport 
de cornere : 8—3. Raportul șuturilor la poartă : 15—2 (pe spațiul porții : 4—1).

STEAUA : lordache — SATMAREANU, Ciugarin, Sameș. N. ionesnu — 
DUMITRU. DUMITRIU IV — Panlea, RAducanu, Agud (rtiin. 70 IOVANESCU), 
Amarandei (min. 54 ION ION).

C.F.R. : Gadja (min. 46 Moldovan) — Lupu. Dra^îpmir, S. BRETAN, 
SZdKE — M. Bretan. Boca -- MOGA, Adam. VIȘAN. Petrescu.

A arbitrat : NltOLAE CURSARU (Ploiești) ****^, ajutat la linie de 
Paul Căpriță (Brăila) și Ion Chiriță (Ploiești).

Cartonașe galbene • Ciugarin, Moga.
Trofeul Petsclipvșchi : 10.
La tinereț-rezcrF» : 4—0 (1—0).

V

S.

.......... .. . al® 
începutului d.e deceniu — U.T.A., 
știut fiind, predind pentru un schimb 
ștafeta echipei piteștene — au a- 
dunat azi (n. n. ieri), în pofida 
timpului rece, circa 10.000 de spec
tatori în tribunele stadionului din 
localitate. Și, în bună măsură, fide
litatea publicului față de formația 
favorită, ca 
răsplă tită, 
du-se fără 
solicitat de această

și față de fotbal, a fost 
ambele echipe angajîn- 
menajamente la efortul 

dispută. A 
zultat, astfel, un joc antrenant, 
și, nu o dală, spectaculos, fiecare 
dintre combatante etalind pe gazon 
altceva : formația piteșteană, un joc 
de atac, combativ, o linie de mijloc 
laborioasă, arădenilor revenindu-le, 
în aceste condiții, sarcina de a 
apăra numeric (dar organizat) și de 
a contraataca prin mingi lungi, ex
pediate de la mijlocul terenului de 
Domide șj.. Broșovschi și, ajungîn- 
du-se cu ajutorul violului — mai 
repede spre vârfurile Kun și Sima. 
Să punctăm acest tablou de ansam
blu și cu interesantul duel Schepp— 
Dobrin, arădeanul urmărindu-l astăzi 
(n. r. ieri) ca o umbră pe valorosul 
jucător piteștean. In aceste condiții, 
al consemnului tactic dat elevului 
său de către antrenorul Jurcă, a re
ieșit. o dată în plus, clasa interna
ționalului piteștean care, astfel sever 
păzit, s-a văzut nevoit să recurgă 
aproape în exclusivitate la „deyieri" 
pentru a-și servi coechipierii. La 
un asemenea pretențios procedeu 
tehnic a recurs Dobrin în repetate 
situații, cum a fost și aceea din 
din min. 12, cînd Radu s-a trezit cu 
mingea la picior, în careu, singur 
eu Iorgulescu în față : dar șutul lui 
Radu, „cu ochii închiși", a fost pa
rat de gool-keeper-ul arădean. Pe 
fondul superiorității țerițpriale a 
formației-ga:-:dă, contraatacurile oas
peților au fost rare, dar periculoase, 
mai ales acela din min. 32, cînd Kun 
(lansat de Broșovschi) l-a întors pe 
Vlad în careu și apoi a șutat din 
poziție favorabilă peste poartă. A- 
țacurile gazdelor se vor înteți spre 
finalul reprizei ; voleul năpraznic 
al lui M. Popescu (min. 42) va fi 
reținut pe linia porții de Iorgulescu.

Cu vîntul altat. ofensiva lui F. C. 
Argeș va fi mai accentuată la relu-

re- 
viu

DUPĂ 8 ETAPE, IN FINE, 0 VICTORIE
A

PETROLUL iii)
F.C. CONSTANTA 0(0)

contraata- 
50 (cind 
la indigo 
78 („cap" 

apărat de

are. Și, astfel, cu excepția 
eurilor arădene din min.
Kun a repetat aproape 
faza din min. 12) și min.
Domide, din careu, greu
Stan), jocul cunoaște o desfășurare 
aproape în sens unic. Prima minge 
dificilă, în această repriză, la poar
ta oaspeților îi aparține lui Troi 
(min. 49), dar Birău va scoate în 
extremis de pe linia porții... Și as-e- 

, aiul continuă : în mim GO, M. Po- 
' pescu (servit inteligent de Dobrin) 
șutează din interiorul careului, însă 
iorgulescu deviază senzațional in 
corner. Fgzț fierhințl îh careul ară
dean și în minutele 68, 70,71, 76. 31 
dar, cînd ultimul apărător pare 
„bătut", intervine șansa — o minge 
scoasă cu vîrfui bocancului, in ex
tremis, de pe linia porții — și 
U.T.A. părăsește terenul cu un punct 
de aur pe deplin meritat. în min. 
81. publicul a cerut penalty, dar ar
bitrul a apreciat just henț involun
tar la o „mină" a lui Popovici.

G. NICOLAESCU
I

1
0

stadionul „1 Mal" ; teren bun ; 
timp însorit, dar rece ; spectatori — 
circa 10.000. Raport de cornere : 8—1. 
Raportul șuturilor la patrii : îi—i» 
(pe spațiul porfli i 13—5).

F. C. Argeș : STAN — Blguiea. 
OLTEANU, VLAD, Ivan — MU6TA- 
TEA (min. 53 Prepurgel), M. PO
PESCU — Troi, Radu, dobrin. 
Jerctm.

U.T.A. : IORGULESCU — Birău, 
KUKLA, PO.TON1, Popovici — DO
MIDE. SCHEPP. BROȘOVSCHl — 
Axente, Kun, Sima (min. 86 Mun
tean).

A arbitrat : TLIE DRAGHICI
★ ă-AA* ajutat la linie de Marcel 
Buzea și Al. Paraschiv (toji din 
București).

Cartonașe galbene : Ivan.
Trofeul Petschovschl : 7.
La tineret-rezerve : S—1 (1—0).

DOUA PUNCTE PREȚIOASE
I

STEAGUL ROȘU 0(0)

litate și o faaă, în 
aproape identică 
Gyorfi a ratat în 
astă dată a fost 
noiu să tragă, de 
situație

acelașl minut (24), 
cu aceea in care 
prima repriză. De 
rîndul lui Șerbă- 
aproape și dintr-o 

excelentă, pe lingă poarta

stadionul ..23 August" : teren bun : timp foarte friguros ; spectatori — 
aproximativ 5 000. A mai'cat : LUPULESCU (min. 42). Raport dr cornere; 
13—1.Raportul suturilor la poartă: 14—10 (pe spațiul porții: 3—6).

POLITEHNICA : Costaș — Micloș, STOICESCU, ROMILA I, Hanceriuc 
— Roinllă. II, SW4ONAȘ — incze IV, Lupulescu. SPIREA, Alloale.

