
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE VNIȚI-VA F DIVIZIA A LA FOTBAL', ETAPA X 15-a

„U" CRAIOVA NU MAI POATE PIERDE 
ȘEFIA CLASAMENTULUI DE TOAMNĂ

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA-Șl SPORT

ANUL XXIX — Nr. 7 606 -r 4 PAGINI 30 BANI Luni 26 noiembrie 1973

Deși invinsă in ultimul joc, de campioana olimpică

ECHIPA ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT CEA DE A XlV-a EDIȚIE 
A „TROFEULUI CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN

CLUJ, 25. (prin telefon). Ultima e- 
tapă a „Trofeului Carpați" la 
handbal masculin, desfășurată . în 
Sala sporturilor din localitate, a 
atras același număr mare de spec
tatori, care au avut prilejul să a- 
plaude în final echipa României, 
cîștigătoare a celei de a XlV-a 
ediții a acestei prestigioase com
petiții internaționale.

CLASAMENTUL FINAL
\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

1. ROMÂNIA 5 4 0 1 101— 81 8
2. Iugoslavia 5 3 2 0 98— 88 8
3. U.R.S.S. 5 3 0 2 101— 97 6
4. R. D. Germană 5 1 1 3 96—101 3
5. Danemarca 5 1 1 3 93—104 3
6. România B 5 1 0 4 89—107 2

L\\\\\\\\\\\\\\\\N

IUGOSLAVIA — ROMÂNIA 
14—13 (11—7)

Socotită drept finala turneului, 
partida dintre aceste două formații 
nu a oferit decît în scurte perioa
de handbalul dinamic și atractiv 
pe care-1 așteptau miile de spec
tatori aflați în tribune. Campionii 
olimpici au cîștigat cu un singur» 
gol diferență (le trebuiau 12 ca să 
cucerească și trofeul) și aceasta 
datorită faptului că au beneficiat 
de mijloace mai variate de finali
zare decît cele ale echipei noastre, 
în timp ce toată repriza întîi și 
o parte din cea secundă acțiunile 
ofensive ale handbalistilor români 
l-au căutat cu insistență numai pe 
Birtalan, formația iugoslavă a be

neficiat de forma bună a lui Ra- 
denovici (care a marcat 4 goluri în 
prima repriză, realizînd desprinde
rea team-ului său) și a extremei 
Prodanici. Este de notat, apoi, că 
tot în primele 30 de minute ale 
jocului, reprezentativa noastră a 
ratat două aruncări de la 7 m (una 
după alta !) și cîteva contraatacuri 
clare.

în privința apărării, ambele e- 
chipe au fost aproximativ egale, 
oaspeții pârînd, totuși, mai siguri 
în repriza întîi, în timp ce hand- 
baliștii români au fost superiori în 
a doua parte a jocului (pe care au 
și cîștigat-o, ca scor). Semnifica
tiv în acest sens ni se pare fap
tul că echipa iugoslavă a marcat 
în repriza secundă doar 3 goluri, 
dintre care două din aruncări de 
la 7 m. în urma rezultatului înre
gistrat, selecționata României, deși 
învinsă, cîștigă competiția pe baza 
unui golaveraj superior. Au mar
cat : Radenovici (4), Horvath (3), 
Favicevici (2), Prodanovici (2), Mil- 
jac (2) și Fajfrici pentru Iugosla
via, Birtalan (7), Stockl (3), Voina, 
Gațu și Cosma pentru România. 
Au condus H. Carlsson și O. Nils
son (Suedia).

ROMÂNIA B — DANEMARCA 
23—20 (14—9) I

Cea dinții victorie a reprezenta- r 
tivei noastre secunde constituie nu 
numai un rezultat bun, dar și o

Călin ANTONESCU

Peste cîteva clipe, tabela 
Sportul studențesc.

de marcaj se va schimba : Eparu a înscris al doilea gol al Petrolului în meciul cit 
Foto : S. BAK.CSY

• Liderul a fost învins la Pitești dar F.C. Constanța a pierdut pe propriul
teren! 9 A.S. Armata Tg. Mureș și Petrolul performerele unei etape agitate
• C.S.M. Reșița, Politehnica Timișoara, Steaua și Dinamo au obținut puncte

in deplasare 9 „Criza" echipei din Bacău continuă
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

(Continuare în gag a 1-a)
Aproape „placat" de
Mahorin, jucătorul nos- 
tru Ștefan Birtalan gă
sește resurse să șuteze 
năpraznic și să înscrie 

în poarta echipei sovietice. Fază 
din meciul România — U.R.S.S.

Foto : Dragoș NEAGU

Astă-seară. In Sala Floreasca

ROMÂNIA-BULGARIA 
LA HANDBAL FEMININ

Astă seară, cu începere de la ora 
18, Sala Floreasca din Capitală va 
găzdui întîlnirea revanșă dintre 
reprezentativele feminine de hand
bal ale României și Bulgariei.

După cum se Știe, primul joc a 
avut loc sîmbătă seară, în sala 
Victoria din Ploiești, hadbalistele 
românce obținînd victoria cu 22—14. 
Este interesant de subliniat faptul 
că partida de astăzi reprezintă ul
tima apariție în public a echipei 
României, înaintea plecării sale la 
cea de a V-a ediție a C.M.

Jocul va fi condus de cuplul Geo 
Popescu-Petre Țîrcu.

A luat sSîrșit Campionatul balcanic de scrimă

ROMÂNII VICTORIOȘI ÎN PRORELE 
DE FLORETĂ (fele) ȘI SPADĂ

Duminică 25 noiembrie

Jiul —
F. C. Argeș —
C.F.R. Cluj —
F. C. Constanța —
U.T.A. —
Sport Club Bacău —
Steagul roșu —
Sportul studențesc —

Steaua
Univ. Craiova 
Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
Politehnica Tim. 
„U" Cluj 
Petrolul

1-1 (1-1)
2—1 (1—1)
1—1 (0—1)
1—2 (1—0)
3—1 (3—1) 

0—0
3—0 (3—0)
1—2 (0—0)

Sîmbătă 24 noiembrie
Rapid — C.S.M. Reșița 0—0

ETAPA VIITOARE

PETROLUL
F. C. CONSTANȚA
POLITEHNICA TIM.

DINAMO
STEAGUL ROȘU 
STEAUA
C.F.R. CLUJ
C.S.M. REȘIȚA 
POLITEHNICA IAȘI

— „U“ CLUJ
— RAPID
— F. C. ARGEȘ
— JIUL
— SPORT CLUB BACĂU
— UNIV. CRAIOVA
— U.T.A.
— SPORTUL STUDENȚESC
— A.S. ARMATA TG. MUREȘ

1. UNIV. CRAIOVA 15 10 3 2 32—16 23
2. F. C. CONSTANTA 15 8 2 5 25—16 18
3. STEAUA 15 7 3 5 20—15 17
4. DINAMO 15 7 3 5 21—18 17
5. F.C. ARGEȘ 15 7 3 5 23—21 17
6. C.S.M. REȘIȚA 15 5 6 4 24—20 16
7. A.S.A. TG.' MUREȘ 15 7 2 6 20—26 16
8. JIUL 15 6 3 6 19—15 15
9. STEAGUL ROȘU 15 6 3 6 15—12 15

10. POU. TIMISOARA 15 5 5 5 12—13 15
11. „U" CLUJ 15 6 2 7 13—14 14
12. U.T.A. 15 6 2 7 16—20 14
13. SPORTUL STUDENȚESC 15 6 1 8 21—19 13
14. POLITEHNICA IAȘI 15 6 1 8 13—20 13
15. C.F.R. CLUJ 15 5 3 7 18—28 13
16. RAPID 15 4 4 7 14—18 12
17. PETROLUL 15 5 2 8 15—21 12
18. SPORT CLUB BACĂU 15 4 2 9 17—26 10

GOLGETERII

14 goluri : Adam (C.F.R. Constantin (Sportul student
Cluj) — 3 din 11 m. țese) —• 2 din 11 m.

13 goluri : Bălan (Univ. 8 goluri ; Năstase (Stieaua).
Craiova) 7 goluri : Neagu (Rapid),

10 goluri : Nestorovici Multescu (Jiul), Caraman
(C. S. M. Reșița) 1 din 11 m. (F. C. Constanța), Mureșan.

9 goluri : Mărculescu (F. C. (A.S.A. Tg. Mureș) — 1 din
Constanța), D. Georgescu 11 m, Dobrin (F. C. Argeș)
(Dinamo) — 1 din 11 m, I. — 1 din 11 m.

A DOUA ÎNFRÎNGERE A LIDERULUI
Ultima zi a Campionatului bal

canic de scrimă a fost rezervată 
probelor de floretă fete și spadă pe 
echipe. în ambele probe reprezen
tanții țării noastre au avut com
portări meritorii.

La floretă fete, de pildă, echipa 
României (Bartoș. Draga. Moldo
van) a debutat cu o victorie le
jeră în fața 3-ului Iugoslaviei. 
In continuare, într-un meci care 
se anunța destul de echilibrat, 
sportivele noastre s-au repetat, cîș- 
tigînd cu 7—2. Bartoș a realizat 
maximum de victorii, în timp ce 
Moldovan a punctat de două ori 
(o singură dată ea a comis unele 
inexactități tactice, pierzînd la li
mită la Batulinska), la fel ca și 
Pricop — 2 victorii și o înfrîngere

la aceeași floretistă bulgară (2—4). 
Apoi, o nouă victorie extrem de 
ușoară a reprezentantelor României, 
(Bartoș, Moldovan și Draga care a 
înlocuit-o pe Pricop) cu 9—0 la 
formația Greciei.

In celelalte partide desfășurate 
în cursul dimineții. Bulgaria a 
întrecut Grecia cu 9—0. Turcia a 
dispus de Grecia cu 8—1, iar Iu
goslavia a înregistrat o victorie 
fără probleme la Turcia cu 8—1.

La spadă, scrimerii români au 
avut inițial cîștig de cauză la cei 
bulgari, cu 8—1. Pongrat a punc
tat de trei ori (5—4 la Paniowski 
și Vațev și 5—1 la Jekov), la fel 
ca și Angelescu, dar care a cîști- 
gat mult mai categoric : 5—1 la
'toti spadasinii adverși ! Duțu a

IN CAMPIONATELE DE VOLEI

ECHIPELE FEMININE 
RAPID SI PENICILINA IAȘI 

ÎNVINSE LA CONSTANTA Șl SIBIU
In campionatele Diviziei A de volei s-au desfășurat 

partidele etapei a Il-a a returului. Meciurile au oferit, 
în general, spectacole de un bun nivel, echipele apărîn- 
du-și cu ardoare șansele. Dintre rezultatele înregistrate 
se detașează victoriile realizate de formațiile feminine 
Farul și C.S.M. Sibiu, care au depășit pe Rapid și, res
pectiv, Penicilina Iași. Iată amănunte :

FEMININ

MEDICINA — „U“ TIMIȘOARA 
(3—0). întîlnirea dintre cele doua 
garnituri a oferit publicului pre
zent în sala Dinamo un spectacol 
agreabil, încheiat cu victoria me
ritată a studentelor bucureștene. 
Ele au acționat cu mai multă pre
cizie, avînd în Gabriela Popa o 
trăgătoare în mare vervă, reușind 
să depășească cu regularitate apă
rarea adversă. De partea cealaltă, 
timișorencele, dominate de un 
trac inexplicabil, nu au pus de
cît rareori în dificultate formația 
gazdă, bazîndu-și jocul doar pe 
forța de șut a Emiliei Cernega. ale 
cărei eforturi nu au putut fi, fi
rește decisive. S-au mal remar
cat : Angela Moroianu, Maria Ma
tei Ștefania Oloianu și Loreta Su- 
dacevschi de la învingătoare, res
pectiv Doina Coste și Brigitte 
Wolf. Au arbitrat foarte bine: R. 
Farmuș — N. Găleșeanu.

DINAMO — „U“ CRAIOVA
(3—0). Cele 16 puncte realizate 
de echipa craioveană în fața dina- 
movistelor ne scutește de prea 
multe comentarii. Elevele antre- 
noarei Doina Ivănescu nu au tre
buit să se întrebuințeze prea mult 
pentru a termina învingătoare, ele 
avînd în voleibalistele oaspete ad
versare ce nu le-au solicitat aproa
pe deloc- în acest fel, bucureșten- 
cele au obținut punct după punct 
fără ca apărarea la fileu și în li
nia a doua a craiovencelor să o- 
pună rezistenă. Remarcăm pe 
Margareta Șorban, Constanța Din- 
cullță, Doina Stoian, Helga Bog
dan, Alexandrina Constantinescu 
și Venera Hoffman de la Dinamo, 
respectiv Elena Albu și Alexandra

Dispută la fileu 
între jucătoarele 
de la Medicina 
(in alb), care ieri 
s-au impus cate
goric în urma u- 
nui joc superior, 
și voleibalistele 
de la Universita
tea Timișoara, de
pășite, inexplica
bil, de miza par

tidei.

obținut două victorii (5—2 la Vațev 
și 5—3 la Jekov).

în continuare, spadasinii noștri 
au tras cu cei iugoslavi. Meci mult 
mai greu decît ne-am fi așteptat, 
datorită neinspiratei înlocuiri a lui 
Angelescu. Normal ar fi fost ca 
în acest meci să fi rămas Angeles
cu, alături de Pongraf și Popa, fără 
Duțu, care a evoluat din nou prea 
puțin convingător. în aceste con
diții, echipa noastră s-a impus cu 
dificultate, a fost egalată, apoi 
condusă cu 4—3, fiind Ia un p>as 
de înfrîngere. Duțu, care a pierdut 
primele două asalturi, a avut — 
în fine — o ușoară revenire, în 
asaltul cu Savic ne care l-a cîști- 
gat la 2... în acest fel, sportivii 
noștri au egalat la 4. După aceea, 
Pongraț — redevenit marele 
spadasin pe care îl cunoaștem — 
a tras magistral în fața lui Anas
tasov, primul dintre spadasinii 
iugoslavi, pe care l-a întrecut cu 
5—3. Celelalte victorii ale lui Pon
graț ; 5—3 cu Ristevski și același 
scor cu Savic. Popa, care nu și-a

Tiberiu STAMA 
Sebastian BONIFACIU

F.C. ARGEȘ 2(1)
UNIV. CRAIOVA 1(1)

(Continuare tn pag. a 1-a)

PITEȘTI, 25 (prin telefon).
Derbyul etapei a XV-a a fost un 

meci aprig disputat. Ambele echipe 
au luptat exemplar peritru victorie, 
fără menajamente, cu o dîrzenie rar 
întîlnită, uneori au fost depășite 
chiar și limitele regulamentare, doi 
jucători buni, Bălan și Roșu fiind 
nevoiți să părăsească terenul în 
urma unor ciocniri cu adversarii 
lor. Au fost multe întreruperi ale 
jocului, dar ne-am notat și destule 
faze frumoase la ambele porti, care, 
cu mai mult calm și luciditate din 
partea atacanților, s-ar fi putut 
transforma în goluri splendide.

F. C. Argeș, gazda derbyului, a 
dominat mai mult, apropiindu-se 
des și de fiecare dată periculos de 
poarta cam nesigurului Manta. Ac
țiunile ofensive piteștene au purtat 
amprenta inventivității și inspira
ției lui Dobrin, dar și aplombul și 
vivacitatea lui Jercan, Radu și Ma
rian Popescu. De partea cealaltă, 
liderul autoritar al campionatului 
a acționat tactic așa. cum fac, în 
general, echipele noastre atunci 
cînd joacă în deplasare: apărare

Stadion 1 Mal ; teren bun ; timp frumos ; vint ; spectatori peste 
15 OM. Au marcat : BĂLĂCI (min. 1), DOBKIN (min. 7 din penalty) și 
RADU (min. 54). Raport de cornere : 7—5. Raportul șuturilor la poartă 
14—9 (pe spațiul porții 6—3).

F. C. ARGEȘ : stan — Pigulea, Olteanu, VLAD. Ivan — Roșu (min. 
53 Mustâțea), MARIAN POPESCU — Trol, RADU, DOBRIN, JERCAN.

UNIVERSITATEA : Manta — Niculescu, BADIN (min. 70 Deselnicu), 
BOC, Bemeanu — DESELNICU (min. 70 ștefănescu), Strîmbeanu, BĂLĂCI 
— Tarălungă, Bălan (min. 25 Niță), MARCU.

A arbitrat : MIRCEA BICA **,  ajutat la tușă de George Dragomir și 
Constantin Iofciu (toți din București).

Cartonașe galbene : Niculescu, Tarălungă, Niță.
Cartonașe roșii : Țarălungă.
Trofeul Petschovschi : 9
La tineret.rezerve : 1—0 (0—0)

grupată, cu cei trei masivi fundași 
în „triunghi" (Boc. Bădin, Deselni
cu), cu trei mijlocași retrași, în 
față rămînînd doar Țarălungă, Bă
lan și Marcu și, ca și în celelalte 
meciuri disputate în acest campio
nat in deplasare, craiovenii au mi
zat totul pe acele contraatacuri 
rapide, derutante, care le-au adus 
atîtea goluri. Primul dintre aceste 
contraatacuri, cel din min. 1, s-a 
încheiat cu un gol-suirpriză mar
cat de BĂLĂCI, ieri unul din
tre cei mai buni jucători de pe te
ren. Intercalat hotărî! în atac, el 
a reluat din voleu, fără ca Stan — 
spectator Ia fază — să poată schița 
măcar vreun gest de apărare. Go
lul i-a descumpănit, momentan, pe 
piteșteni, și în min. 5 putea fi 
2—0, centrarea lui Marcu nefiind

fructificată de Bălan. încet, încet, 
foștii campioni își revin, Dobrin. 
trage, cu puțin pe lingă bară, o lo
vitură liberă de pe linia careului de 
16 m. Apoi, în min. 7, arbitrul în- 
tîlnirii acordă cu mare ușurință 
penalty la un henț involuntar al 
lui Boc. Penalty-ul este transformat 
de DOBRIN. Din această clipă jocul 
se îndîrjește si mai mult. F. C. 
Argeș atacă debordant, Universita
tea contraatacă extrem de pericu
los. Manta apără un șut puternic 
al lui Jercan (min. 10), Bălăci șu- 
tează pe lîngă bară (min. 12). Radu 
ezită în poziție excelentă (min. 17), 
Deselnicu saivează acordînd corner

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Otincelescu. Au arbitrat bine: A. 
Dragomir — I. Covaci. (Em. F.).

