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a început „cupa tineretului"A

• Primele starturi la schi,

săniuțe, patinaj, șah și

tenis de masă • Interes

deosebit față de marea

competiție de masă cu

caracter republican • Se

așteaptă un raport consis

tent din partea întregului

activ al mișcării sportive,

al tuturor profesorilor

Pe stadionul Voința 
fitat și s-au întrecut

din Capitală zăpada s-a mai păstrat, încă, ca prin minune. Ucenicii meșteșugari au pro- 
în cadrul unor interesante concursuri Foto : S. BAKCSY

de educație fizică

de masă cu 
„Cupa

mult 
pe 

să-l

Ca și anul trecut, intrînd parcă in 
datina unor tradiții sărbătorești, Ilie 
Năstase- ne aduce prinos o splendi
dă victorie Ia încheiere de sezon. Din 
nou primul, din nou aureolat de suc
ces, marele nostru campion trece în
vingător peste linia aibă a sosirii in 
acest an competițional 1973, de gran
dioase întreceri ale sportului alb.

A fost victorie, a fost și o 
dorită revanșă. John Newcombe, 
care unii specialiști se grăbeau
așeze pe primul loc intr-un clasa
ment al anului, apoi Tom Okker, rival 
îndîrjit in atitea finale, amindoi în
vinși. Jan Kodes, campionul ultimului 
Wimbledon, depășit încă din preli
minarii. Stan Smith, „uriașul" ameri
can, rămas mult în urmă, neregă- 
sindu-se încă după infringerea sa de 
la Paris. Toți marii adversari ai lui 
Năstase au fost obligați să plece 
steagul în acest ultim „Masters", tur- - 
neu al campionilor de tenis, încheiat 
in noaptea de sîmbătă la Boston.

In admirația întregii lumi sportive, 
campionul țării noastre urcă pe prima 
treaptă a podiumului festiv. încă un 
an de turnee și meciuri a trecut in 
amintire. O amintire înseninată ele 
victoriile lui Ilie Năstase, periorman- 
țeie unui mare sportiv român.

Rd. V.

Marea competiție 
caracter republican, 
Tineretului", a inceput ieri 

în întreaga țară. Timpul nu a fosl 
pretutindeni prielnic desfășurării 
probelor specifice ediției de iarnă 
a întrecerii, valul de căldură to
pind, in multe locuri, gheața pa
tinoarelor naturale ți zăpada de pe 
piftiile de schi ți săniuțe. Dar, a- 
ceasta nu a impietat asupra mo
mentului festiv al startului, asupra 
semnificației sale. Gospodarii gri
julii au luat măsuri dir. vreme 
pentru a asigura condiții de des
fășurare concursurilor de tenis de 
masă și de șah, care nu sint la 
discreția vremii, ci depind exclusiv 
de priceperea organizatorilor.

Totuși, „sporturile albe" n-au 
lipsit ieri, mai ales in zonele de 
munte, unde primii învingători au 
sorbit din cupele succesului. în 
județele Brașov, Sibiu, Argeș, Mu
reș ș.a. s-au desfășurat concursuri 
de schi, săniuțe, patinaj viteză.

In rindurile alăturate facem 
loc relatărilor corespondenților 
noștri despre întrecerile inaugurale 
ale „Cupei Tineretului".

Corespondențe telefonice
HUNEDOARA. Sălile de sport 

de la Școala generală nr. 3 și Li
ceul nr. 1 au găzduit reușite con
cursuri de tenis de masă. Cei a- 
proape 200 de concurenți, repre
zentanți ai școlilor și instituțiilor 
din municipiu au oferit întreceri 
viu disputate. Iată cîțiva dintre cîș- 
tigători : Monica Paliu (Șc. gen. 6), 
Nastasia Baloș (Șc. gen. 1) și Ma
ria Opriș (Lie. 1) la fete, și 
Rednic (Șc. gen. 8), C. 
gen. 1), I. Crăciunescu 
D. Neagu (Lie. 1) la 
VLAD).