STEAGUL ROȘU : Purcaru — Hirlab. JENEI, Olteanu. Anghalinl — 
șerbănoiu, Cadar (miji. 74 Papuc). GHERGHELI — Anghel (min. 74 ZOtiXică), 
Matcescu, Gyorfi,

Z. ------- - ------------- f
T. Trofln și V. Paladescu (ambii din

Trofeul Petschovschl : 9.
La tineret-rezerve ; 0.--1 (6—0) .

A arbitrat ZOLTAN SZECSEI (Tg. Mureș) ****. . ... . - - .................. Galați).

IAȘI, 18 (prin telefon)
Jucătorilor celor două echipe — 

zgribuliți sub povara frigului și a- 
le-a trebuit cam 

eu 
întrecere 

Aceasta s-a întîmplat 
mijlocul primei reprize,

Iui Costaș. Un 
imită Ghergheli

ajutat la linie de

portarului reșițean. Dominarea u- 
niversitarilor începe să fie mai 
pregnantă, dar centrarea excelentă 
a lui Țarălungă este irosită de 
Bălan și Marcu (min. 65). Min. 74 : 
Marcu intră în careu, e blocat la 
balon, acesta ajunge la Niță, care 
șutează puternic, din interiorul ca
reului, mingea „mușcă" interiorul 
barei și se oprește în plasă. Dună 
patru minute aveam să vedem un 
gol rar : în careul de 6 m, reșițea- 
nul Kîss întoarce o minge pe spate, 
dar aceasta lovește pieptul Iui Ivan 
și ricoșează fulgerător în plasă. 
Gazdele consideră meciul încheiat 
(mai ales apărătorii) dar vor vedea 
că nu este așa. în min. 87 Atodlre- 
sei transmite un balon înainte, Boc 
ezită. Nicttlescu greșește mal mult 
și Ncstorovici împinge balonul în 
plasă pe lingă Manta. Se spera în- 
tr-o egalitate în tabăra reșiteană. 
dar o altă... gafă îi stopează elanul, 
tn min. 89 Kiss greșește copilăreș
te, executînd o lovitură liberă pină 
la... Țarălungă. Și acesta, de la 25 
m, trimite mingea cu boltă, peste 
portar, la păianjen. Este 3—1 pen
tru lider. Greu, cum spuneam, dar 

aici, la Craiova, liderul se impune,

: : teren bun :
rece ■ spectatori 
marcat ZAMFIR 
corncre : 1—7 (I). 
Ia poartă : 13—6 

6—3).

Stadionul Petrolul : 
timp frumos, dar 
— circa 8 008. A 
(min. 9). Raport de 
Raportul șuturilor 
(pe spațiu) porții :

PETROLUL : Rămureanu 
BER. ȚAPOREA, CIUPÎTU. 
șan — Cringașu (min. 65 Culda). An- 
gelescu — Ștetănescu (min. 56 Pîrvu), 
Dincuță. Enaru. ZAMFIR.

F. C CONSTANȚA : ștefănescu — 
Ghirca. ANTONESCU, Stoica (min. 55 
Bălosti). Nistor — I. Constantlnewu, 
VIGU — Tănase. Mărculescu. CA- 
RAMAN. IJcă (min. «■> Oprea)

A arbitrat : A. PIRVU *4t3r* 
ajutat la linie de A. Mlinich și I. Ur- 
dea (toți Clin București).

Cartonașe galbene : Vigu.
Trofeul Petschovsclii : 9.
La tiueret-rezerve : 2—0 (1—0).

GRU- 
Mu re-

PLOIEȘTI, 1« {prin telefon)
De peste două luni (mai exact 

de la 9 septembrie, cînd învingea 
la Ploiești pe U.T.A.). Petrolul nu 
mai reușise o victorie în acest cam
pionat. A apărut, deci, firească 
„furia" cu care ploieștenii au în
ceput azi (n.r. ieri) jocul cu ocu
panta locului secund în clasament, 
olanul lor ofensiv din startul par
tidei, gratie căruia (după ocazia ra
tată de Zamfir în min. 5 și șutul 
puternic al lui Dincuță din minu
tul următor) gazdele au deschis 
scorul : o pasă laterală a Ini Eparu 
l-a pus în poziție de șut pe extre-

/
mul stingă petrolist, acesta a tras 
puternic pe jos, de la 12—13 me
tri. în colțul opus și Ștefănescu. 
prins pe picior 
lut interveni.

Goii ii acesta, 
loc să aprindă 
țiile Petrolului, 
efectul unui 
au început să „bată în retragere", 
să joace cu multă prudență și — 
firește — F.C. Constanța nu s-a 
lăsat prea mult invitată să treacă 
ia cîrma partidei. Numai că oas
peții, cu un atac în care doar Ca- 
raman și Tănase manifestau o dis
poziție normală de joc, n-au putut 
crea, în întreaga primă repriză, 
nici o situație realmente periculoa
să la poarta Petrolului, păzită cu 
strășnicie de un fundaș central re
velație (Țaporea) și de un 
.Ciupitul care și-a luat 
atestatul de unul din cei 
jucători ai echipei sale.

în aceste condiții ale 
excesiv de prudent al 
mulțumite cu avansul minim 
în debutul de partidă, și ale unei 
dominări fără capacitate de finali
zare a oaspeților, partida a fost 
anostă, de nivel tehnic mediocru, 
adesea chiar sub acest calificativ, 
din cauza abundenței durităților 
și fragmentărilor anti spectaculare

După pauză, tot petroliștii sînt 
mai periculoși în primele minute, 
în min. 50, Eparu execută o lovi
tură liberă de la 22 de metri, dar 
balonul trece la cîțiva centimetri 
de bară. Tot el este pe punctul de 
a înscrie trei minute mai tîrziu, 
dar Ștefănescu salvează ca prin 
minune (Golul ar fi fost însă vi-

greșit, n-a mai du-

destul de rapid, în 
și mai mult arr.bi- 
a avut, paradoxal, 

anestezic. Ploieștenii

altul 
din nou 
mai buni

unui joc 
gazdelor, 

luat

• ••
cios, pentru că petrolistul pornise 
dintr-Q indiscutabilă poziție de of
said, lăsată nesancționată de ar
bitru). Constănțenii devin din nou 
mai activi, spre mijlocul acestei a 
doua jumătăți a meciului și lasă 
impresia — prin combinațiile lor 
sigure de la centrul terenului, ca și 
prin lansările periculoase ale ari
pilor — că pot egala. în min. 63, 
Oprea șutează în bară, după cîte- 
va minute Bălpsu trimite cu capul 
spre poartă, dar Rămureanu inter
vine acordînd corner, pentru ca în 
min. 76 Caraman să rateze cea mai 
mare ocazie a echipei sale : ajuns 
singur în careu, este deposedat de 
balon, în ultimă instanță, de Ciu- 
pitu.

în final, reviriment petrolist, ner
vozitate de ambele părți, și fluierul 
final al arbitrului pune capăt unei 
partide fără 
suporterii petroliști 
totuși cu cîteva 
poate doar pentru 
a avut darul de a 
pa favorită de pe

virtuți, dai’ pe care 
au salutat-o 

firave aplauze, 
că rezultatul ei 
le „sălta" echi- 
ultimul loc...