C. S. M. SIBIU — PENICILINA 
(3—1)! Confirmind ascensiunea de 
formă, sibiencele au reușit, prin- 
tr-un joc bine orientat tactic, să 
învingă echipa ieșeană. După un 
prim set pierdut, gazdele și-au re
venit, egalînd situația la seturi și 
detașîndu-se apoi datorită combi • 
națiilor variate în atac șl a sigu
ranței în apărarea la blocaj și în 
linia a Il-a. S-au remarcat: întrea
ga echipă Învingătoare, cu^mențiu- 
ne specială pentru ”
Mii ea, Marcela

FARUL — RAPID (3—1) ! Parti
da a fost de un bun nivel, ambe
le formații aducîndu-și contribu
ția la realizarea spectacolului. Mai 
bune la blocaj, unde au stopat 
multe din acțiunile adversarelor, 
constănțencele au realizat o victo
rie; meritată în fața campioanelor. 
S-au evidențiat: Maria Cengher. 
Viorica Lutch de la gazde, respec
tiv Florica Tudora și Eugenia Re- 
bac. Au condus: E. Ududec, din 
Tr. Măgurele, și M. Oancea. din 
București. (C. GOLDENBERG. — 
coresp.).

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA |

DOUA ÎNTRECERI DE AMPLOARE;

FINALA CAMPIONILOR 
Șl DINAMOVIADA DE CROS

Marilena 
Pripi?, Mar

garetă Vasiu și Heidrun Schun, 
respectiv Carolina Hatură, Ana 
Chiritescu și Aurelia Ichim. A 
condus cuplul: E. Vintilescu — 
V. Vrăjescu, din București (I. IO- 
NEȘCU — coresp. județean).

I.E.F.S. — „U“ CLUJ (3—0). Pri
mele două seturi au oferit un 
spectacol de bună calitate. Cel de 
al treilea s-a desfășurat tot tim-

(Continuare In pag. a 2-a)

Duminică a avut loc, pe aleile 
parcului Circului de Stat, finala 
concursului de cros, la startul că
ruia s-au aliniat tineri și tinere 
din sectorul 2, • finaliști în cele 
două concursuri disputate în cursul 
anului. întrecerea s-a bucurat de 
un mare succes. Acum, la ora prîn- 
mulul bilanț, se poate spune că ea 
și-a atins scopul, acela de a re
cruta tinere elemente dotate pen
tru activitatea de performanță.

Iată rezultatele celor opt curse 
pe categorii de vîrstă. FETE: 
11—12 ani — Elena Bozu (Șc. nr. 
145) ; 13—14 ani — Dorina Man- 
dache (Șc. nr. 32) ; 15—16 ani 
Rodica Ciobotaru (G.S.M.E.I.); 
17—18 ani — Chlra Jarnea (Grup, 
șc) I.T.B.) ; BĂIEȚI : 11—12 ani
— M. Zaharia (Șc. nr. 32) ; 13—14 
ani — C. Dobrescu (Șc. nr. 28); 
15—16 ani — D. Bîgu (Lie. Spiru 
H'aret); 17—18 ani — C. Rîjală 
(Lie. Spiru Haret).

în continuare s-a disputat finala 
pe țară a Dinamoviadei de cros 
organizată de clubul Dinamo Bucu
rești. Au participat reprezentanți 
ai tuturor asociațiilor sportive Di
namo din tară, clasate tn întrece
rile preliminare desfășurate an
terior. Finala a măsurat 4 000 m. 
Iată-i pe primii trei clasați: 1.
1. Cîmpean (A. S. Dinamo Cluj),
2. C. Iancu (Selecționata asociați
ilor sportive Dinjypo din Bucu-

rești), 3. Gh. Mustețea (S.A.S.D. 
Buc. 1). în clasamentul pe echipe, 
pe primul loc s-a situat Selecțio
nata asociaților sportive Dinamo 
Buc. I urmată de Asociația spor
tivă Dinamo din Cluj, Selecționata 
asociațiilor sportive Dinamo Buc. 
II, Asociația sportivă Dinamo Con
stanța, Asociația sportivă Dinamo 
Ploiești, Asociația sportivă Dinamo 
Tg. Mureș.

C. HAREA

S-a dat plecarea în cursa 
seniorilor

CULEGĂTORII DE LITERE CULEG... APLAUZE I
...Vine pentru a doua oară la 

București, de cînd a absolvit școala 
de poligrafie „Dimitrie Marinescu". 
Anul trecut, tot către sfîrșitul lunii 
noiembrie, zețarul Janoș Olah, de 
la întreprinderea poligrafică din 
Sf. Gheorghe, venise pentru a fi 
prezent la startul primei ediții a 
„Crosului tipografilor". Acest tînăr. 
frumos ca un june prim de cinema, 
a alergat atunci impresionant de 
ușor și, numai după parcurgerea a 
100 de metri, s-a și instalat în 
fruntea plutonului A ajuns primul 
la linia de sosire. Ieri, urmărindu-1

chiar de la plecarea în cursă, ne-am 
dat seama că dorește și este capa
bil să cucerească iarăși locul în- 
tîi. Tentativa i-a reușit aproape fără 
efort. Iar la un sfert de oră după 
încheierea întrecerii, cînd pe un 
ecran din incinta întreprinderii po
ligrafice „Luceafărul", se derula 
filmul ediției de anul trecut a 
„Crosului tipografilor", Janos Olah, 
revenit mereu în prim planul ca
merelor operatorilor de cinema, a 
stîrnit ropote îndelungi de aplau
ze, mai ales din partea școlărițelor 
de la „Dimitrie Marinescu",

Așadar, ieri am asistat la ediția 
a doua . a . „Crosului tipografilor". 
Au luat startul peste 500 de tineri 
și tinere din 42 de întreprinderi 
poligrafice din București și din ora
șele reședințe de județ ale țării, 
precum și de la Liceul poligrafic 
șl de la Grupul școlar de poligra
fie „Dimitrie Marinescu", ambele 
din Capitală. Organizatorii — Co

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag a 2 a)
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La Brăila, după trei zile de întreceri

AU FOST DESEMNAȚI CÎSTIGĂTORII 
CONCURSULUI REPUBLICAN OE TOAMNĂ

AL JUNIORILOR LA LUPTE LIBERE

TRĂGĂTORII DE LA DINAMO 
AU CÎȘTIGAT „CUPA OLIMPIA" 

LA ARMELE CU AER COMPRIMAT
Peste 200 de tineri s-au întrecut 

timp de trei zile în sala sporturilor 
din Brăila în cea de a VIII-a edi
ție a Concursului republican de 
toamnă al juniorilor Ia lupte Iioere- 
întrecerile au fost de un bun nivel 
tehnic, atît juniorii mari cît și cei 
mici s-au străduit, și In bună mă
sură au reușit, să ofere celor pre- 
genți la competiție meciuri . fru
moase. La juniori mari s-au eviden
țiat, îndeosebi, reprezentanții clu
burilor Dinamo Brașov. Steaua și 
Steagul roșu Brașov, care în cla
samentul general au fost departa
jați cu cîte un punct. La juniori- 
mici, locul I în clasamentul gene
ral a revenit Școlii sportive Odor- 
heiul Secuiesc, care a prezentat un 
lot mai omogen.

Iată cîștigătorii ediției 1973 a a- 
cestel importante competiții cu ca
racter republican : JUNIORI MICI 
— cat. 48 kg — M. Manole (Gloria 
Buzău), 52 kg L. Sandor (Șc. s». O-. 
doritei), 56 kg — V, Stănesmj (Glo
ria Buzău), 60 kg — F. Stumper 
(Șc șp. Viitorul Timișoara), 65 kg. —
I. Simo (Șc. cp, Odorhei), 70 kg —

IN DIVIZIA A DE RUGBY

STEAUA, SPORTUL STUDENȚESC Șl GRIVIȚA ROȘIE 
LA EGALITATE DE PUNCTE: 15!

Ieșenii au finul in șah (9-9) for mafia campioană

REZULTATE TEHNICE: Sportul studențesc — C. S. M. Sibiu 
21—9 (6—9), Grivița Roșie — Rulmentul Birlad 12—3 (3—3). Vulcan — 
Farul Constanța 3—7 (3—0), Universitatea Timișoara — Dinamo Bucu
rești 10—3 (0—0), Politehnica Iași — Steaua 9—9 (6—0). Agronomia Cluj — 
Gloria București 9—3 (3—3), Chimia Năvodari — Știința Petroșani: J0—0 
(6—OL

Foarte puțini spectatori, dumini- 
teâ dimineața pe terenul din Par
cul copilului, la cuplajul rugbystic 
al etapei a Vl-a. Ei au avut, însă, 
satisfacția de a vedea rugby de 
bună calitate, cu contribuția tutu
ror echipelor, a celor din București, 
Sibiu și Birlad.

în „deschidere", Sportul studen
țesc — care a păstrat inițiativa 
în majoritatea timpului de joc — a 
trecut prin destule emoții, nevoi
tă să suporte handicapul de a fi 
condusă la pauză cu 9—6. Ajutați 
de vînt, rugbyștii sibieni au va
lorificat foarte corect aproape toate 
loviturile de pedeapsă de care au 
beneficiat (Munteanu. minutele 3 
și 18) precum și de o lovitură de 
picior căzută, transformată inspi
rat de Lupaș (min. 11). în prima 
parte a jocului, studenții n-au re
ușit decît să micșoreze din handi
cap, prin două lovituri de pedeap
să „semnate" de Crăciunescu.

La reluare, cu vîntul în spate. 
Sportul studențesc s-a arătat a fi 
mult mai... stăpînă pe sine, acți
unile au avut un plus de cursivita
te și mai ales de eficacitate. Ior- 
gulescu a înscris o încercare trans
formată de Crăciunescu, după care 
Crăciunescu a mărit avantajul e- 
chipei sale, printr-o lovitură de pe
deapsă. Cu 5 minute înainte de 
încheierea meciului, Călărașu, foar
te activ în acest joc, a realizat o 
splendită încercare, transformată 
impecabil de Crăciunescu. A ar
bitrat cu unele scăpări, Petre Io
nescu, următoarele formații:

SPORTUL STUDENȚESC: Cră
ciunescu — Hulă, Călărașu, Hariton 
(Piștalu), Bater — Niculescu, Para- 
schiv—Fugigi, Galanda, Mihalache 
—Drăgănescu (iancu), Atanasiu— 
Ene, Iorgulescu, Stănculescu.

C.S.M. SIBIU : Munteanu—Socz, 
Tudorică, Lupaș, Tamaș (Ungurea- 

îu derbyul campionatului feminin de tenis de masă

PROGRESUL BUCUREȘTI 
A DISPUS NET 

DE C.S. ARAD I: 7-2

13 13 0 83:14 26
13 11 2 80:17 24
13 7 6 53:48 20
13 7 5 49:46 19
19 7 5 47:47 19
13 2 11 80:69 15
12 3 9 27:68 15
12 0 12 15trt 12

M. Dumitrescu (Petrolul Ploiești), 
75 kg — D. Humiță (Vulturii tex
tila Lugoj), 81 kg. — V. Pușcaș (C. 
S. Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej). 
87 kg — Fi, Arsene (Petrolul Plo
iești) -f-87 kg — A. Szabo (Șc. sp. Bra- 
șovia). Clasament general : 1. Șc. 
sp. Odorhei 29,5 p, 2. Gloria Bu
zău 22 p, 3- Șc. sp. Constanța 18 p.

JUNIORI MARI — cat. 48 kg — 
V .Uță (Constructorul Hunedoara), 
52 kg — Gh. Ștefan (Steaua), 57 
kg — Gh- Eremia (Dinamo Buc.), 
62 kg — I. Lungu (Steaua), 68 kg
— C. Zainer (Steaua), 74 kg — T. 
Seregelyi (Șc. sp. Tg. Mureș),82 kg — 
Tr. Limbă (Steagul roșu Brașov), 90 
kg — A. Bălăjanu (Steaua), 100 kg
— I. Lup (Dinamo Brașov), t-100 
kg — N. ■ Roșea (A.SA. Oradea). 
Clasament general: 1. Dinamo Bra
șov 28 p, 2 Steaua 27 p, -3i Stea
gul roșu Brașov 26 p, 4. Șc. sp. 
Constanța 13 p, 5 Progresul Brăila 
11 p, 6. Dinamo București 10,5 p.

întrecerile s-au bucurat de o 
bună organizare din partea F.R.L. 
șj C.JJLFS. Brăila.

N. COSTIN-eoresp. județean 

nu)—Rășcanu, Mogoș (Tamaș)— 
Gombos, Burcea, Manea— Pocli- 
taru, Enăchescu— Cherciu, Jianu, 
Deac.

în meciul al doilea, Grivița Ro
șie a dispus comod de Rulmentul 
Birlad, după o primă repriză e- 
chilibrată. Scorul l-au deschis oas
peții, în min. 22, prin Mihaleea 
(drop). A egalat Țibuleac (min. 30) 
prin lovitură de pedeapsă.

După pauză, același Țibuleac a 
adus în avantaj formația bucureș- 
teană, printr-un drop (min. 48). în 
continuare, echipa antrenorilor 
Viorel Moraru și Radu Demian se 
impune cu autoritate, reușind să 
înscrie din nou prin Sabău (min. 
72) — o încercare transformată 
de Simion, stabilind scorul final.

De notat că în ultimul minut 
al partidei, Mihaleea a ratat o lo
vitură de pedeapsă din apropierea 
buturilor grivițene.

Este de subliniat sporul de ma
turitate al echipei învingătoare în 
care procesul de întinerire a 
dată încheiat roadele și încep să 
se vadă... Remarcați: Miclescu 
(cel mai bun de pe teren), Țîbu- 
leac, Sabău, respectiv Mihaleea.

A condus excelent, Florian Tu- 
dorache

T. BRADEȚEANU 
P. PAVEL 

LA TIMIȘOARA, VICTORIE 
CERTĂ !

în ciuda faptului că au fost con
duși în min. 46 cu 3—0 (Aldea— 
drop), rugbyștii timișoreni au fost 
mai proaspeți în continuare, re
ușind să înscrie prin Preoteasa 
(min. 73) o primă încercare, apoi 
o a doua (min. 75) prin Cîndea, 
transformată de Ghcțu.

A arbitrat foarte bine D. Udrea 
(București).

Petru Arcan, corespondent ju
dețean.

Ientații Moraru și Cauri. Totuși, Pro
gresul a surclasat formația arădea
nă cu un scor ce ne scutește de prea 
multe comentarii. Au punctat t Ova- 
nez 4 v, Buzescu 4 v, Cauri 4 v, Mo
raru 2 v, și partida de dublu Ovanez 
—Buzescu, pentru învingători, res
pectiv, Trupei 1 v și Simin 1 v pen
tru arădeni.

Voința București—I.E.A.B.S. Bucu
rești 12—5. Deținătoarea lan
ternei roșii, echipa I.E.A.B.S. a lup
tat din răsputeri pentru un re
zultat cît mai onorabil. Dar adver
sarul din fața sa, Voința, care a be
neficiat de data aceasta și de apor
tul celui mai bun jucător al său, 
Panait, s-a dovedit o echipă mai 
bună. Autorii victoriilor > Panait 
4 v, Stamatescu 4, Bodea 3, și par
tida de dublu Panait—Stamatescu, 
pentru învingători, respectiv, Bre- 
hariu 2 v, Constantinescu 1 v, Ghe- 
ga 1 v, Hosu 1 v.

BUZĂU, 25 (prin telefon). — Școa
la sportivă Buzău—Politehnica Bucu
rești 12—5. Victorie facilă a local
nicilor, remareîndu-se în mod deo
sebit juniorul Cornel Popovici, în
vingător asupra campionului senior 
al țârii, Teodor Gheorghe. A „în
scris" Popovici 4 v, Romanescu ți 
Dinu cîte 3 v. Ancei 1 șl cuplul Ro- 
manescu—Popovici pentru cîștigătorl 
și Gheorghe 3 v, Călăuz și Ghiță 
cite 1 v pentru învinși (I. Stănes- 
cu — coresp.).

CRAIOVA, 25 (prin telefon). — 
Universitatea Craiova—Locomotiva
București 5—12. Dintre cele cinci 
puncte ale studenților, patru au fost 
obținute de Marin Firănescu.

TG. MUREȘ, 25 (prin telefon). — 
Comerțul Tg. Murfcș—C.S.M. Cluj 
5—12. Cu GiurgiucS și Doboși, vic
torioși în toate meciurile susținute, 
oaspeții au înregistrat un succes ca
tegoric. Pentru clujeni au „marcat" 
Doboși și Giurgiucă cite 4 v, Papp 
3 v, Cuc 1 .v șl dublul Doboși—Giur- 
?iucă, iar pentru mureșeni: Senti- 
vani și ftn^iorzan cite 2 v, lilies 
l v.(C. Albu — coresp ).
1. Progresul Buc.
2. C.S.M. Cluj
3. Locomotiva Buc.
4. Șc. sp. Buzău
5. Comerțul Tg. Mr.
6. Politehnica Buc.
7. Voința Buc.
8. Univ. Craiova
9. C. S. Arad

10. I.E.A.B.S. BUC.

16 16 0 175: 61 32
T6 13 3 164: 73 29
16 11 5 151: 82 27
16 11 5 150:9-27
16 8 3 114:116 24
16 7 9 121:118 23
16 7 9 113:125 23
18 4 12 84:142 20
16 3 13 66:154 19
16 0 16 15:186 16

După trei zile de întreceri atrac
tive, care au avut loc pe poligonul 
Dinamo din București, Ieri s-a în
cheiat „Cupa Olimpia" la arme cu 
aer comprimat. Ediția din acest an 
a întrecerilor organizate de clubul 
Olimpia au fost reușite din toate 
punctele de vedere — peste 200 de 
concurenți, rezultate bune, multe re
corduri personale, organizare ire
proșabilă.

Cu excepția a două probe — pis
tol seniori și pușcă junioare — unde 
Dan Iuga și, respectiv, Dumitra Ma
tei au cîștigat de o manieră cate
gorică — cîștigătorii au fost desem
nați în urma unor dispute aprige.

Trofeul a revenit trăgătorilor de 
la clubul Dinamo, care au partici
pat cu un efectiv valoros la toate 
probele și au cîștigat cele mai mul
te locuri fruntașe.

REZULTATE TEHNICE ! pistol se
niori 40 „diabolouri" : 1. D. Iuga
(Dinamo) 387 p, 2. L. Giușcă (IEFS) 
379 p, 3. N. Ciotloș (Steaua) 378 p, 
4. I. Corneliu (Steaua) 373 p, 5. T. 
Mihai (Steaua) 373 p ; senioare : 
1. Ana Buțu (Olimpia) 373 p — re
cord personal, 2. Anișoara Matei (Di
namo) 372 p, 3. Olimpia Demetriade 
(Dinamo) 351 p ; Juniori : G. Claus 
(Dinamo) 369 p, 2. L. Pop (Dinamo) 
365 p, 3. L. Stan (Steaua) 364 p ;

Rugbyștii bucureșteni 
inițiază un nou atac 
spre buturile formației 
din Birlad. (Fază din 
meciul Grivița Roșie— 
Rulmentul Birlad 12—3)

Foto: Paul ROMOȘAN

IEȘENII S-AU ȚINUT 
DE CUVÎNT...

