
în drum spre Statele Unite ale Âmericii

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ALGERIA

ALGER 2. — Corespondentul Ager- 
pres, Mircea S. Ionescu, transmite : 
în drum spre Statele Unite ale Ame- 
ricii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
a sosit, duminică după-amiază, în 
capitala Algeriei, unde, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, efectuează 
o vizită de prietenie, la invitația pre
ședintelui Consiliului Revoluției și 
guvernului algerian, Houari Boume
diene.

Avionul prezidențial a aterizat, la 
ora 16,00 (ora locală), pe aeroportul 
internațional Dar El Beida, împodo
bit cu drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii Al
geriene Democratice și Populare. Con
ducătorul partidului și statului nostru; 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu, au fost salu
tați cu căldură, la coborîrea din a- 
vion, de președintele Houari Boume
diene. Cei doi conducători s-au îm
brățișat cordial, 
pitorești costume 
varășului Nicolae

Copii algerieni, în 
naționale, oferă to- 
Ceaușescu și tova-

rășei Elena Ceaușescu mari buchete 
de flori.

Șefului statului român i se pre
zintă onorul de către o gardă mili
tară aliniată pe aeroport. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Houari Boumediene trec apoi în 
revistă garda de onoare. Se intonea
ză imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii Al
geriene Democratice și Populare.

După ceremonia primirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Houari Boumediene și de ceilalți 
conducători algerieni sînt invitați în 
salonul de onoare al aeroportului, 
unde se întrețin într-o atmosferă cor
dială și prietenească.

La solicitarea ziariștilor algerieni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
următoarea

„Aș dori 
a tovarășei

declarație : 
să exprim 
mele și a

bucuria mea, 
colaboratorilor

mei că ne aflăm din nou pe pămîn- 
tul Algeriei prietene, că ne vom în- 
tilni din nou cu tovarășul și priete
nul meu,

Este o vizită de prietenie, în tre
cere spre -
tă relațiile bune care există 
popoarele noastre și dorința de a le 
dezvolta în interesul celor două țări 
și popoare, preocuparea pentru reali
zarea unei păci trainice, drepte, 
in Orientul Mijlociu, care să 
ducă la eliberarea teritoriilor a- 
rabe # ocupate, la soluționarea pro
blemelor poporului palestinian, la 
crearea condițiilor de pace, pentru ca 
toate popoarele să se poată consacra 
dezvoltării lor economico-sociale in
dependente”.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți români, însoțiți de președin
tele Houari Boumediene și de alți 
conducători algerieni, se îndreaptă 
apoi spre reședința rezervată șefu
lui statului român — Palatul Poporu
lui din Alger.

președintele Boumediene.

Statele Unite, dar ea reflec- 
între

Plecarea din București
Duminică la amiază, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat spre Statele 
Unite ale Âmericii, unde' vor face 
o vizită oficială, la invitația pre
ședintelui S.U.A., Richard Nixon, și 
a soției sale Patricia Nixon.

In această vizită, șeful statului 
român este însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Nlculescu-Mizil, Gheorghe Pană,

Gheorghe Rădulescu,
Iile Verdeț,
Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, 
cu, Janos Fazekas, 
mitru Popescu, 
Gheorghe Stoica,
Chivu Stoica, Constantin
Cornel Burtică, Miron Constantines- 
cu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, Ion Pățan. Conducă
torii de partid și de stat au venit 
la aeroport împreună cu soțiile. 
Erau, de asemenea, prezenți membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și pi organiza
țiilor obștești, alte persoane oficiale.

Erau de față Donald Bramante, 
însărcinat cu afaceri a.i. al S.U.A.

Virgil Trofin, 
Maxim Berghianu, 

Lina Ciobanu, 
Emil Drăgănes- 

Petre Lupu, Du- 
Leonte 
Ștefan

Răutu,
Voitec, 

Băbălău,

la București, și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noastră.

Mii de bucureșteni au salutat cu 
multă căldură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, 
bun, deplin succes în 
care va contribui la 
noaștere reciprocă a 
mân și american, la 
borârii, în interesul 
la promovarea politicii de destindere 
în viața internațională, la cauza 
păcii.

Răspunzînd cu prietenie tuturor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au urcat la 
bordul avionului prezidențial în a- 
clamațiile celor prezenți.

La ora 14,00, aeronava a decolat.

Pe . .
i-au urat drum 

această vizită, 
mai buna cu- 
popoarelor ro- 
întărirea cola- 
ambelor țări,

au Început Întrecerile „cupei tineretului
Deși deschiderea festivă a marii competiții de 

masă cu caracter republican „CUPA TINERETULUI” 
(ediția de iarnă) este prevăzută pentru ziua de 9 
decembrie, în numeroase orașe și sate ale patriei 
au fost organizate ieri primele concursuri. Inițiativă 
lăudabilă, doarece în acest fel se dă posibilitatea 
unui număr mult mai mare de tineri și tinere de 
a se număra printre participant!, se verifică poten
țialul organizatoric în vederea viitoarelor între-

DÎMBOVIȚA : Competiția de 
masă a iernii 1973/1974 a început 
astăzi (n.r. ieri) la Tîrgoviște, Mo- 
reni, Pucioasa și în alte localități 
din județ. După datele incomple
te, numărul celor care s-au între
cut duminică depășește 1500 de 
tineri și tinere. La Tîrgoviște. pe 
pîrtia de la Mănăstirea Dealului,

ceri, care vor crește — fără îndoială — în anver
gură. Totodată, acest start timpuriu oferă prilejul 
miilor de concurenți de a efectua utile antrenamen
te pentru a-și putea îmbunătăți pregătirea și. impli
cit, performanțele, făcîndu-și ioc spre fazele supe
rioare ala competiției.

în rîndurile de mai jos publicăm veștile transmise 
de corespondenții noștri despre disputele inaugurate 
ale „Cupei tineretului”.

și bună a per-zăpada abundentă
mis desfășurarea primului concurs 
de schi al sezonului, învingătorii 
au fost P. Costinel, C. Tomescu 
(Metalul), I. Dsdu și I. Sugeac 
(Gr. șc. Petrolul). S-au desfășurat, 
de asemenea, întreceri de săniuțe 
și șah. întregul corp al profesori
lor de educație fizică din oraș a

evidențiindu-se
Chiriță (Liceul

teren”,
Maria
și Gheorghe Beceanu

fost „pe 
în special 
industrial)
(Gr. șc. Petrolul). Noi concursuri 
sînt programate în zilele urmă
toare. (M. AVANU).
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PENULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A LA FOTBAL

ÎN CIUDA CONDIȚIILOR NEFAVORABILE DE JOC 
PARTIDE VIU DISPUTATE, ÎNTRECERI ANTRENANTE

• Universitatea Craiova are 3 puncte avans față de F. C. Constan-REZULTATE TEHNICE

Petrolul - „U" Cluj 0—0
F.C. Constanța — Rapid 4—0 (0—0)
Politehnica Tim. — F.C. Argeș 5—2 (2—1)
Dinamo — Jiul 1—0 (0—0)
Steagul roșu — Sport Club Bacău 3—1 (2—1)
Steaua — Univ. Craiova 1—0 (1—0)
C.F.R. Cluj — U.T.A. 0—1 (0—1)
C.S.M. Reșița — Sportul studențesc 2—0 (0—0)
Politehnica lași — A.S.A. Tg. Mureș 4—1 (2—0)

CLASAMENTUL

VIITOARE

1. UNIV. CRAIOVA 16 10 3 3 32—17 23
2. F.C. CONSTANTA 16 9 2 5 29—16 20
3. STEAUA 16 8 3 5 21—15 19
4. DINAMO 16 8 3 5 22—18 19
5. C.S.M. REȘIȚA 16 6 6 4 25—19 18
6. STEAGUL ROȘU 16 7 3 6 18—13 17
7. POLI. TIMISOARA 16 6 5 5 17—15 17
8. F.C. ARGEȘ 16 7 3 6 25—26 17
9. U.T.A. 16 7 2 7 17—20 16

10. A.S.A. TG. MUREȘ 16 7 2 7 21—30 16
11. JIUL 16 6 3 7 19—16 15
12. „U" CLUJ 16 6 3 7 13—14 15
13. POLITEHNICA IAȘI 16 7 1 8 17—21 15
14. SPORTUL STUDENȚESC 16 6 1 9 21—21 13
15. PETROLUL 16 5 3 8 15—21 13
16. C.F.R. CLUJ 16 5 3 8 18—29 13
17. RAPID 16 4 4 8 14—22 12
18. SPORT CLUB BACĂU 16 4 2 10 18—29 10

ETAPA

A.S.A. TG. MUREȘ
UNIV. CRAIOVA
SPORTUL STUDENȚESC 
RAPID
JIUL
U.T.A.
SPORT CLUB BACĂU 

CLUJ 
ARGEȘ

GOLGETERII

„U" 
F.C.

14 
— 3

ța • U.T.A. iși confirmă revenirea, obținînd singura victorie în 
deplasare a etapei • „U“ Cluj a smuls un punct la Ploiești • Rapid 
„asediat44 la Constanța: raport de cornere 28-0 pentru gazde!

— C.S.M. REȘIȚA
— PETROLUL
— STEAGUL ROȘU
— POLITEHNICA IAȘI
— C.F.R. CLUJ
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
— STEAUA
— F.C. CONSTANȚA
— DINAMO

GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj) 
din 11 m.
GOLURI : Bălan (Univ. Cra-

BACĂU: 
tocmit de 
organizare a „Cupei xuiacuim , 
duminică s-a dat startul în aceas
tă competiție. După o scurtă festi
vitate, studenții Institutului peda
gogic au trecut în fața meselor de 
șah și de tenis. Primele concursuri 
de ping-pong s-au desfășurat la aso
ciațiile sportive Voința, Letea, Au
rora. Viitorul, Victoria și Drum 
Nou. în zilele următoare, orașul 
va beneficia de 4 patinoare natu
rale la Liceul nr. 1, Stadionul „23 
August”, Letea și Ștrandul Tinere
tului. (Hie IANCU).

Conform planului în-
Comisia județeană de 

Tineretului'

13
iova).

11 GOLURI : Nestorovică (C-S.M. 
Reșița) — 1 din 11 m.

10 GOLURI :
Constanța).

Mărculescu (F.C.

D. Georgescu (Di
ll m. I. Constantin

9 GOLURI : 
namo) — 1 din 
(Sportul studențesc) — 2 din 11 m.

8 GOLURI : Năstase (Steaua), 
Mureșan (A.S.A. Tg. Mureș) — 1 
din 11 m, Dobrin (F.C. Argeș) — 2 
din 11 m.

7 GOLURI : Neagu (Rapid), Mul- 
țeseu (Jiul), Caraman (F.C. Con
stanța), Bungău (Politehnica Timi
șoara) — 1 din 11 m.

Tureanu, deși nu a fost la fel de bun ca în meciul precedent, 
dovedit, totuși, periculos și în jocul de ieri.

s-a

După un meci echilibrat de hochei

ROMĂNIAAÎNVWSDINNOUBULCABIA:
6-5 (0-0,

Aseară, pe patinoarul artificial 
23 August din Capitală, a avut 
loc revanșa întîlnirii dintre echi
pele reprezentative de hochei pe 
gheață ale României și Bulgariei.

Ambiționați de înfrîngerea sufe
rită cu o zi înainte (0—4), oas
peții au abordat partida cu mai 
multă hotărîre, fiind deciși în 
apărare și inițiind contraatacuri 
periculoase. Și dacă nu au înscris 
în prima repriză, aceasta s-a dato
rat cîtorva intervenții _ in extre
mis ale portarului Dumitraș.

în acea de-a doua treime a me
ciului, raportul de forțe devine 
evident în favoarea sportivilor 
bulgari, care reușesc să deschidă 
scorul la capătul unei faze lucra
te. Și în timp ce hocheîștii oas
peți acționau mai curat, cu pase 
precise, jucătorii noștri — benefi
ciari în această perioadă și de un 
avantaj supranumeric pe gheața

BOXERII CONSTĂNȚENI 
ÎNVINGĂTORI ÎN R.F.G.

MUNCHEN, 2 (prin telex). — în 
cursul turneului pe care îl întreprin
de în R.F.G., selecționata de box a 
clubului Farul Constanța a învins 
echipa B.C. Straubing cu 19—3 și for
mația divizionară Bavaria Rosenheim 
cu 11—7. Miercuri, boxerii constăn- 
țeni vor evolua în Danemarca. Apoi, 
pe drumul de întoarcere, ei vor mai 
boxa la Hanovra și Kaltenkirchen 
(R.F.G.), precum și la Berlin și Mag
deburg (R.D.G.),

1-3, 5-2)
— nu se găsesc între ei, iar linia 
Costea — Tureanu — Axinte (cel de 
al doilea îndeosebi) ratează oca
zii clare de gol.

Se pare că pauza a fost un bun 
sfetnic pentru jucătorii noștri, de
oarece în ultima parte, echipa Ro
mâniei apare mai proaspătă, ho- 
cheiștii se mobilizează la maxi
mum, asaltînd poarta adversă. An
trenorii .lasă pe gheață mai mult 
pe jucătorii experimentați, aceștia 
conlucrează la adevărata lor va
loare și, în consecință, finalizează, 
rînd pe rînd, acțiunile ofensive 
cele mai bine concepute, obținînd 
o victorie mai muncită decît în 
prima confruntare. Este adevărat 
că, de data aceasta, hocheîștii bul
gari au jucat mai bine, au dorit 
mult să înregistreze, un rezultat 
onorabil și împreună cu jucătorii 
noștri au oferit publicului o par
tidă viu disputată, presărată cu 
faze spectaculoase, care au alter
nat de la o poartă la alta. Jucă
torii ambelor echipe și-au disputat 
întîietatea în limitele sportivității, 
dictîndu-se în acest meci doar șase 
minute de penalizare, din cauza 
unor inerente ciocniri în focul 
luptei. Scor final: 6—5 (0—0, 1—3, 
5—2) pentru selecționata României.

Au marcat: Gheorghiu (min. 23 
și 45), Pană (min. 43), Gh. Huța- 
nu (min. 44), Varga (min. 53), Cos
tea (min. 55) pentru învingători, 
respectiv E. Mihailov (min. 23), 
Dancev (min. 26), I. Bîcivarov 
(min. 34 și 56) și M. Bîcivarov 
(min. 60).

A condus cuplul de arbitri Mi
hai Prcsneanu — Constantin Ște- 
fănescu._

TIMIȘ : în ciuda faptului că ter
mometrele arătau un ger de minus 
14 grade, la patinoarul artificial

6 GOLURI : M. Sandu 
studențesc), Dembrovschi 
Club Bacău), Broșovschi 
Radu (F.C. Argeș), Naghi
Tg. Mureș), Oblemenco (Univ. Cra
iova) — 1 din llm.

(Sportul 
(Sport 

(U.T.A.), 
(A.S.A.

(Continuare în pag. a 2-a)

Manta, tntlns 
maximum, 
tut apăra 
magistrală 
de Dumitru 
26 m: 
pentru 
final.

la 
n-a pu- 
lovitura 
reușită 
de la

min. 12, 1—0 
Steaua, scor

Foto :
Dragoș NEAGU

CU UN SUT-BOMBA, DUMITRU5 7
A ADUS ECHIPEI SALE 0 VICTORIE PREȚIOASĂ

y
Iarna a venit, stadioanele s-au al

bit și ele, terenurile au înghețat insă 
au fest deszăpezite. Campionatul de 
fotbal trăiește ultimele etape, mii de 
spectatori credincioși fotbalului s-au 
încumetat să tremure în tribune iar 
fotbaliștilor, care înfruntă orice vici

situdini ale vremii, sîntem tentați să 
le mai iertăm din păcatele primăverii 
și toamnei, păcate de joc sau de ati
tudine.

M

A fost frig și ne-a fost teamă că 
Steaua și Universitatea Craiova ne 
va oferi doar o luptă oarbă, pentru 
ea lidera campionatului și una dintre 
echipele urmăritoare cele mai pericu
loase să ne dezmintă și să ne ofere 
un joc de bun nivel, în pofida te
renului înghețat și alunecos, un joc 
disputat pină în ultimul minut, un 
joc corect, un joc demn de două 
echipe fruntașe ale fotbalului nostru. 
Ne-a mai fost teamă că descomple- 
tarea ambelor echipe, și in primul 
rînd a Universității Craiova, va dău
na spectacolului. Și n-a fost așa. Din 
păcate, nici Oblemenco nu a putut 
juca deoarece vineri la București s-a 
reaccidentat dar absența centrului 
inaintaș craiovean din formație a fost 
compensată de cvasiabsența de pe 
teren a vîrfului de atac stelist Năs- 
tase, astfel că am văzut două echipe 
capabile să desfășoare un joc remar
cabil și fără capete de afiș ca Iordă- 
ncscu, Oblemenco, Bălan sau Tătaru.

Stadion „23 August"; teren alurA- 
cos; timp friguros; spectatori apro
ximativ 9 000. A marcat : DUMITRU 
(min. 12). Raport de cornere : 10—8. 
Raportul șuturilor la poartă : 14—16 
(pe spațiul porții : 5—5).

STEAUA : Iordache — SATMA-
REANU, Clugarin, Sameș, NAE IO- 
NESCU — Dumltriu IV, DUMITRU — 
PANTEA, Răducanu, Năstase, Ion 
Ion (min. 75 : Doru Nicolae).

Lotul dinamoviștilor bucureșteni după frumoasa lor victorie în divizia A de judo Foto: Paul ROMOȘAN

Aurel NEAGU

UNIVERSITATEA : Manta —
CHIVU, Bădin, BOC, Berneanu — 
STRIMBEANU, Deselnlcu, BĂLĂCI 
— Țarălungă, Ștefănescu (min. 60 
Ivan), Marcu.

A arbitrat ; OTTO ANDERCO (Satu 
Mare) *****, ajutat la linie de 
M. Rotaru (Iași) șl T. Rus (Tg. Mu
reș).

Cartonașe galbene : Deselnlcu.
Trofeul Petschovschl : 7.
La tlneret-rezerve s 2—0 (1—0).

(Continuare în pag. a 3-a)

IN CAMPIONATUL DE RUGBY

STEAUA ȘI GRIVIȚA ROȘIE
ÎNVINGĂTOARE IERI IN DEPLASARE

REZULTATE TEHNICE (etapa a 
VIII-a) ; Dinamo — Știința Petro
șani 4—4 (4—4); Sportul studențesc
— Vulcan 18—0 (10—0): Gloria — 
Chimia Năvodari 6—0 (3—0); Agrono
mia Cluj — Steaua 0—7 (0—0) ; Fa
rul Constanța — Poli. Iași 44—0 
(24—0); Rulmentul Birlad — Univer
sitatea Timișoara 6—G (3—0); C.S.M. 
Sibiu — Grivlța roșie 3—7 (0—4).