Radu URZICEANU

păsați de miză 
mult timp pină să poată intra 
adevărat în atmosfera de 
propriu-zisă. 
cam pe la 
cînd s-a consumat și una dintre cele 
mai fierbinți faze ale meciului, care, 
finalizată, ar fi dat un alt deznodă
mânt întîlnirii. Gyorfi, lansat spec
taculos cu o pasă din întoarcere de 
către Mateeșcu, intră în careu și, 
față în față cu Costaș, încremenit 
sub ... amenințarea golului trage de 
la cîțiva metri în bara transversală, 
de unde mingea este respinsă de un 
apărător ieșean in afara terenului 
de joc. Un moment, spectatorii au 
avut senzația amară a unei greu 
evitabile întrîngeri, pe teren propriu. 
Dar șansa minutului 24, în care 
Gyorfi a ratat deschiderea scorului, 
i-a făcut pe fotbaliștii ieșeni mai 
cutezători, mai agresivi. Atacul for
mației locale, multă vreme lipsit de 
personalitate și inițiativă, se regă
sește acum sub impulsul tînărului 
și anonimului Spirea, construind 
cîteva faze deosebit de periculoase, 
una dintre acestea încheindu-se și 
cu gol : în min. 42. Spirea prelu
crează frumos un balon în apropie
rea porții Iui Purcaru, pasînil precis 
lui Lupulescu, care trimite mingea 
în plasă, cu spițul. la colțul lung.

Repriza a doua are, în general, un 
aspect asemănător primei părți a 
întîlnirii. încălzire lentă a jucători
lor — deși între timp a mai apărut 
și soarele —, acțiuni fără prea mult 
miez ale celor două atacuri, domi
nare alternativă, dar lipsită de fina-

minut mai tîrziu li 
și egalarea, earn 

părea iminentă la un moment djjt, 
a rămas o speranță neîmplinită pen
tru elevii antrenorului Proca.

In finalul partidei, Politehnica se 
arată decisă să-și consolideze victo
ria si forțează majorarea scorului. 
Se opune, însă, de două ori conse
cutiv Purcaru, în min. 76 și, mai 
ales, în min. 78, convertind două 
șuturi de gol ale lui Lupulescu în 
corner. Și, astfel, Politehnica cîștigâ, 
după o suită de insatisfacții compe- 
tiționale, o victorie muncită, meri
tată șl două puncte prețioase.

Mihoi IONESCU

LOTO PRONOSPORT

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO-ZO NOIEMBRIE

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 

PRONOSPORT BI“ 
ETAPA DIN 18 NOIEMBRIE 1973

1. Universitatea Cv.—C.S.M. Reșița
2. A.S.A. Tg. Mureș—Sp. studențesc
3. Politehnica Tim.— Rapid
4. Petrolul—F. C. Constanța
5. Steaua—C.F.R. Cluj
6. Politehnica Iași—Steagul roșu
7. F. ~ ~ ‘ *
а. Dinamo—S.
9.

10.
11.
12.
11 . ................ ,

Fond de premii : 340.675 lei

REZULTATE LA CONCURSUL 
NOSPORT „H“

ETAPA DIN 18 NOIEMBRIE
1. Cagliari—Bologna
2. Cesema—Lazio
3.
4.
5.
б.
7.

C Argeș—U. T. Arad
' C. Bacău

F c. Galați—Metaiui Plopeni 
Metalul Mija—C. S. M. Suceava 
Minerul Motru—Șoimii Sibiu 
Nitramonia Făg.—Chimia Rm. 
Minerul B. M.—F. C. Bihor

V.

1 
î 
i 
i 
î
1 
x
1
1
1 
1 
1
2

PflO-

1973

ATRIBUIE

AUTOTURISME, EXCURSII Șl BANI
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR I

x 
X 
X
1
1
X
1
X
1 

X 
JC 
X 
X

Fiorentina—Napoli
Intern azionale—Foggia 
Juventus—Genoa 
Lanerossi—Milan 
Roma—Verona

8. Sampdoria—Torino
9. Arezzo—Novara

10 Ascoli—Brindisi
11. Catania—Como
12. Ternana—Palermo
13. Varese—Brescia

Fond de premii : 281 483 iei
Plata premiilor va începe in ...... 

de la 23 noiembrie 1973 pină la 18 laz 
nuarie 1974. în țară de la 27 noiembrie 
1973 pină la 18 ianuarie 1971 ■ inclusiv.

Capitâîl
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SEMIFINALA C. C. E. LA POLO

RAPID, FRUSTRATA DL VICTORIE

® în ultima partidă, 9-3 cu Ruda Hvezda Kosice • 0. S. C. Budapesta

și Cannottieri Napoli s-au calificat pentru finala competiLei

1 PALERMO, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Sîmbătă seara, aplauze Izolate 
răsunau în piscina „La Favorita" 
la încheierea celei de a treia reu
niuni a semifinalei C.C.E. la polo. 
Cei peste 3000 de spectatori veniți 

„.în speranța de a vedea un frumos 
spectacol sportiv, pe care îl anun- 

;ța întîlnirea dintre reprezentantele 
■ Italiei și României, au părăsit tri- 

'. buna în liniște, de-a dreptul de
cepționați.

Partida dintre Rapid București 
și Cannottieri Napoli se încheiase, 
de cîteva minute, cu scorul de 7—5 

. (3—1, 2—2, 1—1, l—1) în favoarea 
țitalienilor. Și, în timp ce jucătorii 
i bucțireșteni, profund deziluzionați, 
1 se aflau în vestiare, ascunzîndu-și 
lacrimile, am fost martorii unui 

„gest grăitor. Toți jucătorii napoli- 
Sani, fără excepție, s-au apropiat 
de Mureșan și coechipierii săi, 
cerîndu-și scuze într-un anumit fel 
(deși nu aveau absolut nici o vină) 
pentru felul în care a condus par
tida vest-germanul Willi Schneider. 
'Parisio, căpitanul formației Can
nottieri, încerca să-l liniștească pe 
Rusu : „îmi dau seama ce simți 
acum. Victoria noastră din această 
seară nu ne oferă nici o satisfac
ție".

în fond, ce se întîmplase în cele 
52 de minute cît s-a scurs între 
primul și ultimul fluier al arbitru
lui ?

Meciul a debutat spectaculos. De 
Crescenzo a deschis scorul în mi
nutul 1. în acțiunea imediat ur
mătoare, Slăvei a egalat cu 
șut-bombă de la 8 m : 1—1.
by-ul promitea. Cel puțin aceasta 
a fost pzrima impresie. Din păcate, 
însă, în continuare, doar rareori am 
mai putut nota vreo acțiune cursi
vă de polo. Willi Schneider nu a 
mai avut în raza, privirilor sale de
cît bonetele albe, ale feroviarilor, 
și a dictat, fără nici o remușcare, 
împotriva lor 15 eliminări ! Cifra 
constituie un record absolut în ma
terie și ne scutește de alte comen
tarii, mai ales că majoritatea sanc
țiunilor au fost acordate în mo
mente de ofensivă ale echipei 
bucureștene.