„Poli" Iași a fost la un pas de 
o mare surpriză, terminînd la ega
litate cu Steaua, campioana țării. 
Rugbyștii gazdă au avut inițiativa 
timp de 60 de minute. Ei au con
dus cu 6—0, prin încercarea lui 
Badina pe care Gheorghiu a trans
format-o. De semnalat că în ulti
mul minut al reprizei Rujoiu a ra
tat ’de puțin un drop ...

După pauză. Steaua a aplicat 
un presing continuu asupra gazde
lor, reușind să reducă din handi
cap, prin Durbac, autor al unei lo
vituri de pedeapsă. Apoi Radu Io
nescu a înscris o încercare, trans
formată de Durbac, astfel, că Stea
ua a preluat conducerea. Finalul 
partidei a aparținut, însă, studen
ților, care au egalat prin Gheorghiu, 
printr-o lovitură de pedeapsă.

A condus bine, un meci intere
sant prin desfășurarea sa și des
tul de greu, Vasile Cișmaț.

Dumitru Diaconescu, corespon
dent județean.

CAMPIONATELE DE VOLEI
REZULTATE TEHNICE

MASCULIN : Progresul — Dinamo 
2—3 (—8. —13, 12, 12, —7), Rapid — U- 
nlversitaiea Cluj 3—2 (—11, 13, —7, 13, 
10) Universitatea Craiova — Explorări 
B. Mare 3—1 (11, 14, —11, 19), Tractorul 
Brașov — Steaua 0—3 (—7, —15, —7),
I.E.F.S.  — C.S.U. Galați 3—1 (12. —15. 
15. 8), Politehnica Timișoara — Viitorul 
Bacău 3—1 (11. —10, 2, 7).

CLASAMENTE

1. Dtaamo 10 10 0 30: 9 20
2. „U“ Craiova 8 4 4 14:15 12
3. Exnlorări 7 4 3 16:12 11

SERIA I

4. „U” Cluj 8 3 5 14:19 11
5. Rapid 8 2 6 10:22 10
6. Progresul 7 1 6 11:18 8

SERIA A ll-A
1. Steaua 9 9 0 27: 4 18
2. C.S.U. 7 4 3 16:13 11
3. Politehnica 8 3 5 *15:20 11
4. I.E.F.S. 7 3 4 13:16 10
5. Viitorul 7 2 5 11:17 9
6. Tractorul 6 15 5:17 7

*

(Vrmare din pag. 1) 
pul în avantajul gazdelor, care 
au obținut o victorie meritată. Re- 
marcări: Renata Pop. de la învin
gătoare, respectiv Mariana Petres
cu. Au condus N. Beciu — Gh. Io
nescu. (N. M.).

MASCULIN
POLITEHNICA — VIITORUL 

(3—1). După o partidă modestă, 
în care ambele echipe au comis 
foarte multe greșeli, victoria a re
venit gazdelor, băcăuanii dînd o 
replică mai dîrză doar în primele 
2 seturi. S-au remarcat: Vinătu, 
Bugarschi, Armion de la „Poli", 
respectiv Enucă, Burciu, Au con
dus: N. Ionescu — V. Voicu, am
bii din București. (I- ENE — co
resp.).

RAPID — „U" Cluj (3—2). A 
fost un joc de un dramatism deo
sebit, cu numeroase răsturnări de 
scor, în care victoria a revenit 
pe merit feroviarilor. Aceștia au 
avut marele merit de a nu fi ce
dat nici atunci cînd oaspeții au 
condus cu 2—1 la seturi și 8—0, 
13—10 în setul al IV-lea. Impulsio
nați de verva lui Dragan, ei au 
întors soarta întîlnirii în favoarea 
lor. Remarcări: Drăgan, Penciu- 
lescu și Bădița, de la învingători, 
respectiv Bînda, Valda, Arbitri : 
L Niculescu — Z. Patru.

I.E.FS.—C.S.U. GALAȚI (3—1). 
Meci de foarte bună calitate, atît 
din punct de vedere tehnic, cît și 
spectacular. Studenții gălățeni au 
trecut pe Iîngă victorie, ei condu
cted cu 12—5 te primul set și a- 
vînd setbal în setul al III-lea. 
Bucureștenii, bine conduși de an
trenorul Șt. Roman, s-au mobili
zat mai bine în momentele critice, 
obțfated un succes, care îi men-

Sportul*

Cele opt partide (trei feminine și 
cinci masculine) ale etapei de sim- 
bătă și duminică din campionatele 
Diviziei A la tenis de masă s-au 
încheiat cu succesul echipelor favo
rite. Chiar și derbyul întrecerii for
mațiilor de fete, Progresul Bucu
rești—C.S. Arad I a luat sfîrșit cu
victoria clară a bucureștencelor 
(7—2). De subliniat că, înaintea ul
timelor două etape, reprezentanții 
clubului Progresul conduc autoritar 
în ambele clasamente, fără a fi su
ferit vreo înfrîngere. iată rezultatele 
complete șl amănunte de la meciu
rile disputate la finele săptămînii 
trecute i

FETE
Progresul București—C. S. Arad I

7— 2. La scorul de 3—1 pentru gazde 
— Moldovan—Korodl 2—1, Alexandru 
—Lesai 2—0, Lunțeanu—Vlaicov 
0—2, Alexandru—Korqdi 2—0 — 
bucureștencele au obținut două 
puncte neașteptate i Moldovan—Vlai
cov 2—1, Lunțeanu—Lesai 2—0 șl ast
fel, cu victoria asigurată, celelalte 
meciuri (Alexandru—Vlaicov 2—0, 
Lunțeanu—Korodl 2—0, Moldovan— 
Lesai 1—2) n-au mai avut darul de- 
cit să fixeze scorul final.

Progresul București—C. S. Arad II
8— 1. Singura victorie a oașpetelor 
s-a produs în partida Mihuț—Lunțea
nu 2—1. Punctele învingătoarelor au 
fost aduse de Alexandru 3 v, Moldo
van 3 v, Lunțeanu 2 v.

CRAIOVA, 25 (prin telefon). — 
Rovine Craiova—Spartak București 
3—6. Bucureștencele, cu o formație 
mai omogenă, au. înfrînt rezistența 
tenacelor lor adversare. în cea mai 
frumoasă partidă, Marilena Tomescu 
(Rovine) a învins-o pe Lidia Iiie 
(Spartac), cu 2—11 (N. Drăgănoiu — 
coresp.).
1. Progresul Buc.
2. C. S. Arad I
3. C. S. Arad n
4 Spartac Buc.
5 C. S. M. Cluj
6. Rovine Craiova
7. Politehnica Buc.
1 Votata Buc.

BĂIEȚI
Progresul București—C. S. Arad 

15—2. Gazdele și-au permis să nu 
= ere fer—=;:a standard (au lip
sit doi dintre jucătorii săi de bază 
— Lnehisn și Sîndeanu) pentru a-i 
rods și ebișcui cu experiența jocu- 
rfior primei divizii pe tinerii și ta-

Junioare : Silvia Ratz (Metalul) 355 P,
2. Mihăela Maneiu (Dinamo) 348 p,
3. Daria Sevcișen (Metalul) 327 p.
Pușcă — seniori: Gh. Vasilescu (O- 
limpia) 381 p — record personal. 2. 
E. Satala (Dinamo) 380 p — record 
personal, 3. Gh. Sicorschi (Dinamo) 
379 p — record personal, 4. I. Trăs- 
căveanu (Steaua) 378 p, 5. M. Fe- 
recatu (Dinamo) 377 p ; senioare: 
1. Veronica Stroe 373 p, 2. Marina 
Tomescu 372 p, 3. Mariana Feodot 
368 p, 4. Melania Petrescu 367 p, 
(toate de la Dinamo), 5. Ioana Soa
re (IEFS) 359 p ; Juniori : 1. Gh.
Barbu (IEFS) 370 p (u.d. 93), 2. S. 
Cucu (Dinamo) 370 p (u.d. 90), 3. M. 
Teodoru (Steaua) 366 p ; junioare : 
1. Dumitra Matei (Dinamo) 377 p 
(rezultat foarte bun) — record per
sonal, 2 Elena Florea (C.S.M.B.) 360 
p, 3. Margareta Vochin (C.S.M.B.) 
357 p.

La începători au cîștigat (proba 
de 20 „diabolouri”) M. Georgescu 
(Școlarul), la pistol, 176 p, Mariana 
loniță (Dinamo) 141 p și G. Rusăne- 
scu (Farma) 164 p la pușcă.

Sportivii clasați pe primele trei 
locuri au fost răsplătiți de clubul 
organizator cu diverse premii, di
plome și obiecte de artizanat.

T. RABȘAN

LA CLUJ : JOC DE FACTURĂ
MODESTĂ

Agronomia cucerește cea de a 
4-a victorie, după 6 etape. O vic
torie a ambiției, a dorinței de a- 
firmare. Din păcate, jocul în an
samblu, aflat sub influența mizei, 
nu s-a ridicat la nivelul scontat. 
Au înscris Cordoț — încercare și 
Balint — o lovitură de pedeapsă 
și o transformare. Pentru Gloria 
a marcat Briceag (Iov. ped.).

A arbitrat bine, Sergiu Drago- 
mirescu .

Ioan Pocol, corespondent 
VULCANUL ÎNVINS ACASA! 
Meci aprig disputat, uneori pes

te limitele sportivității (Marica — 
eliminat din acest motiv...) în 
care ambele echipe s-au apărat 
foarte bine. în două rînduri. Farul 
a „scăpat", prin Motrescu, care a 
înscris o încercare, iar Bucos a 
completat zestrea echipei constăn- 
tene cu o Iov. ped. Pentru Vulcan 
a înscris Șt Ionescu (Iov. ped.).

A condus bine, Al. Lemneanu 
(g. r ).

feminin ; Constructorul — I.T.B. 
3—1 (4, —11, 9, 7), Medicina — Univer
sitatea Timișoara 3—0 (11, 9, 9), Farul 
Constanța — Rapid 3—1 (5, 3, —9 6), 
Dinamo — Universitatea Craiova 3—0 
(7, 4, 5), C.S.M. Sibiu — Penicilina 
Iași 3—1 (—9, 6. 13, 7), I.E.F.S. — Uni
versitatea Cluj 3—0 (13, 15, 7)

CLASAMENTE
SERIA I

1. Constructorul
2. Farul k
3. Rapid x
4. Medicina
5. „U“ Timișoara
6. I.T.B.

SERIA A
t. Dinamo
1. Penicilina
3. C.S.M.
4. „U“ Craiova
5. I.E.F.S.
6. ,,U“ Cluj

★★
calificarea în 
locurile 1—6.

pentru 
pentru

ține te lupta 
turneul final
S-au remarcat: Handrea, Clilș și 
Săvoiu de la gazde, respectiv Pă- 
duraru și Popescu. Au condus: Em. 
Costoiu ți A. Dragomir. (I. COS- 
TINIU).

La Poiana Brașov

GH. NEGOESCU (Steaua] ÎNVINGĂTOR
ÎN CAMPIONATUL DE CICLOCROS

POIANA BRAȘOV, 25 (prin telefon). 
Ca în atîtea alte prilejuri, Poiana 
Brașov s-a dovedit o gazdă perfec
tă a întrecerii celor mai buni cicliști- 
atleți reuniți pentru disputarea titlu
rilor de campioni la ciclocros.

Stimulați de o vreme excelentă, 
de un public numeros, entuziast și 
generos, de bunele condiții organi
zatorice, cicliștii, prezenți la start 
în număr destul de mare, s-au luptat 
cu energie pe un traseu dificil cu- 
prinzînd porțiuni de plat, de urcuș 
și coborîș prin pădurea Poienei, pe 
alocuri cu zăpadă și cu pămînt 
moale.

Acestor obstacole, multelor schim
bări de direcție li s-au adăugat și 
rafalele de vînt care au îngreuiat 
și mai mult sarcina concurenților. 
Mulți tehnicieni intre care cităm 
pe Octavian Amza — arbitrul prin
cipal al probei — și pe cunoscutul 
antrenor Martie Ștefănescu decla
rau la sfîrșitul întrecerilor că sînt 
satisfăcut! de alegerea traseului, de 
atmosferă și mai ales de dificul
tatea competiției, comparabilă unor 

mari curse internaționale. Notînd cu

Kr. 7608

LIDERUL SERIEI I, GLORIA BUZĂU, 
ÎNVINS LA PAȘCANI

SERIA I
ȘTIINȚA BACAU — METALUL 

MIJA 1—0 (1—0). Meciul s-a dis
putat sîmbătă. Unicul gol a fost 
marcat de Stroie (min. 40). A ar
bitrat foarte bine I. Soos — Tg. 
Mures (Gh. Dalban, coresp.)

METALUL PLOPENI — VIITO
RUL VASLUI 3—0 (2—0). Partida 
a avut loc sîmbătă. Autorii golu
rilor : Alexe (min. 9, 46) și Spiri
don (min. 34). A condus satisfăcător 
Tr. Moarcăș — Brașov. (I. Tănă- 
sescu, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — PETROLUL 
MOINEȘTI 2—0 (1—0). Joc frumos, 
la discreția gazdelor. Au înscris: 
Selimesi (min. 9) și Iosub (min. 48). 
Foarte bun arbitrajul lui C. Ghe- 
migean — București. (C. Alexa, 
coresp. județean).

CARAIMANUL BUȘTENI — DEL
TA TULCEA 2—0 (1—0). Ambele 
echipe au desfășurat un joc bun. 
Golurile au fost realizate de Visov- 
schi (min. 44 și 77). C. Ghenciu- 
lescu — Tîrgoviște a condus foarte 
bine. (V. Zbarcea. coresp.).

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
PROGRESUL BRĂILA 1—0 (1—0). 
Durități și proteste prea multe în

SERIA a Il-a
CHIMIA RM. VÎLCEA — TRAC

TORUL BRAȘOV 1—0 (1—0). Apro
ximativ 8.000 de spectatori au asis
tat la derbyul seriei. Jocul a fost 
frumos, cu multe faze spectaculoase. 
Unicul gol a fost realizat de Oro- 
vitz (min. 35). Foarte bun arbitra
jul lui A. Bentu — București. (D. 
Roșianu, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — NI- 
TRAMONIA FĂGĂRAȘ 2—1 (2—0). 
O primă repriză frumoasă, cu două 
goluri ale bucureștenilor (Georgescu
— min. 34 și Fătu — min. 38). 
După pauză, vîntul a influențat 
desfășurarea jocului. Oaspeții au 
redus din handicap prin Filip (min. 
85). A arbitrat satisfăcător I. Cio
lan — Iași. (N. Dumitru).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
FLACARA MORENI 1—1 (0—1). Joc 
dirz, remiză echitabilă. In min. 58, 
Cosma (Progresul) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului. Autorii 
golurilor: Condurache (min- 48) 
pentru Progresul, Petrescu (min. 25) 
pentru Flacăra. A condus bine 
T. Trofin—Galați. (Aurel Păpădie).

C. S. TÎRGOVIȘTE — Ș. N. OL
TENIȚA 0—0. Ambele echipe au 
jucat slab. în min. 32. C. Ionescu 
(C. S. Tîrgoviște) a ratat un 11 m.

SERIA a IlI-a
MINERUL BAIA MARE — U. M. 

TIMIȘOARA 1—0 "(0—0). Saima-" 
renii au dominat- în majoritatea 
timpului, dar au ratat multe orazii. 
Unicul gol a fost realizat de Mol
dovan (min. 64). A condus foarte 
bine V. Pădureanu — București. 
(T. Tohătan, coresp. județean).

GLORIA BISTRIȚA — META
LURGISTUL CUGIR 3—1 (1—0).
Jocul a fost, în general, echilibrat. 
Localnicii au finalizat trei dintre 
ocaziile avute, prin Ciocan (min. 
42), Benczik (min. 60) și Fumea 
(min. 89). Golul oaspeților a fost 
marcat de Codea (min. 61), A arbi
trat foarte bine Gh. Popovici — 
București. (I. Toma, coresp.).

UNIREA ARAD — IND. SÎRMEI 
C. TURZII 0—0. Factura tehnică a 
partidei a fost modestă. Z. Szecsei
— Tg. Mureș a arbitrat slab. (Șt. 
Iacob, coresp. județean).

TEXTILA ODORHEI — ARIE- 
ȘUL TURDA 4—1 (1—0). Aproxi
mativ 3.000 de spectatori au asistat 
la un meci frumos, cu multe faze 
la ambele porți. Autorii golurilor: 
Covaci (min. 25. 80). Laszlo I (min. 
50. 70). respectiv Rezmuveș (min. 
75). A condus foarte bine A. Pîrvu
— București. (A. I’ialoga, coresp.).

ll-A

4 3 15:10
2 5 9:16
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(Urmare din pag. 1)
mitetul Uniunii Sindicatelor din 
Poligrafie, Presă, Radioteleviziune 
și Edituri și Comisia sport și tu
rism de la U.G.S.R. — și-au pro
pus și au reușit ca la această edi
ție să atragă te practicarea sportu
lui și tinerele, foarte multe, care 

plăcere prezența multor secții ci
cliste din țară din care cîteva con
stituie o surpriză In materie (A.S. 
Cimentul Tg. Jiu, I.T.A. Tg. Jiu) 
concluzionăm că disputarea acestui 
campionat a fost o reușită organiza
torică și — sperăm — o reală treap
tă de afirmare pentru proaspeții în
vingători.

Rezultate tehnice : SENIORI: (22 
, *5  de concurenți) 1. Gheorghe 

’ 2. Nico-
Bucurețti) 

(Voința 
JUNIORI MARI: 

15 km) 1. 
_ (C.S.M. Cluj)

km, 26
Negoescu (Steaua) 1.15:00, 
lae Voican (Dinamo 
1.17:15, 3. Petre Drăgan 
București) 1.21:20 j 
(28 concurenți, 
Gheorghe Căpraru
57 :31, 2. Gheorghe Ciumetî (Sc. sp. 
1 București) 58:10, 3. Constantin 
Bonciu (Șc. sp. 1 București) 61 :10 ; 
JUNIORI MICI: (26 concurenți, 9 
km) 1. Marin Valentin (Șc. sp. 2 
București) 35 : 02, 2. Constantin Toa- 
der (CIBO Brașov) 35:30, 3. Dumi
tru Bonciu (Șc. sp. 1 București) 
36 ; 08. 

B. MIHAI

această partidă. în min. 62, Savan- 
cea (Progresul) a ratat un. 11 m. 
Unicul gol a fost înscris de Manta 
(min, 36). Slab arbitrajul lui I. Puia 
— București. (Gh. Arsenie, coresp ).