REZULTATE TEHNICE : Școala.
sportivă Unirea Iași — Universitatea 
Craiova 4—1, Constructorul Miercurea 
Ciuc — Universitatea București 4—1, 
I.E.F.S. — Unirea Arad 5—0, Univer
sitatea Cluj — A.S.A. Tg. Mureș 4—1, 
Dinamo Brașov — Rapid București 
3—2 și Dinamo București — Politeh
nica București 3—2.

întrecerile diviziei A de judo au 
luat sfîrșit ieri la prînz cînd în sala 
Floreasca din Capitală, s-au desfă
șurat, partidele ultimei etape. Echipa 
campioană a ediției din acest an — 
Dinamo București — își asigurase 
succesul încă din etapa anterioară a 
competiției, cind s-a distanțat de 
principalele-i adversare la două punc
te și deci nu mai putea pierde titlul. 
Cu toate acestea partidele de ieri, 
chiar și aceea susținută de formația 
dinațoviștilor bucureșteni, au fost 
deosebit de aprig disputate. Dar, iată 
cîteva amănunte de la aceste confrun
tări.

Mai întîi, pe cele două saltele de 
concurs au fost programate partidele 
Șc. sp. Unirea Iași — Universitatea 
Craiova și Universitatea București — 
Constructorul Miercurea Ciuc. în pri
ma partidă echipa ieșeană lupta pen
tru evitarea retrogradării, iar în cea 
de a doua formațiile opuse erau an

gajate într-un meci decisiv : Univer
sitatea avea șanse să ocupe un loc 
fruntaș, iar Constructorul să scape 
eventual de retrogradare. Tinerii con- 
curenți de la Unirea Iași au încheiat 
repede conturile cu adversarii lor de 
la Universitatea Craiova : Adrian 
Hazincop (cat. semimijlocie), Toma 
Mihalache (cat. mijlocie), loan Țur- 
canu (cat. semigrea) și Constantin Go- 
lăescu (cat. grea) au repurtat vic
torii prin ippon (înainte de limită). 
Astfel formația din Iași și-a asigurat 
locul în divizie. O mare surpriză a 
furnizat echipa din Miercurea Ciuc, 
învingătoare la scor : 4—1. Favorita 
acestei întîlniri era Universitatea 
București dar, în ajunul etapei, titu
larul de la semigrea, multiplul cam
pion republican, Dumitru Alexandru, 
s-a accidentat, avînd duminică di
mineața piciorul sting în ghips. An
trenorul M. Brăileanu i-a înscris pe 
anii dintre sportivii săi la categorii 
superioare de greutate și aceștia, fără 
excepție, au fost' întrecuți clar. Tn 
urma acestei înfrîngeri formația bucu- 
reșteană s-a clasat pe locul 6. Deși 
a ieșit victorioasă, Constructorul Micr-

Costin CHIRAC

(Continuate in pag aia)

ÎNDERBYUL CAMPIONATULUI DE ȘAH 

GHEORGHIU ÎNVINGE PE CIOCÂL TEA
Partida centrală a rundei 16-a 

(și a întregului campionat națio
nal, de altfel) a constituit-o întîl- 
nirea dintre principalii rivali la 
titlu. Florin Gheorghiu și Victor 
Ciocâlteâ. într-o deschidere sicilia
na, albul (Ciocâlteâ) a căutat să 
simplifice poziția, deoarece remi
za i-ar fi convenit de minune li
derului clasamentului. Dar, în seria 
de schimburi care a urmat, el a 
comis o inexactitate și i-a permis 
lui Gheorghiu să cîștige un pion. 
Marele maestru a realizat cu o teh
nică ireproșabilă acest avantaj, cîș- 
tigînd la mutarea 35-a.

După seria foarte bună (5 punc
te din 7 partide) care l-a adus în

tre fruntașii clasamentului, Șubă a 
jucat neinspirat și puțin neglijent 
contra lui Vaisman. Ieșeanul a cîș- 
tigat o calitate și a obținut vic
toria printr-un atac decisiv Ia rege.

In celelalte partide încheiate ale 
seriei Ghizdavu l-a învins pe Ro- 
tariu, iar Stanciu a remizat cu Mir 
titelu.

în clasament continuă să condu
că Ciocâlteâ cu 101/, p., urmat de 
Gheorghiu cu 10 p. și o partidă 
întreruptă la Rădulescu (final de 
turnuri și dame cu un ușor avan
taj), Șubă 10 p. etc.

Astăzi dimineață, de la ora 9, 
se reiau partidele neterminate; după 
amiază are loc runda a 17ra.

Iarna s-a așternut în întreaga 
țară, dar, campionatul de rugby își 
continuă cursa-maraton, nepăsător, 
parcă, față de toate intemperiile, 
ivite, în acest an, mai devreme de
cît le așteptam...

• în Capitală, partida cea mai 
atractivă se anunța a fi aceea din
tre Dinamo și Știința Petroșani. Și 
situația de la fața locului a con
firmat așteptările, fiindu-ne dat să 
asistăm la un joc deosebit de dis
putat și de un nivel tehnic mai 
mult decît satisfăcător, ținînd sea
ma de dificultățile pe care le ri
dica un teren deosebit de greu 
(Vulcan). Partida s-a terminat la 
egalitate (4—4) și rezultatul poate 
fi socotit echitabil, el răsplătind 
eforturile din apărare ale rugbyș- 
tilor din Valea Jiului, care în re
priza secundă, mai ales, s-au apă
rat cu multă dăruire și vigoare 
pentru a păstra un rezultat con
semnat încă înainte de pauză. De
sigur, dinamoviștii s-ar putea con
sidera învingătorii morali ai aces
tei întîlniri, pe care au dominat-o 
copios, îndeosebi în partea a doua, 
dar rugbyul se joacă, în definitiv, 
pe puncte înscrise și nu doar pe... 
bune intenții. La început se părea 
că Dinamo, cu o formulă de echi
pă destul de bună, mai ales pe 
liniile dinapoi, se va impune, cu 
atît mai mult cu cît a și deschis

D. CALL1MACHI 
G. RAEȚCHI

(Continuare în pag a 2 a)



f

Nr. 7613

Miero-reporta] de sezon S-a încheiat divizia A de scrimă

PROMENADĂ DUMINICALĂ BUCUREȘTEANĂ
9

upă „repriza" de ger sec și vînt 
tăios, 
sirea
iată că începutul lui decem- 

l brie ne-a

cu care și-a anunțat so- 
„bătrîna doamnă" Iarna,

\ u..e ne-a desfătat cu o duminică 
I superbă, însorită, îmbietoare. Poate 
| că i s-a făcut milă de bieții fotba- 
, liști, aduși de campionatul lor lung 
în decoruri cu troiene, poate — mai

1 degrabă — să se fi gîndit la copiii 
care jinduiau după derdeluș și oglinzi 
de gheață.

Ieri dimineață a fost animație mare 
în locurile de agrement ale Capitalei, 
pe care am încercat să 
tr-o călătorie grăbită 
poposi în cît mai multe 
reștene.

față de colegii noștri de la 
Avem 
a ne 
fitînd 
să le 
ces".

munte, 
posibilități mult mai mici de 

pregăti. Anul acesta, însă, pro- 
de iarna timpurie, vom căuta 
ținem piept eu mal mult suc-

★
inima cartierului Balta Albă,

le vizităm în
spre a putea 
cartiere bucu-

★
...Parcul „23 August". Larmă. Po

mii își scutură promoroaca, precum 
un polen alb, pe căciulile zecilor de 
copii care coboară cu săniile pe pîr- 
tiile line, dar destul de lungi, bătă
torite aici. „Țincii", veghiați de pă
rinți, își au pantele lor, mai laterale 
și mai ferite, cei mai mari „atacă" 
aleea principală, care îngăduie o alu- 

! necare de aproape 100 de metri. De
sigur, nu-i ca pe drumul ce coboară 
de la Cota 1400 spre Sinaia (loc tra
dițional al întrecerilor finale de să
niuțe) dar, oricum, pentru un prim 
antrenament, estd bună

★
în Parcul Tineretului, 

Cociocului, condițiile se 
acelea de concurs. Viitorii partici- 
panți la întrecerile din cadrul „Cupei 
tineretului" (cu aere de... mini-bo- 
beri) își verifică săniile, încearcă să 
ia viraje, se acomodează cu atmo
sfera de competiție. în zilele urmă
toare toți cei dornici să-și măsoare 
forțele în prima etapă a „Cupei" vor 
fi chemați la start. Ț‘ 
foarte mulți. Un puști, echipat 
de munți, cu hanorac, pantaloni 
schi și bocanci ușori, ne spune :

„Noi, bucureștenii, sîntem evident 
handicapați în intrecerile de săniuțe

în _ ,
Parcul I.O.R., este un loc mult so
licitat de iubitorii agrementului în 
aer liber. Primăvara, vara și toamna 
s-au desfășurat aici nenumărate cro
suri. dintre care acela denumit „Titan 
— ’73“ a rămas memorabil prin suc
cesul înregistrat. Iarna, terenul variat 
oferă excelente condiții săniușului.

N-a fost nevoie de... mobilizare. 
Imediat după micul dejun, șiruri de 
copii se îndreptau, cu săniuțele, în- 
tr-acolo. Pînă spre ora prînzului po- 
vîrnișurile n-au cunoscut liniștea. O 
scurtă pauză de masă și animația a

reinceput. Abia seara, după căderea 
amurgului, cel mai tînăr parc al 
Bucureștiului a putut să se pregă
tească de culcare...

★
Duminica sportivă bucureșteană a 

fost, după cum se vede, bogată. Ne 
gîndim, totuși, că agrementul mici
lor cetățeni al Capitalei nu trebuie 
lăsat la voia întîmplării, la discreția 
inițiativelor spontane (care nu 
sesc). Ieri, intervenția organelor 
organizațiilor sportive nu s-a

lip-
Și 

prea 
făcut simțită. Deși există un Club 
sportiv al Municipiului București 
s-a remarcat în această vară 
cîteva inițiative demne de toată 
da în activitatea de masă.

Să fi... înghețat entuziasmul la 
mul ger ?

care 
prin 
lau-

pri-

Valeriu CHIOSE

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE „CUPEI TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

și aceasta.

pe dealul 
apropie de

Și sint mulți, 
ca 
de

STEAUA - DE 4 X

din Timișoara dimineața a 
foarte animată. Aproape 1 000 
tineri și tinere au luat parte 
concursul de viteză desfășurat 
cadrul „Cupei Tineretului". 
ARCAN).

fost 
de 
la 
în 

(P.

SIBIU ; Deschiderea ediției 
iarnă a „Cupei tireretului" a 
loc duminică pe noul patinoar 
ficial al orașului. Cu acest 
s-a desfășurat o atractivă demon
strație de patinaj artistic la care 
Și-au dat concursul Anastasia Bu
lele. Ion Mireea, Rodica Dîdă, Mi- 
haela Paraschiv. Camelia Picu, Emi
lia Czibulea, Mariana Chițu, Bogdan 
Crutti ș.a. cu un furmos program 
de exerciții libere. Apoi, tinerii si-

de 
avut 
arti- 

prilej

,,*■**> *■* I llltltU I UUUI

bieni s-au întrecut într-un concurs 
de viteză. (I. IONESCU).

GALAȚI : în sala „Dunărea" 
localitate a avut loc duminică 
frumoasă reuniune de lupte, 
cadrul primei etape a „Cupei 
neretului". Au participat tineri 
comunele Independența, Liești, 
vadinești, Tîrgu Bujor și 
Sala de atletism, recent dată în fo
losință, a găzduit un concurs atle
tic popular la startul căruia s-au a- 
liniat peste 120 de elevi din școlile 
generale ale orașului. în sfîrșit. pe 
alte două baze sportive ale orașului 
s-au desfășurat întreceri de tenis 
de masă și haltere. (T. SIRIOPOL).

din 
o 

din 
ti- 
din 
Co- 

Grivita.

în sălile de sub tribuna principa
lă a Stadionului Republicii, s-a în
cheiat — duminică — o nouă edi
ție a campionatului diviziei A de 
scrimă în care echipele clubului 
Steaua au urcat, ca și anul trecut, 
una după alta, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului. Avînd în ve
dere valorile individuale de care 
dispune acest club, nici nu s-a 
țJtis problema campionilor la cele 
patru arme chiar dacă, la sabie 
ca și la spadă, formațiile sale au 
cunoscut totuși gustul înfringerii.

Spuneam, în cronica noastră pre
cedentă, că problema ultimului loc 
în proba de floretă-fete a dominat , 
ultimul episod al campionatului. 
Cu toate că Medicina Tg. Mureș 
a obținut o victorie extrem de pre
țioasă, sîmbătă seara, în fața 4-ului 
de lă I.E.F.S. (principalul merit 
revenind Sofiei Orban care a cîș- 
tigât toate asalturile), echipa ce 
urma să retrogradeze nu a putut 
fi cunoscută decît în ultimele me
ciuri ale campionatului în care 
erau implicate atît floretistele din 
Tg. Mureș cît și cele din Satu 
Mare. Dar, în ultima lor evoluție, 
sătmărencele au pierdut categoric 
în fata I.E.F.S.-ului (3—13), în timp 
ce Medicina a mai cules o victo
rie, asupra Viitorului (9—7), de 
data aceasta contribuția Suzanei 
Szaplonczay (4v) fiind decisivă.

De reținut, de asemenea, „fini
șul" cu totul lăudabil a două ti
nere echipe : cea a floietiștilor de 
la Politehnica Timișoara care, în

această etapă, nu au pierdut decît 
meciul cu Steaua și cea de sabie 
a Tractorului Brașov care a ter
minat campionatul

REZULTATE. — 
MININ : Steaua cu 
9—7, cu Progresul 
sul — Medicina Tg. Mureș 9—7. 
CLASAMENT : 1. STEAUA 40 p ; 
2. Progresul 26 p ; 3. IEFS 24 p ; 4. 
Viitorul 14 p ; 5. Medicina Tg. Mu
reș 10 p; 6. C.S. Satu Mare 6 p 
FLORETĂ MASCULIN: Steaua cu 
Politehnica Iași 11—5, cu C.S. Satu 
Mare 12—4 ; Politehnica Timișoara 
cu IEFS 9—7, cu Progresul 12—4 ; 
CLASAMENT : 1. STEAUA .40 p ;
2. IEFS 26 p : 3. Politehnica Timi
șoara 
Mare 
14 p; 
BIE : 
Cluj 
Iași 9—7. CLASAMENT : 1. STEA
UA 38 p ; 2. Politehnica Iași 30 p ;
3. Tractorul Brașov 20 p (152 a.c.) :
4. IEFS 20 p (146 a.c.) : 5. CSM
Cluj 12 p • 6. C.S. Satu Mare 0 p. 
SPADĂ : Steaua — Medicina
11—5 ; CSM Cluj cu Electroputere 
9—7, cu C.S. Satu Mare 11—4 ; 
CLASAMENT : 1. STEAUA 38 p ; 
2. Medicina Tg. Mureș 30 p ; 3. 
CSM Cluj 14 p ; 4. Electroputere 
Craiova 12 p ; 5. C.S. Satu Mare 
12 p ; 6. CI. sportiv Școlar 4 p (re
tras).

pe locul III. 
FLORETĂ FE- 
C.S. Satu Mare
11—5 ; Progre-

18 p (157 a.c.) ; 4 C.S. Satu 
18 p (154 a.c.) ; 5 Progresul 
6. Politehnica Iași 4 p. SA- 
Politehnica Jași — C.S.M.

12—4, Steaua — Politehnica

Sebastian BONIFACIU

0 VERIFICARE REUȘITĂ A TINERILOR PUGILISTI
Acei dintre iubitorii boxului, care 

nu au fost prezenți sîmbătă seara 
la gala lotului de tineret au ce 
regreta. Tinerii pugiliști, care au 
evoluat pe ringul din sala Dinamo, 
au oferit celor prezenți dispute ex
trem de interesante, atractive și
— unele — chiar pline de nepre
văzut. Antrenorii lotului Teodor Ni- 
culescu și Constantin Ciucă care be
neficiază și de ajutorul competent 
al medicului Ionel Scarlat, au tre
cut în revistă pe cei ce candidează 
la un loc în echipa reprezentativă 
de tineret, pentru dubla confrun
tare cu echipa similară a R.D.G.

Dintre meciurile vizionate meri
tă a fi amintite cele- dintre Paul 
Dragii—Rușit Turan, Ion Gavrilă
— Mihai Conciu. Constantin Buz
dugeanu — Jenei Vancea, Florian 
Ghiță — Titi Tudor, Vergii Sîrbu
— Adrian Turcitu, Mireea Simon
— Constantin Văran.

„Semimuștele" Paul Dragu și 
Rușit Turan au furnizat o partidă 
de zile mari, în care ambii sportivi 
•— vechi rivali la șefia categoriei
— au făcut o mare risipă de ener
gie și cunoștințe tehnice pentru a-și 
adjudeca verdictul. Mai complet, 
dar și mai puternic, Dragu a de
monstrat că rămîne o piesă de bază 
în angrenajul echipei pe care o

— judecători să 
verdict de ega- 
cu realitatea din 
hotărît ca învin-

conduce Teodor Niculescu. Ion Ga
vrilă (remarcat pentru prima dată 
la Galați) a fost întrecut la puncte 
de Mihai Conciu (un tînăr din Pia
tra Neamț), care cu acest prilej 
a intrat în vederile selecționerilor. 
„Cocoșii" Constantin Buzdugeanu 
și Jenei Vancea au făcut o frumoa
să propagandă nobilei arte. Ei s-au 
luptat fără menajamente, cu fru
moase procedee tehnico-tactice. 
Cînd toți ce au urmărit cu vădit 
interes această confruntare se aș
teptau ca arbitrii 
consfințească un 
litate — conform 
ring — aceștia au
gător pe Buzdugeanu și aceasta a 
fost o nedreptate pertru Vancea, 
care a fost egal cu adversarul său. 
Deci, la această categorie antrenorii 
stau liniștiți. IATĂ CELELALTE RE
ZULTATE : cat. pană: Florian 
Ghiță b.p. Titi Tudor, cat. semi- 
ușoară : Vergii Sîrbu b.p. Adrian 
TUncitu, cat. semimijlocie : Damian 
Cimpoiesu b.p. Nicolae Nichitov, 
cat. mijlocie mică : Vasile Didea 
b.ab. 2 Constantin Florea, cat. mij
locie : Ănghel Papuc b.ab. 2 Flo
rin Bostan, Nicolae Chipirog b.ab. 
2. Dorin Bubă, cat. semigrea : Mir
cea Simon b.p. Constantin Văran.