în aceste condiții. Rapid a fost 
constrînsă la o apărare permanen
tă și dacă, în cele din urmă, ea a 
avut la pasiv numai 7 goluri, a- 
ceasta se datorează intervențiilor 
excelente ale lui Mureșan sau în

un
Der-

PE TERENURILE

ultimă instanță lui... Țăranu, care 
a apărat un 4 m într-un moment 
cînd portarul echipei sale era eli
minat. în cele cîteva momente de 
„neatenție" ale arbitrului, feroviarii 
au ajuns în atac și au înscris patru 
goluri, partida încheindu-se cu sco
rul de 7—5 în favoarea lui Can
nottieri. Pentru a respecta istoria, 
să amintim de cele 5 eliminări din 
formația din Napoli, în momente 
cînd Rapid avea un om în minus ! 
Realizatori : De Crescenzo 3. For
te 2, d’Angello, Pirone de 
gători, Slavei 3, Țăranu, 
la învinși.

La sfîrșit, am cerut 
lui Ante Lambașa, președintele 
O.W.P.C. (Comisia europeană de 
polo) : „Schneider a condus sub 
orice critică și cred că pe viitor 
nu 1 se va mai ivi vreun prilej de 
a denatura o asemenea întrecere". 
Părerea sa în continuare, însă, ni 
s-a părut cel puțin bizară. în pre
zența arbitrului internațional Cor
nel Mărculescu. el a afirmat: „Ce, 
nu s-au mai văzut asemenea arbi
traje ?!“

Pierzînd și acest joc. Rapid a 
rămas, teoretic, fără șanse de ca
lificare în finală. Beneficiară, Con- 
nottieri Napoli, care, în 
următoare, a terminat la 
(3—3) cu Ruda Hvezda 
Napolitanii au beneficiat 
situații de superioritate și au în
scris trei puncte, în timp ce echipa 
din Kosice a marcat trei goluri 
din acțiune și chiar un al patrulea, 
în ultimele secunde, anulat de ar
bitrul A. Asenzio.I încă un rezul
tat care spune mult.

în ultima sa întîînire susținută 
în cadrul turneului, Rapid a ma
nifestat o netă superioritate asu
pra echipei ■ cehoslovace Ruda Hve
zda Kosice, învingind cu scorul 
de 9—3 (1—0, 3—1. 2—1. 3—1). Au 
înscris. Schervan 3, Băjenaru 2, 
Mustață, Bartolomeu, Rusu și Che- 
țan pentru Rapid, respectiv Tkac, 
Reilovski și Danbovski. A arbitrat 
bine A. Asenzio.

Alte rezultate : O.S.C. Budapesta 
—Cannottieri Napoli 10—8 (3—4,
3—1, 3—2, 1—1), S. K. K. Stock
holm—Ruda Hvezda 10—6 (4—0, 
2—3, 1—2, 3—1), O.S.C. Budapesta 
—S.K.K. Stockholm 6—1 (2—0. 2—0, 
0—1, 2—0), Cannottieri Napoli—Ru
da Hvezda 3—3 (1—1, 2—2, 0—0, 
0—0).

Clasament final : 1. O.S.C. BUDA
PESTA 8 p, 2. CANNOTTIERI NA
POLI 5 p, 3. Rapid 4 p. 4. S.K.K. 
Stockholm 2 p, 3. 
sice 1 p. Primele 
calificat pentru 
C. C. E.

la învin- 
Rusu de

părerea

partida 
egalitate 
Kosice ! 

de nouă

Ruda Hvezda Ko- 
două echipe s-au 
turneul final al

DE HOCHEI
Juniorii noștri din nou invinsi
în turneul internațional pentru 

juniori, de la Nitra, echipa R.P.D. 
Coreene a învins cu scorul de 
6—3 (l—l 
Ungariei, 
eu 5—2 (1—1, 3—0, 
României.

învins cu scorul
■0, 0—0, 5—2) selecționata 

iar Bulgaria a întrecut 
1—l) echipa

★
Disputat la Praga,

10 000 de spectatori, 
național de hochei pe gheață din
tre selecționatele Cehoslovaciei și 
Suediei s-a terminat cu scorul de

1—0, 2—0) în favoarea 
cehoslovaci. Au marcat 
Farda. Novak și Holik.

★
din derbyurile campio- 

echipa Spartak 
cu scorul

5—0 (2—0, 
sportivilor 
Glinka (2),

în prezența a 
meciul inter-

într-unul 
natului unional, 
Moscova a învins cu scorul de 
6—4 (1—1, 4—1, 1—2) formația Di
namo Moscova. Echipa Himik Vos- 
kresensk a întrecut cu 8—1 (1—0, 
5—1, 2—0), pe teren propriu, for
mația Traktor Celiabinsk. In cla
sament continuă să conducă Ari
pile Sovietelor Moscova cu 30 punc
te (din 19 jocuri), urmată de ȚSKA 
Moscova — 23 p (din 18 jocuri), 
Spartak Moscova — 23 p (din 19 
jocuri) și Dinamo Moscova — 23 p 
(din 20 de meciuri). Din cele 144 
de meciuri ale campionatului 
U.R.S.S., s-au 
prezent 77.

ale
disputat pînă în

★
s-a disputat întîl-La Varșovia 

nirea internațională amicală din
tre echipa locală Legia și forma
ția italiană Cortina Doria. Hoche- 
iștii polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 8—4 (2—2, 3—0, 3—2).

DEȘI ÎNVINS in penultimul turneu pentru marele premiu TURNEUL ARMATELOR

ILIE NĂSTASE NU MAI POATE PIERDE PRIMUL LOC!
Decizie în Marele Premiu-F.I.LT. 

1973... Deși 
Dewar", de 
lînd 30 de

învins în finala „Cupei 
la Londra, dar acumu- 
puncte foarte prețioase,

ÎNAINTEA FINIȘULUI..
1. I. NĂSTASE (România)
2. T. •
3. J.
4. M. Orantes (Spania) 

Connors (S.U.A.) 
Kodes (Cehoslovacia) 
Smith (S.U.A.) 
Gorman (S.U.A.)

B. Borg (Suedia) 
N. Pilici (Iugoslavia)

Ashe (S.U.A.)

PRIETENE

SABRERII
LA SCRIMĂ

TELEX
Din Atena se anunța 
de haltere, care urma 
la 17 șl 18 noiembrie 
clei, a fost amînată 
marți 20 noiembrie.

ca Balcaniada 
■a se desfășoare 
In capitala Gre- 
pentru du* da

tn campionatul mondial da gimnastici 
modernă de la Rotterdam, pe primul 
loc s-au clasat Maria Glgova (Bulgaria) 
șt GUma Șugvrova (U.B.S.S.), cu cite 
37.85 puncte " 
ocupat de 
(U.R.S.S.) —

fiecare. Locul trei a fost 
Natalia Krașeninkova 

37.80 p.

campion olimpic de schi»Fostul triplu ___ .___  ____
francezul Jean Claude Killy, a anunțat 
oficial câ nu-și va putea apăra titlul de 
campion mo-ndial al profesioniștilor, în- 
trucît este suferind. Medicii i-au inter
zis Iul Killy să participe la vre-un con
curs înainte de 20 ianuarie. Primul sla
lom paralel din cadrul campionatului 
mondial este programat în zilele de 24 
și 23 noiembrie la Aspen, în colorado. 
Killy este suferind de ulcer stomacal. 
El a fost internat timp de 12 "
spital.