C.S.U. GALAȚI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—0 (0—0). Joc anost, 
în care au abundat faulturile și car
tonașele galbene. în min. 67, Tănă- 
sescu (C.S.U.) a ratat un penalty. 
A marcat Lehăduș (min. 63). A 
arbitrat bine I. Constantin — Pi
tești (V. Ștefănescu, coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — GLORIA 
BUZĂU 1—0 (0—0). Feroviarii au 
făcut cel mai bun joc al lor din 
tur. Unicul gol a fost realizat de 
Apostol (min. 47). Foarte bun arbi
trajul lui I. Cîmpeanu — Cluj. 
(C. Enea, coresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — OȚE
LUL GALAȚI 2—1 (1—0). Joc 
dîrz. Golurile au fost marcate de 
Sandu (min. 101. Costea (min. 50), 
respectiv, State (min. 48). A condus 
excelent Fr. Coloși — București. 
(M. Stan, coresp.).

VICTORIA ROMAN — F. G. GA
LAȚI 1—3 (1—2). Gălățenii s-au

C. S. Tîrgoviște a făcut contestație 
pentru că juniorul Chema (S.N.O.) 
a fost scos din teren fără avizul 
medicului. Foarte bun arbitrajul lui 
Em. Păunescu — Vaslui. (M. Avanu, 
coresp. județean).

GAZ METAN MEDIAȘ—AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 3—0 (1—0). 
Gazdele au avut în permanență ini
țiativa. Au marcat: Armenean (min. 
43), Moraru (min. 48) și Jiga (min. 
60). A condus foarte bine T. Gaboș
— Cluj. (R. Zamfir, coresp.).

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — CARPAȚI BRAȘOV 2—0 
(1—0). Joc frumos. Au înscris: Pe- 
ronescu (min. 34) și Brihac (min. 
68). Foarte bun arbitrajul lui Gh. 
Blau — Timișoara. (Gh. Manafu, 
coresp.).

METROM BRAȘOV — MINERUL 
MOTRU 4—0 (2—0). Brașovenii au 
dominat în majoritatea timpului. 
Autorii golurilor : Gane (min. 25, 40, 
87) și Furnică (min. 89). V. Topan
— Cluj a arbitrat bine. (E. Bogdan, 
coresp.).

ȘOIMII SIBIU — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA 3—0 (0—0). După 
pauză, sibienii au evolut la un bun 
nivel. Au marcat: Turlea (min. 69, 
87) și Floarea (min. 79). A condus

MINERUL COR VINUL.
HUNEDOARA 2—1 (1—0). Gazdele 
au fost-superioarer'M finalizare. Aii* *’ 
înscris: Mathe ’(min. 30), Zirner- 
(min. 75), respectiv Savu (min. 50). 
Foarte bun arbitrajul lui A. Ene — 
Craiova. (P. Lungu, coresp.).

F. C. BIHOR — MINERUL CAV- 
NIC 2—0 (1—0). Partidă de factură 
tehnică modestă, în care orădenii 
au atacat mai mult. Au marcat: 
Florescu (min. 5) și Zindroș (min. 
57). A arbitrat excelent I. Drăghici 
— București, (I. Ghișa, coresp. ju
dețean).

C.F.R. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
ORADEA 0—0. Ambele echipe au 
evoluat îa un slab nivel. în min. 60 
Zsiroș (Olimpia) a fost eliminat pen
tru lovirea intenționată a adversa
rului. Excelent arbitrajul lui S. Dră- 
gulici — Drobeta Tr. Severin. (I. 
Stan, coresp.).

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
MUREȘUL DEVA 4—1 (2—0). în 
prima parte gazdele au jucat foarte 
bine, iar după pauză oaspeții au 
ieșit mai mult la atac. In min. 88. 
Șchiopu (Mureșul) a ratat un 11 m. 
Autorii golurilor : Birta (min. 28), 
Stoian (min. 37), Dumitru (min. 46, 
80), respectiv Silaghi (min. 60). A 

lucrează în poligrafia românească. 
La etapele anterioare finalei, cele 
pe secții și pe întreprinderi, s-au 
prezentat la întreceri peste 1000 
de eleve, ucenice și lucrătoare. Flo
rina Iancu, președinta Comitetului 
sindicatului de la Loto-Pronosport, 
care a însoțit pe cele 12 junioare 
legătorese de la tipografia între
prinderii, ne spunea că activitatea 
sportivă, dar în special crosurile, 
se bucură de o Largă audiență în 
rindurilie tineretului. Iar profesoa
rele Clara Roman și Marcela Cîm- 
pineann, de la Grupul școlar po
ligrafic, și Maria Zolia, de Ia Li
ceul de poligrafie, au ținut să pre
cizeze că la prima etapă au fost 
prezenți la start aproape toți ele
vii celor două unități școlare.

Iată, pe scurt, și aprecierea to
varășului Laurențiu Dragomirescu. 
președintele Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din Poligrafie, Presă, 

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA CROS
Ieri dimineață, în incinta Parcu

lui Tineretului din Capitală (sec
torul 5), s-au disputat întrecerile 
din cadrul „Cupei 30 Decembrie" 
la cros. Ultima competiție a anu
lui, organizată de C.E.F.S. al sec
torului, a reunit la start peste 2000 
de tineri și tinere de la școlile 
generale, licee, școli profesionale, 
întreprinderi și instituții din sec
tor. - I

Subliniind, în . cadrul . festivității 
de premiere, succesul acestei ac
țiuni, tovarășul Gheorghe Popescu, 
prim-vicepreședinte al C.E.F.S. al 
sectorului 5, a spus : „Avem ocazia, 
ca de fiecare dată de altfel, să con
statăm, prin asemenea manifestări, 
popularitatea de care se bucură 
sportul de mțtsă. Pentru reușita te-

apărat foarte bine și au contraata
cat periculos, surprinzînd apărarea 
gazdelor. Autorii golurilor: Moroșan 
(min. 9), respectiv Manea (min. 18, 
20), I. Ionică (min. 61). V. Gligor 
rescu — Ploiești a arbitrat foartd 
bine. (G. Groapă, coresp.).

1. Gloria Buzău
2. C. S. M. Suc®
3. Știința Bacău
t. Metalul Plopeni
5. F. C. Galați
8. Metalul Mija
7. Delta Tulcea
8. Ceahlăul P. N. 

». C. S. u. Galați
10. Constructorul Galați
11. Caraimanul Bușteni
12. viitorul vaslui
13. Progresul Brăila
14. C.F.R. Pașcani
15. Celuloza Călărași
16. Petrolul Moinești
17. Oțelul Galați
18. victoria Roman

15 10 2 3 29—11 2â
15 10 1 4 26—14 21
15 8 3 4 25—20 19
15 8 2 5 20—14 18
15 7 3 5 14—12 17
15 7-2 6 15—14 18
15 6 3 5 16—14 15
15 «2 7 15—14 14
15 6 2 7 19—18 14
15 6 2 7 18—18 14
15 6 2 7 19—22 14
15 4 6 5 11—21 14
15 5 3 7 16—13 13
15 3 7 5 12—13 13
15 5 3 7 14—22 ÎS
15 4 4 7 12—21 12
15 5 5 8 18—28 13
15 3 3 9 8-21 9

ETAPA viitoare (2 decembrie) 4 
Oțelul Galați — C.S.M. Suceava, Viei 
toria Roman — Știința Bacău, Meta-s 
lui Plopeni — Ceahlăul P. Neamț, 
Gloria Buzău — Caraimanul Bușteni, 
Progresul Brăila — C.S.U. Galați, Pe
trolul Moinești — Delta Tulcea, viito
rul Vaslui — Metalul Mjja, C.F.R. Paț*  
câni — Constructorul Galați, F. C. Ga*  
lăți — Celuloza Călărași.

foarte bine Gh. Vereș — Cluj. (Gh. 
Topîrceaun, coresp.).

DINAMO SLATINA — DUNĂ
REA GIURGIU 1—0 (0—0). Local
nicii au avut multe situații favora
bile de a înscrie, fructificînd doar 
una, prin Roșu (min. 68). A arbi
trat foarte bine T. Leca — Brăila. 
(C. Ghițescu, coresp.).

ETAPA VIITOARE (2 decembrie) 
C. S. Tîrgoviște — Minerul Motru, Pro
gresul București — Metrom Brașov. 
Dinamo Slatina — Nitramonia Făgă
raș, Dunărea Giurgiu — Metalul Dro- 
Vcta Tr. Severin, Carpați Brașov — 
Autobuzul București, șoimii Sibiu — 
Chimia Rm. Vllcea, Tractorul Brașov 
— Flacăra Moreni. Electroputere Cra
iova — s. N. Oltenița, Metalul Bucu
rești — Gaz metan Mediaș.

1. Chimia Rm. Vil. 15 10 2 3 24—11 22
2. Tractorul Brașov 15 8 4 3 19—12 20
3. Met. Dr. Tr. Sv. 15 9 1 5 14-14 19
4. Șoimii Sibiu 14 7 4 3 15—11 18
5. Flacăra Moreni 14 7 3 4 22—15 17
6. Metalul Buc. 15 7 3 5 17—12 17
7. Dinamo Slatina 15 5 6 4 13—19 16

8—9. Electroputere Cr. 15 6 3 6 21—15 15
8—-9. C. S. Tîrgoviște 15 6 3 6 20—14 15

10. S. N. Oltenița 15 5 5 5 18—16 15
11. Gaz Met. Mediaț 15 4 6 3 16—12 14
12. Metrom Brașov 15 5 3 7 17—18 13
13. Nit Făgăraș 15 4 5 6 19—21 13
14. Dunărea Giurgiu 15 4 4 7 10—17 12
15. Autobuzul Buc. u 4 4 7 13—21 12
16. Progresul Buc. 15 3 5 7 10-18 11
17. Carpațl Brașov 15 5 1 9 14—24 11
18. Minerul Motru 18 4 0 11 12—26 8

condus,foarte bineP.-Dancu — Bucu
rești. (C. Olaru, coresp.),

VICTORIA CĂREI — OLIMPIA 
SATU*  MARE,' '0—0. Echipele și-au 
împărțit perioadele de dominare: 
gazdele în prima parte, iar sătmă
renii — după pauză. Excelent arbi
trajul lui. N. Cursaru — Ploiești. 
(E. Herman, coresp ).

etapa viitoare (2 decembrie) : 
Metalurgistul Cugir — Unirea Arad. Tex
tila Odorhei — C.F.R. Timișoara, Glo
ria Bistrița — Minerul Baia Mare, Mi
nerul Cavnic — Olimpia Oradea, Olim
pia Satu Mare — Ind. sîrmei C. Turzii, 
u. M. Timișoara — Minerul Anina, Cor- 
vinul Hunedoara — Mureșul Deva, F. C. 
Bihor — Arieșul Turda. Victoria Cărei 
— Vulturii Textila Lugoj.

Olimpia Satu Mare 15 7 7 1 15— 6 21
F. c. Bihor 15 9 1 5 21-11 19
U. M. Timișoara 15 8 2 5 15—14 18
Victoria Cărei 15 7 3 5 23—17 17
Unirea Arad 15 7 3 5 21-18 17
Corvinul Hunedoara 15 7 3 5 13—11 17
Minerul Anina ii 7 2 6 10—19 16
ind. sîrmei C. Turzii 15 5 5 5 20-15 15
Minerul Baia Mare 15 6 3 6 19—16 15
Textila Odorhei 15 6 3 6 22—22 15
Mureșul Deva 15 6 3 6 14-15 15
Arieșul Turda 15 7 1 7 21—25 15
Vul. Textila Lugoj 15 6 2 7 18—21 14
Gloria Bistrița X9 6 1 8 19—18 13
Olimpia Oradea 15 4 5 6 14—19 13
C.F.R. Timișoara 15 5 2 8 14—22 12
Metalurgistul Cugir 15 3 3 9 17—25 9
Minerul Cavnic 15 4 1 10 15—26 9

Radioteleviziune șî Edituri : „Par
ticiparea numeroasă la finala „Cro
sului tipografilor" ne convinge încă 
o dată că acțiunile sportive de 
masă pot fi și atractive și utile. 
Vom organiza și alte manifestări, 
transpumnd astfel în realitate in
dicațiile Hotăriril Plenarei C.C. al 
P.C.R., privind dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului".

Asemenea manifestări n-ar putea 
organiza ți alte uniuni ale sindica
telor de ramuri 7

REZULTATE TEHNICE. Junioare 
(1000 m) : 1 Ioana Robitu (Liceul 
de poligrafie) ; 2 Petra Gavrilă (Li
ceul poligrafie) ; 3 Elisabeta Vidi- 
can (întrep. poligr. Timișoara) ; 
juniori (2 000 m) : 1. C. Stan (într. 
poligr. Buletinul Oficial București) ;
2 L. Fodorean (într. poligr. Cluj) ;
3 V. Hurduc („Casa Scînteii" Bucu
rești) ; seniori (3 000 m) : 1 J. Olah 
(într. poligr. Sf. Gheorghe) ; 2 I. 
Neacșu (într. poligr. Slobozia) ; 3 
D. Țaplea („Arta Grafică" Bucu
rești).

trecerilor, merită să-i elogiem, ală
turi de concurenți, pe profesorii de 
educație fizică Elena Saigu, Flori
na Stănescu, P. Negoiță, C. Isac, 
M. Savu, pe instructorii voluntari 
Gh. Dragomir, N. Leanca, D. Bra- 
gău ,și alții".

Rezultate tehnice : FETE — pînă 
Ia 16 ani (600 m) : 1. Victoria Ivan 
(Șc. gen. 97) ; 16—19 ani : 1. Călina 
Marcu (Șc. prof. Adesgo) ; 19—25 
ani (800 m) : 1. Stela . Dumitra 
(I.P.C. Termica) ; Băieți — pînă la 
16 ani (800 m) : 1. Ilîe Stanca (Șc. 
gen. 28) ; 16—19 ani (1 200 m) : 1. 
Sandu Constantinescu (Gr. șc. Mi
hai Bravu); 19—25 ani. (1 500 m): 
1. Aurel Constantinescu (T.T.A.B.).

George ROSNER
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S O ETAPA Cil ACmiLAPI REMARCABILE
ALE ECHIPELOR OASPE: 8 I'IMI I CUCERITE!

C.F.R. CLUJ 1(0)
DINAMO 1(1)' REMIZA ECHITABILA BURSA VALORILOR...

Stadion C.F.R. ; teren bun ; vreme răcoroasă ; spectatori aproximativ 
II 000. Au marcat DUMITRACHE (mln. 20) șl ADAM (mln. 69), Raport de 
cornere : 7—2. Raportul șuturilor la poartă : 12—15 (pe spațiul porții : 5—7).

C.F.R. : GADJA — Lupu, Dragomir, S. Bretan, Szoke — M. 
Moga (min. 46 BUCUR), Vtșan — Boca (min. 46 ȚEGEAN), ADAM.

DINAMO : Caval — Cheran, - - - - • - - -
SĂTMĂREANU H — MOLDOVAN, 
Fl, Dumitrescu). LUCESCU.

A arbitrat C. GHIȚĂ ★■****•>,  
(toți din Brașov).

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

G.

CLUJ, 25 (prin telefon).
Judecind după antecedente (nu 

prea îndepărtate I) nu ne aștep
tam ca Dinamo să atace de la în
ceput de o asemenea manieră in
cit să ia, practic, jocul pe cont pro
priu. Astfel, incit în prima repriză, 
feroviarii clujeni n-au expediat nici 
un șut pe poarta lui Cavai, în timp 
ce jucătorii bucureșteni au fost me
reu prezenți în terenul 
combinînd cu luciditate și 
de tehnică individuală. Se 
cele două aripi dinamoviste
dovan și Lucescu — echipa 
„Ștefan cel Mare" adaptîndu-se re
pede la dimensiunile reduse ale 
spațiului de joc, asemănătoare pro
priului teren. ,

Și dacă deschiderii scorului se 
opun plonjonul spectaculos a lui 
Gadja, la șutul lui Moldovan (min.

advers, 
un plus 
remarcă 
— Mol- 

din

F.C. CONSTAMȚă 1(1)
A.S.A. TG. MUREȘ 2(0)
CONSTANȚA, 25 (prin telefon).

Nimeni nu bănuia că pe stadio
nul din Constanța se va înregistra 
un asemenea rezultat. Dar, iată, 
A.S.A. Tg. Mureș, după victoria 
obținută în fața Universității Cra
iova, ciștigă acum la altă fruntașă 
a clasamentului ! Din placare, 
A.S.A. s-a apărat retrăgîndu-1 pe 
Bdloni lîngă fundașii centrali, ac- 
ționînd la mijlocul terenului cu 
Pîslaru. Naghi și Hajnal și lăsîn- 
du-i în față doar pe Varodi și Mu- 
reșan. F.C. Constanța, avînd de 
partea sa și avantajul vîntului, nu 
se lasă invitată și atacă de la în
ceput. în min. 6. „bomba" lui Nis- 
tor, de la 25 de metri, l-a pus în 
dificultate pe Solyom. Peste două 
minute, 
deschidă
sprintat pe extrema stingă și 
centrat. Ispir a intervenit cu capul, 
neinspirat, și a trimis balonul în 
fața porții, de unde CARAMAN, 
cu capul, l-a expediat în plasă. S-a 
deschis scorul, dar mureșenii nu 
ies la joc și prima repriză va fi 
la discreția gazdelor. F.C. Constanța 
domină toată prima jumătate de 
meci dar nu va mai înscrie pentru 
că în locul unor șuturi de la dis
tanță se preferă pasele Ia infinit. 
Totuși, ocaziile se ivesc, dar Con- 
etantinescu (min. 11), Mărculescu 
(min. 15 și 28), Caraman (min. 29 
și 35) ratează. A.S.A. obține pri
mul corner în min. 39 și primul

însă, 
scorul :

localnicii aveau să
Mărculcscu a 

a

A DOUA
INFRÎNGERE

(Urmare din pag. 1)

Această etapă a XV-o, care ar ft fost — anul trecut — ultima, ex
primă foarte bine întregul sezon fotbalistic,

în ziua celei de a doua înfrîngeri, în acest tur, Universitatea Cra
iova cucerește detașat titlul onorific de campioană de toamnă. In ziua 
în care F. C. Constanța visa să se apropie de lider, ea s-a retras cu 
discreție, exprimînd, de altfel, neputința urmăritorilor, chiar dacă Steaua 
și Dinamo au cîștigat ieri puncte onorabile, menținîndu-se intr-un plu
ton oarecum compact, in care eventualele sprinturi de primăvară sint 
foarte puțin probabile, avînd în vedere diferența existentă astăzi.

Această etapă a XV-a exprimă foarte bine sezonul fotbalistic și prin 
alternanța aproape umoristică la bursa valorilor. Etapa de ieri ne-a 
oferit, dacă mai era cazul. încă o... revelație : Petrolul. Oricită admi
rație am avea pentru rîvna de ieri a echipei lui Mircea Dridea, nu pu
tem să trecem sub tăcere slăbiciunea studenților, aflați parcă la capătul 
puterilor.