Paul IOVAN

au talonatStudenții balonul, care „curge" spre linia lor de treisferturi... Fază din partida Dinamo ■— Știința 
Petroșani.

STEAUA Șl GRIVIȚA ROȘIE ÎNVINGĂTOARE
(Urmare din pap l)

scorul prin Ioniță (min. 27), la ca
pătul unei acțiuni colective a li
niei de trei-sferturi, Nica ratînd 
copilărește transformarea încercă-

Io divizia A de dei ETAPĂ DOMINATĂ DE ECHIPELE OASPETE

(la feminin) Șl DE GAZDE (la masculin)
Sîmbălă și duminică, au fost progra

mate partidele etapei a VIII-a din ca- 
drifl Diviziei A de volei. Merită a fi 
consemnate victoriile in deplasare ale 
formațiilor feminine i.E.F.S. București 
(care a dispus surprinzător de Penici
lina la lași). Farul Constanța, C.S.M. 
Sibiu și Dinamo. In campionatul mas
culin s-au înregistrat rezultate normale.

nea favorizează de această dată pe oas
pete, care se impun apoi clar în setul 
decisiv. Remarcate ; Rodica Cilibiu și 
Renata Stelescu (I.E.F.S.), Carolina Bă
tură (Penicilina). D. DIACONESCU-CO- 
resp. juidețean.

— C.S.M. 
victoria 

de o de- 
finalul 

Remar- 
Otincelescu 

Vasia

/n Divizia B
........................... I li

O ETAPĂ AGITATĂ
SERIA I ------ ------

Metalul Plopeni — Ceahlăul P, 
Neamț 2—0 (2—0). Joc frumos, la 
care ambele echipe și-au adus, în 
mod egal, contribuția. Localnicii 
au început „tare" și în min. 7 au 
condus cu 2—0, ca urmare a golu
rilor înscrise de Alexe (min. 3 
din 11 m și min. 7). în continu
are, Ceahlăul a echilibrat doar jo
cul. Partida s-a disputat sîmbătă. 
A arbitrat foarte bine N. Mogo- 
roașe — Craiova.

F.C. Galați — Celuloza Călăriși 
4—1 (3—0). Pesta 8000 de specta
tori au asistat la o evoluție foarte 
bună a gălățenilor. Autorii goluri
lor: Ionică (min. 10, 40, 75), Straț 
II (min. 31), respectiv Costea (min. 
57). A condus satisfăcător A. Pilo- 
sian — Constanța (T. Siriopol, 
coresp. județean).

C.F.R. Pașcani — Constructorul 
Galati 2—1 (2—1). Feroviarii au 
jucat mai bine în prima repriză. 
Au marcat: Drăgan (min. 9), Bunea 
(min. 35), respectiv Crîșmaru 
(min. 37). A arbitrat bine C. Ghiță 
— Brașov. (C. Enea, coresp.)

Progresul Brăila — C.S.U. Galați
1— 2 (1—1). Joc de factură tehnică 
scăzută. Gălățenii au folosit cu 
succes arma contraatacului. Auto
rii golurilor: Iuga (min. 34), res
pectiv Ene (min. 45), Marinescu 
(min. 54). în min. 60 Ionescu (Pro
gresul) a ratat un 11 m. Foarte 
bun arbitrajul lui A. Miinich — 
București. (D. Cristache, coresp.)

Viitorul Vaslui — Metalul Mija
2— 1 (0—0). Localnicii au jucat mai 
ofensiv, au șutat de mai multe ori 
Ia poartă. Au înscris: Bruchenthal 
(min. 51 și 84 din 11 m), respectiv 
Conea (min. 66). A condus foarte 
bine V. Toma — București. (M. 
Moga, coresp.)

Victoria Roman — Știința Bacău 
1—2 (0—2). Studenții au dominat 
în prima parte și au marcat prin 
Cernat (min. 8 și 15). După pauză 
gazdele și-au revenit dar n-au 
reușit decît să reducă 'din handi-

SERIA a Il-a -----

cap prin Capotă (min. 75). A ar
bitrat excelent C. Dinulescu — 
București. (G. Groapă, coresp.)

Gloria Buzău — Caraimanul 
Bușteni 3—0 (2—0). Joc frumos. 
Gazdele au dominat mai mult, în
scriind trei goluri prin Toma (min. 
12) și Nedelcu (min. 22, 82). A 
condus excelent C. Niculescu — 
București. (D. Soare, coresp.)

Oțelul Galați — C.S.M. Suceava 
0—2 (0—0). După aspectul jocului, 
gălățenii ar fi meritat un rezultat 
de egalitate. Au marcat: Gălățea- 
nu (min. 67) și Enache (min. 87). 
Corect arbitrajul lui St. Lazăr — 
București. (Gh. Arsenie, coresp.)

Petrolul Moinești — Delta Tul- 
cea 1—1 (1—0). Meciul s-a dispu
tat la Roznov, deoarece terenul Pe
trolului a fost suspendat pentru o 
etapă. Autorii golurilor: Lascăr 
(min. 16) pentru Petrolul, Florea 
(min. .61) pentru Delta. A arbitrat 
bine Tr. Moarcăș — Brașov. (P. 
Harabagiu, coresp.)

ETAPA VIITOARE (9 decembrie) f 
știința Bacău — C.F.R. Pașcani, Me
talul Mija — Oțelul Galați, Celuloza 
Călărași — Victoria Roman, Ceahlăul 
P. Neamț — Progresul Brăila, Con
structorul Galați — Gloria Buzău, 
C.S.M. Suceava — Metalul Plopeni, 
Delta Tulcea — F. C. Galați, C.S.U. 
Galați — Viitorul Vaslui, Caraima
nul Bușteni — Petrolul Moinești.

1. GLORIA Buzău 16 11 2 3 32—11 24
2. u.sTm. suceava 11 1 4 ZS—14 Z3

3. Știința Bacău 16 9 3 4 27—21 21
4. Metalul Plopeni 16 9 2 5 28—14 20
5. F.C. Galați 16 8 3 5 18—13 19
6. Delta Tulcea 16 6 4 6 17—15 16
7. C.S.U. Galați 16 7 2 7 21—20 16
8. Metalul Mija 16 7 2 7 16—16 16
9. Viitorul Vaslui 16 5 6 5 13—22 16

10. C.F.R, Pașcani 16 4 7 5 14—16 15
11. Constr. Galați 16 6 2 8 19—20 14
12. Ceahlăul P. N. 16 6 2 8 15—16 14
13. Caraimanul Bușteni 16 6 2 8 19—25 14
14. Progresul Brăila 16 5 3 8 17—15 13
15. Petrolul Moinești 16 4 5 7 13—22 13
16. Celuloza Călărași 16 5 3 8 15—26 13
17. Oțeluf Galați 16 5 2 9 18—30 12
18. Victoria Roman 16 3 3 10 9-23 9

FEMININ
PENICILINA IAȘI — I.E.F.S. (2—3). 

Un joc de mare luptă care a durat două 
ore și 20 de minute. Gazdele au pierdut 
datorită greșelilor, nestăpînirii nervilor 
și lipsei de mobilizare. Studentele au 
opus un blocaj bine organizat, dere- 
glind ofensiva localnicelor. De remarcat 
că în setul doi, după ce Penicilina a 
condus cu 11—4 și a lost egalată la 12. 
o greșeală de arbitraj in final a făcut 
ca setul să revină ieșencelor. In setul 
al patrulea, arbitrul brașovean A. Voi-

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — FA
RUL CONSTANȚA (1—3). Meci de nivel 
tehnic scăzut. Gazdele au evoluat fără 
ambiție, pierzînd în final seturile 2 și 
4. în care au condus uneori la diferență. 
Farul a avut un blocaj perfect. ........ ..
V. Ranghel (Ploiești) și Gr. 
(București). C. CREȚU-coresp.

„U“ CLUJ — DINAMO (0—3). 
formații s-au întrecut în greșeli. Suc
cesul bucureștencelor se datorează cî- 
torva sclipiri în atac, însă studentele 
au evoluat penibil, neopunînd decît o 
firavă rezistență. Arbitri : L. Ciulea (Tg. 
Mureș) și O. Drăgan (Timișoara). I. 
POCOL-coresp.

REZULTATE TEHNICE Șl CLASAMENTE ...............

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
SIBIU (2—3). Deși meritată, 
oaspetelor a fost facilitată și 
cizie eronată a arbitrilor în 
setului 4, la scorul de 14—14. 
cări ; L. Grigorescu, A. 
(Universitatea). M. Milea și M. 
(C.S.M.). Arbitri : I. Covaci (București), 
S. Popescu (Constanța). ȘT. GURGUI- 
coreșp. județean.

Arbitri: 
Nedelcu

Ambele

MASCULIN
BACĂU — I.E.F.S. (3—1). 
partida nu a fost de un 
totuși a plăcut spectato- 
disputate au fost seturile 

3. în care gazdele s-au văzut ega- 
în finaluri după ce au avut avan- 
de 9 șl respectiv 5 puncte. Resur- 
superioare ale băcăuanilor au de-

VIITORUL
Cu toate că 
nțvel ridicat, 
rilor. Foarte
2 și 
late 
taje 
sele ______ __ ___ ___
cis victoria. 'L. IANCU-coresp. județean.

FEMININ
Seria I : Rapid — 

3—2 (—12, 11, 8. —11, 
Medicina București 0—3 
Universitatea Timișoara 
Constanța 1—3 (10. —14. 
seria
I.E.F.S.
10, -7). 
(-5. —4.

Constructorul 
12), I.T.B. — 
(-1, —6, -5), 

— Farul 
—3, —12);

a Il-a : Penicilina Iași — 
București 2—3 (—12, 12, —8.
, „U“ Cluj — Dinamo 0—3

—13), Universitatea Craiova

MASCULIN
I : Dinamo — Universitatea 
3—0 (10, 15. 12) — meci ju- 
22 noiembrie. Explorări B.
Rapid 3—0 (8, 10. 14), „U“

Scria
Craiova 
cat la
Mare —
Cluj — Progresul bucurești 3—0 (12, 
7, . 3); seria a Il-a : Steaua — Poli
tehnice Timișoara 3—1 (7, 8. —14. 8) 
— meci jucat la 19 noiembrie, Viito
rul Baoău — I.E.F.S. București 3—1 _ ._ - _ . .. Trac-

„U“ CLUJ — PROGRESUL (3—0). Par- 
tidă de nivel tehnic modest, cu puține 
faze spectaculoase, create îndeosebi de 
clujeni care s-au impus cu ușurință. 
Dar de la bucureșteni au lipsit 
teren Iorga și Ozun. S-au remarcat 
Bălaș. M. Popa și S. jWacavei de 
învingători. Arbitri : L. Ciulea și 
Drăgan. I. POCOL-coresp.

din 
V. 
la 
O.

o
3
5
4
7
7

— C.S.M. Sibiu 2—3 (-9, 11, 8, —14, (—7, 12. 16, 8). C.S.U. Galați
-9). torul Brașov 3—0 (5, 5, 5).

SERIA 1 SERIA 1
1. FARUL 8 6 2 20:10 14 1. DINAMO 10 10
2. Rapid 8 6 2 20:13 14 2. Explorări B. Mare 8 5
3. Medicina 8 5 3 18:10 13 3. ,.U“ Cluj 8 4
4. Constructorul 8 5 3 18:11 13 4. Univ. Craiova 8 4
5. Univ. Timișoara 8 2 6 10:19 10 5. Rapid 9 2
6. I.T.B. 8 0 8 1:21 9 6. Progresul 8 1

SERIA A ll-A SERIA A II-A
t. DINAMO 8 8 0 24: 6 16 1. STEAUA 10 10

>. Penicilina Iași 8 5 3 18:11 13 2. C.S.U. Galați 9 5
i. C.S.M. Sibiu 8 5 3 18:14 13 3. I.E.F.S. 9 4
1. I.E.F.S. 8 3 5 11:19 11 4. Viitorul Bacău 8 3
5 Univ. Craiova 8 2 6 12:18 10 5. Politehnica Tim. 8 3

«. ,U“ Cluj 8 17 6:21 9 6. Tractorul 8 1

0
4
5
5
5
7

30: 4 
19:16 
17:19 
14:18 
15:20

5:23

30: 9
19:12
17:19
14:15
10:25
11:21

20
13
13
12
11

9

C.S.U. GALAȚI — TRACTORUL BRA
ȘOV (3—0). Victorie facilă a studenților, 
din rîndul cărora 
(luraru, J. Preda 
dus : D. Sighinaș 
(P. Neamț). T. 
dețean.

EXPLORĂRI B. MARE — RAPID 
(3—0). Băimărenii nu au avut probleme 
în primele două seturi. Rapid prezen- 
tîndu-se mai mult decît modest. Dis
puta a fost mai echilibrată doar în setul 
3. S-au remarcat A. Arbuzov, M. Enes- 
cu și I. Dobre (Explorări), A. Drăgan 
și C. Chițigoi (Rapid). Au arbitrat : S. 
Păduraru (Timișoara) și I. Nicoară 
(Arad). T. TOHATAN-coresp. județean

s-au remarcat C. Pă
și C. Stere. Au con- 
(Brăila) șl M. Neamțu 
SIRIOPOL-coresp. ju-

rii și mai mult ca sigur chiar 
toria. Replica studenților a 
promptă, ei finalizînd o încercare, 
după numai cinci minute, prin ari
pa Burghelea, la capătuY unei splen
dide pătrunderi a tînărului centru 
Florian Dumitru de-a lungul a 80 
de metri !

Arbitrul Florentin Tudorache a 
condus cu competență.

® Partidele cuplajului de pe sta
dionul Gloria au fost, spre deose
bire de celelalte meciuri ale eta
pei, de nivel tehnic scăzut. în spe
cial prima, aceea dintre Sportul 
studențesc și Vulcan, care nu a 
fost presărată decît cu trei-patru 
faze mai spectaculoase. Victoria a 
revenit studenților grație unei va
lori de ansamblu superioare, con
cretizată prompt în cele două scur
te perioade în care s-au întrebuin
țat mai mult și cînd au punctat 
prin Hulă. Nicolescu, Hariton, Bat
ter (cîte o încercare) și Iordănescu 
(o transformare). învinșii au evo
luat ca o echiDă resemnată. A ar
bitrat bine D. Grigorescu.

Mai disputată, mai echilibrată — 
și de aceea mai interesantă — a 
fost întîlnirea care a opus pe Glo
ria Chimiei Năvodari. Bucureștenii 
s-au bătut mult pentru victorie, 
pe care au și obținut-o, de altfel, 
printr-un plus de inițiativă. Suc
cesul lor s-a materializat printr-o 
lovitură de picior căzută (autor 
Lazăr) și prin transformarea unei 
lovituri de pedeapsă (Soare), care 
a „încheiat" o acțiune de toată 
frumusețea inițiată tot de Lazăr. 
în replică, chimiștii au avut cîș- 
tig de cauză în multe faze fixe, 
mai ales datorită foarte masivului 
Cclea, trimis însă pentru duritate 
și nervozitate în min. 78 în vestiar 
(de reținut că este vorba de însuși 
căpitanul echipei...). V. Cișniaș a 
arbitrat satisfăcător.

★
• La Cluj, Agronomia și Steaua 

au făcut multă risipă de energie, 
înfruntînd un teren greu. Militarii 
s-au impus cu greutate, abia după

vic- 
fost

pauză, clujenii apărîndu-se cu mul
tă exactitate. în minutul 55 însă 
arbitrul A. Găgeatu l-a eliminat 
cu ușurință pe Cordoș, ceea ce a 
simplificat desprinderea bucurește- 
nilor în cîștigători. Punctele mar
cate datorîndu-se lui Radu Ionescu 
(o încercare și o lovitură de pi
cior căzută). (P. RADVANI — co
resp.)

• Farul Constanța a realizat 
scorul etapei în dauna studenților 
din Iași (44—0 !!!), mareînd la ca
pătul unui joc bun nouă încercări 
prin Motrescu și Bucos (cîte două), 
Caraian, Olteanu, Florescu, Boghea- 
nu și Crăciun (cîte una). A trans
format de patru ori Florescu.

(C. POPA — coresp. jud.)
® La Bîrlad gazdele au dominat 

mult, dar au greșit în finali- 
și au gafat în apărare. A în- 
Lucian Ciorici (o lovitură de 

și o lovitură de picior căzută)

mai 
zare 
scris 
ped. 
pentru Rulmentul, respectiv Duță 
(o Iov. de ped.) și Peter (o Iov. că
zută) pentru timișoreni. A condus 
bine G. Eftimescu.

E. SOLOMON — coresp.)

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 

exacte la concursul Pronosport 
din 2 decembrie 1973 :

rezultate
I, etapa

I. Petrolul — „U“ Cluj
II. F. C. Constanța — Rapid 

Politehnica Tim. — F. O. 
Dinamo — Jiul 
Steagul roșu — S. C. Bacău 
C.F.R. Cluj — U. T. Arad 
C.S.M. Reșița — Sportul stud.

III.
IV. 
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.

X 
1 
1 
1 
1 
2 

_ ____ 1
Politehnica Iași — A.S.A. Tg. M. 12 

2
1

X 
1

Argeș

s.