ROMANI
Ilie Năstase și-a asigurat definitiv 
primul loc în clasament. El nu 
mai poate fi întrecut, nici în cel 
mai defavorabil calcul „teoretic", 
învingătorul său. Tom Okker, ră
mîne, totuși, la peste 100 p în ur
mă, iar John Newcombe, „stopat" 
de cehoslovacul Hrebec la Mel
bourne, pierde și el orice șanse de 
a recupera handicapul. Chiar dacă 
ar înregistra numai victorii în ul
tima săptămînă de turnee, ca și 
în finala „Cupei Davis", austra
lianul nu mai poate depăși granița

Okker (Olanda)
Newcombe (Australia)

5. J.
J.
s.
T.

MELBOURNE, 18 (Agerpres). — 
Meciul de tenis Cehoslovacia—Aus
tralia (a doua semifinală a „Cupei

LOTUL BOXERILOR
MECIUL CU ECHIPA DE

s-a mai anunțat, la 
în localitatea Creil, va

6.
7.
8.
9.

10.
11. A.

12. o. Parun (Noua zeelandă)

în clasamentul dinaintea 
mei 
fost incluse și 
de punctaje, 
misia dc organizare 
Premiu—F.I.L.T., 
Londra.

săptămîni de turnee, 
unele rectificări 

comunicate de co- 
a Marelui 

sediul

Moment din „maratonul" de du
blu din a doua zi a semifinalei de 
la Melbourne, decis după mai 
de 3 ore de joc în favoarea 
tralienilor: Laver, la fileu, 
presurat" de Kodes (stingă) 
Zednik. Telefoto : A.P.-AGERPRES

bine 
aus- 
„îm-

Si
Adrian VASILIU

AGENDA SĂPTĂMÎNII
19—23 YACHTING Continuă C.M. clasa „505“, la Hong ' 

Kong.

Ultimele turnee pentru. Marele Pre- *
19—25 TENIS miu — F.I.L.T., la Johannesburg

(cat. A) și Buenos Aires (cat. B).

CICLISM Cursa de 6 zile, la Geneva.

21 FOTBAL Grecia-Elveția, la Atena, Ungâria- 
R. D. Germană, Ia Budapesta, Franța- 
Danemarca. la Paris (meciuri ami
cale) : Polonia-R.F.G. (în C.E. tine
ret) la Lodz.

23—25 BOWLING Finala „Cupei mondiale", la Singa
pore.

23—26 CĂLĂRIE Concurs internațional, la Viena.

24 FOTBAL R.F.G.-Spania (meci amical). la 
Stuttgart ; Maroc-Zambia, în preli
minariile C.M. (turneul final al zonei 
africane), la Casablanca.

\ GIMNASTICA Concursul memorial „Joachin Blu
me", la Barcelona.

BOX Meci Franța-Grecia (amatori), la ;
Paris.

25 TENIS DE MASĂ Campionatele internaționale ale
Scandinavici.

CAMPIONATELE MONDIALE DE TALERE
MELBOURNE, 18 (Agerpres). — 

Proba de talere aruncate din șanț 
(trap), din cadrul campionatelor 
mondiale de la Melbourne, a fost 
cîștigată de țintașul sovietic Alek
sandr Androșkin, care a totalizat 
196 de talere doborîte din 200 po-

sibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Charles Bowie (S.U.A.) — 
195 t.d. și Ennio Mattarelli (Italia) 
— 193 t.d.

Aleksandr Androșkin 
vîrstă de 26 de ani. El 
cursurile Institutului de 
Fizică din Moscova.

este în 
urmează
Cultură

Handbaliștii români înaintea,,Trofeului Carpati"
(Urmare din pag. a 2~a)

acești rafinați handbaliști. care sînt 
jucătorii cehoslovaci, loji benefi
ciind de o tehnică individuală ire
proșabilă și toți avînd, ceea ce nu
mim în argou sportiv, cunoștințe 
solide în........ știința" handbalului,
n-au reușit să înscrie decît 11 și, 
respectiv, 10 goluri în cele două 
tntîlniri cu formația noastră. Este, 
au recunoscut-o și oaspeții, un lu
cru lăudabil pentru handbaliștil 
români, al căror sistem defensiv, 
•vindu-1 în frunte pe acest exce
lent portar care este Cornel Penu, 
s-a dovedit bine pus la punct.

Desigur că două victorii si încă 
în fața echipei Cehoslovaciei, me
daliată cu „argint" la ultima edi
ție a J.O. ar putea să constituie 
date de referințe Unițtitoare în di
recția viitoarelor evoluții ale echi
pei noastre. Pornind, însă, de la 
astfel de premise, limitate numai 
li numai la cifrele finale ale întâl
nirilor, s-ar comite o mare eroare, 
cu atît mai mult cu cit, de acum 
înainte, în fața handbaliștllor 
români nu stau decît confruntări 
extrem de dificile, care incep chiar 
de... mîine, o dată cu primele jocuri 
ale ediției a XlV-a a „Trofeului 
Carpati", în cadrul căreia ei 
avea în fată trei dintre cele 
puternice și mai autorizate candi
date la ocuparea unui loc pe po
diumul campionatului mondial : 
U.R.S.S., Iugoslavia și R.D. Germa
nă. De aceea, nu dintriun exagerat

vor 
mai

din in- 
reală a 
sîntem,

spirit critic și nici măcar 
tenția de a escamota cota 
șanselor echipei române, 
totuși, nevoiți să privim, fie măcar . 
și pentru o clipă, dincolo de liniști
toarele rezultate finale.

în fond, ce au arătat cele două 
meciuri cu echipa Cehoslovaciei ? 
în afară de cele două aspecte pozi
tive, semnalate anterior, a apărut 
clar că, în ceea ce privește capaci
tatea ofensivă, echipa română mai 
are încă multe de făcut. Să spu
nem în acest sens doar cîteva lu
cruri esențiale : pivoții nu sînt în
totdeauna și cu oonvingere jucați, 
handbaliștil cu gabarit, cei ce tre
buie să finalizeze de la 9 m își in
tră greu In mînă și, tn general, e- 
cblpa exagerează tn jocul pozițio
nal, pierztnd de multe ort ritmul și 
dinii adversarului posibilitatea să 
se.M odihnească tn apărare. Toate 
acesta lucruri nu au un caracter 
cronic. Dar ele apar frecvent în 
jocul selecționatei române, făctn- 
d-o «ă piardă tn unele perioade 
Inițiativa șl contribuind ea adver
sarii să aibă avantajul 
de marcaj.