M.
Capră (Șc. 
(Lie. 2). și 
băieți. (I.

deschideriiTG. JIU. Cu prilejul 
festive a „Cupei Tineretului", în 
întreg județul Gorj s-au desfășu
rat (în lipsa condițiilor propice 
schiului și patinajului) ample în
treceri la tenis de masă, atletism, 
șah și popice. Comunele Peștișani, 
Bildeni, Bumbești-Jiu, Peșteana- 
Jiu, Scoarța, Rovinari, orașele Tg. 
Cărbunești, Moțru și Țicleni, 
cum și municipiul Tg. Jiu, se 
mără printre localitățile cu

mai bună organizare asigurată în
trecerilor din cadrul etapei inau
gurale a „Cupei Tineretului". (B. 
M ANOLE).

GURA HUMORULUI. Din păcate, 
zăpada nu a ținut să onoreze des
chiderea oficială a ediției de iar
nă a importantei competiții spor
tive de masă. Totuși, peste 400 de 
concurenți s-au întrecut Ia tenis 
de masă, șah șl jocuri sportive 
(handbal și volei). La buna orga
nizare a acțiunilor au contribuit 
profesorii de educație fizică Vasile 
Melinte (Șc. gen. 2), C. Ciotoiu 
și Veronica Procș (Lie. Gura Humo
rului), N. Roșea (Șc. gen. 1) și in
structorii Profira Ivan (Cooperativa 
„Solidaritatea") și Gheorghiță 
Gheorghe (U.M.T.F.). (C. FILIPO- 
VICI).

ABSENȚE NEMOTIVATE• ••
că o 
unei 

Cupei Tlnere- 
eonstituie un eveniment demn de

pre- 
nu- 
cea

din județe
de start. Pe patinoarul artificial 
și-au disputat întiietatea aproape 
500 de băieți și fete la întrecerile 
de viteză, în timp ce peste 1200 
participanți Ia cursele de săniuțe 
s-au îndreptat spre drumul vechi 
ce duce la Brașov, la locul de 
start, pe un traseu spre Pietrele 
lui Solomon. Cea mai mare aflu
ență, însă la proba de schi, unde 
cei peste 1 300 de concurenți aveau 
6ă-și dispute coborîrea combinată 
cu alergare din dreptul locului unde 
s-a desfășurat deschiderea festivă 
și pînă la cabana Vînătorul 
Poiana Mică. A fost o primă 
minică de concurs oficial în 
drul marii competiții, care pe 
leagurile Brașovene a început
cele mai bune auspicii. (C. GRUIA)

din 
du- 
ca- 

me- 
sub

Oricine trebuie să fie de acord 
deschidere festivă și oficială a 
competiții de amploarea „r 
tului' . 
o mobilizare șl participare exemplare a 
sportivilor. Or, nu aceasta a fost atmosfe
ra în care au decurs lucrurile, duminică, 
în parcul sportiv Progresul. De-a lungul 
întregii dimineți am putut număra nici 
mai mulți, nici mal puțini decît... O du
zină de copii care s-au adunat pentru 
a participa la acțiunea de patinaj. Mai 
mult, n-am avut plăcerea să întilnim 
vreunul din zecile de profesori de edu
cație fizică care activează în școlile de 
toate gradele de pe cuprinsul sectorului 
VI. Singurul prezent dintre organizatori 
a fost șeful secției sport din cadrul Co
mitetului U.T.C. al sectorului. Dumitru 
Dobve (vicepreședintele C.E.F.S., tovară
șul Dudescu. participa la crosul cam
pionilor de la Circul de stat). Ne-au 
mirat, fără îndoială, atîtea absențe! în 
fond, clubul Progresul își făcuse din 
plin datoria : oglinda de gheață oferea 
bune condiții de lunecare (stare de fapt 
la care se ajunsese cu prețul unor mari

dată fiind căldura din ultime- 
iar portarul postat la intrare 
deosebit de politicos și îndato- 
cei cijiva copii și părinții lor. 
aflat că în aceeași dimineață. 

...........................   fiecărei

eforturl, 
le zile), 
se arăta 
ritor cu 
Dar, am 
aproximativ 200 dintre elevii 
școli aveau de susținut un concurs... co
ral la Liceul Gh. Lazăr. Iată, așadar, 
un paralelism care a determinat ratarea 
unei frumoase acțiuni sportive. Nu este 
insă mai puțin adevărat că șl în aceste 
condiții, dacă profesorii de sport (mai 
puțin solicitați pe linie... muzicală) ar 
fi pus mai mult suflet în mobilizarea 
celorlalți elevi, patinoarul de la progre
sul ar fi avut mult mai mulți vizitatori 

încă o observație : se prevăzuse și or
ganizarea unui concurs de viteză, 
întrebăm : în eventualitatea unei 
zențe numeroase, cum ar fi putut 
făță tuturor cerințelor un singur 
(reprezentantul Comitetului U.T.C.) 
putem ști. Altfel spus : cum stăm 
climatul de seriozitate în care trebuie 
să se desfășoare, încă de la începuturile 
ei „Cupa Tineretului" ?