Valoarea cu totul relativă a acestui sezon de toamnă este, însă, ex
primată cel mai bine de faptul că A.S.A. Tg. Mureș, o echipă în care, 
pînă nu de mult, nu credeau nici măcar propriii ei suporteri — ciudată 
atitudine! — este autoarea a două victorii asupra primelor două for
mații ale campionatului — Universitatea Craiova și F. C, Constanța — 
subliniind, parcă, prin golaverajul său negativ, caruselul valoric al „ce
lor 18".

Privind in urmă, spre cele 15 etape parcurse, ne apare în față un 
numitor comun al celor 15 duminici : tonusul foarte scăzut al majo
rității jocurilor, provenit dintr-un soi de diletantism care nu poate fi es
camotat și care se exprimă prin tratarea jocului ca atare, in campio
natul nostru, realizările sint în general determinate de unele, mobilizări 
cu totul speciale. Dacă Universitatea Craiova a putut beneficia de o 
mai lungă perioadă de mobilizare, în urma neașteptatului insucces al 
sprintului firial din vara trecută, celelalte echipe, cu mici excepții, sint 
la discreția unor conjuncturi speciale. Ieri, Petrolul a jucat așa cum a 
jucat în primul rind pentru că avea îr> față o ultimă șansă. Avînd și 
avantajul unui adversar oarecum sigur de sine, rezultatul a fost cel 
înscris pe tabela finală. Ieri, F. C. Constanța era favorită în proporție 
de 99 la sută. Avem convingerea că tocmai acest procentaj a deter
minat înfrîngerea. Ieri, Io Cluj, Dinamo a fost Ia an pas de victorie pen 
tru că a pierdut la Giurgiu șl pentru că, fără îndoială, au existat la club 
cîteva ceasuri nu prea plăcute, din care s-a născut o ambiție nouă. 
Seria poate fi continuată. Echipele noastre reușesc să se mobilizeze din 
cînd in cînd. Din păcate, lipsește mobilizarea în timp, adică singura 
care poate asigura progresul unui campionat.

părare. în min. 50 Țegean șutează 
puternic dar Cavai reține. Dinamo 
se repliază 
traatacului.
contraatac 
șutează în 
țiul porții.

Jocul este mult mai îndîrjit, fa
zele alternează de la o poartă la 
alta, Gadja și Cavai trebuind să in
tervină la șuturile lui Dinu, Lu
cescu și, respectiv Szoke (puternică 
lovitură liberă de la 20 m) și Pe
trescu. Gazdele au lăsat Ia cabine 
timiditatea și oaspeții nu mai pot 
combina lejer, ca în prima parte a 
meciului, fiind chiar obligați să-l 
aducă pe Dudu Georgescu în aju
torul propriei apărări.

Și, conform cursului jocului, în 
min. 69 ADAM șutează fără ezitare 
din colțul careului mic, pe lingă 
ambii fundași centrali dinamoviști, 
în colțul'lung: 1—1.

Minutul 75 : Sorin Bretan comite 
henț în careu, Ia un clasic contra
atac dinamovist și Lucescu ratează 
penalty-ul, șutind pe lîngă poartă ! 
Cu patru minute mai tîrziu Adam 
trimite peste poarta Iui Cavai, de 
la numai 4 m ! Legea compensa
ției... și, în final, un echitabil re
zultat de egalitate.

Stadion Jiul ; teren foarte greu : 
vreme închisă, burniță ; spectatori 
aproximativ 4 500 Au marcat : ROZ- 
NAI (min. 14) șl DUMITRII) IV 
(min. 32). Raport de cernere : 5—4. 
Raportul șuturilor la poartă : 16—8 
(pe spațiul porții : 6—4).

JIUL ; Ion Gabriel — Nițu, TON- 
CA. Georgescu, 
STOCKER — !
MULTESCU.

și păstrează arma con- 
în atari condiții la un 
bucureștean, Lucescu 

S. Bretan aflat pe spa-
Bretan, 

Petrescu. 
— Dinu, 
(min. 78

Gh. Racz

Sandu, Dobrău. Deleanu
Georgescu, Dumitrache

linie de C. Braun $1

D.

ajutat

8)

la

execuția defectuoasă a lui 
Georgescu, excelent deschis 

m“ de Lucescu (min. 16), DU
MITRACHE va mai rata ocazia 
creată de același Lucescu (ce tre
cuse cu subtilitate de Dragomir, la 
marginea suprafeței de pedeapsă) 
și va înscrie din apropierea porții, 
pe sub Gadja : în min. 20 scorul 
devine 1—0 pentru oaspeți.

Dinamo a fost foarte aproape de 
majorarea scorului. în ultimul mi
nut al primei reprize, dar Dumi- 
trache, singur cu Gadja în careul 
de 6 m, n-a mai avut precizia de 
la înscrierea golului și a șutat slab 
în portar.

La reluare, echipa gazdă, cu 
Bucur și Țegean în atac, face efor
turi vizibile de a imprima un ritm 
mai vivace, pentru a-și obliga ad
versarul să greșească mai des în a-

, DODU — Naghi, 
Stan (min. 61 Luca), 

ROZNAI, Stoichiță.

Iordache — sATMĂ- 
CIUGARIN, SAMEȘ. N. IO- 

nescu — DUMITRIU IV, DUMITRU 
PANTEA, Răducanu, Ion Ion, 10- 

vănescu.
A arbitrat NICOLAE RAINEA 

(Bîrlad) **■  ajutat la linie de
T. Andrei șl I. Banciu (ambii din 
Sibiu).

Trofeul Petschovschi : 8 
La tineret-rezerve : 2—3 (0-r2)

S.TEAUA :
REANU, C7

Paul SLAVESCU

CÎND TE JOCI CU OCAZIILE...
șut la poartă în min. 40, dar sco
rul rămîne 1—0.

După pauză, meciul are multă 
vreme același aspect ca în prima 
repriză, constănțenii ratează situa
ții favorabile (Caraman — min. 58, 
Vigu — min. 70), dar cea mai mare 
prin Mărculescu, care în min. 55, 
singur, în Ioc să plaseze balonul 
pe lîngă Solyom, vrea să rupă pla
sa și șutează pe lîngă poartă I Fot
balul practicat este de slabă cali
tate, confuz. în minutul 70. lovitu
ră de teatru. împotriva cursului 
jocului, scorul devine egal : Hajnal 
centrează, Ștefănescu se ciocnește 
cu Stoica, scapă mingea și NAGHI 
o trimite peste amîndoi în plasă, 
deși Nistor a mai încercat 
oprească cu mîna. în min. 75. 
reșan a avut o bună ocazie, 
a intervenit Ștefănescu. în 
85. Mureșan îl deschide lung pe 
PÎSLARU. Acesta preia balonul cu 
capul, se eliberează de marcajul lui 
Antonescu și Ghirca și trimite pe 
jos, pe lingă Ștefănescu. Este 2—I 
pentru A.S.A. Tg. Mureș. De necre
zut, dar.... adevărat ! Constănțenii 
pierd astfel primul meci pe teren 
propriu. După aspectul partidei nu 
meritau înfrîngerea. Dar greșelile

s-o 
Mu- 
dar 

min.

Stadion 1 Mai ; teren bun ; timp 
însorit, dar vint puternic ; specta
tori, aproximativ lo.ouo. Au marcat: 
CARAMAN (min. 8), NAGHI (min. 
70), PÎSLARU (min. 85). Raport de 
cornere : 8—1. Raportul șuturilor la 
poartă ; 12—3 (pe spațiul porții :
7—2.

F.C. CONSTANȚA : ștefănescu — 
Ghirca, ANTONESCU, Stoica, NIS- 
TOR — Constantinescu (min. 81 Ne- 
goescu), Vigu —- Tănase, Mărcules
cu, Caraman (min. 71 Oprea), LICA.

A.S.A. TG, MUREȘ : 'solyom — Gri- 
gore, Kiss, Ispir, CZAKO — PÎSLA
RU, Bdloni (min. 54 Szolosi), Naghi 
— Varodi, Mureșan. Hajnal.

A arbitrat : R. STlNCAN (Bucu
rești) ajutat la linie de I.
Chilibar (Pitești) și V. Dumitru (Ol
tenița).

Cartonașe galbene : Naghi.
Trofeul Petschovschi : 8
La tineret-rezerve : 3^-1.

.. de la primirea golurilor se plătesc, 
iar jocul .cpnfu^.,,,,(excepție Lioă,-
faultat, însă, în repetate, rînduri de 
Grigore» pe care arbitrul trebuia- 

. .să-l ... sancționeze- eu un cartonaș 
galben). Aceasta ă fost istoria uneia, 
dintre marile surprize ale turului.

Constantin ALEXE

FETROȘANi, 25 (prin telefon).

Starea cu totul precară a cîm- 
pului de joc. (devenit adevărat pa
tinoar din cauza stratului de 
gheață format) a influențat con
siderabil desfășurarea partidei din- 
trei Jiul și Steaua. Nevoite, din 
această cauză, să depună mari e- 
forturi în teren, ap^rîndu-și cu 
multă dîrzenle 
și cu o oarecare asprime — șansele, 
cele două echipe au Oferit totuși 
publicului un joc destul de bun, 
dinamic și spectaculos, încheiat cu 
un echitabil rezultat de egalitate.

Deși a deschis destul de repede 
scorul (în min. 14, prin ROZNAI, 
care — profitînd de o ezitare a 
fundașilor centrali adverși — a șu
tat puternic și plasat, din marginea 
careului, surprinzîndu-1 pe portarul 
Iordache) și a avut, în continuare, 
de partea ei superioritatea terito
rială. formația locală (lipsită de 
aportul prețios al lui Libardi, sus
pendat) nu a putut învinge nici 
de această dată pe Steaua (este al 
patrulea campionat la rînd în care 
militarii reușesc să evite înfrînge
rea la Petroșani) care i-a dat o 
replică bine adecvată condițiilor 
grele de joc. Bucureștenii, mai iuți 
și mai tehnici, deci mai ușor adap
tabili terenului dificil, s-au repliat 
și aglomerat cu multă promptitu
dine în apărare, cînd situația o 
impunea, dar (deși lipsiți în con
tinuare de doi dintre înaintașii de 
bază, Năstase și Iordănescu) au și 
atacat cu aplomb, punînd deseori 
în dificultate — printr-o mai ra
pidă circulație, a balonului și com
binații de efect — greoaia linie 
defensivă a gazdelor. N-a părut

• -astfel "deloc nefiresc ca, după un " 
șut excelent al lui? Pantea (rrrin. 185,- 

- »para4*-foarte  -greu de I. .Gabriel. 
Steaua se egaleze, în min. 32, prin 
DUMITR.IU IV, care, venit din ur
mă, demarcat, a preluat direct în 
gol pasa laterală dată la marginea 
careului de Ion Ion.

de

apăl 
dat pe alocuri

Scorul de 1—1 (reflectînd fidel 
raportul de forțe) s-a menținut 
neschimbat și după pauză, deși în 
această a doua repriză, ambele e- 
chipe au trecut pe lîngă victorie. 
Mai întîi oaspeții, care ar fi putut 
lua avantaj în min. 57 cînd Ion 
Ion, bine lansat de Pantea, a pă
truns impetuos în careul Jiului, 
dar a șutat neplasat, dîndu-i astfel 
posibilitatea Iui I. Gabriel să re
zolve mult, mai ușor decît se aștep
ta o situație devenită critică. A 
fost apoi rîndul gazdelor — pe 
fondul unei dominări accentuate a 
lor, favorizată de slăbirea preciziei 
degajărilor efectuate de apărarea 
gazdelor — să pună în mare peri
col buturile bucureștenilor, fără să 
poată totuși fructifica ocaziile 
create, deoarece în min. 58 și 70 
Stoichiță și respectiv Naghi au șu
tat peste sau pe lîngă bară, din 
poziții deosebit de favorabile, iar 
în min. 73 Sătmăreanu a respins 
de pe linia propriei porți mingea 
trimisă cu capul la un corner, de 
către Stocker, care a jucat ceva 
mai ofensiv în această ultimă parte 
a meciului.

Condițiile în care s-a desfășurat 
această partidă au făcut destul de 
dificilă și misiunea arbitrului Rai- 
nea, mai ales în privința justei 
interpretări a duelurilor dintre ju
cători, care — pe alocuri — au luat 
un aspect ceva mai aspru (Iovă- 
nescu, a fost, la începutul meciu
lui, victima unor intrări mai tari 
ale lui Ton ca și Nițu). Motiv pentru 
care, în 
ale sale, 
cel mai

pofida unor mici greșeli 
merită totuși calificativul 
bun.

Constantin FIRANESCU

loan CHIRILA

P.S. Adrian Pâunescu mă fauiteaiâ în careul său, Io „Flacăra", în- 
tr-un stil care face din Codrea sau Deselnicu un gentleman. Pretextul : 
neîncadrarea mea în campania de urâ care urmărește desființarea lui 
Cornel Dinu ca fotbalist și ca om. Motivul real : neîncadrarea mea în 
„corul lăudătorilor*  unei singure echipe. Cit privește seria de invective 
la adresa persoanei mele, ea nu mă miră. Miercurea trecută, în timpul 
meciului U.T.A. — Craiova, Adrian Pâunescu și-a înjurat jucătorii (Bă
lan, Manta, Bâdin) intr-un fel care obligă orice om de bun simț să-și 
ostupe urechile. (1. CH.).

JOC EXCELENT PRACTICAT DE ARĂDENI
Stadion „30 Decembrie*  ; teren bun ; timp noro» : «pectatorf, -aproxi

mativ 8 000. Au marcat: DOMIDE (min. 8 și 34) șl KUKLA (mln. 25), res
pectiv ROMII.A II (min. 31). Raport de cornere : 6—7. Raportul șuturilor la 
poartă : 20—9 (pe spațiul porții : 10—4).

U.T.A. : iorgulescu — Birău, Kukla, POJONI, POPOVICI — DOMIDE, 
Schepp. BROSOVSCHI — AXENTE, Kun, Sima (min. 60 Trandafllon).

POLITEHNICA : Costaș — Micloș. STO1CESCU, Romilă I, Haneeriuc 
— romilă n, simionaș — iNCZE, Lupulescu, Ciobanu, Spirea.

ajutat bine la linie de Gb. Micloș șiA arbitrat C. DINULESCU ★***,  
D. G.ltețu (toti din București).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve ; 4—0 (0—0).

SURPRIZA N-A FOST DOAR REZULTATUL!

ARAD, 25 (prin telefon).
Acum, cînd intrăm în finalul se

zonului de toamnă, cînd foarte mul
te echipe dau senine de oboseală, 
U.T.A. se numără printre puținele 
formații aflate în ascensiune de for
mă. Arădenii și-au revenit treptat, 
de la meci la meci. Ei manifestă 
o deosebită vervă, iar rezultatele din 
ultima vreme vin să confirme spuse-

le noastre. Și în. partida de azi, cu 
Politehnica Iași,Politehnica Iași, „U“-Ie antrenat 
de Toma Jurcă a acționat matur, a 
construit zeci de atacuri, a reali
zat trei goluri spectaculoase, asi- 
gurîndu-și o victorie lejeră. Au fost 
suficiente cîteva acțiuni reușite care 
să deregleze dispozitivul defensiv al 
ieșenilor șl Costaș a scos în trei 
rînduri mingea din plasă. Aprecim,

SP. STUDENȚESC 1(0)
PETROLUL 2(0)

U.T. ARAD 3(3)
POLI IAȘI 1(1)

totodată, cursivitatea jocului, pre
sărat cu faze de fotbal curat, care 
au alternat la ambele porți.

Meciul a început în nota de do
minare teritorială a gazdelor. După 
cîteva schimburi de baloane la mij
locul terenului, în min. 8, scorul 
este deschis : Broșovschi execută o 
lovitură liberă de pe partea stingă, 
acordată pentru un fault asupra lui 
Sima, DOMIDE se înalță, trimițind 
fulgerător cu capul, imparabil, în 
colțul lung. în replică, studenții au 
două momente favorabile, dar Ro- 
milă TI (min. 14) și Simionaș (min. 
18) nu-1 pot învinge pe Iorgulescu. 
U.T.A. păstrează inițiativa și, în .. «-- J~ —’ refTVT . înSCHC

lovituri 
Oaspe-

(min. 23). mare ocazie de gol a oas
peților în min. 24, dar centrarea 
impecabilă a lui Marcu este relua
tă defectuos, cu capul, de Bălan, 
aflat singur, singurel la 6 m de 
poarta lui Stan. Putea să marcheze 
și Jercan (min. 43) dar s-a grăbit, 
șutind peste 
priză de bun 
pasionantă.

La reluare,
două mari ocazii de a înscrie, pe 
care le ratează însă Marcu și Țară- 
lungă. în min. 52, Jercan este faul
tat clar în careu, arbitrul lasă însă 
jocul să continue. în min. 54 Do- 
brin înaintează liber și din margi
nea careului șutează plasat, Manta 
respinge, balonul lovește bara și 
ricoșează la RADU care marchează 
imparabil. Acesta va fi golul vic
toriei, pentru că în continuare, U- 
niversitatea cu Niță și Strîmbeanu 
în formă slabă, cu Marcu și Țară- 
lungă, nervoși, nu mai are puterea 
să egaleze. Spre final, ritmul jocu
lui scade și mai mult. Arbitrii mai 
greșesc de cîteva ori destul de grav 
neînțelegîndu-se asupra deciziilor, 
Țarălungă este eliminat pentru ati
tudine ireverenționasă față de con
ducătorul jocului și meciul se în- 

. cheie cu victoria meritată a gazde
lor. deși începuse sub cele mai fa- 
favorabile auspicii pentru lideri.

poartă. A fost o re- 
nivel tehnic, animată,

craiovenii au alte a cam-

judecăm 
lucruri-

Era greu de crezut — chiar și 
cei mai aprigi susținători ai echi
pei pioieștene nu îndrăzneau să 
emită . mari pretenții de la o ase
menea întîlnire — ca Petrolul, pînă 
cu o etapă în urmă deținătoare a 
„lanternei roșii", să cîștige ieri la 
București. Infirmînd, însă, toate 
calculele hîrtiei și depășind cele 
mai optimiste așteptări, elevii lui 
Dridea au obținut o victorie me
ritată, mai clară chiar decît o arată 
scorul, reușind astfel să adauge la 
săraca lor zestre de puncte un „ba
lon de oxigen", două puncte atît 
de prețioase pentru existența lor 
în desfășurarea ulterioară 
pionatului.