Oțelul Gl. — C.S.M. Suceava
X. Victoria Roman — Știința Bacău 

XI. Șoimii Sibiu — Chimia Rm. “
XII. Met. Cugir — Unirea Arad

XIII. Corvinul — Mureșul Deva

Fond de

v.

premii : 268.153 Lei

DINAMO CAMPIOANĂ LA JUDO
(Urmare din pag. 1)

doar pentru

întîlnit Uni-
Tg. Mureș și 
Cu deosebit

curea Ciuc s-a bucurat 
puțin timp.
... în turul următor s-au 
Versitatea Cluj — A.S.A. 
I.E.F.S. — Unirea Arad,
interes urmăreau judoka de la Con
structorul meciul dintre Universita
tea și A.S.A., de care se legau toate 
speranțele lor. Dacă gLujenli pier
deau, fie și numai la limită Con
structorul ar fi rămas în divizie. Dar, 
spre marele regret al componenților 
echipei din Miercurea Ciuc, clujenii 
au reușit să obțină victoria cu 4—1. 
Punctele au io 1 realizate de Remus 
Olteanu (cat. rșoară), Ștefan Vodă 
(cat. semimijlocie), Nicolae Pop (cat. 
semigrea) și de Constantin Clit (cat. 
grea). Cu totul o altă miză avea me
ciul de pe cealaltă saltea. I.E.F.S. 
trebuia să obțină o victorie la scor 
pentru a ținti locul doi, loc vizat și 
de garniturile bucureștene Rapid și 
Politehnica, programate în cel de al 
treilea tur. Luptind cu multă ambi
ție studenții de la I.EiF.S. au ieșit 
învingători la toate cele 5 categorii : 
Ștefan Mureșan (ușoară). Constantin 
Coman (semimijlocie), Mihai Teleki 
(mijlocie), Feuzi Gelal (semigrea) și 
Gheorghe Dumbravă '----- ' —
trei prin yusei-gachi , .
Ițehnică) și ceilalți doi prin ippon.
I în finijj Șh&U disputat întîietatea

Rapid București — Dinamo Brașov și 
Dinamo București — Politehnica 
București. Echipa brașoveană, care a- 
cumulase un punctaj tehnic foarte 
bun în celelalte etape ale campiona
tului n-a scăpat prilejul de a ocupa 
locul al treilea în cazul unui rezul
tat favorabil chiar dacă Politehnica 
pierdea la Dinamo București. După 
partidele de la primele trei categorii 
brașovenii își asiguraseră victoria prin 
punctele cucerite de Ștefan Pop 
(ușoară), Alexandru Filip (semimijlo- 
cie) și Ioszef Ianoși (mijlocie). Dar 
puțin a lipsit ca și brașovenii să fie 
depășiți în clasamentul final, de
oarece, Politehnica se afla, înaintea 
meciului de 
egalitate cu 
In cele din 
namoviștilor 
3—2, ‘
Codrea prin ippon.

IERI, ÎN DIVIZIA A
La Cluj și Miercurea Ciuc s-au 

desfășurat ieri partidele revanșă
AGRONOMIA — TÎRNAVA 

ODORHEI 10—2 (2—0, 5—2, 3—0). 
Victorie mult mai clară a cluje
nilor decît în primul joc. Gazdele 
au fost net superioare în pantinaj 
și combinații tactice. Au marcat : 
Csedo (3), Denes (2), Texe (2) Imre, 
Fiilop și Baka, respectiv Peter și 
Csiszer. Bun arbitrajul, în ambele 
meciuri, prestat de cuplul bucu- 
reștean Gh. Mureșanu — D. Cris-

LA HOCHEI (seria a ll-a)
tescu. (P. RADVANI, coresp.)

LICEUL NR. 1 M. CIUC—I.P.G.G 
5—3 (2—1, 1—1, 2—1). Partida s-a 
încheiat cu un rezultat similar ce
lei consumate cu 24 de ore înainte. 
Și de această dată tinerii hocheiști 
din Miercurea Ciuc s-au arătat mai 
combativi, mai eficienți. Punctele 
au fost marcate de: Incze (2), 
Nagy, Szabo și Veres pentru învin
gători, respectiv Constantinescu (3). 
Au arbitrat : A. Dibernardo și G. 
Tașnadi.

începe în Capitală 
1973 pînă la 2 fe- 
de la 10 decembrie

Plata premiilor va 
de la 7 decembrie 
bruarie 1974, în țară 
1973 pînă la 2 februarie 1974 inclusiv.

Fond de premii :

Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la Concursul Pronosport II,
etapa din 2 decembrie 1973 :

I. Cagliari —- Lazio 2
II. Cesena — Genoa X

III. Fiorentina — Bologna X
IV. Internazionale — Milan 1
V. Juventus ■— Verona 1

VI. Lanerossi — Torino X
VII. Roma — Napoli 2

VIII. Sam.pdoria — Foggia X
IX. Catania —■ Brindisi X
X. Catanzaro — Reggiana 1

XI. Parma — Como 1
XII. Ternana -- Bari 1

XIII. Ascoli — Novara 1

210.943 lei

Plata premiilor va începe în Capitală 
de la 7 decembrie 1973 pînă la 2 fe
bruarie 1974, în țară de la 10 decem
brie 1973, pînă la 2 februarie 1974 
clusiv.

Bf------"•

NICOLAE GHEORGHE

(grea), primii
(superioritate

la ultima categorie, la 
Dinamo București : 2—2. 
urmă insă, formația di- 
bucureșteni a cîștigat cu 

în urma victoriei

CLASAMENTUL
1. Dinamo Buc.
2. I.E.F.S.
3. Dinamo Brașov
4. Rapid București
5. politehnica Buc.
6. Unlv. Buc.
7. Unirea Arad
8. unlv. Cluj
9. Șc. sp. Unirea Iași

10. A.S.A. Tg. Mureș
11. Constr. M. C.
12. Unlv. Craiova

greului Iacob

FINAL
11 10 0 1 40—14 10
11 8 0 3 35—20 8
11 7 1 3 36—17 7
11 7 0 4 31—23 7
11 7 1 3 29—23 7
11 6 0 5 28—25 6
11 5 0 6 24—29 5
11 4 0 7 23—30 4
11 4 0 7 21—34 4
11 4 0 7 20—34 4
JI 3 0 8 24—28 3

11 0 0 11 8—45 0

Reuniune de iarnă. în care semnifica
ția rezultatelor se include, de la sine la 
sfîrșit de stagiune pe un asemenea timp. 
Așa că spectatorii au fost 
mai de 
menit să 
trenorilor 
sus și de 
nată din 
nori : Traian Marcu 
o amintire victorioasă cu Cumulus — 
Iosif Toderaș și Serafim Mihâilescu, 
toți trei pensionați și toți după 35—45 
de ani de activitate pe cîmpul de curse.

Cît privește clasamentul antrenorilor. 
Nicolae Gheorghe, cu cele trei victorii 
obținute, s-a desprins de adversari luînd 
o decisivă opțiune în baza căreia . — 
virtual și pe merit — va recolta titlul 
de campion. Tn încheiere, pentru dumi
nica viitoare este anunțată o nouă re
uniune.

captivați, 
grabă, de jocul rezultatelor 
configureze clasamentul an- 

și al dpiverilor. Dar mai pre- 
asta a existat nostalgia ema- 

ultimele evoluții a trei antre- 
care ne-a lăsat

VIRTUAL CAMPION
REZULTATE TEHNICE : cursa I Dia

fana (N. Gheorghe) 41,1, Hăulit, simplu 
8. ordinea 40; cursa a Il-a Satin (G. 
Avram), 38.3, Feriga, simplu 13, event 
124, ordinea 207; cursa a III-a Hipoderm 
(N. Sandu), 35.4, Antet, simplu 13, event 
43, ordinea 62; cursa a IV-a Artizan 
(Tr. Marinescu) 35,4. Creol simplu 9, 
event 21, ordinea 104, triplucîștigător 
745; cursa a V-a Garofița (Gh. Grigore), 
34,2, Nuvela, simplu 4, event 12, ordi
nea 269, triplucîștigător 144; cursa a 
Vl.a Filomela (I. Crăciun), 30,5, Ornic, 
simplu 24, event 91, ordinea 129, triplu
cîștigător 389; cursa a Vil-a Hegemona 
(N. Gheorghe), 30,2, Semeț, Raliu, sim
plu 26, event 431, ordinea 57. ordinea 
triplă 620; cursa a VIII-a Esopia (N. 
Gheorghe), 36,8, Floricel, simplu 3. e- 
vent 18. ordinea 36, triplucîștigător 
2 730. Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de Lei 43 355 și a fost cîștigat de un 
buletin cu trei combinații a șase cai a 
lei 21 667. Report 21 668.

Niddy DUMITRESCU

in-

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES DIN 2 DECEMBRIE 1973

I :

FOND DE PREMII PROVIZORIU :
937.000 lei.

EXTRAGEREA
37 26 9 4 35 41 5 28

EXTRAGEREA a Il-a
33 5 25 4 6 31 44 15

EXTRAGEREA a IH-a :
33 1 42 41 21 9 25 34

EXTRAGEREA a IV-a :
40 17 3 43 34 16 45 26

EXTRAGEREA a V-a
42 1 31 33 39 13 44 23

încape în Capitală
1973, pînă la 2 fe-

Plata premiilor va 
de la 11 decembrie 
bruarie 1974 ; în țară de la 14 decem
brie 1973, pînă la 2, februarie 1974, in 
clusiv.

Dunărea Giurgiu — Metalul 
Drobeta Tr. Severin 2—0 (2—0).
Joc de bun nivel tehnic, desfășurat 
pe un teren acoperit de zăpadă. 
Golurile au fost realizate de Ena- 
che (min. 15 și 44). A condus ex
celent Em. Păunescu — Vaslui. 
(Tr. Barbălată, coresp.)

Carpați Brașov — Autobuzul 
București 1—0 (0—0). Brașovenii au 
dominat cu autoritate, dar au mar
cat o dată prin Iacob (min. 85), A 
arbitrat bine Z. Drăghici — Con
stanța. (V. Secăreanu, coresp.)

Tractorul Brașov —/tlacăra Mo- 
reni 0—1 (0—1). Oaspeții s-au apă
rat bine și au contraatacat de 
multe ori periculos. Unicul gol a 
fost înscris de Stelian (min. 43). 
Foarte bun arbitrajul lui N. Hai
nea — Bîrlad. (C. Gruia, coresp. 
județean)

Electroputere Craiova — S.N. Ol
tenița 3—1 (2—1). în ciuda tere
nului alunecos și tare, jocul a fost 
frumos. Golurile au fost realizate 
de Vîlceleanu (min. 8), Mincioagă 
(min. 24), Pelea (min. 55), respec
tiv Fildiroiu (min. 21). A condus 
satisfăcător I. Barbu — Deva. (V. 
Popovici, coresp.)

Progresul București — Metrom 
Brașov 2—0 (0—0). Joc de , mare 
luptă, încheiată cu victoria merita
tă a bucureștenilor. Autorii goluri
lor: Dragnea (min. 87) și D. Ștefan 
(min. 89). A arbitrat bine Gh. Ma- 
nole — Constanța. (Aurel Păpădie)

Metalul București — Gaz metan 
Mediaș 1—0 (1—0). Meci de bun 
nivel tehnic și spectacular, cu 
toate că terenul a fost greu. Bucu
reștenii au atacat mai mult, dar 
au punctat o dată, prin Georgescu 
(min. 10). Satisfăcător arbitrajul 
lui I. Hristea — Alexandria. (Flo
rin Sandu)

Șoimii Sibiu — Chimia Rm. Vîl- 
cea 3—0 (2—0). Peste 10000 de

spectatori au vizionat un joc care 
nu s-a ridicat la un nivel superior 
datorită terenului înghețat. Sibie- 
nii au acționat mai ofensiv. Au 
marcat: Turlea (min. 8, 39) și Ră- 
duță (min. 80). A condus satisfă
cător A. Pîrvu — București. (I. Io
nescu, coresp.)

Dinamo Slatina — Nitramonia 
Făgăraș 4—0 (3—0). Joc frumos, 
spectaculos. Autorii golurilor: Roșu 
(min. 5, '24), Pană..(min. 17)srtS^a- 
rece (min. 70). Excelent arbitrajul 
lui Gh. Micu — Tg. Jiu. (C. Ghi- 
țescu, coresp.)

C.S. Tîrgoviște — Minerul Motru 
1—0 (0—0). Localnicii au muncit 
mult pentru a obține victoria la 
limită. Unicul gol a fost realizat 
de Harapu (min. 60). V. Popa — 
Iași a arbitrat foarte bine. (M. 
Avanu, coresp. județean)

București, Gaz metan Mediaș — 
C. S. Tîrgoviște, Flacăra Moreni — 
Dunărea Giurgiu, Nitramonia Făgă
raș — Electroputere Craiova, Mine
rul Motru — Carpați Brașov, Auto
buzul București — Tractorul Brașov, 
Chimia Rm. Vîlcea — Progresul 
București.

1. CHIMIA Rm. V. 16 10 2 4 24—14 22
2. Șoimii Sibiu 16 9 4 3 21—11 22
3. Tractorul Brașov 16 8 4 4 19—13 20
4. Metalul Buc. 16 8 3 5 18—12 19
5. Flacăra Moreni 16 8 3 5 23—18 19
(. Met. Drobeta Tr. Sev.

16 9 1 6 14—16 19
7. Dlnamo tsiatina 16 6 6 4 19—13 18
8. Electroputere Cv. 16 7 3 6 24—16 17
9. C.S. Tîrgoviște 16 7 3 6 21—14 17

10. ș.N. Oltenița 16 5 5 6 19—19 15
U. Gaz m. Mediaș 16 4 6 6 16—13 14
12. Dunărea Giurgiu 16 5 4 7 12—17 14
13. Metrom Brașov 16 5 3 8 17—20 13
14. Nitramonia Făg. 16 4 5 7 19—25 13
15. Progresul Buc. 16 4 5 7 12—18 13
16. Carpați Brașov 16 6 1 9 15—24 13
17. Autobuzul Buc. 16 4 4 8 13—22 12
18. Minerul Motru 16 4 0 12 12—27 8

ETAPA VIITOARE (9 decembrie)]
S. N. Oltenița —. Șoimii Sibiu, Me-
talul Drobeta Tr. Severin -- Dinamo
Slatina, Metrom Brașov —- Metalul

SERIA a lil a
Olimpia Satu Mare — Ind. Sîr- 

mei C. Turzii 2—0 (0—0). Sătmă
renii au dominat autoritar, însă au 
reușit să deschidă scorul abia în 
min. 78 prin Borota. Al doilea gol 
l-a marcat Helvei (min. 81). Ex
celent arbitrajul lui I. Drăghici — 
București. (St. Vida, coresp.)

U.M. Timișoara — Minerul Anina 
5—4 (2—0). Timișorenii au făcut 
unul din cele mai bune jocuri din 
acest sezon. Autorii golurilor: 
Schuch (min. 10, 56, 72, 82), Re- 
gep (min. 23 din 11 m), respectiv 
Ionescu (min. 63). A arbitrat bine 
I. Chilibar — Pitești. (I. Stan, 
coresp.)

F.C. Bihor — Arieșul Turda 1—0 
(1—0). Orădenil au controlat în 
permanență jocul, dar au ratat 
multe situații favorabile. Unicul 
gol a fost marcat de Colnic (min. 
12). A condus excelent Gh. Popo
vici — București. (V. Sere, coresp.)

Minerul Cavnic — Olimpia Ora- 
^ea 2—0 (1—0). Luptă dîrză, des
fășurată pe un teren acoperit de 
zăpadă. Au înscris: Medrea (min. 
5) și Ficzai (min. 75 din 11 m). P. 
Brătănescu — Suceava a arbitrat 
foarte bine. (T. Teodor, coresp.)

Corvinul Hunedoara — Mureșul 
Deva 2—0 (2—0). Aproximativ 
4000 de spectatori au asistat la 
un joc frumos, terminat cu victo
ria meritată a Corvinului. Autorii 
golurilor: Golda (min. 31) și Nanos 
(min. 44). Excelent arbitrajul -lui 
N. Cursaru — Ploiești. (I. Vlad, 
coresp.

Metalurgistul Cugir — Unirea 
Arad 2—2 (1—0X Cu un final mai 
bun, arădenii tiu plecat cu un

punct de la Cugir. Au marcat: Soos 
(min. 14), Tarcu (min. 78) pent-ru 
Metalurgistul, Dobai (min. 85), Cula 
(min. 88) pentru Unirea. A con
dus bine S. Drăgulici — Drobeta 
Tr. Severin. (M. Vîlceanu, coresp.)

Gloria Bistrița — Minerul Baia 
Mare 2—1 (1—1). Gazdele au do
minat în majoritatea timpului. Au 
înscris: Benczic (min. 21),' Ciocan 
(min. 62), respectiv Siiaghi (min. 
33). A arbitrat bine R. Stîncan — 
București. (I. Toma, coresp.)

Victoria Cărei — Vulturii Tex
tila Lugoj 3—2 (2—2).

Partida Textila Odorhei — C.F.R.
Timișoara se va 
5 decembrie.

disputa miercuri

1. OLIMPIA S. M. 16 8 7 1 17— 6 23
2. F.C. Bihor 16 10 1 5 22—11 21
3. U.M. Timișoara 16 9 2 5 20—15 20
4. Victoria Cărei 16 8 3 5 26—19 19
5. Corvinul Huned. 16 8 3 5 15—11 19
6. Unirea Arad 16 7 4 5 23—20 18
7. Minerul Anina 16 7 2 7 20—24 16
8. Ind. sîrmei C.T. 16 5 5 6 20—17 15
9. Gloria Bistrița 16 7 1 8 21—19 15

10. Minerul B. M. 16 6 3 7 20—li 15
11. Textila Odorhei 15 6 3 6 22—22 15
12. Mureșul Deva 16 6 3 7 14—17 15
13. Arieșul Turda
14. Vulturii Textila

16 7 1
Lugoj

16 6 2

8 21—26 15

8 20—24 14
15. Olimpia Oradea 16 4 5 7 14—21 13
16. C.F.R. Tim. 15 5 2 8 14—22 12
17. Minerul Cavnic 16 5 1 10 17—26 11
18. Metalurg. Cugir 16 3 4 9 19—27 10

ETAPA VIITOARE (9 decembrie) ! 
Ind. Sîrmei C. Turzii — F. C. Bihor, 
Unirea Arad — Victoria Cărei, Mi
nerul Anina — Olimpia Satu Mare, 
Vulturii Textila Lugoj — Textila 
Odorhei, Mureșul Deva — U. M. 
Timișoara, Arieșul Turda — Minerul 
Cavnic, Olimpia Oradea' — Metalur
gistul Cugir, Minerul Baia Mare — 
Corvinul Hunedoara, C.F.R. Timir 
șoara — Gloria Bistrița.
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IN ETAPA A 16-a A DIVIZIEI A,
DESTUL DE MULTE GOLURI (25)

SIMPLITATEA CONSTRUCȚIEI
Se spune că ieri, pe stadionul „23 August", Dumitru ar fi salvat 

interesul pentru campionat prin acea formidabilă lovitură liberă în col
țul opus celui „vizat", acum zece zile, de Broșovschi.

Această afirmație este doar pe jumătate exactă. Probabil că Uni
versitatea Craiova va încheia turul cu un avans de cinci puncte, ceea 
ce prezintă un avantaj copios pentru o echipă care contează teoretic — 
cel puțin — pe cele 18 puncte ale returului, în cele nouă jocuri „acasă", 
ca să nu mai vorbim de punctele probabile pe care le va obține 
„afară", prin intermediul contraatacului său refăcut.