PETROȘANI. Cu prilejul deschi
derii festive a „Cupei Tineretului", 
peste 6 000 de tineri și tinere din 
localitățile Văii Jiului s-au întrecut 
la tenis de masă, șah, săniuțe, pa
tinaj și schi. Cele mai agreate în
treceri s-au înregistrat la săniuțe 
(aproape 4 000 de concurenți), re- 
mareîndu-se la acest capitol ora
șele Petrila, Lupeni, Vulcan și Pe
troșani. Un aport substantial la 
reușita acțiunilor l-au avut profe
sorii de educație fizică din locali
tățile amintite și. în mod deosebit, 
Dan Cocor, Eugen Nicoară, Dorel 
Vladislav, Gheorghe Pop, Iacob 
înting și Cornel Nicoiae. (S. BA
LOT).

(Continuare in pag. a 2-a)
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POIANA BRAȘOV. Platoul din 
fața cabanei Poiana Ursului, din 
frumoasa stațiune montană Poiana 
Brașov, s-a dovedit neîncăpător 
pentru numărul mare de tineri și 
tinere care au ținut să fie prezenți 
la startul oficial al marii compe
tiții de masă ce le este dedicată. 
După festivitatea de deschidere, cei 
aproape 3 000 concurenți la pati
naj viteză, schi și săniuțe, în ma
rea lor majoritate elevi ai .școli
lor profesionale și liceelor brașo
vene, s-au îndreptat spre locurile

LA TENIS DE MASĂ

ECHIPA FEMININA PROGRESUL BUCUREȘTI
A CUCERIT TITLUL DE CAMPIOANĂ A TĂRII

i
Odată cu disputarea celei de a 

I4-a etape a campionatului Diviziei 
A la tenis de masă feminin, cam
pionatul s-a încheiat cu _ succesul 
echipei Progresul București, învin
gătoare în 13 întîlniri. Ultima, des
fășurată ieri, a fost pierdută în 
fața formației Spartac din Capitală. 
De menționat însă că din cele două 
echipe au lipsit Maria Alexandru 
(Progresul) și Lidia Ilie (Spartac). 
Titlul republican a revenit 
rit elevelor profesorului 
Angelescu.

pe me- 
Nicolae

La băieți, reprezentanții clubului 
Progresul București pot fi conside
rați de pe acum și ei campioni ai 
României. Ei au acumulat 36 de 
puncte (au susținut toate meciurile) 
și nu ma| e posibil să fie ajunși 
de vreo altă formație. Mai sînt încă 
două partide, C..S.M. Cluj — Șc. 
sp. Buzău și Politehnica București — 
Voința București, dar rezultatele lor 
nu mai pot influența întrecerea 
pentru titlu și nici ierarhia din zo
na locurilor retrogradării, unde, a- 
tît C.S. Arad și I.E.A.B.S. Bucu
rești (la băieți) cît și Rovine Cra
iova și Voința București (la fete), 
clasate pe ultimele locuri vor fi o- 
bligate să participe la campionatul 
de calificare (în ianuarie la Hu
nedoara). 1

Iată rezultatele și amănunte de Ia 
meciurile de sîmbătă ți duminică : 

FETE
VOINȚA BUCUREȘTI — POLI

TEHNICA BUCUREȘTI 3—6. Par
tidă foarte importantă pentru defi
nitivarea ultimelor locuri ale cla
samentului. Studentele au cî.știgat 
eu scorul de 6—3, păstrfndu-și po
ziția în divizia A, Autoarele victorh-

Progresul București pot fi

Echipa Progresul București a reușit -frumoasa performanță de a cîștiga 
titlul de campioană a României, ediția 1973. In imagine, de la stingă : 
antrenorul Nicolae Angelescu, Ana Lunțeanu, maestra emerită a sportului 
și campioană mondială Maria Alexandru, Viorica Moldovan. A mai jucat, 

un singur meci, junioara Simona Stoia
Foto : V. BAGEAC 

au cedat în fața jucătoarelor de la 
Spartac, aceasta reprezentînd sin
gura înfrângere a lor în întreg cam
pionatul. Angajate în lupta pentru 
locul 3, elevele antrenoarei Luci 
Slăvescu, au obținut o victorie dem-

lor: Spiridon 2, Toma 2, Negoescu 
2, pentru studente, respectiv, Ba
ciu 3, pentru Voința.