Și totuși, dacă este să 
mai aproape de realitatea
lor, nu rezultatul de pe Dinamo a 
constituit ceea ce numim, în mod 
obișnuit,' surpriză, ci modul în 
care cele două echipe au abordat 
întrecerea și au evoluat în teren 
de-a lungul celor 90 de minute de 
joc. De o parte, „U“-le studenților 
bucureșteni, palidă prezență într-o 
dispută pe teren propriu, acționînd 
confuz, deslînat, rigid, fără nerv, 
dar în schimb cu foarte mulți nervi 
și cu mai multe ieșiri de antijoc 
și nesportivitate. De cealaltă parte, 
Petrolul, o formație în plin proces 
de reconstrucție, dovedind multă 
bunăvoință pentru o comportare 
meritorie, ambiție pentru un re
zultat cît mai bun și o accentuată 
tendință către un joc simplu, des
chis șl eficace.

IMPULSUL MARSHALL!

Ineditul reuniunii desfășurate pe 
hipodromul ploieștean l-a constituit 
evoluția antrenorului maghiar Iosif 
Marshall, campion în țara vecină, 
care deține în palmares performan
ța de a fi cîștigat 2500 de alergări 
în carieră și de 7 ori Derbyul de 
la Budapesta. în aceste condiții, in
diferent de rezultatele obținute ieri, 
fie că a cîștigat sau nu, campionul 
maghiar a produs o excepțională 
impresie printr-o conducere plină 
de finețe și energie. Apariția lui în 
sulky a produs însă și un puternic 
impuls printre driverii naștri, dor
nici de a corespunde la înălțimea 
evenimentului și Tr. Marcu, cît și 
Nicolae Gheorghe care l-au învins 
la mare luptă, au fost răsplătiți 
de spectatori cu numeroase aplau
ze. în rest este de menționat vic
toria lui Al. Bonțoi cu Semeț rea
lizată după o frumoasă cirsă de aș. 
teptare,

REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
— Risc (Gh. Tănase) 41,3 Brădet; 
simplu 4, ordinea 90, Cursa II — 
Răsleața (Gh. Tănase) 37,1 Flașne
ta simplu 6, event 29, ordinea 55, 
Cursa a III-a — Inimos (R. Cos- 
tică) 31,3, Ofis, simplu 9, event 33, 
ordinea 66, Cursa a IV-a — Orfe
lina (J. Marshall) 29,3 Mîndru, sim
plu 9, event 268, ordinea 54, Cursa 
a V-a — Semeț (Al. Bonțoi) 31,1 
Komișel, simplu 4, event 80. ordi
nea 224, triplu cîștigător 2 830, 
Cursa a Vl-a Cuc (N. Gheorghe) 
29,7, Somnoroasa, simplu 
66, ordinea 138 triplu 
2 580, Cursa a VII-a — 
(Tr. Marcu) 28,7 Gabarit,
simplu 7, event 145. ordinea 77, 
triplu cîștigător 478, ordinea triplă 
303, Cursa a VIII-a: Ivoriu (A. 
Brailowschi) 31,7, Zaza, simplu 4, 
event 21, ordinea 48. Pariul austriac 
s-a ridicat Ia*  suma de lei 32 418 
și s-a închis. Retrageri : Hruba.

5, event 
cîștigător 
Cumulus 
Senzația,

Niddy DUMIȚRJȘCU

Stadion Dinamo ; teren bun : timp frumos, dar cu vînt ; spectatori, 
aproximativ 5B00. Au marcat: CRÎNGAȘU (min. 64), EPARU (min. 74) șl 
L CONSTANTIN (mln. 86 din 11 in). Raport de cornere : “ ' -------- * '
șuturilor la poartă: 11—12 (pe spațiul porții : 6—7).

SPORTUL STUDENȚESC • Suciu ' — “
CAZAN. Grigorie, MANEA — Chlhaia, O.
M. Sandu, Cassai (min. 71 : Cioclrlan).

PETROLUL : Rămureanu — Gruber,
CRÎNGAȘU, ANGELESCU — Ștefănescu
69 ISTRĂTES.CU), EPARU, Pisău.

A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu
Mogoroașe și V. ~

Cartonașe roșii : Leșeanu.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tinjret-rezerve : 1—o (1—0).

2—1. Raportul
/

77 Măndoiu), 
I. Constantin,

LANTERNA RO$IE“ NU SE REGĂSEȘTE
— Tănăsescu (min. 
lonescu — Leșeanu,

TAPOREA, Ciupitu, ____
(min. 87 Pîrvu), Cuperman (mln.

Mare)ajutat la linie de N. 
'. Grigorescu (ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : Leșeanu, Tănăsescu.

Mu re șan

în aceste condiții, întilnirea nici 
nu putea să aibă alt deznodămint 
decît victoria formației oaspete 
care, cu excepția unei scurte pe
rioade de la începutul partidei, a 
avut mai mult inițiativa, a domi
nat, în ansamblu, atît teritorial 
cît și tactic.

Meciul a avut o primă repriză 
cam anostă, cu puține faze de poar
tă și foarte rare situații de gol. 
Dintre acestea notăm pe acelea ale 
lui Crîngașu (min. 12), I. Constan
tin (min. 29) Leșeanu (min. 32), 
Ștefănescu (min. 35) și, din nou, 
I. Constantin (min. 40). aceasta 
din urmă constituind cea mai mare 
ocazie ratată de studenții bucu
reșteni.

în partea a doua a întîlnirii, Pe
trolul, mai proaspăt și mai decis 
în joc, forțează victoria și reușește 
să înscrie în numai 10 minute, 
două goluri de toată frumusețea :

primul, în min. 64. cînd CRÎNGA
ȘU, luînd pe cont propriu o acțiune 
din propria jumătate de teren, trece 
în dribling de eîțiva adversari și 
șutează năpraznic de la 30 in sus la 
vinclu : cel de al doilea, in min. 
74 prin EPARU, Ia o fază tipică 
de contraatac în care meritul con
struirii acțiunii a revenit lui Istră- 
tescu, autorul și al unei lovituri 
1n bară, în min. 81. Replica gaz
delor — rămase din min. 65 în 
zece oameni, prin eliminarea just 
dictată de către arbitru a lui Le
șeanu pentru un act de nesporti
vitate cînd jocul era oprit — se 
rezumă Ia înscrierea golului de 
onoare, dinlr-o lovitură de la 11 
m, pentru fault în careu tn min. 
86, singura dată 
STANTIN a șutat 
precis Ia poartă.

BACĂU, 25 (prin telefon).
In partida cu Politehnica Timisoa

ra, elevii antrenorului G. Rădulescu 
au trecut de cîteva ori pe lîngă vic
torie, dar nu au avut forța să și-o 
adjudece. Ba, mai mult, timișorenii 
au fost aceia care au terminat jocul 
mai proaspeți. Ambele echipe și-au 
dat însă mîna în realizarea unuî 
joc. .. cenușiu, au demonstrat un 
fotbal sărac,' fără faze spectaculoa
se, urmărit însă de spectatori cu su
fletul la gură : vor marca sau nu 
favorlții lor ?

Și astfel, cu toate că Sport Club 
a dominat mai mult și a fost mai 
activă, după cum reiese și din ci
frele din caseta alăturată, băcăuanii

S.C. BACĂU
POLI TIMIȘOARA 0

cînd ION CON- 
cu convingere și

Mihai IONESCU

Stadion , 23 August" ; teren neîn
grijit ; timp foarte frumos, vint ; 
spectatori, aproximativ 7 000.

Raport de cornere : 15—2. Raportul 
șuturilor la poartă : 19—3 (pe spa
țiul porții : 3—2)

S.C. BACAU : Ghiță — Margasoiu, 
Catargiu, Velicu, VOLMER — Hriț- 
cu, Duțan (min. 76 Sinăuceanu) — Pa
nă, Dembrovschl. Munteanu (min. 37 
Băluță), Florea.

POLITEHNICA : Jivan — Pîrvu, 
PĂLTINIȘAN, ARNAUTU, Popa — 
Surdan, MEHEDINȚU, LAȚ A —Daș
cu, Bojin. Bungău.

A arbitrat C. MANUȘARIDE ***,  
puțin ajutat la linie de AI. Grigo
rescu și S. Stăncescu (toți din Bucu
rești) .

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 5—0 (1—0).

ClND APĂRAREA GREȘEȘTE COPILĂREȘTE
» 5

w

7
■ ■■

STEACUL ROȘU 3(3)
,,U“ CLUJ 0(0)

BRAȘOV, 25 (prin telefon).
Studenții clujeni veniseră la Bra

șov, ctț- avantajul moral al echipei 
care primise cele mai puține goluri 
(11) pînă în etapa aceasta Steagul 
roșu se temea de acest lucru, mai 
ales că atacul său. se număra, cu 
numai cele 12 goluri înscrise, pe 
ultimul loc al eficacității, ocupat 
de trei formații. Dar paradoxul a- 
vea să se nască rapid, in prima re
priză, cînd practic s-a și jucat a- 
ceastă partidă- în acele prime 45 
de minute „recordmana" defensive
lor a greșit copilărește in foarte 
multe faze simple, iar Steagul ro
șu, cu vin tul în spate, a atacat 
frumos, înscriind, numai de trei ori. 
dar o mai putea face și în alte 
două-trei ocazii.

Golul prim a căzut în min. 23. el 
anunțînd „lanțul slăbiciunilor" din 
reduta clujeană : Matcescu a cen
trat de pe dreapta, paralel 
ta, Pexa, Hurloi, Matei și 
nu s au uitat mai mult

cn poar- 
Lăzărea- 
unul la

Stadion Tineretului ; timp însorit, vînt ; teren bun, dar cam moaie ; 
spectatori circa 7 000. Au marcat: GYORFI (min. 23). ANGHEL (min. 24), 
ȘERBANOIU (min. 40). Raport de cornere : 9—6. Raportul șuturilor la poar
tă ; 17—10 (pe spațiul porții : 10—4).

STEAGUL ROȘU : Purcaru — HIRLAB, JENEI, Oiteanu, Rusu — ȘER
BANOIU, Cadar — ANGHEL, Gherghell, Mateescu, GYORFI.

„U“ CLUJ : Lăzăreanu — Porațchi, Pexa, Matei, Cîmpeanu (mln. 46 : 
Coca) Anca, Hurloi. SOO — Uliăleanu, Mureșan (min. 53 : Suciu), Naghi.

A arbitrat CONSTANTIN NICULESCU ***** ajutat la linie de M. 
Popescu și V. Murgășanu (toți din București).

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

9.

altul, balonul a ajuns în fața lui 
Porațchi, dar și acesta a părut sur
prins, și Q-YORFI a îndeplinit forma
litatea din careul mic : 1—0. Exact 
peste 60 de secunde, greșește ele
mentar Cfcnpeanu, și ANGHEL se 
duce lansat, înscriind cu un șut fru
mos din colțul careului mare. Iar 
peste 16 minute, la un corner exe
cutat de Anghel, Pexa nu sare la 
cap, dar sare ȘERBANOIU și înscrie 
cu capul, frumos, al treilea și ul
timul gol al partidei.

După pauză, nu s-a mai întîrn- 
plat nimic. Clujenii l-au tras pe 
Anca pe partea fundașului dreapta 
să-l supravegheze pe Gyorfi, Poraț
chi a trecut în locul lui Cîmpeanu, 
dar echipa gazdă părea mulțumită,

jucindu-se, practic, cu cîteva oca
zii- Gyorfi, care centrase de două 
ori ideal în prima repriză, dar nu 
venise nimeni la întîlnire. face trei 
curse fulger și în aceste ultime 45 
de minute. Dar ratează (min. 67) 
sau reușește, în sfîrșit, să-l bloche
ze Lăzăreanu în min. 86. Ajutați de 
vînt, dar și de... șansă. Studenții 
clujeni reușesc o repriză ceva mai 
bună, trag și primul șut periculos 
pe poartă — Șoo (min. 68), au o 
ocazie bună (Naghî cu capul — 
min. 69, cînd Purcaru se dovedește 
foarte inspirat)... Dar era 3—0 pen
tru Steagul roșu și nimeni nu mai 
putea crede în minuni !...

au trebuit să se mulțumească cu 
acest scor alb, prevestitor al 
ierni grele.

Jocul începe neinteresant; de 
în min. 11 notăm o fază mal 
tării : Volmer șutează la poartă, dar 
vîntul plus Jivan dau balonului o 
traiectorie curioasă și mingea ajunge 
la vreo 20 m de poarta timișore
nilor. Urmează un contraatac fulge
rător, Dașcu are mingea la picior, 
dar In loc să șuleze merge lateral, 
de unde pasează spre Bojin, dar pasa 
este interceptată de Catargiu. Par
că treziți dintr-o somnolență, băcă
uanii se năpustesc la poarta oaspe
ților și timp de un sfert de oră 
asistăm la o cascadă de atacuri și 
de faze, care de care mal pericu
loase pentru buturile timișorenilor. 
Dembrovschl însă, care a fost se
ver marcat de Mehedințu, nu și-a 
putut desfășura jocul în voie, ceea 
ce a avut repercusiuni asupra în
tregii echipe.

In următoarele 45 de minute, ti
mișorenii aproape că nu ies din ju
mătatea lor de teren. Cei care a- 
tacă neîncetat sînt băcăuanii, dar — 
la fel ca și alte echipe — s-au mul
țumit cu baloane trimise înalt, în 
mijlocul careului, pradă ușoară pen
tru apărători de talia lui Pîrvu, Ji
van, Păltinișan sau Mehedințu. Cel 
mai activ dintre jucătorii aflați în 
ofensivă este fundașul Volmer, dar 
încercările lui se lovesc de același 
zid al apărării timișorene. Cea mal 
mare ocazie nl s-a părut aceea din 
min. 87, cînd Slnăuceanu, cu spatele 
la poartă, șutează cu călcîiul, dar 
Jivan are un reflex extraordinar ți 
respinge balonul.

Brigada bucureșteană de arbitri a 
făcut destule greșeli în aprecierea 
fazelor. Dacă în min. 24 arbitrul lasă 
avantaj Ia un atac condus de Dem- 
brovscni ți Munteanu (ultimul a fost 
ținut de tricou în careu de Pălti
nișan), în schimb, credem că în 
min. 53 trebuia să acorde penalty, 
întrucît Margasoiu l-a ținut de mină 
pe Bojin, infracțiune petrecută tot în 
careu, după cum și în min. 81 Si- 
năuceanu a fost clar „cosit" In ca
reu, exact pe punctul de la 11 m, 
fază rămasă de asemenea fără nici 
un fel de urmări.

Mircea TUDORAN

unei

abia 
acă-

U.T.A. 1 
min. 25, fundașul KUKLA 
al doilea gol, în urma unei 
de colț executată de Sima, 
ții nu dezarmează, revin în ofensi
vă, reușind în min. 31, să reducă 
din handicap î Simionaș execută 
scurt o lovitură liberă indirectă la 
marginea careului pînă la ROMILĂ 
II, iar acesta șutează sec, pe jos. 
Trei minute mai tîrziu, Axente tri
mite o pasă ideală, în adîncime, Iui 
DOMIDE, care reia, cu stîngul, în 
plasa porții lui Costaș. Tn continu
are, gazdele au cîteva ocazii bune, 
dar nu reușesc majorarea scorului, 
deși în min. 40 Broșovschi este faul
tat clar în suprafața de pedeapsă. 
Arbitrul însă, închide ochii...

La reluare, U. T. A. în vervă, a- 
tacă în valuri, și își creează nume
roase ocazii de gol, în condițiile 
unei replici tot mai slabe a ieșenilor, 
care în această parte a întîlnirii s-au 
mulțumit mai mult să se apere.

Gheorghe NERTEA

execută

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT »l“, 

ETAPA DIN 35 NOIEMBRIE 1973

Mircea M. IONESCU

X
1

X
A S.A. Tg. Mureș 2
- ■ 1

X
1
2
1
2
1
1

X

I. Jiul — Steaua
n F.C. Argeș — Univ. Craiova 

III. C.F.R Cluj — Dinamo
Const. —

U.T. Arad —
S.C. Bacău — 
St. roșu — „1 
Sp. Studențesc 
C.F.R. Pașcani 

X. Victoria Roman 
XI. Șoimii Sibiu — 

XH. Vulturii Lugoj
Xin. Victoria Caret — Olimpia S.M.

FOND DE PREMII f LEI 115 843.

CONCURSUL PRONOSPORT „II",

IV. F.C.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.

Poll. Iași
- Poll. Timișoara 
,U‘-‘ Cluj

— Petrolul
— Gloria Buzău
— F.C. Galați 
Electroputere
— Mureșul Deva

FOND DE PREMII : LEI 228.328
Plata premiilor se va face astfel :
In Capitala : lnceptnd de la 30 noiem

brie la 25 ianuarie 1974.
In țară : de la 1 decembrie, la 25 Ia

nuarie 1974.

ETAPA DIN 85 NOIEMBRIE 1973.

I. Milan — Juventus X
II. Lazio — Intemazlonal» X

III. Torino — Florentina 2
IV. Verona — Cagliari S X
V. Bologna — Cesena X

VI. Foggla — Roma t
VH. Genoa — Sampdorla 2

Vin. Napoli — Lanerossl 1
IX. Avellino — Varese X
X. Palermo — Atalanta X

XI. Perugia — Ternana X
XH. Novara — Catania X
xni Brindisi — Catanzaro 1

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

Vă asigură petrecerea revelionului intr-un cadru plăcut, 
prin participarea la una din excursiile organizate cu acest 
prilej in cele mai pitorești zone turistice ale țării : Valea Pra
hovei, Valea Oltului, litoralul Mării Negre, Nordul Moldovei, 
cabanele montane din Catpațt.

înscrieri la sediile și filialele oficiilor județene de tu
rism din țară.
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Ieri, la baschet feminin

A FOST FIXATA FORMULA CURSA IN JURUL LUMII

TURNEULUI DE VOLEI LA J. 0. 76 CONDUCE

TABARLY

GEORGE FOREMAN OBLIGAT

PARIS, 25. în cadrul unei confe
rințe de presă, președintele Fe
derației internaționale de vo
lei , Paul Libaud, întors de la 
Montevideo, unde s-au ținut lucră
rile Consiliului director al acestui 
for, a făcut unele precizări cu pri
vire la turneele olimpice din anul 
1976.

La turneul masculin vor par
ticipa 10 echipe : Canada (țară or
ganizatoare), Japonia (deținătoarea 
titlului olimpic), ambele calificate 
din oficiu, primele trei clasate la 
campionatul mondial programat în 
Mexic între 12 și 29 octombrie 1974, 
cite o echipă din Europa, Asia, A- 
merica de Sud, America de Nord 
și America Centrală. O competiție

preolimpică, ce va avea loc pro
babil în Italia, va desemna alte 
două formații calificate la turneul 
olimpic.