Cea mal supărătoare carență din 
Jocul echipei noastre o 
însă, vechea meteahnă a ratărilor. 
Nu exagerăm, dar credem că din
tre marile formații de handbal ale 
lumii nu este una care să ofere cu 
atîta generozitate „cadouri" adver
sarilor așa cum o face formația 
noastră ! De pildă, acest mare ta
lent care este Radu Voina. căruia 
toată lumea îi admiră extraordi-

pe tabela

constituie,

nara putere de pătrundere, forța 
cu care șutează. îndemînarea teh
nică (toate aceste calități propul- 
sîndu-1 în arena marilor jucători ai 
lumii la o vîrstă cînd alți tineri 
handbaliști își fac încă ucenicia) 
continuă, totuși, să rateze incredi
bil de mult. La fel o fac și alți re
prezentanți ai noului val din hand
balul românesc: Cosma, 
Tudosie și chiar Birtalan, 
evidentele progrese făcute 
mul 
tea.
ale 
Dar
loc fl o mare doză de superficiali
tate (mai puțin la Voina. care face 
mari și evidente eforturi), datorită, 
fără îndoială, parcă prea rapidei 
lor promovări și titularizări In lo
tul reprezentativ. Prezența lor pe 
această treaptă onorantă tn cariera 
oricărui sportiv nu i-a Încărcat șt 
eu responsabilitatea respectivă. Ei 
trebuie să înțeleagă că a purta tri
coul echipei reprezentative a țării 
nu Înseamnă numai o recunoaștere 
a talentului și a muncii de pregă
tire, ci și o obligație de onoare de 
a apăra prestigiul unei echipe re
prezentative, care fn ultimii 12T ani 
nu a lipsit niciodată de pe podiu
mul marilor competiții internațio
nale. Partidele care încep mîine la 
Cluj, ca și confruntările ulterioare 
sînt un prilej de a demonstra că 
ei au înțeles acest lucru. Ar fi un 
mare cîștig pentru handbalul româ
nesc !

timp. Le lipsește încă 
rafinamentul marilor 
handbalului ? Este 

nu ne îndoim că aci

Stockl, 
cu toate 
în ulti- 
lucidita- 

vedete 
posibil... 
lși face

celor 600 p, peste care a pășit a- 
cum Năstase. Campionul român 
cîștigă, pentru a doua oară conse
cutiv, trofeul marelui circuit de 
turnee.

Pare a se fi definitivat și lista 
celor 8 jucători calificați pentru 
„Turneul campionilor", care 
cheie sezonul (Boston, 3—9 
cembrie). Numai vreo performanță 
spectaculoasă, pe linia de sosire, 
ar perrriite lui Ashe, Borg sau Pi- 
lici să mai reintre în rîndul „ce
lor 8".

PE LOCUL IV zile la

în- 
de-

NEWCOMBE L-A SURCLASAT PE KODES
...și echipa Australiei se califică pentru finala „Cupei Davis"

Davis" 
ieri, cu _ ___
gazdă : 4—1. în ultimele două par
tide de ' _ ’ - • -
vins cu 5—7, 6—3. 6—4, 4-—6, 6—4 pe 
Jiri Hrebec, iar John Newcombe l-a 
întrecut cu 6—2, 6—2, 6—4 pe Jan 
Kodes.

Tenismanii australieni au 
succesul, j-ucînd la cea mai 
valoare a lor. Dacă pentru 
combe partida cu Kodes a 
simplă formalitate, în schimb 
a trebuit să dea întreaga măsură a 
talentului și rutinei sale, pentru a-1 
învinge pe tinăru! Jiri Hrebec. Par
tida Laver—Hrebec a durat 2 ore și 
43 de minute, oferind celor 11.000 
spectatori de pe stadionul „Kooyong" 
din Melbourne, un spectacol sportiv 
remarcabil.

în urma victoriei obținute, echipa' 
Australiei s-a calificat pentru finala 
„Cupei' Davis", pe care o va disputa 
la Cleveland (30 noiembrie — 2 de
cembrie) cu reprezentativa S.U.A., 
deținătoarea trofeului.

- ediția 1973), s-a încheiat 
o victorie netă a echipei

simplu, Rod Laver l-a în-

forțat 
înaltă 
New- 

foșt o
Laver

MOSCOVA, 18 (prin telefon). — 
Turneul de scrimă al Armatelor 
prietene a continuat, duminică, cu 
proba de sabie pe echipe. Sportivii 
români au început meciurile din 
grupa lor cu o victorie netă asupra 
formației bulgare : 9—1. Au punctat : 
Irimiciuc 3 (5—0 cu Merdjeanski și 
Ivanov, 5—3 cu Djelebov), Nilcă 3 
(5—4 cu Hristov, Ivanov și Djele
bov), Marin 2 (5—1 ou Hristov, 5—4 
cu Merdjeanski), Culcea 1 (5—2 cu 
Ivanov). în următoarea partidă din 
grupă, sabrerii români au pierdut 
nemeritat în fața echipei Ungariei i. 
6—8. Un arbitraj care a abundat in 
inadvertențe a răsturnat scorul în 
favoarea adversarilor. Au punctat! 
Irimiciuc 2 (5—3 cu Walter și Tor- 
day), Marin 2 (5—2 cu Kocsis, 5—4 
cu Torday), Culcea 2 (5—2 cu Koc
sis, 5—3 cu Walter).

Tn urma acestor rezultate, echipa 
României a tras pentru locurile 3—4 
eu formația Poloniei. Deși, de data 
aceasta ' arbitrajul a fost extrem de 
corect, sabrerii noștri au tras Intr-o 
pronunțată stare de nervozitate ca 
urmare a modului în care s-a des
fășurat meciul anterior. A făcut ex
cepție tînărul C. Marin — posesorul 
unui moral greu de zdruncinat — 
care, a realizat trei victorii printre 
care una. Ia cîștigătorul probei indi
viduale, fostul campion mondial, 
J. Pawlowski (5—3). El a mai dispus 
de. Nowara (5—1) și Grzegorek (3—0). 
Au mai punctat : Irimiciuc 1 (5—4 
cu Grzegorek). Culcea 1 (5—2 cu 
Kâwecki) și Nilcă 1 (5—3 cu Ndwa- 
ra); Scor : Polonia—România 9—6.

Așadar, echipa 
a terminat 
dată de : 
3. Polonia.

pe
1.

noastră de sabie 
locul IV fiind prece- 
U.R.S.S. ; 2. Ungaria ;

Octavian VINTILA

TURNEUL INTERNAȚIONAL UNIVERSITAR DE VOLEI DE LA PRAGA
FRAGA, 18 (prin telefon). în 

sala „Sparta", din Capitala Cehoslo
vaciei. s-au încheiat întrecerile din

FRANCEZI PENTRU
TINERET A ROMÂNIEI

Gonzales 
mondial 

WBC),

Boxerul venezuelean Betulio 
și-a păstrat titlul de campion 
la categoria muscă (versiunea 
învingind prin ko tehnic, în repriza a 
11-a, pe mexicanul Alberto Morales.