SPARTAC BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 5—4. Handi
capate de absenta celei mai bune 
jucătoare, Maria Alexandru (înlo
cuită cu Simona Stoia), campioanele (Continuare in pag, a 2-a)

COMENTARIILE AGENȚIILOR INTERNATIONALE
DE PRESĂ DUPĂ FINALA DE LA BOSTON

9 (Agerpres). — 
de cinci zile, în 

„John

NEW YORK.
Desfășurat timp 
fața unor săli arhipline, la 
Hynes-Auditorium" din Boston, cea 
de-a 4-a ediție a „Turneului cam
pionilor" (Masters tournament), 
care reunește în fiecare an pe pri
mii opt clasați în „Marele Premiu- 
FILT“. s-a încheiat cu victoria bi
nemeritată a jucătorului român Ilie 
Năstase. După ce a învins, pe rînd, 
pe campionul cehoslovac Jan Ko
des, pe 
Newcombe, 
rest Hills 
pe Jimmy 
sului american, Ilie Năstase l-a în
trecut clar în finală cu 6—3, 
4—6, 6—3 pe tenacele său 
olandezul Tom Okker.

Comentînd finala turneului 
Boston, corespondentul 
France Presse relatează între alte
le : „De data aceasta Ilie Năstase 
nu s-a mal sinchisit de „complexul 
Okker". Jucînd ia cea mai înaltă 
valoare a sa, românul și-a confir
mat reputația, demonstrînd că este 
incontestabil jucătorul mondial nr. 
1. Mulți se așteptau la o nouă vic
torie a lui Okker, care în cursul 
acestui an cîștigase patru partide 
în confruntările directe cu Năstase. 
Dar sîmbătă seara olandezul a fost

asul australian. John 
învingător la Fo- 

și în „Cupa Davis", 
Connors, speranța teni-

7—5, 
rival

de la
agenției

„Campionul campionilor' tenisului și trofeul său, cucerit la Paris, acum 
doi ani, recâștigat apoi la Barcelona și acum, din nou, la Boston 

Telefoto : A.P. — AGERPRES

I
i
i
§

depășit de jocul precis șî energic 
al lui Ilie Năstase, care a realizat 
opt „ași" în cele patru seturi, în 
timp ce Okker a ratat mai mult 
de jumătate din primele mingi la 
serviciu și a comis 4 duble greșeli. 
Incepîncl partida cu un break în 
primul ghem, Năstase a cîștîgat în 
total de 9 ori pe serviciul adversa
rului său, dar l-a pierdut de șapte 
ori și pe al său. în cele din urmă, 
se poate spune că partida nu a fost 
decisă de servicii, ci de retururi și 
passing-sboturi, artă în care Năs
tase a excelat, ca întotdeauna, și în 
concursul de la Boston".

Comentatorul agenției Associated ' 
Press remarcă .Jocul strălucit al 
românului, perfecțiunea tehnică a ș?
stilului său deopotrivă eficace și 
plin de fantezie, puterea voleurilor 
care I-au derutat pe Okker"

La sfîrșitul partidei, Ilie Năstase 
a declarat reporterilor: „A fost lin 
an bun pentru mine. Următorul 
cred că va fi și mai bun". într-a- 
devăr, campionul român încheie în 
apoteoză anul 1973 care i-a adus 
cele mai prestigioase succese: locul 
întîi în Marele Premiu al Fede
rației internaționale de tenis, vic-

(Continuare In pag. a 4-a)

UNIVERSITATEA CRAIOVA - LIDERA I
ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA

Participați la tradiționala 
anchetă a ziarului nostru

„CEI MAI BUNI
10

Al
SPOIÎUVI ROMÂNI

ANULUI 1973“
anul acesta,
nostru organizează tradi-

Și 
rului 
ționala anchetă in rindurile ci
titorilor săi pentru desemnarea 
CELOR MAI BUNI 10 SPORTIVI ’ 
ROMANI Al ANULUI 1973.