Competiția olimpică feminină va 
reuni echipele Canadei, U.R.S.S. 
(campioană olimpică), pe câștigătoa
rea viitorului campionat mondial, 
campioanele Asiei, Americii de Sud, 
Europei, Americii de Nord și Ame
ricii Centrale. A opta echipă va fi 
desemnată în urma unui turneu 
preolimpic, ce va fi găzduit de R.F. 
Germania.

Totodată, Federația internațională 
de volei a hotărit să organizeze, în 
anul 1976, în Brazilia, primul cam
pionat mondial rezervat echipelor 
de juniori.

Gugu (Constructorul) aruncă la coș, înscriind încă două puncte pentru 
, echipa sa. Fază din meciul Constructorul București — Crișul Oradea. 
' în sala Dinamo din Capitală au 
continuat meciurile celui de al 
patrulea turneu al diviziei femi
nine A de baschet. Iată amănunte 3 

voința tg. mureș—s An Atâ
tea SATU MARE 53 — 53 

din-
nu

teh-
dar a

SATU MARE 53 - 
46—46). Partida

ultimele două clasate 
ridicat la un nivel 
și tactic deosebit,

(23—17. 
tre 
s-a 
mic __ _
plăcut prin dîrzenia cu care for
mațiile au luptat pentru victorie. 
Dacă în prima repriză mureșencele, 
au fost mai decise în acțiunile de 
finalizare (8—2 în min. 7, 16—10 
în min. 15), între min. 33 și 38 am 
asistat, ca scor, la o spectaculoasă 
apropiere a baschetbalistelor din 
Satu Mare. într-un final dramatic, 
la expirarea timpului normal de 
joc scorul a rămas nedecis. Prelun
girile au dat cîștlg de cauză tine
relor sportive de la Sănătatea, care 
au fost mai calme. Au arbitrat bine
1. Krasznay și M. Cunicer. Au mar
cat : Moldovan 5, Herczec 10, 
Kercso 6, Pataki 8, Săveanu 2, Biro
2, Pop 6, Anderco 19 pentru în
vingătoare, respectiv Lorincz 14, 
Szabo 12, Daichentd 2, Madaras 8, 
Csikos 11, Marton 6.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
UNIVERSITATEA IAȘI 49—61 
(35—26) ! Prima repriză, plăcută și 
desfășurată — conform așteptărilor 
— în favoarea timișorencelor, nu 
anunța cu nimic „furtuna" din par
tea a doua a meciului. Spectacu
loasa răsturnare a situației de pe 
tabela de scor avea să fie favori
zată mai întîl de o evoluție sub
mediocră a jucătoarelor de la Ti
mișoara care, exemplificativ, între 
min. 32 și min. 40 n-au reușit să 
marcheze decît un singur coș ! Nu 
este, însă, mai puțin adevărat că 
ieșencele au jucat foarte susținut 
repriza secundă apărîndu-se exce
lent și atacînd variat și, mai alles, 
eficace. Mai mult, am putut vedea 
acum o jucătoare în mare formă 
și deosebit de utilă, sub ambele co
șuri, formației sale: Haraga — au
toare a 28 de puncte. A fost o vic
torie absolut meritată. Au arbitrat 
bine M. Tănăsescu și G. Ionescu. Au 
marcat: Stoica 4, Aproloe 15, Ani- 
chiței 5, Nichifor 6, Haraga 28, 
•Pieptu 3, pentru >,U“ Iași, respec
tiv Grosskopf 2, Goian 19, Schnebli 

■— Czmor 15, Vilanyi 9, Constanti- 
tnescu 2, Fiilop 2.

I.E.F.S.—RAPID 69—59 (33—32).
Feroviarele au avut un început re
marcabil, datorită faptului că toate 
jucătoarele au acționat ^ca un me-

canism unitar. Ele au condus cu 
15—7 în min. 9 și 21—11 în min. 
12, dar unele descompietări. în for
mație (a fost necesară înlocuirea 
lui Bosco și Suliman) au redus ran
damentul echipei și au permis stu
dentelor (care au avut o evoluție 
modestă în această parte a întîl- 
nirîi) să refacă din handicap. în

PROGRAMUL DE ASTAZI

Campionatul feminin de șah

NICOLAU CONDUCE
ÎNAINTEA ULTIMEI

RUNDE
Partida centrală a rundei a 16-a_______ _________ r_____  ___  a 

finalei campionatului feminin de șah a constitult-o întîlnirea Margareta Jun- 
cu — Elisabeta Pollhronlade, de mare 
importanță în cursa pentru titlu. La 
capătul unei lupte acerbe, tînăra Mar
gareta Juncu a obținut victoria după 
întrerupere. De eșecul fostei lidere a 
profitat Alexandra Nicolau care, cîști- 
gînd la Viorica Tolgyl, a preluat șefia 
clasamentului.

Celelalte rezultate : Makai — Perevoz- 
nic ‘A—1/,, Baumstarck — Teodorescu 
«/,—*/,,  Relcher — Bogdan Vi—'/i, Gogâ- 
lea — Fărcaș 1—0, Cîrmaciu — Ilie 1—0 
rderby-ul mezinelor campionatului), 
Olteanu — Băloianu 'A—’A

CLASAMENTUL este următorul: 
Nicolau 12 p, Juncu, Makai, Polihro- 
niade Îl1/,, Teodorescu 11 p, Perevoznic 
10 p, Baumstarck 9*A  p, Olteanu 7*A,  
Bogdan 7 p, Gogâlca, Pogorevlcl 6*A  p, 
Relcher 51/, p, Bălăianu 4‘A P, Tolgyl 
4 p, Ctrmaclu 3*A  P, Fărcaș 3 p, Iile 
2V2 p.

în ultima rundă se joacă partidele 
decisive : Perevoznic — Nicolau, Pogo- 
revici — Juncu, Pollhronlade — Relcher, 
Teodorescu — Makai. (T. N.)

SALA DINAMO, DE LA ORA 
8.30: Universitatea Timișoara-Vo- 
ința Tg. Mureș, Universitatea Cluj- 
Crișul Oradea, Universitatea Iași- 
Sănătatea Satu Mare, Olimpia Bucu- 
rești-Rapid, Voința București-Con- 
Structorul, IEFS-Eolitehnica.

<»\\\\\\\\\\^^^^^
repriza secundă a acestui meci 
(desfășurat sîmbătă), I.E.F.S. adop
tă, în sfîrșit, o apărare agresivă, 
care incomodează pe adversare. 
Drept urmare, elevele prof. Ioan 
Nicolau ajung ca în min. 25 să 
aibă un avans de 7 puncte (43—36). 
Rapidistele însă au avut o scurtă 
perioadă de revenire și au redus 
diferența pînă la un punct (42—43 
și 44—45). Dar tocmai în aceste 
momente hotărîtoare Bosco a co
mis a cincea greșeală personală, 
iar Gugiu a luat jocul pe cont pro
priu (deși își adusese pînă atunci 
un aport infinit mai mare prin 
colaborarea la acțiunile colective), 
ceea ce l-a determinat pe antre
norul Sigismund Ferencz să o scoa
tă din formație, mai cu seamă că 
se și exprimase prea puțin cole
gial față de coechipierele sale. în 
final, I.E.F.S. nu a mai avut emo
ții și a învins clar, dovedind multă 
capacitate de mobilizare în apărare, 
o bună organizare a jocului pozi
țional, eficiență a contraatacurilor, 
în plus, a avut în Angelica Tita un 
pivot-extremă care înscris și de 
sub panou (deși jenată vădit de 
adversare), și de la semidistanță, 
fiind de departe cea mai bună com
ponentă a formației. Au înscris 
Tita 26, Szabo 13, Mihalic 6. Ifti- 
mie 2 (excelentă organizatoare de 
joc), Petric 16 (o surpriză Dlăcută 
prin agresivitate și eficacitate în 
atac), Ballay 6 pentru I.E.F.S., res
pectiv Suliman 16, Gugiu 15, Bosco 
9, Stanciu 1, Tal 6, Vasilescu 12. 
Au arbitrat bine N. Iliescu și P. 
Pasăre.

UNIVERSITATEA CLUJ—CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 69—65 
(29—30). Un joc de mare însemnă
tate pentru stabilirea echipelor care 
vor face parte din grupele 1—6 
sau 7—12. Lipsite de aportul a 
două baschetbaliste de bază în lup
ta sub panouri (Doina Prăzaru și 
Viorica Moraru, ambele accidenta
te la antrenamente), studentele au 
fost dominate multă vreme de ad
versarele lor, mai experimentate 
și cu un joc pozițional pus la punct 
(în min. 22 bucureștencele condu
ceau cu 38—30). Dar, folosirea pre
singului a modificat structural nu 
numai evoluția întrecerii, ci și si
tuația pe tabela de marcaj. în min. 
26 „U" a egalat (41—41) și a înce
put să domine (min. 33. 57—51). Au 
înscris Merca 21. Szekely 10, Anca 
14, Pop 2, Portik 14, E. Farkas 8 
pentru ,,U“. respectiv Gugu 26, Go- 
deanu 5, Horgoș 10, Barabas 8, 
Gheorghe 4, Guranda 4 Popescu 8. 
Au arbitrat bine Em. -~ 
D. Oprea.

I.E.F.S.—OLIMPIA
76—35 (37—17).

CRISUL ORADEA—CONSTRUC
TORUL 61—50 (33—26).

VOINȚA BUCUREȘTI—UNIVER
SITATEA CLUJ 94—51 (54—22).

POLITEHNICA BUCUREȘTI—RA
PID 80—66 (28—24).

Răducanu și

BUCUREȘTI

Finala masculină

SITUAȚIE STR1NSA

IN FRUNTEA

CLASAMENTULUI
r_-.ala campionatului național mas- 

. (jj țan a depășit, ieri, jumătatea 
e JU1 sale, programînd partidele

de a 10-a runde. Au avut loc 
eat tntHnirl directe între fruntașii 
-(și al eșichierului nos-

■1-a ir-lyatele înregistrate: Ciocâl- 
w» — Glitetcu 1—0, Gheorghiu -r Mltl- 
v : - — Pavlov — Urzică l/r—lh, Stan
ca — C-eeețescu 1—0, Ghlzdavu — 
MM i» Bază — Vaisman 0—1, Șuta 
— «■■■■■■■ intr.. Rotarlu — IUjln 0—1, 
Mr— — Neamța 1—0, Bădulescu —

îs - r-4. situația este următoa-
mb - rtnrt sea 1 p., Stanciu 8*/ a, Pav-

i. (î), Vaisman (1)>
fcse ~ y, etc.

«A de la ora 0, in sala 
_ _ ae reiau partidele între- 
e de ta ora 16, in
z z. k desfășoară runda a

u. jju

SA $1 PENA TITLUL IN J0€
NEW YORK, 25 (Agerpres). — 

Asociația mondială de box (W.B.A.) 
a adresat un prim -avertisment 
campionului mondial la categoria 
grea, George Foreman, invitîndu-1 
să-și apere titlul în termenul pre
văzut de regulament. Președintele 
acestui for, Bill Brennan, a decla
rat că, în virtutea regulamentului, 
campionul mondial este obligat 
să-și pună titlul în joc în inter
valul de cel mult un an. George 
Foreman a devenit campion al lu
mii la 21 ianuarie 1973, în urma 
victoriei obținute în fața liii Joe 
Frazier. De atunci, Foreman a sus
ținut un singur meci, la 
împotriva Iui Joe King 
boxer care nu era inclus 
șalangerilor oficiali.

Potrivit clasamentului ______
de W.B.A., șalangerii lui Foreman 
sînt în ordine : Cassius Clay, Ken 
Norton, Joe Frazier și Jerry Qarry. 
Un meci între Foreman și Cassius

Clay nu este însă posibil înainte 
de 21 ianuarie, întrucît acesta din 
urmă are în program, la 28 ia
nuarie, întîlnirea revanșă cu Joe 
Frazier.

Din Londra se anunță că yach- 
tul francez „Pen Duick VI“, con
dus de cunoscutul navigator Eric 
Tabarly, se menține în fruntea ce
lor 17 ambarcațiuni care participă 
la cursa în jurul lumii, după ce au 
fost străbătute circa 6 000 de mile 
din etapa a doua Capetown — 
Sydney. Folosind tactica sa favo
rită — desprinderea de pluton 
pentru a căuta vînt prielnic, Ta
barly s-a angajat însă pe o cale 
primejdioasă în zona „Roaring 
forties", riscînd o nouă avarie a 
catargului, transmit corespondenții 
de presă.

în același timp, la Plymouth a 
parvenit vestea despre dispariția 
unui membru al echipajului am
barcațiunii italiene „Tauranga". 
Este vorba de marinarul de ori
gine engleză Paul Waterhouse, care 
a căzut în mare și nu a putut fi 
salvat cu toate eforturile celor de 
la bord.

BUENOS AIRES. — Suedezul 
Bjorn Borg și argentinianul Guil
lermo Vilas vor disputa finala pro
bei de simplu bărbați din cadrul 
campionatelor internaționale ale 
Argentinei. în semifinale, Borg l-a 
învins cu 6—2, 6—3, 6—2 pe co
lumbianul Ivan Molina, în timp 
ce Vilas l-a eliminat cu 6—4, 6—1, 
7—6 pe americanul Eddie Dibbs. 
Proba de dublu femei a revenit 
perechii Julie Heldman (S.U.A.) — 
Fiorella Bonicelli (Uruguay), învin
gătoare cu 7—5, 6—3 în finala cu 
argentinienele Raquel Giscafre — 
Beatriz Araujo.

JOHANNESBURG. — Semifina
lele turneului internațional de te
nis de la Johannesburg s-au înche
iat cu următoarele rezultate : mas
culin : Jimmy Connors (S.U.A.) — 
Tom Okker (Olanda) 6—3, 6—3, 
4—6, 6—4 ; Arthur Ashe (S.U.A.) 
— Cliff Drysdale (R.S.A.) 6—4,
6—3, 6—2 ; feminin : Evonne Go- 
olagong (Australia) — Kris Kem- 

6—2, 6—4; Chris
— Virginia Wade
6—0.

mer (S.U.A.)
Evert (S.U.A.) 
(Anglia) 7—6,

Finala se vaADELAIDE.
disputa între australianul Bob Gil- 
tinan și cehoslovacul Jiri Hrebec. 
în semifinale, Giltinan a furnizat 
o mare surpriză, reușind să-1 în
vingă în cinci seturi: 4—6, 6—0, 
4—6, 6—3, 7—5 pe campionul ce
hoslovac Jan Kodes, principalul fa
vorit al concursului. Jiri Hrebec

Tokio, 
Roman, 
pe lista

întocmit

SCOTIA
1211

ARGENTINA
LA RUGBY

LONDRA, 
prezentativa 
și-a încheiat 
tanie jucînd _______  _____
field din Edinburgh cu selecțio-

Victoria a 
scorul de 12—11 (6— 
bun jucător de pe te- 
scoțianul Doug Mor- 
formația oaspete s-au

25 (Agerpres). — Re- 
ae rugby a Argentinei 
turneul în Marea Bri- 
pe stadionul Murray-

nata Scoției, 
gazdelor cu
11). Cel mai 
ren a fost 
gan, iar din 
evidențiat Porta și Travaglini.

revenit

(Urmare din pag l)
veritabilă surpriză, cu atît mai 
mult cu cit selecționata Danemar
cei începea acest joc după un re
marcabil „egal" în fața campioa
nei olimpice. Deloc intimidați, însă, 
de evoluția excelentă a adversari
lor lor în partida din ziua prece
dentă, tinerii handbaliști români 
au abordat întîlnirea cu curaj, vă
dind totodată Un. plus de vigoare 
și de prospețime. Ei au avut ini
țiativa chiar din primele minute, 
dar a trebuit să facă eforturi pen
tru a se detașa de team-ul danez, 
care reușise să mențină scorul egal 
pînă în min- 16 (6—6). Dîrzenia 
manifestată în apărare și verva din 
atac au permis reprezentanților ■ 
noștri să conducă în min. 21 cu 
10—6, avantaj care avea să fie mă
rit pînă la pauză la 6 goluri. .

în repriza secundă, echipa nor
dică are o scurtă perioadă de reve
nire, datorată în mare măsură re
laxării premature a selecționatei 
noastre, iar scorul se reduce trep
tat. ajungînd la 17—15 în min. 42. 
Făcînd din nou risipă de energie, 
handbaliștii români se vor distanța, 
însă, la patru goluri (min. 49 : 
20—16) și, cu toate eforturile da
nezilor, obțin pînă la urmă victoria 
la capătul unei partide plăcute și 
disputate. Au marcat : Falko (7), 
Willisch (6), Panțîru (4), Drăgă- 
niță (4) și Filipescu (2) pentru Ro
mânia B, A. Andersen (7). B Lar
sen (4), Pazy (2), Tahl-Nilsen (2), 
T. Jorgensen, Lund, P. Jorgensen, 
Bock și From pentru Danemarca. 
Au condus J. Forreth și Șt. Nemeth 
(Cehoslovacia).

U.R.S.S. — R. D. GERMANA 
21—16 (7—6)

Deciși să se reabiliteze în fața 
publicului clujean după severa în- 
frîngere suferită cu o zi înainte,

DIVIZIA DE HOCHEI

AL DOILEA JOC DUNAREA-DINAMO
A FOST AMINAT

CAMPIONATUL BALCANIC DE SCRIMA
(Urmare din pag. 1)

intrat în ritm (derutat, evident și 
de felul cum se desfășura scorul) 
n-a reușit decît o victorie, la Anas
tasov cu 5—3, foarte prețioasă, 
însă, pentru cristalizarea succesu
lui echipei noastre, in extremis...

Ultimul meci din cursul dimi
neții, cu Grecia. Spadasinii români 
au avut o evoluție bună, în spe
cial Pongraț și Popa, care au cîș
tigat în serie, la scoruri categorice. 
Angelescu a obținut și el două vic
torii. pierzînd-o pe a treia (2—5 la 
Vgenopoulos). într-o situație care 
nu mai crea nici un fel de dubiu 
asupra victoriei echipei noastre

în celelalte partide, Iugoslavia 
a dispus de Grecia cu 6—3, Grecia 
a întrecut — ’a mare luptă, dar 
meritat — Turcia cu 5—4, partida 
a durat aproape două ore, iar 
Bulgaria 3—3 cu Turcia !

Cu o nouă victorie, la Turcia cu 
7—0, floret istele României s-au in
stalat net în fruntea clasamentului 
Campionatului balcanic, neînvinsă.

Bartoș a punctat de 3 ori, Draga 
și Pricop de cîte două ori.

Alte rezultate înregistrate după- 
amiază la floretă fete : Bulgaria- 
Turcia 9—0, Iugoslavia-Turcia 9—0, 

. Bulgaria-Iugoslavia 6—1.
Clasamentul probei : 1. ROMA

NIA 4 v., 2. BULGARIA 3 v., 3. 
IUGOSLAVIA 2 v., 4. TURCIA 1 
v-, 5. GRECIA 0 v.