Finala probei de simplu femei 
din cadrul turneului Internațional de 
tenis pentru ,.Cupa Dewar“, încheiat 
la Albert Hall din Londra, a revenit 
Jucătoarei engleze Virginia Wade, care 
a învins-o cu 6—2, 3—6, 7—5, pe Julia 
Heldman (S.U.A.).

Finala turneului de tenis de la Christ- 
church (Noua Zeelandă) se va disputa 
între australianul Fred Stolle și ame
ricanul Brian Gottfried. In semifinale. 
Stolle l-a învins cu 6—1. 6—1 pe Sher
wood Stewart (C.U..‘. 1_. ~
dispus cu 6—2, 6—3 de compatriotul său 
Fred McNair.

(S.U.A.), iar Gottfried a

Reprezentativa de rugby a Australie* 
,i-a încheiat turneul în Marea Britanii» 
lucind pe stadionul ..Twickenham", din 
Londra cu selecționata Angliei. Rug- 
byștil englezi au obținut victoria cu sco
rul de 20—3 (7—0). Partida a fost .ur
mărită de peste 50 000 de spectatori.

ParticîpanțH la cursa în jurul lumii, 
Întrecere care reunește ambarcațiuni cu 
pinze din nouă țări, navighează în pre
zent în Oceanul Indian, alllridu-șe ia 
circa 2 000 de mile de Capetown, punc
tul de start al celei de-a doua etape ce 
se va încheia la Sydney, tn frunte se 
află yachtul francez Pen Buick VI. a- 
vînd la ..timonă" pe cunoscutul , navi
gator Erick Tabarly. Totuși, cîștigătorul 
cursei nu va putea fi cunoscut decît th 
ultima etapă. întrucît Tabarly a fost pe
nalizat. după cum se știe, pentru folo
sirea motorului în timpul traversării O- 
ceanului Atlantic.

Echipa masculină de volei Nippon ko- 
kan-Tokio, campioana Japoniei, va tn- ' 
trenrinde un turneu de mat multe Jocuri 
ta Franța. Voleibaliștii japonezi vor sus
ține primul meci la 7 decembrie. 
Paris.
țel. tn 
evolua 
Dreux.

ța 
în compania selecționatei Fran- 
continuare. echipa lanoneră va 
la Villeurbanne. Montpellier și

După cum
decembrie, __ _

avea loc meciul internațional ami
cal de box dintre echipele de tine
ret ale Franței și României. în ve
derea acestei partide, tinerii boxeri 
francezi se pregătesc în sala Insti
tutului național de educație fizică 
din Paris. Lotul cuprinde pe urmă
torii pugiliști : Joseph Simoes (se-

mimuscă), Youseif C_I ’
Georges Lietaer (cocoș), 
Lamperti (pană), Patrick 
Philippe
Christian Gracia (ușoară) 
tian Rebeyrolles ( ____
Paul Seminor (mijlociemică), «..v 
Kopek (mijlocie) și Michel D.vlbat- 
tys (semigrea). Nu a fost încă se
lecționat un reprezentant la cate
goria grea.

Ould (muscă), 
, Gabriel 

Christ, 
Dumont (semiușoară), 

) Chris- 
(semimijlocie) 

), Eric

cadrul turneului internațional uni
versitar de volei, Ia care au luat 
parte selecționatele masculine ale 
U.R.S.S., Poloniei, Bulgariei, Româ
niei și Cehoslovaciei. După cum se 
știe, țara noastră a fost reprezen
tată oe echipa i.E.F.S., care, în ul
tima zi a competiției a avut ca ad
versară formația Bulgariei. După 
ce au cîștigat primul set în prelun
giri, studenții români au fost de
pășiți clar de garnitura bulgară. 
Scor final : 1—3 (14, —6, —7, —6). 
în echipa noastră au evoluat Păș- 
tean, Handrea, Mânu, Stancu, Ma- 
lusăris, Chiș, Boldișteanu, Săvoiu. 
în urma rezultatelor înregistrate, 
voleibaliștii noștri s-au Clasat pe 
ultimul loc.

Alte rezultate : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 3—1 (4, —13. 13, 10), Bul
garia — Polonia 0—3 (—11, —8,
-6).

Competiția internațională studențească 
de baschet, desfășurată la Brno, a fost 
cîștigată de formația Politehnika Kiev. 
Tn ultimul meci, b.aschetballsții , sovie
tici au învins cu scorul de 73—09 (!"— 
38) echipa Tehnika Bmo, care s-a cla
sat pe locui secund. Pe locul trei Si-a 
situat echipa Universității din Leipzig, 
învingătoare cu 68—65 (33—32) în partida 
susținută cu formația Institutului de 
Construcții din Brno.

WILLY DAUME REALES
MUNCHEN 18 (Agerpres). — 

Fostul președinte al Comitetului 
de organizare a Jocurilor Olimpi
ce de la Miinchen, Willy Daume. a 
fost reales în unanimitate, pentru 
a patra oară din anul 1961, în 
funcția de președinte al Comitetu
lui Olimpic din R. F. Germania. 
W. Daume deține și postul de vi
cepreședinte al Comitetului Inter
national Olimpic.

ÎN PRELIMINARIILE C.M Clasament : 1. Leeds — 28 p ;
2. Newcastle — ,21 p ; 3. Liverpool 
— 21 p.

OLANDA - CALIFICATĂ
DUPĂ C - O CU BELGIA

La Amsterdam, s-a disputat, 
ieri, meciul decisiv pentru califi
carea la turneul final al C.M. al 
grupei a IlI-a europene. In fața a 
peste 65 000 de spectatori, selec
ționatele Olandei și Belgiei au ter
minat la egalitate: 0—0. Meciul 
egal avantajează echipa olandeză, 
căre — beneficiind de un golave
raj superior — rămîne pe primul 
loc și astfel se califică la turneul 
final. Este prima calificare a fot
baliștilor din „țara lalelelor", de 
Ia ediția din 1938 pînă la actualul 
campionat... .......

FȚima repriză a meciului a fost 
destul de slabă, enorma miză a 
partidei punîndu-și evident am
prenta asupra calității jocului ce
lor două echipe. După pauză, ini
țiativa a trecut- de partea jucăto
rilor olandezi, care au forțat des
chiderea scorului. Portarul belgian, 
Christian Piot (de la Stan
dard Liege) a fost, însă, de-a drep
tul senzațional, fiind decretat u- 
nanim „cel mai bun de pe teren". 
Cea mai mare ocazie a gazdelor 
s-a consemnat în min. 71, cînd 
Rep a trimis balonul de la numai 
un metru cu capul spre plasă,_ dar 
Piot a intervenit iarăși miraculos, 
salvînd un gol ca și făcut. La cî
teva secunde înainte de fluierul 
final, belgienii au avut, totuși, o 
mare ocazie — care 
aduce calificarea — 
Lambert. Arbitrul 
(U.R.S.S.) a condus 
formații :

OLANDA : Schrijvers — Suur- 
bier, Mansveld, Hulshoff, Krol — 
Haan, Neeskens, Muhren — Rep, 
Cruyff, Rensenbrink.