Cititorii, toți iubitorii sportu
lui care doresc să participe la 
această .interesantă anchetă 
sînt rugați să ne trimită răs
punsurile lor — conținînd nu
mele celor 10 sportivi preferați, 
scrise în ordine, de la 1 la 10 
— pînă la 15 decembrie 1973 
inclusiv (data expedierii scri
sorii prin poștă) pe adresa 
ziarului „SPORTUL", str. Va- 
sile Conta 16, București, sec
torul 1, cu mențiunea „PEN
TRU CONCURS ’73".

Cei care vor indica ordinea „ 
finală exactă a celor mai buni 
10 sportivi români ai anului Ș 
1973 vor primi premii. gi

redacția zia-

i

1

TOAMNA
FOTBAL

Studenții craioveni vor aborda sezonul de primăvară cu un avans de 5 puncte! O Jocuri de nivel tehnic

bun in etapa a XVII-a

REZULTATE TEHNICE

A.S.A. Tg. Mureș
Uni». Craiova
Sportul studențesc
Rapid
Jiul
U.T.A.
Sport Club Bacău 
„U" Cluj 
F. C. Argeș

—C.S.M. Reșița
—Petrolul
—Steagul roșu
—Politehnica lași
—C.F.R. Cluj
—Politehnica Tim.
—Steaua
—F. C. Constanța 
—Dinamo

CLASAMENTUL

1. UNIV. CRAIOVA
2. F.C. Constanța
3. Steaua
4. Dinamo
5. F.C. Argeș
6. C.S.M. Reșița
7. U.T.A.
8. A.S.A. Tg. Mureș
9. Jiul

10. Steagul roșu
11. „U" Cluj
12. Politehnica Tim.
13. Sportul studențesc
14. Politehnica lași
15. Rapid
16. Petrolul
17. C.F.R. Cluj
18. Sport club Bacău

GOLGETERII

• Deși terenurile au fost dificile, ieri s-au inscris 29 de goluri

3—0
2—0
2—1
3— 1
4— 1 
3—0 
1—0
2—1
3—2

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
9
8
8
8
6
8
8
7
7
7
6
7
7
5
5
5
5

3
2
3
3
3
6
2
2
3
3
3
5
1
1
4
3
3
2

3
6
6
6
6
5
7
7
7
7
7
6
9
9
8
9
9

10

25
20
19
19
19
18
18
18
17
17
17
17
15
15
14
13
13
12

15 GOLURI : BALAN (Univ. Craiova).
14 GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj) — 3
" GOLURI : Nestorovici (C.S.M. Reșița) _ ___ __ __, _

Georgescu (Dinamo) — 1 din 11 m.
Mărculescu (F.C. Constanța), i. Constantin 
(Sportul studențesc) — 2 din 11 m, Mureșan 
(A.S.A. Tg. Mureș) — 2 din 11 m.
Dobrin (F.C# Argeș) — 2 din 11 m, Mulțescu 
(Jiul) — 1 din 11 m.
Neagu (Rapid).

11

10

9

din 11 m.
- 1 din 11 m, D.

GOLURI :

GOLURI :

GOLURI :
GOLURI : Caraman (F.C. Constanța). Bungău (Politehnica 

Timișoara) — 2 din 11 m, M. Sandu (Sportul 
studențesc). Broșovschl (U.T.A.).

La acest șut al lui Lucaci, Mircea Sandu va devia mingea cu capul, mardind al doilea gol 
al Sportului studențesc în meciul cu Steagul roșu.

SPECTACOL DE CALITATE,
F.C. ARGEȘ 3(2)

PITEȘTI, 9 (prin telefon).
La finele turneului campionatului 

’71—72, în ultima etapă, ne aflam 
tot la Pitești pentru un joc F.C. 
Argeș — Dinamo București. Era 
frig, era zăpadă, dar cer senin și 
soare. Jocul a fost disputat, echili
brat, și încheiat cu victoria piteș- 
tenilor cu scorul de... 3—2 ! Iată 
cîteva elemente care se potrivesc 
ca o mănușă jocului de azi (n.r ieri)

de la Pitești. în final de sezon, 
cele două combatante au realizat 
un meci excelent, în special în 
prima repriză, un joc aplaudat, în 
care una dintre echipe — F.C. Ar
geș — s-a avîntat la atac cu do
rința formației care vrea să spele 
o rușine (este vorba de înfrînge- 
rea de miercuri, din ,,Cupa Româ
niei", în fața echipei Chimia Rm. 
Vîlcea); cealaltă, Dinamo, posesoa
rea unuj ioc mai matur, s-a apărat 
foarte bine și a ieșit la atac, con- 
traatacînd, periculos prin Lucescu 
și Dudu Georgescu. Din această 
diferență de concepție, a abordării 
partidei, a rezultat un adevărat 
spectacol fotbalistic.