La spadă, sportivii noștri au ob
ținut un meritat 7—1 (o dublă pier
dere) în partida cu Turcia. Cel mai 
bine s-a comportat Duțu, cu 3 vic
torii, urmat de Pongraț și Angeles- 
cu cu cîte 2 victorii.

în _ celelalte partide : Iugoslavia- 
Turcia 6—2, Grecia—Bulgaria 8—1, 
într-un fel surpriza^ probei (rezultat 
care i-a adus pe spadasinii eleni 
pe locul 3 în clasament) și Bulga- 
ria-Iugoslavia 5—2.

Clasamentul probei : 1. ROMA
NIA 4 v„ 2. IUGOSLAVIA 2 c., 3. 
GRECIA 2 v„ 4. BULGARIA 1,5 v., 
5. TURCIA 0,5 v.

Clasamentul general al Campio
natului balcanic, ediția 1973 se pre
zintă astfel :

1. ROMANIA 115,5 p., 2. BULGA
RIA 61,5 p., 3. IUGOSLAVIA 36 p„ 
4. TURCIA 27 p„ 5. GRECIA 16 p.

Cu ocazia lucrărilor Congresului 
Balcanic de Scrimă ținut la Bucu
rești în ziua de 23 noiembrie s-a

stabilit ca ediția 1974 a competi
ției să fie organizată da federația 
de resort a Bulgariei, Orașul nu a 
fost încă desemnat (Sofia sau pro
babil Varna). Data desfășurării în
trecerii — între 20 și 24 noiembrie.

La finele Campionatului balcanic, 
l-am solicitat pe arbitrul internațio
nal J. Vajda (Franța) cu rugămin
tea să ne împărtășească opiniile 
sale despre competiție:

„Consider că a fost o întrecere 
reușită. Organizare bună, concurenți 
temeinic pregătiți și mai ales foar
te ambițioși. Evident, n-am avut 
nici un dubiu în legătură cu va
loarea scrimerilor români pe care 
am ajuns să-i cunosc foarte bine, 
mai ales în acest an, cu ocazia 
Campionatelor Mondiale din Sue
dia și a Universiadei de Ia Mos
cova. O impresia frumoasă mi-au 
lăsat, de asemenea, sabrerii bul
gari, floretiștii greci, spadasinii iu
goslavi și cei turci. Este de salutat 
inițiativa celor care au organizat 
această întrecere regională, desti
nată să sporească valoarea scrimei 
de performanță. Sincere mulțumiri 
federației române de scrimă pentru 
onoarea ce mi-a făcut-o invitîndu- 
mă la București, în calitate de ab- 
bitru neutru".

De la Galați ni »-a comunicat, 
ieri, după-amlază, că. din cauza 
temperaturii ridicate, gheața s-a 
înmuiat pe patinoarul artificial 
din localitate, devenind improprie 
pentru o partidă de hochei. Din a- 
cest motiv, al doilea meci Dunărea- 
Dinamo, care urma să se dispute 
duminică, a fost amînat pentru o 
dată care se va stabili de comun 
acord intre cele două cluburi.

In seria a Il-a, La București și 
Miercurea Ciuc, programul a conti
nuat normal-

în continuare mereu favorabil: 
1—0, 2—1, 3—2. I.P.G.G. obține o 
victorie meritată. Au marcat i Cio- 
banu, Nuțescu, Mihăilescu, respec
tiv Andrei și Vass.

I.P.G.G.—AVÎNTUb GHEORGHI- 
ENI 3—2 (1—0, 2—2, 0—0). Și acest 
al doilea joe a purtat, ca și primul 
amprenta dîrzeniei și a echilibru
lui. Studenții bucureștenî au abor
dat partida cu mai multă atenție, 
cunoscînd posibilitățile de contra
atac ale hocheiștilor din Gheorghi- 
eni. Aceștia, totuși, la rezultatul 
de 0—0, au avut cîteva ocazii bune, 
dar le-au ratat, după care gazdele 
au luat conducerea. Scorul le-a fost

LICEUL 
CIUC 
(0—1, 
dintre 
(0—1, 
foarte 
pitante la 
după felul cum au abordat partida, 
ar fi meritat un rezultat de' egali
tate. Menționăm că în min. 58 sco
rul a fost 2—3 și cu toate că echipa 
locală era în superioritate nume
rică ea nu a putut egala. Au marcat: 
Csedo (2), Imre și Baka pentru A- 
gronomia, respectiv, Gabrielli și 
Bartalis. Au arbitrat FI. Gubernu 
(București) Em. Mihok (M. Ciuc).

NR 1 MIERCUREA 
— AGRONOMIA CLUJ 2—3 
1—1, 1—1). Partida revanșă 
elevi și studenți a fost 2—4 

0—1, 2—2). A fost un joc 
frumos, cu multe faze pal- 

ambele porți. Elevii,

O. ROOS-coresp-

Reacția și administrația ; București str t asile Conta nr. 16 ; telefoane;

l-a întrecut cu 6—1, 6—1, 6—4 pe 
australianul Cliff Letcher.

★
Echipa de tenis a Mexicului s-a 

calificat pentru turul doi al Cupei 
Davis (zona nord-americană), fază 
în care va întîlni selecționata Co
lumbiei. învingători în proba de 
dublu (Ramirez, Baraldi — McRo- 
mick, Bardsley 6—3, 6—1, 4—6,
5—7, 7—5), tenismanii mexicani 
conduc cu scorul de 3—0 după ziua 
a doua a meciului cu echipa Ca
nadei, ce se desfășoară la Ciudad 
de Mexico.

CAMPIONATELE
DE ATLETISM

ALE ASIEI
MANILA, 25 (Agerpres). — La 

Manila se dispută campionatele de 
atletism ale Asiei. în proba mas
culină de 100 m plat, victoria a 
revenit lui Anat Ratanopol (Thai
landa), cronometrat în 10,4. Japo
nezul Shigeo Ohki a cîștigat pro
ba de 110 m garduri cu timpul de 
14,3. Proba feminină de 800 m plat 
s-a încheiat cu victoria japonezei 
Nobuko Kawano în 2:08,1. Tot ea 
a terminat învingătoare și în cursa 
de 400 m plat, cu rezultatul de 
55,2. La masculin, proba de 800 m 
plat a fost cîștigată de Mohamed 
Yunis (Pakistan), cu timpul de 
1:51,2.

TELEX
Reprezentanți ai organizațiilor sportive 
diu Iugoslavia și Tunisia au semnat, la 
Tunis, un acord de colaborare, care 
prevede întîlniri amicale între echipe 
ale celor două țări, schimburi de *“ 
trenori și specialiști.

an-

de 
Mi

tra, s-a încheiat cu victoria selecționa
tei Cehoslovaciei, urmată de echipele 
U.R.S.S. și Poloniei. In ultimele două 
meciuri susținute, handbaliștii ceho
slovaci au învins cu scorul de 24—IB 
(13—9) reprezentativa 
minat la egalitate: 
formația U.R.S.S.

Competiția masculină studențească 
handbal, desfășurată în localitatea

Poloniei si au ter-
14—14 . (9—3) cu

apă Aufbau Mag-Echipa de polo pe
deburg (R.D. Germană), aflată In tur
neu în Polonia, a evoluat la Sczeczin, 
în compania formației locale Arkonia. 
Sportivii polonezi au terminat Învin
gători cu scorul de 12—3._ Cel mai bun 
jucător al * 
melj, care

formației gazdă a fost Sze- 
a înscris 6 goluri.

polo pe
aflată în

apă Ferencvâros 
turneu îh Belgia. 
Bruges. Sportivii ... ------- 1

6—0, 5—2, 6—1).

handbaliștii sovietici au practicat 
un joc în viteză, în care — ală
turi de recunoscuta forță a ata
cului — apărarea lor a reușit să 
se ridice la un nivel apreciabil. 
Este de subliniat aportul lui Ma
ximov (10 goluri) și al lui Lagutin 
— un inteligent conducător de joc, 
care a și punctat prin pătrunderi 
individuale de mare spectacol. în 
acest timp, selecționata R. D. Ger
mane, bazîndu-se în exclusivitate 
pe puterea de finalizare a lui Gan- 
schow (ceilalți tunari — Bohme, 
Hildebrand, Kăhlert și Engel ne
reușind decît rareori să treacă de 
masiva apărare a formației sovie
tice), n-a putut să obțină egalarea 
nici măcar o singură dată, învin
gătorii avînd în permanență con
ducerea pe tabela de marcaj.

Au marcat: Maximov (10), La
gutin (4). Kulev (3), Kravțov (2), 
Iljin și Cikalaev pentru U.R.S.S., 
Ganschow (4), Kăhlert (3), Bohme 
(3), Schmidt, Hildebrand, Rose, 
Pietzsch, Engel și Rost pentru 
R. D. Germană. Au condus V. Si
des și P. Cîrligeanu (România).

AGENDA SĂPTĂMÎNII
26—2.XII TENIS Campionatele Australiei pe teren tare, la Syd-
27 FOTBAL Austria — Suedia, meci de baraj în prelimina

riile C.M., la Gelsenkirchen.
28 Primele meciuri din turul al m-lea în Cupa 

U.E.F.A. ; Juventus Torino — Independiente 
Buenos Aires (finala Cupei intercontinentale), la 
Roma.

28—3.Xn CICLISM „Turul Coastei'1 (a XlV-a ediție), pentru ama
tori, în Columbia.

29 HOCHEI Polonia — R.F.G. (amical), la Lodz.
29—18.Xn FOTBAL Turneul final al zonei Americii de Nord, Cen

trale și Mării Caraibilor (preliminarii C.M.), la 
Port au Prince {Haiti).

30—2.XII TENIS S.U.A. — Australia (finala Cupei Davis), la Cle
veland (Ohio).

30—7,Xn HANDBAL Turneu internațional, dotat cu trofeul „Zaria 
Vostok", la Tbilisi.

l.XII BOX Franța — România (selecționate de juniori), la 
Creil

I 1-2.XU SCRIMA Turnee internaționale de spadă, la Pleven (Bul
garia) și sabie la Koblenz (R.F.G.).

LUPTE Turnee internaționale, la Goteborg (Suedia) și 
Belgrad.

SCHI Probe de eoborîre (b&rbațl șl femei), pentru 
Cupa Europei, la Montgenevre (Franța).2—3.XH ) Probe de slalom și slalom uriaș (bărbați), pentru 
Cupa Europei, la Miribel (Franța).

Echipa de 
Budapesta, 
a jucat cu formația----- . -----------
maghiari au obținut victoria cu scorul 
de 18-4 (1—1, ’.............................. *
3Selecționata olimpică masculină de 

baschet a Australiei șl-a Început turne
ul în S.U.A., jucîrid la Greenville (Ca
rolina de Sud) cu echipa_ universității 
locale.
scorul
HLa Londra s-a disputat meciul inter; 
național de hochei pe gheață dintre for
mațiile London Lions și I.F.K. Helsinki. 
Echipa London Lions, In rîndul căreia 
activează șl jucători canadieni șl sue
dezi, a cîștigat cu scorul de 4—3 (0—1, 
3—1, 1—1). prin golurile marcate de 
McCutcheon (2), Johnsson și Newell. 
Punctele oaspeților au fost înscrise de 
Rantaslla (2) și Riihlrlanta.

victoria a revenit gazdelor cu 
de 79—64 (37—39)

Din Lausanne se anunță că 
Clubul elvețian a hotărit să 
putarea „Raliului zăpezilor", 
inițial în zilele de 23 și

Automobil 
amine dis- 
programat 

24 februarie.

de hochei pe 
meci restanță, 
din localitate 

4-4 (0-1, 3—1,

In campionatul unional 
gheață s-a disputat un 
La Celiabinsk, Traktor 
a terminat la egalitate :
1—2) cu formația S.K.A. Leningrad,

a 20-a a Campionatului ceho- 
de hochei a programat partida 
dintre formațiile Sparta Praga și 
Jihlava. Meciul s-a disputat la 
și s-a încheiat cu scorul de 4—1 

1—1, 3—0) în favoarea hocheisti-

Etapa 
slovac 
derby 
Dukla 
Praga 
(0—0.
lor de la Sparta. Alte rezultate : H.Z. 
Litvinov — V.Z.K.G. Ostrava 4—4 (0—2. 
1—1, 3—1) ; Sonp Kladno — Slovan Bra
tislava 8—1 (3—0, 1—1, 4—0) ; Skoda
Plsen — Z.K.L. Brno 3—3 (2—2, 0—1.
1—0) ; V.S.Z. Kosice — Tesla Pardu
bice 4—5 (0—2, 2—2, 2—1) ; Motor Ces- 
ke Budejovice — V.T.Z. Homutov 5—3 
(1—0, 2—1, 2—2). în clasament continuă 
să conducă formația Sparta Praga. cu 
29 puncte, urmată de Dukla Jihlava și 
Tesla Pardubice, cu cite 26 puncte.

3—0 I

ITALIA: NAPOLI SINGUR 
TN FRUNTE

GERMANĂ
JENA

înregistrat 
F. C. Karl 

F.C. Rotweiss Erfurt 
; Stahl Riesa—Sachsenring Zwic- 

Aue—Dynamo

R. D.
MAGDEBURG

CAMPIONATE...

BOLOGNA, 25 (prin telex, de Ia 
corespondentul nostru). Iată rezulta
tele și marcatorii golurilor în cea 
de-a Vl-a etapă a campionatului pe
ninsular : Napoli — Lanerossi 2—1 
(Zurlini, Clerici ; Damiani), Milan — 
Juventus 2 —2 (Anastasi 2 ; Rivera 2 
— ambele din penalty), Lazio — Ini 
ter 1—1 (Chinaglia ; Bedin), Torino- 
Fiorentina 0—1 (autogol Mozzini), 
Sampdoria — Genoa 2—0 (Salvi și 
Maselll — autogol), Verona — Cagli
ari 2—0 (Busato, Luppl), Foggia — 
Roma 1—0 (Villa — din lovitură de 
la 11 m), Bologna — Cesena 1—1 
(Landini, Bertarelll — din penalty).

După cum se poate vedea, derbyul 
etapei, desfășurat la Milano, s-a ter
minat nedecis (2—2), dar echipa gaz
dă a înscris ambele goluri din lovi
turi de la 11 m, transformate foarte 
exact de Rivera. Prin victoria sa îm
potriva iui Lanerossi Vincenza, Na
poli a rămas singură In frunte în 
clasament De remarcat victoria 
splendidă a Florentinei, în deplasare, 
contra Iul Torino, ca și faptul că in
teresantul meci dintre Lazio și In- 
ternazionale s-a terminat la egalita
te, după o partidă de mare luptă.

clasamentul: Napoli — 9 p, 
Juventus și Fiorentina — 8 p, 
și Milan — 7 p, Torino, Bo- 
Foggia și Cesena — 6 p. în

Iată 
Inter, 
Lazio 
logna,
clasamentul golgeterilor, conduce Bo- 
nisegna, cu 8 goluri marcate, urmat 
de Rlva, Cuccureddu, Chlarugi, Pu- 
lici și Luppi — cite 4 goluri fiecare

CESARE TRENTINI

IUGOSLAVIA : DOUA VICTORII 
TN DEPLASARE

Etapa a 15-a a înregistrat scoruri 
strtnse și două victorii In deplasare. 
Steaua roșie a cîștigat cu 4—3 Ia

CAMPIONATE...
Sarajevo, iar F.C. Bor a întrecut pe 
Partizan la Belgrad cu 3—2. Celelal7 
te rezultate: Hajduk Split— Zelez- 
nicear 1—1, Sloboda Tuzla — Dina
mo Zagreb 1—0, Vardar Skoplje — 
O.F.K. Belgrad 2—0, Proleter — Ce- 
lik 1—0, I.C. Zagreb — Vojvodina 
1—0, Velej Mostar — Radnicki Niș 
1—1, Olympia Ljubljana — Boraț 
Banja Luka 2—1. în clasament con
duce Radnicki 
de Celik 18
18 p etc.

Niș cu 21 p, urmată 
p, Dinamo Zagreb

In etapa a 11-a s-au 
următoarele rezultate 1 
Marx-Stadt 
2—1; i 
kau 2—1; Wismut
Berlin 1—1 ; Vorwârts Frankfurt pe 
Oder—Energie Cottbus 1—0 ; Dynamo 
Dresda—Lokomotive

Magdeburg —
Leipzig 1—0; 

F, C. Magdeburg — F. C. Cari 
Zeiss Jena 3—0 ; Chemie Leipzig— 
Hansa Rostock 2—0,

Clasament 1 1. F. C. Magdeburg — 
18 ; 2. F. C. Carl Zeiss Jena — 16 ; 
3. Sachsenring Zwickau — 14p.

ANGLIA : LEEDS ARE 7 PUNCTE 
AVANS

Rezultate înregistrate în etapa a 
17-a a campionatului englez i 
Birmingham—Leicester 3—0 ; Burn
ley—Stoke City 1—0 ; Chelsea—Sout
hampton 4—0 ; Coventry—Sheffield 
United 3—1 ; Derby County—Leeds 
United 0—0 ; Everton—Newcastle
1—1 ; Manchester United—Norwich 

0—0 ; Queens Park Rangers — Liver
pool 2—2 ; Tottenham Hotspur — 
Wolverhampton 1—3; West Ham — 
Arsenal 1—3.

In clasament continuă să condu
că formația Leeds cu 29 de puncte, 
urmată de Newcastle — 22 p șl 
Burnley — 22 p.

Atac la poarta spaniolilor 1 Deusto — portarul echipei Spaniei încearcă să 
salveze șutul expediat cu capul de vest-germanul Culmann (nr. 6). Fază 
din meciul R. F. Germania — Spania 2—0, desfășurat sîmbătă la Stuttgart.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

ȘTIRI, REZULTATE
La Tetuan s-a disputat meciul din

tre Maroc și Zambia, conttnd pen
tru preliminariile campionatului 

(turneul final al 
__  ___laliștii marocani 
victoria cu 2—0 (1—0).

★ 
fotbalist suedez Conny 

care activează la clu-

mondial de fotbal (t 
zonei africane). Fotbi 
au obținut

Iocaș în formația vest-germană. In
ternaționalul suedez ~ va pleca la 
Munchen după meciul de baraj Su
edia—Austria, contînd pentru pre
liminariile campionatului 
care va avea
Kirchen,

mondial,
loc, mîine, la Gelsen

Cunoscutul 
Torstensson,___________  „
bul Aatvidaberg, a semnat un con
tract pe o perioadă de doi ani cu 
echipa Bayern MUnchen. Tortensson, 
în vlrstă de 24 de ani, va juca mij-

★
s-a desfășurat intil- 

dintre selecționatele 
‘ ‘ ‘ “ D.

La Gabrovo 
nirea amicală 
de juniori ale Bulgariei și' R.
Germane. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 0—0.
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