BELGIA : Piot —Van Binst (min. 
80 Desenghere), Dewalque, Thissen, 
Van den Daele — Martens, Sem-

meling, Verheyen, 
bert. Van Himst.

Iată clasamentul 
a IlI-a :
1. OLANDA
2. Belgia
3. Norvegia

4. Islanda

Dockx Lam-

final

s 4
6 4
S 2

al

2 0
2 0
0 4

6 0 0 6

grupei

io 
io

4
O

BULGARIA - CIPRU 2-0
Disputat pe stadionul „Vasil 

Levski", din Sofia, ultimul meci 
din grupa a Vl-a europeană, din
tre reprezentativele Bulgariei și 
Ciprului, s-a încheiat cu scorul de 
2—0 (1—0) în favoarea fotbaliști
lor bulgari, care, indiferent de re
zultatul acestui meci, erau califi
cați pentru turneul final. Scorul a 
fost deschis chiar în min. 2, cînd 
Kolev a înscris, dar în continuare, 
meciul a slăbit din intensitate. E- 
chipa gazdă nu a mai insistat de- 
cît arareori, mareînd numai
gol în plus, prin Denev (min. 68), 
în urma unei combinații foarte 
frumoase cu Monev. Bulgaria a 
aliniat următoarea echipă : Gora- 
nov — Zafirov, Ivkov, Jecev (Pa
nov), 
Voinov. 
Denev. Iată clasamentul 
grupei :
1. BULGARIA
2. Portugalia
3. Irlanda de Nord
4. Cipru,

Aladjov, Kolev,
Bonev, Ivanov

TURCIA - ELVEȚIA

ITALIA: INTER — PERFOR
MERA ETAPEI

BOLOGNA, 18 (prin telex). Eta
pa a V-a a campionatului italian 
a consemnat două victorii clare. In
ternazionale a dispus de Foggia cu

din 11 m. și Valente — autogol, 
respectiv Rognoni).

în fruntea clasamentului, trei e- 
chipe se află la egalitate : Napoli. 
Internazionale și Juventus au cîte
7 p, fiind urmate de Lazio. Fioren
tina, Milan și Torino cu cîte 6 p, 
Bologna, Cagliari și Cesena cu cîte 
5 p. etc.

în clasamentul golgeterilor con
duce detașat Boninsegna (Inter) cu
8 g urmat de Riva (Cagliari). 
Chiarugi (Milan). Pulici (Torino) și 
Cuccureddu (Juventus) 4 g, Luppi 
(Verona) șl Clerici (Napoli) 3 g.

CESARE TRENTINI

le-ar fi putut 
ratată însă de 

I. Kazakov 
următoarele

La Izmir, în ultimul meci 
grupei a II-a europene, s-au întîl- 
nit selecționatele Turciei și Elve
ției. Obținînd victoria cu scorul 
de 2—0 (0—0), reprezentativa Tur
ciei a izbutit să ocupe, în clasa
mentul final al grupei, locul al 
doilea. Iată clasamentul :

61. ITALIA 
». Turcii
I. Elveția
4. Luxemburg

2-0

4
2
1
1

€ 
6 
6
6

2
3
3 
O

Stoianov, 
(Petkov), 
final al

un

12— O 10

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE
UNGARIA : LUPTA STRTNSA 

PENTRU PRIMUL LOC

Etapa a 13-a din campionatul 
Ungariei a înregistrat din nou 
cîteva rezultate rtrinae. 
pentru primul loc tn 
continuă să fie deosebit 
nantă. în frunte se află 
Ujpesti Dozsa, cu cîte 18 
de Ferencvaros cu 17 p.

în etapa de ieri. Ujpesti Dozsa a 
învins pe Raba Eto Gyor cu 2—0. 
în timp ce Honved a întrecut pe 
Vasas Budapesta cu 1—0. Alte re
zultate : Ferencvaros — Salgotar- 
ian 2—2, Pees — Tatabanya 1—0, 
Zalaegerszeg — Szombathely 2—0, 
Szeged — Dorog 2—0. Videoton —

Lupta 
cluament 
de pasio- 

Honved ți 
p. urmate

Egyetertes 
0—0.

ANGLIA

3—0, M.T.K. — Csepel

LEEDS CONTINUA
ȘIRUL VICTORIILOR

X8-a * campionatuluiîn etapa a
englez s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Arsenal — Chelsea 0—0; 
Leeds — Coventry 3—0 ; Leicester
— Burnley 2—0; Liverpool — 
Ipswich 4—2 ; Manchester City — 
Queen’s Park Rangers 1—0 ; New
castle — Manchester United 3—2 ; 
Norwich — Everton 1—3 : Sheffield 
United — Derby 3—0 ; Southamp
ton — Tottenham 1—1 : Stoke City
— Birmingham 5—2: Wolverhamp
ton — West Ham 0—0.

Fază dintr-un tipic meci de campionat aici din liga a doua
Anglia: atacantul lui Millwall, Anderson (in alb), asaltează poarta lui 
Crystal Palace, tn vreme ce doi fundași adverși nu se lasă deloc debor
dați... Meciul s-a terminat la egalitate (1—1) Telefoto : A.P.-AGERPRES
5—1, iar Juventus a întrecut pe 
Genoa cu 3—0- De subliniat aceste 
resultate, pentru că asemenea sco
ruri sînt destul de rare în campio
natul Italiei. în rest, din nou nu
meroase egalități șl doar o singură 
victorie la limită. Iată rezultatele 
și autorii golurilor: Cagliari — Bo
logna 0—0 ; Cesena — Lari» 0—0, 
Fiorentina — Napoli 1—1 (Roggi, 
respectiv Clerici), Lanerossl — Vi
cenza 1—1 (Longonl. respectiv Sa- 
badini), Sampdoria — Torino 1—1 
(Pulici a deschis scorul pentru tori- 
nezi și a egalat Maraschi din 11 m 
pentru Sampdoria), Roma — Vero
na 1—0 (Prati din 11 m), Juven
tus — Genoa 3—0 (Cuccureddu 2, 
dintre care unul din 11 m, și Ca
pello). Internazionale — Foggia 
5—1 (Boninsegna -1’. dintre care 1

R. F. GERMANIA: BAYERN LA
2 PUNCTE DE LIDER

Rezultate înregistrate în etapa a 
16-a a campionatului vest-german: 
M.S.V. Duisburg — F.C. Schalke 
2—0 ; Eintracht Frankfurt — Ha- 
novra 96 1—1 ; Kickers Offenbach
— Bayern Miinchen 2—2; F.C. 
K61n — Werder Bremen 2—0 ; S.V. 
Hamburg — Fortuna Kdln 4—0 ; 
V. f. L. Bochum — R.otweiss Essen 
1—2 ; F.C. Kaiserslautern — Wup
pertal 4—0 ; Borussia Monchenglad- 
bach — Fortuna Dusseldorf 1—2 ; 
V.f.B. Stuttgart — Hertha 2—0.

Clasament : 1. Eintracht Frank
furt — 23 p ; 2. Bayern Miinchen
— 21 p: 3. Borussia Moenchen
gladbach — 21 p.
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