Echipa Craiovei are astăzi o certă forță de joc. Liderul este o echipă 
mult mai realistă decît principalele sale urmăritoare. Meritul principal 
este al antrenorului Constantin Cernăianu, care își reprezintă foarte bine 
posibilitățile echipei. Repet, cu permisiunea dumneavoastră, că Cernăianu 
a făcut o echipă „mai bună decit valorile care o compun". El și-a' con
struit „11 "-le cu multă maturitate, repudiind balastul teoretic care stîn- 
jenește munca atitor antrenori. Toate „mișcările" din ultimii 2—3 ani în 
activitatea lui Cernăianu scot la iveală un plan dinainte stabilit. El a 
mizat mult pe Țarălungă, acceptind pînă și o prelungită carantină. El 
l-a „răpit" cu ingeniozitate pe Marcu, dînd dovadă de un mare fler tac
tic. Dar marele adevăr al luiCernăianu, care îi scandalizează deseori pe 
iubitorii fotbalului „doar frumos", se numește Bălan. Oricit ar părea de 
ciudat, jucătorul care a lipsit ieri, cel mai mult, studenților olteni, a fosî 
Bălan, foarte puțin rafinatul, dar puternicul și entuziastul Bălan, princi
palul autor al faimosului 12—â cu Rapid și Steaua.

Universitatea Craiova, liderul de astăzi, este o echipă bine gîndită 
de antrenorul ei, Cernăianu. Ea practică un fotbal nu prea frumos, dar 
oricum eficace. Aș îndrăzni să spun, chiar, că foarte talentatul Bălăci nu 
se incadrează încă în stilul riguros imaginat de Cernăianu, un stil în care 
relația timp-spațiu nu suportă nici măcar un singur ornament inutil. Bine
înțeles că la baza ideilor lui Cernăianu se află și forța fizică de tip (în 
sfîrșit) internațional a cvintetului Boc — Deselnicu — Bădin — Oblemen- 
ca — Bălan (Nu întîmplător, de altfel, Cernăianu a simțit nevoia de a-l 
arunca ieri, în față, pe Deselnicu, în speranța că acesta va reuși să facă 
ceea ce Bălan reușește în mod curent.)

Așadar, liderul conduce detașat. 11 urmăresc, F.C. Constanța, Steaua 
și Dinamo, acestea din urmă fiind însă două echipe care — din păcate 
— continuă să oscileze în ideile lor de construcție. Steaua are un atac 
prea subtil (sau, mai bine zis, doar subtil, chiar cu lordănescu și Aelenei), 
care poate reuși o mare performanță numai dacă joacă la o valoare ab
solută, ceea ce se întîmplă foarte rar în fotbalul nostru, iar Dinamo, care 
a contat cîndva pe explozia lui Dumitrache, pe dispeceratul calculat al 
lui Nunweiller VI și pe cerbicia defensivă a lui Dinu, simte acum nevoia 
de a-și reface jocul, după chipul și asemănarea fostului său căpitan 
Mircea Lucescu.

MECI FRUMOS ÎN „MATINEUL" ETAPEI

loan CHIRILA

Un. teren mai bun decît ne-am fi 
așteptat și un. soare călduț au fă
cut ca meciul acesta, disputat de la 
ora. 11,30, să se bucure de condiții 
mai bune, fapt la care jucătorii 
celor două formații nu au rămas 
indiferenți. Trebuie să consemnăm 
cu satisfacție, că deși ne aflăm în 
finalul sezonului, am urmărit o 
partidă,' bună, antrenantă, plăcută, 
cu faze frumoase, cu acțiuni cura
te, desfășurate intr-un ritm alert. 
La toate acestea am mai adăuga 
sportivitatea deplină, singurul car
tonaș galben, primit de Nițu, fi
ind doar urmarea unui fault, o 
piedică pe la spate ca multe altele, 
fără mare gravitate.

Victoria a revenit echipei campi
oane, prin golul înscris de DUMI
TRACHE, cind mai erau doar 4 
minute de joc. Atunci, în min. 86, 
Nițu a acordat unul din cele 10 
cornere, de după pauză. Fl. Dumi
trescu a executat înalt, apărarea a 
respins, balonul a ajuns la Luces- 
cu, care, din interiorul careului, a 
șutat puternic Ia poartă. Dumi
trache a țîșnit de lingă Tonca și, 
de la 2—3 m, a reluat fulgerător 
în plasă. Golul acesta încheia, de 
fapt, o suită de atacuri ale bucu
reștenilor, și o lungă perioadă de 
dominare, pentru că după pauză, 
Dinamo ., și-a masat adversrara în 
propriul 
nea cu 
lui, Al. 
noi 3—4 
nimeni", 
petroșenenilor. Da, așa este ! Jiul 
a lăsat o impresie excelentă în pri-

mele 45 de minute. A jucat de 
parcă evolua la Petroșani, cu dezin
voltură, ofensiv, cu atacuri susți
nute de fundașii laterali și de mij
locași, bine dirijate 
și Libardi, adevărați 
tr-un angrenaj care 
bine pus la punct.

La 
3—0 
șutat 
(min. 
10 m de poartă (min. 4), iar în 
min. 16, Roznai a șutat în bară, 
cu boltă peste Cavai, iar Stoichiță, 
cînd se pregătea să trimită balonul 
în gol a alunecat ! în min. 30, Roz
nai a avut iar golul în vîrful bo
cancului, dar, după ce l-a driblat 
pe G. Sandu, a întîrziat să șuteze, 
de la 7—8 m de poartă, și dina- 
movistul i-a... suflat balonul cînd 
golul părea inevitabil.

După pauză, rolurile s-au schim
bat. Dinamo, care în prima repri
ză n-a avut nici o situație mai 
clară de gol, a luat jocul pe cont 
propriu, impulsionată de G. Sandu 
și Deleanu și mai ales de Lucescu. 
Dar, după ce, 
ceruse 11 m în 
situații (min. 62 
nu a găsit cele 
de a marca, iar în min. 76, mingea 
șutată foarte puternic de G. San
du, „bombă" de la 30 m, a nime-

de Mulțescu 
dispeceri in
se dovedea

pauză, scorul putea fi 2 sau 
pentru Jiul. Dar Mulțescu a 
pe lingă bară de la 8 m 
3), Stoichiță s-a încurcat la

Stadion Dinamo ; timp bun; teren 
satisfăcător ; spectatori aproximativ 
4 000. A marcat DUMITRACHE (min. 
86). Raport de cornere î 11—5; rapor
tul șuturilor la poartă 14—13 (pe spa
țiul porții 7—6).

DINAMO î CAVAI — Cheran, G. 
SANDU, Dobrău, DELEANU — Dinu, 
Sătmăreanu II — Moldovan (min. 
70: Fl. Dumitrescu). D. Georgescu, 
DUMITRACHE, LUCESCU.

JIUL î ION GABRIEL — NIȚU, 
Tonca, AL. GEORGESCU, Dodu — 
Naghi (min. 70: Luca), Stocker. LI
BARDI — Stoichiță (min. 86: G. Stan), 
MULȚESCU, Roznai.

A arbitrat T. LECA (Brăila) 
★ ★★★, ajutat la linie de T. Po- 
daru (Brăila) și M. Moraru (Ploiești),

Cartonașe galbene : Nițu.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 1—0 (1—0).

POII TIMIȘOARA 5(2)

F.C. CONSTANTA 4(0] SCOR DE

nejustificat, Dinu 
min. 53 în bune 
și 65) Dumitrache 
mai bune soluții

rit bara din dreapta. Jiul n-a mai 
putut ține pasul, nu a mai păstrat 
balonul ca în 
Roznai a avut, 
oeazie, în min. 
inuil și a fost
evoluțiile precedente, Dinamo a ju
cat mai 
a oferit 
rezultat 
tit, cum

prima repriză, dar 
totuși, încă o mare

73, însă a driblat 
deposedat. Față de

bine și, împreună cu Jiul,
6

de _ _
se cuvenea, ambele echipe

partidă frumoasă ; un 
egalitate ar fi răsplă-

Constantin ALEXE

careu. Dar, așa cum spu- 
amărăciune fundașul Jiu- 
Georgescu, „Dacă marcam 
goluri, nu s-ar fi supărat 
victoria putea reveni și C.S.M. REȘIȚA 2(0)

SP. STUDENȚESC 0(0]

HOCHEI

TIMIȘOARA, 2 (prin telefon)
Era greu de prevăzut, după cum 

începuse jocul și, mai ales, ținînd 
cont de faptul că echipa piteștea- 
nă deschisese scorul destul de re
pede după începutul partidei <F a- 
du l-a depășit, în min. 12, pe Păl
tinișan și, deși faultat de acesta, 
a reușit să centreze la Troi — lă
sat complet liber la marginea ca
reului de 6 m — care a îndepli
nit o pură formalitate trimițînd 
balonul în plasă, pe iîngă Jivan) 
că echipa gazdă va reuși în cele 
din urmă să termice învingfare 
la un asemenea scor categoric.

în prima repriză. încheiată 
scorul de 2—1 pentru „Poli", 
care au controlat, totuși, jocul 
fost piteștenii. Cele două goluri
timișorenilor au venit ca urmare 
a două faze fixe, egalitatea restabi
lind-o Bungău, care a executat un 
penalty în min. 28 (Dașcu fusese 
faultat), iar golul al doilea aparți- 
nînd lui Bojin, care a executat im
pecabil o lovitură liberă de la 20 
m, puternic și plasat pe lîngă zid, 
Stan neschițînd nici un gest (min. 
44). Putem spune că momentul de

cu 
cei 
au 
ale

cumpănă al partidei s-a consumat 
atunci cînd Troi (min. 26), lansat 
pe contraatac, a depășit în viteză 
fundașii adverși și avîndu-1 în fa
ță doar pe Jivan a șutat pe lingă 
poartă de la 8 m.

în repriza secundă Dobrin, care 
evoluase foarte bine în prima par
te a meciului, nu mai constituie 
„chiagul" echipei sale, linia de 
fundași a argeșenilor nu mai poa
te face față jocului în viteză al 
politehnicienilor și, în min. 57, ba
lonul circulă pe traiectoria Bun- 
gău — Surdan — Bojin, ultimul 
înscriind din apropierea porții: 3—1 
pentru Politehnica. Echipa gazdă 
atacă dezlănțuit și, în intervalul a 
2 minute (64—66), Dașcu și, ace
lași, Bojin aduc scorul la 5—1 !

Mare entuziasm în tribune pen
tru că jucătorii favoriți, care nu 
se dovediseră prea eficace pînă la 
acest joc, i-au încălzit tocmai într-o 
asemenea zi de mare gef (minus 
16 grade!).

Primul 
teșteană:

șut după „sincopa” pi- 
Trol (min. 70). în min.

1 Mai: teren înghețat : 
spectatori

BENGAL 
--- “) DAȘCU (min.

64), respectiv, TROI (min. 12)^ ~~ 

tul suturilor la poartă 12—7 (pe spa-

VICTORIA STĂRUINȚEI

CONSTANȚA, 2 (prin telefon)
A fost, intr-adevăr, un joc dispu

tat aproape tot timpul intr-un sin
gur sens, spre poarta lui Răducanu, 
fotbaliștii constănțeni năpustindu-se 
literalmente, în ofensivă din prima 
secundă, în timp ce singura preocu
pare a giuleștenilor s-a rezumat la a 
respinge baloanele departe, cit mai de
parte de buturile portarului rapidist, 
aflat într-o formă de zile mari.

Desigur, în condițiile terenului-pa- 
\ tinoar, defensiva supraaglomerată a 
oaspeților le-a pus serioase probleme 
de rezolvat elevilor lui Hașoti, v ino
vați insă, și ei de scorul alb pînă la 
pauza: pentru ’ pripeăla de care au 
dat dovadă in dorința de a deschide 
cit mai repede scorul, abuzind de 
centrări înalte înspre „centralii" Ra
pidului cu statură de pivoți la bas- 
chet, Grigoraș și FI. Marin, în loc să 
prefere (atit cit era cu putință) com
binații rapide, la firul... zăpezii în
ghețate. în această parte a jocului, 
balonul s-a oprit de două în plasa 
porții Rapidului, dar golurile n-au

PE UN TEREN - PATINOAR
fost validate, întrucît la prima fază 
(min. 5), Mărculescu a introdus dis
cret mingea cu mina, iar la cea de a 
doua (min. 11) s-a aflat în poziție 
de ofsaid.

Le-a fost necesar constănțenilor 
primul gol pentru a realiza această 
victorie netă ? Așa se pare, întrucît 
după deschiderea scorului — obținută 
în min. 48 de Lică (șut din afara ca
reului, Ia o „directă", mingea deviind 
in plasă dintr-un apărător rapidist), 
destul de repede a căzut și al doilea 
gol : cel Înscris în min. 58 de Măr
culescu care a marcat din apropiere, 
fructificind o pasă primită de Ia Ca- 
raman. Deconectată complet, formați
ei gazdă îi reușea, în continuare, a- 
proape fiecare manevră, mai ales că, 
de acum, adversarul acționa mai ti
mid, timorat de propria-i „tactică" 
folosită pînă atunci — joc distructiv 
pentru „marele punct" ; ea dăduse

greș, iar pentru schimbarea „registru
lui" nu mai are nici timp și nici ne
cesara credință în reușită. Și jocul a 
decurs in aceeași notă, acțiunile ofen
sive ale constănțenilor aducîndu-le a- 
cestora încă două goluri, înscrise de

Sladlon „1 Mal“; teren înghețat, 
alunecos; timp însorit dar frig. Spec
tatori circa 7.000 Au marcat : LICA 
(min. 48). MĂRCULESCU (min. 58), 
VIGU (min. 75), GHIRCA (min. 82). 
Raport de cornere ; " - ■ - 
șuturilor la poartă : 
țiul porții 13—0).

F.C. CONSTANȚA: ____
CA, Antonescu, Stoica, Nlstor — 
VIGU, Mihu (min. 64 I. Constanti- 
nescu) — Tănase, MĂRCULESCU, 
CARAMAN (min. 78 NEGOESCU), 
LICA.

RAPID ; RADUCANU — Pop, GRI
GORAȘ, FL. MARIN. Codrea - M. 
Stellan, Angelescu, Savu — Petrea- 
nu (min. 62 Năsturescu), Dumltriu 
II (min. 46 Bișniță), Neagu.

A arbitrat : GR. B IR S A N
★ ★★★★, ajutat la linie de T. Trl- 
fu șl V. Paladescu (toți din Galați).

Trofeul Petschovschi ; 8.
La tineret-rezerve: 2—1 (0—1).

28—0 ! Raportul
45—1. (pe spa-

Popa — GHIR-

• ••

avea să iasă peste trei minute și la 
30 de metri de poartă pentru a mai 
rezolva unul din atît de periculoasele 
contraatacuri arădene.

C.F.R. Cluj a pierdut 
acasă. Dar a pierdut-o 
noscîndu-și slăbiciunile
a cîștigat prima partidă în deplasare. 
O victorie de la care se poate pleca 
Intr-o cursă foarte frumoasă a re
venirii accentuate a echipei arădene.

prima partidă 
demn, recu- 
sale. U.T.A.

din liniile dinapoi : Vigu 
șut cu dreptul, jos lingă 
Ia circa 10—12 metri) și

Stadion Valea Domanului ; teren acceptabil; timp 
aproximativ 5 000. Au marcat : DORU POPESCU (min. 80) 
(min. 88). Raportul de cornere : 11—3. Raportul șuturilor la 
spațiul porții : 9—2).

C.S.M. : ilieș — Ologeanu, Georgevici. Kiss, REDNIC 
NEA — ATODIRESEI, Căprioru “ ~
Florea.

SPORTUL STUDENȚESC: 
nea — Ciocîrlan, O. IONESCU • 
M. Sandu (min. 73 Lucaci), Cassai.

A arbitrat; V. TOPAN ★★★★★, ajutat la linie de 
din Cluj) și M. Bădulescu (Oradea).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 0—0.

(min. 46 Doru Popescu),

SUCIU — Grigore, Cazan,
- Chihaia, Ion Constantin

geros; spectatori, 
șl NESTOHOVIG 
poartă : 18—6 (pe

— Pușcaș. VOI- 
NESTOROVICI,

MANDOIU, Ma-
(min. 78 Țolea),

G. Vereș, (ambii

pen- 
cînd 
min-

Stadion _ —__ - - .
vreme foarte friguroasă; . 
aproximativ 10 000. Au înscris ; BO- 
JIN (min. 44, 57 șl 66), BUNGAU 
(min. 28 — din 11 m) DAȘCU (min. 
G4). respectiv. TROI (min. 12). DO
BRIN (min. 90 — din 11 m). Rapor
tul șuturilor la poartă 12—7 (pe spa
țiul porții 7—4), raport <ie cornere 
6-3.

POLITEHNICA : Jivan — Mioc. 
Păltinișan, Arnăut, POPA — ME
HEDINȚII, SURDAN — Floareș (min. 
37 Bojin). Lata (min. 71 Covalclc). 
Dașcu, BUNGAU.

F. C. ARGEȘ : stan — Pigulea. Ol- 
teanu (min. ~ - - - — - -
— Mustățea, 
Radu (min.
can.

A arbitrat __ _______ _______
ajutat la linie de Fr. Coloși și Gh 
Motorga (.toți din București)

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

71 Barbu). Vlad, Ivan. 
M. Popescu — TROi.

75 Roșu), Dobrin. Jer

A. BENTU * * * * .

consumat ex- 
de teren a

CLUJ, 2 (prin telefon)
...Și o spune foarte bine chiar cla

samentul : C.F.R. Cluj a pierdut 
astăzi prima partidă pe terenul său 
și a început să privească cu teamă 
spre Divizia B. U.T.A. a dovedit că 
ascensiunea sa de formă din ultima 
vreme nu e doar 
jucat metodic, a 
în clasament. Nu 
că feroviarii clujeni n-au forțat re
zultatul. Statisticile din caseta ală
turată exprimă foarte bine domina
rea lor teritorială. Numai că golul 
primit rapid, în 
il deschide lung

doi jucători 
(min. 75 — 
bară, de 
Ghirca (min. 82 — șut direct de la 
15 metri, în colțul lung, la o centrare 
de pe partea stingă).

De partea cealaltă, neputința fero
viarilor bucureșteni de a lega ceva în 
atac avea să ilustreze și acest amă
nunt de ordin statistic, acea singură 
minge expediată de Neagu, cu capul, 
in min. 78, undeva departe de poarta 
apărată de Popa.

. a dovedit că 
formă din ultima 
accidentală și a 
cîștigat și... urcă 
s-ar putea spune

min. 4 (Broșovschi 
pe Kun, acesta dri-

; timp friguros: te- 
” ' zăpadă.

A
____  w____ ... ____ :t de
14—1 ; raportul suturilor la

26—11 (pe spațiul porții:

Stadion C.F.R. , 
ren înghețat, curățat de 
Spectatori : aproximativ 4 000. 
înscris ; KUN (min. 4).. Raport 
cornere 
poartă : 
13—4). t

C.F.R. ; Gadja — Lupu, Dragomlr, 
S. Bretan, Szoke — M. Bretan (min. 
52 Cojocaru), VIȘAN — Bucur, 
Adam, Țegean (min. 46 Boca), PE- 
TRESCU.

U.T.A. : IORGULESCU — Blrău,
Kukla, POJONI, POPOVICI — 
schepp, BROȘOVSCHI, Domide — 
Axente (min. 79 Munteanu), KUN, 
' A arbitrat : C. GHEMIGEAN
★ ★★★★, ajutat la linie de C. Ma- 
nușaride și M. Haimovici (toti din 
București).

Trofeul Petschovschi s 9-
La tineret-rezerve J 0—2 (0—0).

blează cu abilitate, realizează un fru
mos „un-doi“ cu Axente, apărarea 
gazdă rămîne ca împietrită, Kun a- 
junge singur în careu și... 0—1)
a ridicat cota nervozității echipei 
gazdă pe măsură ce treceau minu
tele. Pentru că feroviarii au încer
cat imediat egalarea și au avut. cite- 
va ocazii 
Vișan și 
min. 20) 
spirației 
care s-a 
cepțional 
dificile.

Feroviarii au forțat cel puțin re
miza și după pauză, au dominat cu 
fundașii pe linia de centru, însă le-a 
lipsit inspirația în stare să desfacă 
„lacătul" excelent dirijat de Pojoni, 
și în două ocazii (min. 79 Vișan și 
min. 86 Cojocaru) au mai avut și 
neșansă. In replică, întinerită for
mație textilistă a jucat matur apă- 
rîndu-se lucid și contraatacînd ex
trem de periculos. Și, deși a fost 
categoric dominată, U.T.A. ar putea 
spune că a mai trecut de două ori 
pe lingă majorarea scorului, cea mai 
mare petreeîndu-se în min. 75 cînd 
șutul lui Domide a fost scos în cor
ner incredibil de Gadja, portarul care

bune (Adam min. 6 șl 10 ; 
Petrescu min. 15 ; Bucur, 

dar au ratat datorită nein- 
sau portarului Iorgulescu 
dovedit de-a dreptul 

în 5—6 situații extrem
ex- 
de

Mircea M. IONESCU G. NICOLAESCU

REȘIȚA, 2 (prin telefon)
Pe unul din pereții culoarului de 

legătură dintre vestiare și spațiul 
de joc, gazdele au înscris cu litere 
mari, viu colorate : „Pe teren să 
nu stai, ci să alergi !". Dar origi
nalul îndemn la adresa jucătorilor, 
n-a fost niciodată mai de prisos 
ca astăzi (n.r. ieri), în condițiile în 
care vremea, deosebit de aspră, a 
impus ambelor formații o mișcare 
permanentă, un travaliu continuu, 
chiar dacă nu întodeauna efortul 
lor a avut ca țel fotbalul propriu- 
zis, ci teama de... îngheț.

Primul sfert de oră al întîlnirii 
a fost foarte aprins. Gazdele au 
dat tonul unei dispute dîrze, s-au 
impus cu autoritate în ofensivă 
și-au creat numeroase ocazii de 
gol, pe care numai pripeala ata- 
canților reșițeni sau intervențiile 
salvatoare ale lui Suciu le-au fă
cut să nu se materializeze pe ta
bela de marcaj. Notăm din această 
perioadă de început a jocului si
tuațiile cele mai aproape de des
chiderea scorului : Pușcaș (min. 3 
— șut din viteză, deviat de Ca
zan în corner) ; Atodiresei (min. 
6 — lovitură spre colțul de sus al 
porții lui Suciu. scoasă de acesta 
peste bara transversală) : Căprioru 
(min. 8 — „cap" de puțin peste 
poartă) ; Atodiresei (min. 8 — lo
vitură de cap în brațele lui Su
ciu) : Florea (min. 9 — cursă spec
taculoasă, șut pe jos, reținut greu 
de portarul bucureștenilor). Suita

marilor ocazii de gol reșițene se 
încheie în min. 15, cînd, la o 
ofensivă prelungită, atacanții 
mației gazdă au expediat de 
ori consecutiv mingea spre 
aceasta ' refuzînd însă pur șl 
piu să intre în poartă. In continua
re, partida se mai echilibrează. 
Oaspeții se arată ceva mai mult 
în jumătatea de teren reșițeană și 
au chiar două ocazii de a înscrie, 
la capătul unor acțiuni periculoase, 
create de... apărătorii formației 
gazdă : min. 16, cînd Kiss a înăl-

țat balonul, cu efect, la marginea 
careului propriu, dar Ion Constan
tin a întîrziat să intervină 
tru a finaliza ; și în min. 26, 
Georgevici a trimis „acasă",
gea trecînd de puțin pe lîngă bara 
porții lui Ilieș I

Repriza a doua s-a 
clusiv în jumătatea 
bucureștenilor care, în dorința de
a obține un rezultat de egalitate, 
s-au aglomerat în fata porții lui 
Suciu, au luptat cu dîrzenie și am
biție. Pînă în min. 80, cînd Doru 
Popescu, la o centrare a lui Oio- 
geanu, s-a înălțat peste un grup 
de apărători adverși și a trimis, 
cu capul, în poarta lui Suciu : 1—0. 
Opt minute mai tirziu, Nestnrovici

fază 
for- 
trei 
gol,

sim- ‘ * mărește avantajul echipei sale, re- 
luînd precis, din voleu centrarea 
lui Atodiresei, spulberînd astfel 
orice speranță a oaspeților într-un 
rezultat de egalitate pentru care 
numai străduințele apărătoriolr s-au 
dovedit, pînă la urmă, insuficiente.

87 Bojin — care astăzi a dovedit 
că pauza l-a ambiționat — este pe 
punctul de a înscrie din nou, dar 
se pripește și șutează peste poartă 
dintr-o bună poziție. în ultimul 
minut de joc Păltinișan îl împinge 
în careu pe Roșu și arbitrul Ben- 
tu indică penalty. Dobrin semnea
ză cu un gol formalitatea de în
cheiere a partidei: 5—2 pentru Po
litehnica — scor care ni se pare 
exagerat în comparație cu raportul 
de forțe existent în teren. Să nu 
uităm că meciul s-a disputa,! pe 
un frig pătrunzător și pe un teren 
alunecos, cu atît 
tă a fi subliniată 
cele două echipe 
șansele.

mai mult meri- 
ărdoarea cu care 

și-au disputat

Paul SLĂVESCU

Mihai IONESCU STEAUA - „ll“ CRAIOVA

RISIPA DE ENERGIE PE UN TEREN GREU
STEAGUL ROȘU 3(2)
S.C. BACĂU 1(1)

(Urmare din pag 1)

PLOIEȘTI, 2 (prin telefon)
Pe un teren complet înghețat, care 

lăsa mal degrabă impresia unui pa
tinoar, cele două echipe s-au chi
nuit realmente să dispute partida lor 
de campionat, jucătorii depunînd 
mari eforturi nu numai pentru a 
•controla balonul, dar și pentru a-și 
păstra echilibrul. Clujenii au avut 
un început mai bun și, în min. 9, 
au fost pe punctul de a deschide 
scorul, la o lovitură liberă de pe 
partea stingă, cînd Uifăleanu a re
luat mingea cu capul de la cîțiva 
metri de poarta gazdelor, însă Ră- 
mureanu, bine plasat, a reușit să 
respingă. După aceste prime 10 mi
nute, inițiativa a trecut de partea 
ploieștenilor fără însă ca aceștia să 
pună în real pericol poarta oaspe
ților, cu excepția acțiunii din min. 
32 (singura mai clară, din această 
jumătate a meciului), cînd, în urma 
unei frumoase combinații cu Pisau, 
Cuperman a pătruns în careu, dar 
Lăzăreanu a ieșit prompt șl i-a sărit 
curajos la picioare, salvînd un gol 
ce părea iminent. Pînă la pauză, pe 
fondul superiorității teritoriale a 
ploieștenilor, studenții au încercat în 
mai multe rînduri să contraatace 
prin mingi trimise înainte, la una 
dintre ele (min. 39) Uifăleanu șutind 
imprecis din poziție favorabilă.

După pauză dominarea gazdelor 
s-a accentuat și mai mult și jocul 
n-a mal continuat, practic, decît 
într-un singur sens : spre poarta 
clujenilor, acțiunile de atac ale plo
ieștenilor — bine conduse ' "
perman, care a făcut azi (n. 
cea mai bună partidă a sa 
trolul — succedîndu-se 
Cu toate acestea, golul 
plutit adeseori în aer — nu a ve
nit I Nereușind să desfacă apărarea 
(strînsă ca un arici în propriul ca
reu) a oaspeților, ploieștenii au în
cercat să înscrie prin șuturi de la 
distanță și din orice poziție, dar nici 
așa nu au obținut mai mult, deoa
rece chiar și atunci cînd mingile au 
răzbătut prin zidul format de oaspeți, 
portarul Lăzăreanu s-a dovedit im
batabil. O singură dată acesta a 
părut pe punctul de a fi învins, în 
min. 84, la șutul lui Angelescu, dar

Stadion Tineretului; teren acope
rit cu zăpadă; timp geros; specta
tori aproximativ 3 500. Au marcat: 
GYÎJRFY (min. 13 — din 11 m) 
GHERGHELI (min. 17) ANGHEL 
(mm. 55), respectiv, BĂLUTA (min. 
45).

Raport de 
șuturilor Ia 
țiul porții : l

STEAGUL ] 
lab, JENEI, • 
ȘERBĂNOIU, _____
Mateescu, Ghergheli, GYORFY.

S. C. BACAU ; Ghiță — Marga- 
soiu. CATARGIU, Velicu, Volmer — 
HRIȚCU, Duțan (min. 68 Florea) — 
PRUTEANU, Pană, Dembrovschi, 
Băluță,

A arbitrat: C. PETREA, 
ajutat la linie de A. Paraschiv și 
M. Cîțu (toți din București).

Cartonașe galbene : Ghiță $i Jenei. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 2—1 (1—0).

cornere ; 9—5. Raportul 
poartă : 16,—8 (pe spa- 

8—4).
ROȘU : Purcaru — Hir- 
OLTEANU, Anghelinl — 

, Cadar — ANGHEL,

în

de Cu- 
r. ieri) 
la Pe- 
valuri. 

care a

Stadion Petrolul ; teren înghețat; timp frumos, dar rece; spectatori 
aproximativ 5 000. Raport de cornere 8—4; Raportul șuturilor la poartă 22—6 
(pe spațiul porții 13—2).

PETROLUL : Rămureanu — Gruber, TAPOREA, C1UPITU, Mureșan 
(min. 58 Zamfir) — Crîngașu, ANGELESCU — Ștefănescu (min. 71 Istrătescu), 
CUPERMAN, Eparu, Pisău.

„U“î LAZAREANU — PORAȚCH1, PEXA, MATEI, Ciocan — Hurloi, 
Anca, FANEA — Uifăleanu, Mureșan, Coca.

A arbitrat V. PADUREANU ★ ★★*★, ajutat la linie de I. Dancu și 
D. Ghețu (toți din București).

Cartonașe galbene : Crîngașu.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve ; 1—3 (0-3).

clu- 
reu-

și atunci talentatul goal-keeper 
jean, printr-un ultim efort, a 
șit să împingă mingea în bară și 
de aici în corner.

Spre lauda lor, cele două echipe 
— în ciuda terenului greu și a mi
zei destul de mare pentru ele — 
și-au apărat șansele în mod spor-

tiv, exceptînd poate unele trageri 
de timp ale clujenilor în repriza se
cundă, față de care arbitrul V. Pă
ci ureanu nu a reacționat așa cum 
s-ar fi cuvenit prin prelungirea par
tidei cu un minut sau două.

Constantin FIRANESCU

BRAȘOV, 2 (prin telefon)
O vreme crîncenă și un teren 

înghețat și acoperit cu un strat de 
zăpadă. Iată cadrul de desfășurare 
al meciului dintre Steagul roșu 
Brașov și S.C. Bacău. în ciuda 
acestor condiții vitrege, jucătorii 
celor două echipe au abordat cu 
multă ardoare întîlnirea angajîn- 
du-se fără menajamente într-o lup
tă dîrză.

Partida debutează cu o bună oca
zie ratată de Șerbănoiu în min. 
3. Odată cu scurgerea timpului, 
jocul crește treptat ca ritm și in
tensitate. Stegarii sînt mai incisivi 
și mai periculoși in ofensivă și> 
in min. 13, reușesc să deschidă

scorul : Hîrlab execută o lovitură 
liberă de pe dreapta și Catargiu 
oprește mingea cu mina în inte
riorul suprafeței de pedeapsă. Pe
nalty clar, transformat cu siguran
ță de către Gyorfi ; 1—0. Inițiativa 
este în continuare de partea gaz
delor, superioare tactic, acționînd 
variat și angajînd decisiv extre
mele, Anghel și Gyorfi. în min. 17 
Anghel execută o lovitură de colț, 
Mateescu prelungește cu capul pînă 
la Ghergheli, venit din spate și 
acesta reia în plasă cu tot efor
tul Iui Ghiță. 2—0. Băcăuanii re
clamă ofsaid dar cu toate insisten
țele lor arbitrul de linie A. Paras
chiv, ca și cel de centru, rămîn 
fermi pe poziție, validînd golul. 
Jocul se îndîrjește. Două acțiuni 
personale ale lui Gyorfi sînt sto
pate numai prin fault de Catargiu 
și Hrițcu. Ghiță se remarcă în min. 
28 și 40 respingînd în corner min
gea șutată din apropiere de Șer
bănoiu și Anghel. în ultimul minut 
al reprizei oaspeții reduc din han
dicap prin Băluță : 2—1.

La reluare jocul devine ceva mai 
echilibrat, fazele abundă la ambele 
porți. Beneficiarii mai multor oca
zii de gol sînt însă tot brașovenii 
care ratează, amînînd majorarea 
scorului. Aceasta se produce în 
min. 55, în urma celei mai specta
culoase acțiuni ofensive din întreg 
meciul: Gydrfy pătrunde vijelios 
pe partea stingă ii trimite o pasă 
lui Șerbănoiu, acesta șutează pu
ternic din interiorul careului, Ghiță 
respinge pînă la Anghel care reia 
direct în plasă : 3—1. Finalul par
tidei arată o mai mare decizie în 
atac a oaspeților. Tardiv însă pen
tru a mai putea aduce vreo modi
ficare pe tabela de marcaj.

Ghtorghe NERTEA

VICTORIE DEPLIN MERITATĂ A GAZDELOR
IAȘI, 2 (prin telefon)
Meci dificil, la Iași Misiune grea, 

mai ales pentru arbitrul Blau care 
astăzi, spre cinstea sa s-a achitat 
foarte bine de sarcină. Partida a 
avut și un .. precedent, în materie de 
rivalitate, meciul de la Tg. Mureș, 
din iulie 1972, din ultima etapă, cînd 
Politehnica a pierdut și a retrogradat 
în divizia secundă. Astfel stînd lu
crurile, jucătorii Ieșeni au intrat pe 
teren ferm deciși (poate prea ferm 
chiar !) să-și ia revanșa. Tn primele 
minute s-a jucat „foarte tare”. Poli
tehnica însă, spre lauda sa, a reușit 
în continuare să-și coordoneze mai 
bine acțiunile. A. S. Armata a intrat 
pe teren decisă să se apere, și astfel 
a și jucat — fără cele mai mici in
tenții ofensive. încet, încet — do 
minarea gazdelor devine tot mai in
sistentă, și golurile mult așteptate 
de cei 31'00 de spectatori (foarte.-.

curajoși și fideli în dragostea lor, 
cu tot frigul pătrunzător) au început 
să vină
centrează, 
punctul de 
Simionaș e
gol, A.S.A. se hotărîrește să trimită 
in linia de atac și pe Varodi, dar... 
nici cu o floare în plus nu se poate 
schimba cursul jocului. Al doilea goj 
il înscrie Koinilă II, care a șutat 
foarte puternic și precis din lovitură 
liberă de 
unui henț
43).

Repriza
oriză : Stoicescu trimite prea încet 
mingea portarului propriu, Mureșan 
o ajunge și înscrie pe lingă Costaș. 
Un singur minut mai tirziu, Unchiaș 
face din nou henț, mingea ajunge, 
totuși, la Spirea, care intră în careu, 
unde in momentul șutului, e „agă-

în min. 20, tînărul Spirea 
Nagel respinge pînă la 

11 m, unde, voleul lui 
necruțător : 1—0. După

la 18 ni, obținută în urma 
inutil al lui Uncbiaș (min

secundă începe cu o sur-
Stoicescu trimite prea 
portarului propriu,

țat" de
execută _____ „ __
pinge însă tot la mijlocașul ieșean, 
care., înscrie cu ușurință în poarta 
goală. La 3—1, meciul e ca și jucat, 
mai ales că Unchiaș (din nou 1) și

fundașul oaspete, Simionaș 
slab penaltyul, Nagel res-

Nagel se încurcă, în ruin. 57, Nagel 
iese din ncu, vrea să degajeze, dar... 
luftează și Spirea se duce singur pînă 
in poartă, marcînd al patrulea gol.

Dumitru GRAUR

,23 August"; teren înghețat: timp însorit, dar foarte frig;----- --------------- --------------- . ... ._ ROMILAStadion „2" L.—.L,
Spectatori aproximativi 000. Au marcat ; SIMIONAȘ* Țmln’ 20*și *47), 
II (min. 43), SPIREA (min. 57). respectiv. MUREȘAN (min. 46).

Raport de cornere : 6—1. Raportul șuturilor la poarta : 17—3 
țiul porții : 10—1).

POLITEHNICA : Costaș — Micloș (min. 84: lanul), Stoioescu.

(pe spa-

POLITEHNICA : Costaș — Micloș (min. 84: lanul), Stoioescu. ROMILA 
I, Hanceriuc — ROMILA II, SIMIONAȘ — Incze IV, Lupulescu, SPIREA, Ma- 
rlca (min. 84:-Ailoaiei).

A.S.A. : Nagel (min. 63: Solyom) — Grigore, Kiss, Unchias (min. 63: 
. SzâlSși), Czako — PISLARU, Ispir, BOLbNI, Hajnal — Varodi, Mureșan.

A arbitrat ; GABRIEL BLAU ajutat la linie I. Boroș și V.
Vîlcu (toți din Timișoara).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : 3—0 (3—0).

Factorul hotărîtor în „spectacolul 
pe gheață" de pe stadionul „23 Au
gust" a fost ambiția ambelor echipe 
de a se comporta la nivelul reputa
ției lor chiar dacă eficiența atacuri
lor lor n-a fost la înălțime. O lovi
tură liberă în favoarea echipei Steaua, 
in min. 12, de pe urma unui henț 
comis de Strîmbcanu la aproximativ 
10 metri de careul de pedeapsă cra- 
iovean, a prilejuit ‘ “
șut-bombă, de mare 
țul din dreapta lui 
luată de mai multe 
ne. A fost o lovitură magistrală de 
la 26—27 m a internaționalului nostru 
Dumitru care concură în acest an, cu 
multe șanse, la titlul de cel mai bun 
fotbalist român al anului 1973 pentru 
Trofeul revistei „Fotbal".

Din acest moment, „U“ Craiova re
nunță la prudență, la pendularea lui 
Deselnicu între mijlocași și linia de 
fundași, pentru ca în cele din urmă 
căpitanul echipei craiovene să treacă 
eentru înaintaș din min. 34. După 
golul lui Dumitru am văzut totuși o 
nouă oeazie stelistă ratată de Rădu
canu (min. 14) pentru ca apoi Jară- 
lungă să se afle de două ori în po
ziții faborabile și să rateze (min. 20, 
lovitură cu capul peste bară și min. 
27, șut blocat). Craiovenii se desfă
șoară mai bine spre sfîrșitul primei 
părți a jocului dar bucureștenii, cu o 
înaintare timidă, se rezumă să joace 
calm la centrul terenului.

După pauză, ritmul de joc continuă 
să fie rapid, fazele închegate, cu do
minarea echipei Steaua in primele 15 
minute ele la reluare cînd se petrec 
ce în min. 60 cea mai spectaculoasă 
fază a jocului : Răducanu este faultat 
la marginea laterală a careului de 
16 m. Dumitru execută o nouă bom
bă respinsă excelent de Manta și a- 
poi mingea ajunge Ia Răducanu care 
șutează în bară. A fost ultima acțiu- 
ne-șoc a echipei Steaua, căci după 
aceea s-a rezumat să respingă . cu 
calm atacurile craiovene care vizau 
o egalare. Trio-ul liderului, Țarălun- 
gă — Deselnicu —• Marcu n-a putut 
să înscrie fiindcă i-a lipsit forma 
obișnuită a extremelor și subtilitatea 
centrului înaintaș. în schimb, apăra
rea stelistă, în care Nae Ionescu, ce 
pare acum integrat complet în eehi- 
nă, a făcut o partidă de zile mari, 
în același timp, de partea cealaltă, 
atacul echipei Steaua, eu un Năstase 
lipsit de formă și ambiție, cu Rădu
canu excesiv în dribling și cu extre
me sub randament obișnuit, a prile
juit lui Boc să stăpînească careul 
propriu și chiar să evadeze înspre 
atac iar înlocuitorii lui Niculescu și 
Velea să se remarce și ei.

în concluzie, am putea afirma că 
am văzut ieri la lucru pe Universi
tatea Craiova cate justifică poziția 
de lideră de toamnă a clasamentului 
fiindcă are o structură și o capaci
tate de joc indiferent de indisponi
bilități și formulă, după cum am con
statat că frămîntările de pînă acum 
ale echipei Steaua încep să rodească 
prin progres în organizarea jocului, 
chiar dacă compartimentele sînt încă 
inegale. Tocmai datorită structurii 
mai solide a jocului. Steaua a cîștigat 
și a meritat să cîștige prima manșă 
cu favorita campionatului.

De altfel, s-ar putea presupune că 
ieri am asistat la duelul dintre o 
echipă, Universitatea Craiova, bine 
fixată pe drumul cuceririi titlului, și 
alta Steaua, Capabilă, în caz că va 
progresa, să fie una dintre puținele 
formații ale campionatului care să 8.3 
salteze reduta craioveană,

lui Dumitru un 
spectacol, in col- 
Manta, fază re- 
ori de televiziu-



O frumoasă victorie d „noului val" pugilistic

ROMÂNIA (tineret)-FRÂNTA (tineret) 14-6
AUSTRALIA R RECUCERIT 

„CUPA DAV1S"
Americanii depășiți și in partida

ECHIPA SECUNDA A ROMÂNIEI REGULA AMATORISMULUI
• ion Vladimir cel mai tehnic boxer al intilnirii • Marcel Lupu un exemplu de curaj și dăruire

Dt HANDBAL DE LA TBILISI
Ieri a început 

turneu 
masculin.
-roase reprezentative de țări. La star
tul acestei mari întreceri internațio
nale este prezentă și o selecționată 
.română, fiind vorba de formația se
cundă a țării, aproape aceeași care 
■a evoluat in cadrul „Trofeului Car- 
pați". Sînt prezente, de asemenea, e- 
chipele Iugoslaviei, R. F. Germaniei. 
Uniunii Sovietice, R.S.S. Gruzine și 
altele.

în prima zi a turneului, selecțio
nata secundă a țării noastre a întîl- 
nit formația reprezentativă a R.F 
Germania. Rezultatul acestei partide : 
20—16 pentru echipa R.F.G.

la Tbilisi 
internațional de 

la care iau parte nume-

un mare 
handbal

DIN NOU IN DISCUȚIA C.I.O
LAUSANNE, 2 (Agerpres). 

luni după congresul de la 
tul major" ' . ..
olimpic va proceda la noi schimburi de 
vederi cu reprezentanții federațiilor 
sportive internaționale. In reuniunea 
programată săptămîna aceasta la Lau
sanne, celebra regulă nr. 26 din Carta 
olimpică, privind calificarea sportivilor 
pentru jocurile olimpice, va fi din nou 
în centrul discuțiilor. C.I.O. va fl re
prezentat de președintele său, lordul 
Killanln șl de cel trei vicepreședinți : 
contele Jean de Beaumont, Willy Daume 
și Herman van Kamebeeck. Din partea 
federațiilor sportive vor fl prezenți pre
ședinți și secretari al acestor foruri. 
După cum se știe, majoritatea federa
țiilor (recent șl cea de ciclism) pledea
ză pentru modificarea regulei 26, în 
sensul de a rămîne la latitudinea fiecă
rei federații să stabilească normele spe
cifice de admitere a sportivilor la Olim
piade.

— La două 
Vama, „sta- 

al Comitetului internațional

Cu prilejul reuniunii de la Lausanne, 
va fi examinat, de asemenea, proiectul 
reducerii programului olimpic (Jocurile 
de la Montreal nu intră în discuție). 
Este așteptat la Lausanne secretarul 
Jocurilor Asiatice, Hassar Rassoul, care 
va lua contact cu delegații federațiilor 
de fotbal, atletism șl natație pentru a 
legifera participarea R.P. Chineze la 
Jocurile de la Teheran.

C.M. DE HANDBAL

IN 11 ORAȘE

Și totuși

SIAIIIJIMONTECAIHOANUIAT!
Comitetul Automobil Clubului din 

Monaco, organizatorul faimosului ra
liu de la Monte Carlo, 
în ședință extraordinară 
examina hotărîrea 
privind anularea 
listice pe teritoriul 
de această măsură 
In pofida stadiului 
tire a cursei, Automobil Clubul 
Monaco a decis să anuleze ediția 1974 
8 raliului Monte Carlo.

Este evident că în această situație 
. și cursele automobilistice pe circuit, 
de toate formulele, vor suporta rigo
rile rezultate din penuria de carbu
ranți și Iubrifianți. Este de așteptat 
o revedere totală a programului 
curselor de fotmula 1 pe anul 1974. 
între timp, din Koln se anunță că 
revista vest-germană de specialitate 
„Auto-Zeitung“, l-a desemnat pe sco
țianul Jackie Stewațrt drept cel 
bun pilot al anului 1973. în acest an, 
Jackie Stewart a cîștigat titlul 
campion al lumii, totalizînd 
puncte.

s-a întrunit 
pentru a 

guvernului francez 
curselor automobl- 
Franței. Luînd act 
de interes general, 
avansat de pregă- 

din

mai

de
38,5

DIN R.D. GERMANA
Intre 28 februarie și 10 martie se 

vor desfășura în R.D. Germană me
ciurile campionatului mondial mas
culin de handbal. S-a stabilit ca 
întîlnirile să se desfășoare în 11 o- 
rașe și anume : Berlin (turneul fi
nal), Schwerin, Halle, Karl Marx- 
Stadt, Brandemburg, Rostock, Wis
mar, Dessau, Magdeburg, Erfurt și 
Gera.

PARIS 2, (prin telefon, de la tri
misul nostru)

Primită cu multă simpatie și In
teres în orașul francez Creil, re
prezentativa de box (tineret) a Ro
mâniei a onorat, o dată în plus, 
frumoasa carte de vizită a acestui 
sport din țara noastră, învingînd, 
sîmbătă seara, echipa de tineret a 
Franței cu 14—6. Gazdele s-au pre
gătit în mod deosebit pentru con
fruntarea cu, sportivii români, așa 
îneît nimeni nu se aștepta la o în- 
frîngere atît de severă a lor. Su
perioară din toate punctele de ve
dere, echipa pregătită de Marcu 
Spacov a cucerit cu ușurință sim
patia celor aproape 2 000 de spec
tatori aflați în tribunele sălii „Al
bert Camus" din Creil.

Apreciind după desfășurarea pri
mului meci, credeam că partidele se 
vor desfășura sub semnul echili
brului. Aceasta deoarece „șemimus- 
ca“ Remus Cosma nu a reușit decît 
un egal în fața francezului Joseph 
Simoes, un pugilist talentat care a 
știut să-și fructifice avantajul alon- 
jei. Scorul: 1—1. Dar, începînd cu 
meciul „muștelor", românii au luat 
conducerea. Deloc intimidat de bra
țele lungi ale lui Jacky Azil, semi- 
finalist în campionatul de seniori al 
Franței, Ion Șulă s-a apropiat cu 
abilitate, surprinzîndu-și adversarul 
cu o serie rapidă de croșee. Azil e 
numărat chiar în min. 2 al partidei. 
Reia lupta, dar recepționează un 
fulgerător croșeu, de stînga la ma
xilar care îl face k.o. (3—1). La

categoria cocoș, Iusein Memet l-a 
învins la puncte pe francezul Geor
ges Lietaer, ale cărui resurse fizice 
s-au epuizat aproape total în pri
mele minute (5—1). Partida „pene
lor" a fost de-a dreptul dramatică. 
Mihai Ploieșteanu și Gabriel Lam- 
perti au schimbat lovituri de o 
mare duritate. Au fost momente 
cînd k.o.-ul a plutit deasupra rin
gului, însă buna pregătire a ambilor 
sportivi și-a spus cuvîntul, juriul 
acordînd o decizie de egalitate 
(6—2). Reprezentant al orașului 
Creil în selecționata franceză, „se- 
miușorul" Patrick Christ a urcat 
pe ring în uralele spectatorilor. 
Această primire făcută adversaru
lui său, nu l-a... impresionat pe 
Ion Vladimir care a făcut un meci 
de zile mari, demonstrîndu-le ce
lor prezenți cum se poate cîștiga 
o partidă fără să recepționezi lo
vituri. Vladimir a fost cel mai 
aplaudat boxer al galei, organiza
torii acordîndu-1 cupa rezervată 
celui mai tehnic pugilist al reuniu
nii (8—2). Selecționata franceză 
reduce din handicap la categoria 
ușoară, în limitele căreia Christian 
Garcia l-a învins la puncte pe Ion 
Budușan, complet dezorientat tac
tic (8—4). „Semimijlociul" Ilie Tî- 
rîlă și-a dovedit din nou calită
țile de puncheur, făcîndu-1 k.o., în

rundul trei, pe Christian Rebey- 
rolles, semifinalist în campionatul 
de seniori al Franței (10—4). Mar
cel Lupu (mijlocie mică) merită 
toate aprecierile pentru lupta pe 
care a susținut-o în condiții cu 
totul deosebite. în rundul doi al 
partidei sale, la un schimb de 
lovituri care l-au expediat la po
dea pe francezul Paul Seminor, 
sportivul român și-a luxat din 
umăr brațul drept. A continuat, 
însă, meciul acționînd doar cu 
stînga, reușind să învingă și încă 
înainte de limită! (12—4). Vasile 
Croitoru (mijlocie) a mărit avan
tajul echipei române, întrecîndu-1 
la puncte pe Prunier Flot (14—4). 
în ultimul meci, cel al semigreilor, 
victoria a revenit francezului Sil- 
vain Watbled, după părerea noas
tră cel mai bun reprezentant al 
gazdelor, care, în rundul doi, l-a 
surprins cu o contră de dreapta pe 
Gheorghe Matache, făcîndu-1 k.o. 
(14—6).

Victoria în fața echipei franceze 
reprezintă pentru tînăra selecțio
nată română un prim pas spre 
consacrarea internațională. Dar, 
atenție! De data aceasta adversa
rii, trebuie să recunoaștem, nu au 
fost deosebit de puternici.

Petre HENȚ

ACTIVITATEA SAHISTA INTERNAȚIONALA

România pe primul loc in „Cupa Carpați“ la popice

Cornelia Petrușcă și Iosif Tismănaru 
au cîștigat proba mixtă

După turui doi, in meciul de șah 
dintre echipele U.R.S.S. și Iugoslaviei 
scorul este de 8—1 în favoarea șahiș
tilor sovietici, 9 partide fiind între
rupte. Fostul campion mondial, Tigran 
Petrosian l-a învins pe Gligorlci, Va- 
siukoV a cîștigat la Velimirovlci. iar 
campioana U.R.S.S., Marta Șui, a ob
ținut victoria în partida cu Korna- 
kovska — Sokoiov.

Turneul internațional de șah de la 
Madrid a continuat cu runda a 4-a, 
în care Hort l-a învins pe Portisch, 
Panno pe Kaplan, iar Uhlman pe 

Pomar. Remiză în partidele Ljuboje- 
vici — Bro-.vne, Tukmakov — Karpov.
Conduce Uhlman (R.D.G.) cu 3'/t p, 
urmat de Karpov, Furman (ambii 
U.R.S.S.) șl Hort (Cehoslovacia) — 

3 p, Panno — 21/, p, portisch, Lju-
bojevlci — 2 p. etc.

<k dublu : 3-0 I
CLEVELAND, 2 (Agerpres). — 

Echipa de tenis a Australiei a recu
cerit în mod magistral „Salatiera de 
argint", conducînd cu 3—0, după proba 
de dublu, în meciul celei de-a 62-a 
finale a „Cupei Davis", pe care o 
dispută cu selecționata S.U.A. învin
gători în primele două partide de 
simplu, veteranul Rod Laver și John 
Newcombe, au învins fără drept de 
apel, perechea americană Stan Smith- 
Erik van Dillen : 6—1, 6—2, 6—4.

în numai 68 de minute, toate spe
ranțele suporterilor echipei america
ne, care mai credeau într-o răstur
nare a rezultatului, au fost spulbe
rate, Foarte nervos, depășit mereu 
de jocul precis și puternic al austra
lienilor, Van Dillen nu l-a putut^ a- 
juta cu nimic pe Smith, ale cărui 
eforturi de a echilibra partida s-au 
dovedit zadarnice. După partidă, Stan 
Smith a declarat : „La Litlle Rock, 
împotriva echipei Chile, am reușit să 
refacem handicapul primelor două 
partide pierdute. De data aceasta 
insă, nu se putea face nimic. Austra
lienii au fost imbatabili..."

Căpitanul echipei oaspete, Neale 
Fraser, explicînd reporterilor absenta 
lui Ken Rosewall a declarat : „în 
lunga mea carieră mi-am dat tot
deauna seama că nimic nu este mal 
avantajos pentru o probă de dublu 
decît să ai în echipă un stîngaci (n.n. 
este vorba de Laver) și doi jucători 
care servesc perfect. Newcombe a 
mai jucat cu succes alături de stîn
gaci (n.n., Tony Roche și Owen Da
vidson). Era logic să optez pentru a- 
ceastă formulă. Și cum știam că ser
viciul nu este punctul forte al lui 
Rosewall, cu tot regretul, l-am ținut 
pe tușă". Dar Rosewall (39 de ani), 
care spera să mai joace, după 17 ani, 
într-o finală a „Cupei Davis" și-ar putea 
vedea visul împlinit, acum cînd victo
ria echipei australiene este asigurată. 
Probabil el va juca în locul lui Laver 
Împotriva lui Smith. în schimb, New
combe va juca în mod sigur partida 
cu Gorman, pentru că o victorie i-ar 
asigura locul doi în clasamentul final 
al Marelui Premiu F.I.L.T., cîștigat 
de Ilie Năstase.

Patinatorii vest-germani au do
minat în primul concurs de pati
naj viteză al sezonului, desfășurat 
la Inzell. Monika Pflug (500 m — 
45,83), Hans Lichtenstern (500 m —1 
41,47 și 1500 — 2: 16,91) și Her
bert Schwartz (3000 m — 4:46,27) 
sînt laureații întrecerilor inaugu
rale. In fotografie, o pereche nor
vegiană — Per Bjorang (stînga) 
și Ole Iversen — iau startul în- 
tr-una din seriile probei de 1500 m.

După ce cu o zi înainte Margareta 
Bordei si Iuliu Bice urcaseră pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului lau- 
reanților la probele individuale, ieri 
alți doi sportivi români au învins în 
ultimele întreceri ale celei de a 
VII-a ediții a „Cupei Carpați", la 
popice. Autorii acestei frumoase vic
torii sînt 
trușcă și 
care au 
în proba 
nieră ce

Telefoto: A.P.-AGERPRES

bucureșteanca Cornelia I’e. 
gâlățeanul Iosif Tismănaru, 
cîștigat trofeul pus în joc 
de dublu mixt, într-o ma
te-a atras admirația gene

rală. Succesul popicarilor noștri se 
datorează, îndeosebi, excelentei com
portări a lui Tismănaru. Cu o teh
nică ireproșabilă, el a doborît din 
200 lovituri 967 popice, cifre care se

TINERII SPADASINI ROMANI

AU EVOLUAT MODEST LA PLEVEN
PLEVEN, 2 (prin telefon). — 

Concursul internațional de spadă 
de la Pleven — ajuns la a X-a 
ediție — a reunit trăgători din 
mai multe țări, 
cinci tineri sportivi români, 
proba individuală, 
nes cu (Dunărea Galați) și Erwin 
Kerekes (0. S. Satu Mare) au reu
șit să se califice pînă în semifi
nale unde n-au mai obținut, însă, 

ieșind, astfel, din 
a fost cîștigată de 

Estonă).

printre care și
In

Viorel Ștefă-

nici-o victorie 
întrecerea care 
Livak (R.S.S.

în concursul pe echipe, selec
ționata română a făcut parte din 
aceeași grupă cu formațiile Iugo
slaviei, Cehoslovaciei și garnitura 
secundă a Bulgariei. In partida 
cu Iugoslavia, spadasinii noștri au 
cîștigat la tușe 8 (v) — 8 (62—67). 
în schimb, ei au fost întrecuți de 
Bulgaria B cu 9—3 și de Ceho
slovacia cu 8—5. La ora convor
birii telefonice, spadasinii români 
trăgeau în turneul pentru locurile 
5—8.

numără printre cele mai mari per
formanțe internaționale ale anului. 
Gălățeanul a lansat cu o precizie 
de... metronom bilele la manșele 
„pline", unde a realizat o medie de 
peste 6 P.d. din fiecare lovitură, iar 
la „izolate" a acționat cu atîta sigu
ranță, îneît a... curățat de fiecare 
dată cu o singură aruncare figurile 
rămase în lăcașul popicelor, totali
zînd 339 p.d. (C0—33—89—72), fără 
nici o lansare în... gol. Concentrîn- 
du-se mai mult în momentele difi
cile decît în prima zi a competiției, 
partenera sa a înregistrat duminică 
un rezultat valotos: 411 p.d. De ase
menea, confirmînd forma bună în 
care se află, tandemul românesc 
Mariana Antuș-Constantin și Ilie 
Băiaș s-au situat 'pe locul secund la 
mare luptă cu cuplul cehoslovac Ma
fia Selingerova — Iaroslav Antonin.

CLASAMENTUL FINAL: 1. Cor
nelia Petrușcă — Iosif Tismănaru 
(România) 1'378 p.d. (411—967), 2. Ma
riana Antus-Constantin — Ilie 

Băiaș (K) 1 333 (403—935), 3 Maria 
Selingerova — Iaroslav Antonin (Ce
hoslovacia) 1 326 (444—882), 4. Eda
Schuman — Horst Barutingani 
(R.D.G.) 1 323 (425—898). 5. Elena
Trandafir — Alex. Cătineanu (R) 
1 296 (420—786), 6, Vera Kokol — Jose 
Turk (Iugoslavia) 1 284 (414—870).

Superiori atît în probele individu
ale, cît și în cea mixtă, reprezentanții 
țării noastre au ocupat primul loc 
în clasamentul pe națiuni, care are 
următoarea înfățișare' 1. ROMÂNIA 

p. 2. Cehoslovacia 23 p, 3. R.D.G. 
p, 4. Ungaria 17 p, 5. Iugoslavia 
p, 6. R.F.G, 13 p, 7. Bulgaria 8 p, 
SueJ!'> 3 p, 9. Polonia 4 p.

Traian IOANIȚESCU
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ÎN VIZITĂ H ȘCOALA MASIICII
FfMININT DIN DTNVTII (C0100AD0)

Note de drum din S. U. a.

Aveam să fim impresionați, 
în scurtul nostru popas la Denver, 
în inima statului Colorado, de 
extraordinarul interes pentru sport, 
în general, și de pasiunea deose-' 
bită, manifestată pe multiple pla
nuri, pentru gimnastică. Sala de 
sport din cartierul Lake Wood, 
care a găzduit confruntarea dintre 
echipele feminine ale României și 
ale Școlii de gimnastică din Den
ver se dovedea, în ciuda posibilită
ții sale de a cuprinde peste 5 000 
de spectatori, cu totul neîncăpătoa
re pentru cei dornici să urmăreas
că evoluțiile sportivelor. Un mare 
număr de tineri, de elevi, însoțiți 
de părinții lor, care și-au procurat 
cu multe zile înainte prețioasele 
bilete de intrare, au asistat la un 
spectacol de înaltă ținută sportivă, 
la care și-au adus o valoroasă 
contribuție atît gimnastele românce 
Alina Goreac, Anca Grigoraș sau 
Iuliana Simonfi, cît și maestre re
putate ale echipei locale, printre 
care Debbie Hill, Trish Reed sau 
Renee Hack, stele de primă mări
me ale gimnasticii americane.
ANTRENORUL PRINCIPAL ROD 

HILL 1ȘI ÎMPĂRTĂȘEȘTE 
DIN PROPRIA EXPERIENȚĂ

Despre neobișnuitul interes pen
tru gimnastică, despre . preocupă
rile în această direcție la Denver 
aveam să aflăm ulterior, din dis
cuțiile cu gazdele noastre, extrem 
de amabile în a ne împărtăși, din 
experiența lor, din munca cotidia
nă și competentă pentru ridicarea 
măiestriei a zeci și sute de tinere 
sportive care îndrăgesc gimnastica.

1 Deși evident marcat de eforturi
le depuse pentru buna organizare 
a concursului, de asistența acorda
tă în timpul întrecerii elevelor sale. 
Rod Hill, antrenorul principal al 
școlii de gimnastică, acceptă să ră- 
mînă încă multe minute în sala 
de sport, spre a ne vorbi despre 
realizările sale, despre trecutul, 
prezentul și viitorul școlii de 
gimnastică feminină din Denver.

încă de la crearea sa, acum mai 
bine de cinci ani — ne spune in
terlocutorul — școala de gimnasti
că s-a bucurat și a fost primită

cu mult interes, atît de părinți cît 
și de eleve. La început am lucrat 
într-o încăpere mai modestă, dar 
pe măsura sporirii numărului de 
sportive înscrise in școala noastră, 
am resimțit tot mai mult și ne
voia unei noi săli, pe care am pri
mit-o acum doi ani și care ne sa
tisface acum pe deplin. Dispunem, 
după cum vedeți —- și antrenorul 
Hill își rotește privirea de jur îm
prejur — de tot ce ne trebuie pen
tru a desfășura o activitate sus
ținută. Ne bucurăm de renumele 
de a fi cea mai dotată sală de 
gimnastică din Statele Unite. La 
noi se poate lucra, concomitent, Ia 
16 paralele, avem in sală 21 de 
bîrne, dispunem de 3 podiumuri 
pentru sol și de 3 trambuline pen
tru sărituri.

ȘAPTE ORE PE ZI PENTRU 
CREȘTEREA MĂIESTRIEI

Activitatea școlii este astfel or
ganizată, îneît în cadrul ei pot lu
cra atît sportive avansate, cît și 
începătoare. Selecția începe de la 
vîrsta de șase ani, cu testarea, mai 
ales, a pregătirii fizice de bază a 
candidatelor, iar elevele admise în 
școala de gimnastică acceptă de 
bunăvoie să respecte riguros un 
program extrem de sever de antre
namente, care însumează, în cazul 
sportivelor avansate, cîte 5 și chiar 
7 ore de pregătire pe zi. Se lu
crează pe trei grupe mari : începă
toare, pregătire medicală, avansa
te, fiecare cu programul său de 
specific de pregătire sportivă. Din 
cei 44 de antrenori de care dispu
ne școala, doar 9 sînt încadrați, 
cîțiva sînt plătiți cu ora, iar majo
ritatea activează voluntar, în 
timpul lor liber. Elevele frecven
tează școala de gimnastică plătind 
o sumă de bani direcțiunii, reali- 
zîndu-se astfel fondurile necesare 
pregătirii sportive, căci creditele 
acordate de federația de speciali
tate din S.U.A. nu satisfac pe de- 
a-ntregul nevoile școlii.

S-a consdierat oportună speciali- 
• zarea antrenorilor pe aparate, ast
fel ca, în orele de antrenament în 
sală, sportivele trec, pe rînd, pe 
la fiecare aparat, lucrînd de fie-

Antrenorul principal Rod Hill supraveghează evoluția gimnastei Chris 
Paser la paralele.
care dată cu alt specialist. Trece
rea sportivelor dintr-o grupă în 
alta se face în urma unui examen 
cu exerciții impuse, ultimul cuvînt 
ivîndu-1 antrenorul principal Rod 
Iill.

PRIMELE SUCCESE 
SÎNT ÎMBUCURĂTOARE 

Șl PROMIȚĂTOARE

Munca pasionată și competentă 
a colectivului de antrenori de la 
școala de gimnastică din Denver 
este, de pe acum, încununată de 
evidente succese. Debbie Hill a fă
cut parte din echipa S.U.A. parti
cipantă la campionatele mondiale de 
la Ljubljana (1970) și la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen (1972), 
iar Trish Reed, Linda Antonio, 
Alicia Johnnston. Renee Hack sau 
Chris Paser sînt foarte aproape de 
consacrarea deplină. Este o certi
tudine că cel puțin două sportive

de aici vor fi incluse în echipa 
S.U.A. la campionatele mondiale de 
la Varna, iar cei mai optimiști din
tre antrenori speră că școala va 
putea da patru gimnaste pentru 
Jocurile Olimpice din 1976, de la 
Montreal.

In acest an, echipa școlii de gim
nastică din Denver a efectuat un 
turneu victorios în Marea Britanie 
și Suedia, obținînd rezultate care 
au fost elogios primite de cercurile 
specialiștilor. Vizita pe care echi
pele de gimnastică ale României 
au efectuat-o, la începutul acestui 
an, la școala de gimnastică femi
nină din Denver a constituit un 
excelent prilej de schimb de expe
riență între specialiștii români și 
americani, iar antrenorul Rod Hill 
s-a arătat extrem de interesat ca. 
în cursul anului viitor, echipa sa să 
noată vizita România, spre a întîlni 
formații de club din țara noastră.

Constantin MACOVEI

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
UNGARIA : UJPESTI DOZSA — 

CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ

Ieri a fost programată în Ungaria, 
ultima etapă a turului campionatu
lui. Lupta pentru primul loc a fost 
deosebit de pasionată. După ce pe 
postul de lider s-au perindat Hon. 
ved, Fercncvâros, Gyor, în ultima 
etapă a primei părți a campionatu
lui, Ujpesti Dozsa a trecut în frun
te, devenind campioană de toamnă.

Iată rezultatele etapei a 15-a i 
Ujpesti Dozsa — Tatabanya 4—0, 
M.T.K. — Honved 2—0, Videoton — 
Gyor 3—0, Fees — Dorog 2—1, Egy- 
tertes — Salgotarjăn 0—0, Zalae- 
gerszcg — Csepel 1—0, Ferencvăros
— Szombathelty 6—1. Szeged — Va- 
sas 1—1.

Clasament : 1. Ujpesti Dozsa 20 p. 
2—3. Ferencvăros și Fees, cîte 19 p.

BULGARIA: LEVSKI SPARTAK 
PIERDE PRIMUL PUNCT l

In timpul săptămînii s-a disputat 
etapa a 13-a a campionatului Bul
gariei. Rezultate : Slavia Sofia — 
Mlnior Pernik 1—2 ; Spartak Pleven
— Levski Spartak Sofia 1—1 ; Cerno 
More Varna — Botev Vrața 3—0 ; 
Etîr Tîrnovo — Lokomotiv Plovdiv 
1—1 ; Pirin Blagoevgrad — Spartak 
Varna 1—0 ; Trakia Plovdiv — Be- 
roe Stara Zagora 2—0 ; Lokomotiv 
Sofia — Akademik Sofia 1—1 ; Ian- 
tra Gabrovo — ȚSKA Septemvrisko 
Zname Sofia 0—1.

în clasament continuă să conducă 
formația Levski Spartak Sofia, cu 
25 p, urmată de ȚSKA Sofia — 18 p 
și Lokomotiv Flovdiv — 16 p.

ITALIA: DERBYUL
INTER — MILAN 2—1

BOLOGNA 2 (prin telex). O etapă
— a 7-a — destul de agitată în cam
pionatul Italiei. Victorii în deplasare 
și în special derby-ul milanez de pe

„San Siro" au. fost în centrul aten
ției „tifosilor" italieni. Pe „San 
Siro", în ciuda restricțiilor de a nu 
se circula cu automobilul duminica, 
au venit 80 000 de spectatori, care 
au asistat la o victorie cu 2—1 a 
interistilor, după un joc de bună 
factură. Apoi, la Roma au venit 
20 000 de napolitani pentru a-și ve
dea echipa în continuare lideră a 
campionatului. Dorința lor a fost 
satisfăcută, pentru că Napoli a cîș
tigat la Roma cu 1—0 ! In fine, mai 
trebuie menționată victoria lui Lazio 
la Cagliari și succesul categoric re
purtat de Juventus (5—1 cu Verona), 
în general, toate meciurile s-au des
fășurat pe un timp rece șl pe alocuri, 
pe zăpadă. Iată rezultatele și autorii 
golurilor :

Cagliari — Lazio 0—1 (Chinaglia), 
Cesena — Genoa 1—1 (Corso pentru 
Genoa, respectiv Toschi) ; Fiorenti
na — Bologna 1—1 (Speggiorin, res
pectiv Vieri) ; Internazionale — Mi
lan 2—1 (Boninsegna și Facchetti, 
respectiv Benetti) ; Juventus — Ve
rona 5—1 (Cuccureddu 2, Causio, 
Bet autogol și Bettega, respectiv Za- 
garelli) ; Lanerossi Vicenza — To
rino 0—0 ; Roma — Napoli 0—1 
(Braglia) ; Sampdoria — Foggia 0—0.

In clasament : 1. Napoli 11 p 2—3 : 
Inter și Juventus cite 10 p ; 4—5 î 

Fiorentina și Lazio cite 9 P etc.
In clasamentul golgeterilor condu

ce Boninsegna (Inter) cu 9, urmat 
de Cuccureddu (Juventus) cu 6.

Cesare TRENTINI

R. D. GERMANĂ : F. C. MAG
DEBURG — DYNAMO DRESDA

0—3 I
în etapa a 12-a a campionatului 

R. D. Germane s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : F. C. Rotweiss 
Erfurt — Chemie Leipzig 1—1 ; 
Sachsenring Zwickau — F. C. Karl 
Marx Stadt 1—1 ; Dynamo Berlin — 
Stahl Riesa 4—1 ; Energie Cottbus —

Ferencvăros a avut o puter
nică revenire în ultima parte 
din turul campionatului ma
ghiar. După ce a terminat la 
egalitate cu Salgotarjan (2—2), 
sîmbătă a surclasat pe Szom- 
bathely (6—1). In imagine, o fa
ză din primul meci: Istvan Ju- 
hasz (în tricou alb) de la Fe- 
rencvaros încearcă o pătrunde
re prin „cleștele" adversarilor 
de la Salgotarjan, Sarfrany. 
Kmetty și Horvath.

Foto: „KEPES SPORT"

Wismut Aue 1—2 ; Lokomotive Leip
zig — Vorwărts Frankfurt pe Oder 
3—0 ; F. C. Magdeburg — Dynamo 
Dresda 0—3 ; F. C. Carl Zeiss Jena
— Hansa Rostock 2—1.

Clasament : 1. F. C. Carl Zeiss 
Jena — 18 p ; 2. F. C. Magdeburg
— 18 p ; 3. Dynamo Dresda — 16 p.

R. F- GERMANIA : REZULTATE 
NORMALE IN CUPĂ

Rezultatele înregistrate în „Cupa
R. F. Germania" la fotbal : VFB 
Oldenburg — Borussia Moenchen
gladbach 0—6 ; Tus Neuendorf —
S. V. Wuppertal 0—2 ; Fortuna Koln
— VFB Stuttgart 3—2 ; Hertha 
BSC — Fortuna Dusseldorf 2—2 ; 
Kickers Offenbach — VFL Heilbronn. 
2—2 ; Arminia Bielefeld — Aleman
nia Aachen 2—1 ; Bayern Miinchen
— MSV Duisburg 3—1.

TELEX
Campionul mondial de box la cate
goria semigrea, americanul Bob Fos
ter, și-a păstrat titlul, învingînd la 
puncte în 15 reprize pe sud-afrlcanu) 
Pierre Fourie.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
3— 7 HANDBAL Continuă turneul internațional de la Tbilisi.
3— 9 SCHI Probe de coborîre șl slalom uriaș (bărbați) 

șl de coborîre șl slalom (femei), contînd pen
tru „Cupa mondială", la Val d’lsăre (Franța).

3—18 FOTBAL Continuă turneul final al zonei Americii de 
Nord, Centrale și Mării Caraibilor, în prelimi
nariile C.M., la Port au Prince (Haiti).

4— 8 TENIS „Turneul Campionilor" (primii 8 clasați în Ma
rele Premlu-FILT), la Boston.

4—15 LUPTE „Cupa Aryamehr" (libere), la Teheran.
5— 6 BASCHET Jocurile retur ale optimilor de finală ale Cu

pelor europene.
7— 9 POLO Turneul final al Cupei Europei, Ia Moscova.
8— 9 SCRIMA Turnee internaționale de spadă, la Budapesta 

și Frankfurt.
8—15 HANDBAL Campionatul mondial feminin (a V-a ediție), 

tn Iugoslavia.
9 FOTBAL Zair—Maroc, în preliminariile C.M. (turneul

final al zonei africane), la Lusaka.

Campionatele Internaționale de tenis 
de masă ale Scandinavici au conti
nuat la Malmce cu probele Indivi
duale. Da simplu bărbați (sferturi de 
finală), au fost înregistrate rezulta
tele : Kunz (Cehoslovacia) — Jonyer 
(Ungaria) 3—0 ; Gergely (Ungaria) — 
Secretin (Franța) 3—0 ; Orlovski (Ce
hoslovacia) — Bengtsson (Suedia) 

3—1 ; Surbek (Iugoslavia) — Li Pen- 
van (R. P. Chineză) 3—2. în semifi
nalele probei de dublu mixt, cuplul 
Sin Yen — Iuan Cen (R. P. Chi
neză) a învins cu 3—2 perechea Ma- 
gos — Jonyer (Ungaria).

Selecționata de tenis a Spaniei s-a 
calificat pentru faza finală a compe
tiției europene pe teren acoperit, în
vingînd în meciul de la Saragosa, cu 
3—2, formația Poloniei.
■
Concursul internațional de cros des
fășurat la Bolbec (în apropiere de 
Le Hâvre) s-a încheiat cu victoria 
atletului francez Rene Jourdan, cro
nometrat pe distanța de 9 900 m cu 
timpul de 34:02. Pe locurile următoare 
s-au clasat belgianul Vaes — 34:22, 
englezii Ford — 34:33 și Blinston — 
35:02, francezul Caraby — 35:16 etc.

La Varșovia s-a disputat al doilea 
meci între selecționatele de hochei pe 
gheață ale R. F. Germania și Polo
niei. La fel ca în prima partidă, vic
toria a revenit formației poloneze cu 
scorul de 4—1 (2—1, 0—0. 2—0).
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