APLAUDAT!
Prima repriză, se scurge în a- 

vantaju) piteștenilor care atacă, a 
tacă, atacă. Chiar In min. 3, 
aflat în careul de 16 m al echi
pei oaspe, Ivan, primește balonul 
și șutează, prin surprindere, deschi- 
zînd scorul. Dinamo, cu toate că 
F.C. Argeș își continuă presiunea, 
tși revine si tn min, 12, D. Georges
cu, scăpat de sub supravegherea 
apărării argeșene, înscrie nestin 
gherit, aducînd egalarea. F.C. Ar
geș își continuă însă ofensiva și

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Foto : DRAGOȘ NEAGU

Stadion „1 Mal" : teren înghețat : 
timp toarte frumos ; spectatori a- 
proximativ 8 000. Au marcat s IVAN 
(min. 3), M. POPESCU (min. 21), 
DOBRIN (min. 78), respectiv, D. 
GEORGESCU (min. 12 șl 48). Raport 
de cornere : 6—1. Raportul șuturilor 
la poartă ; 16—9 (pe spațiul porții : 
9—5).

F.C. ARGEȘ : STAN - Plgulea. 
Olteanu, VLAD, IVAN — Mustețea, 
M. POPESCU — TROI, Radu (min. 
79 : Roșu). DOBRIN, Jercan.

DINAMO : Cava( — Cheran, DO- 
BRAU, Sătmăreanu n. Deleanu — 
Moldovan. G. Sandu, DINU — LU
CESCU, Du.mltrache. DUDU GEOR
GESCU.

A arbitrat t MIRCEA ROTARU 
♦ ajutat la linie de I. Cio
lan ș! V. Popa (toți din Iași).

Cartonașe galbene : Dumltraehe. 
Vlad, Moldovan.

Trofeul Petschovschl : 9.
La tineret-rezerve : 0—1 C0—0).



Pag. o 2-a SH?A ÎNCEPUT „CUPA TINERETULUI
CORESPONDENȚE TELEFONICE

(Urmare din pag. 1)
IN CAPITALĂ

TG. MUREȘ. La concursurile de 
schi, săniuțe, patinaj, tenis de masă 
și șah au participat, ieri peste 
3 500 de tineri din județul Mureș. 
Cu acest prilej, la Sighișoara a fost 
deschis patinoarul natural de pe 
Iacul din parcul orașului. Inițiator : 
asociația sportivă „Știința".

Reușite întreceri au avut loc și 
la Tg. Mureș : schi pe platoul Cor- 
nești, cu peste 250 de concurenți, 
și săniuțe cu alți 300 de tineri spor
tivi. (I. PAUȘ)

ROMAN. Nici în a doua dumi
nică a lunii decembrie la Roman 
nu a nins, astfel că organizatorii 
„Cupei Tineretului" au trebuit să-i 
îndrume Pe sportivi către întreceri 
de șah și tenis de masă. Aceste 
două discipline au fost găzduite de 
cele două licee teoretice, de școlile 
profesionale I.M.R. și M.I.A., pre
cum și de cele ale întreprinderilor 
Metalul, Danubiana, Ceramica. Au 
mai avut, loc, de asemenea, între
ceri de handbal minifotbaL
(George GROAPA).

CROSUL CAMPIONILOR" S-A ÎNCHEIAT CU DEPLIN SUCCES
Seria marilor crosuri populare 

bucureștene, începută în luna martie, 
la puțin timp după apariția Hotă- 
ririi de partid și avînd drept scop 
relansarea activității sportive de ma
să in Capitală, și-a consumat ieri, 
intr-un decor primăvăratec, ultimul 
său act.

A noua reuniune din acest an a 
fost sugestiv supranumită „Crosul 
campionilor", la ea fiind invitați 
doar primii 3 clasați în întrecerile 
anterioare. Valoarea și pregătirea su
perioară a concurenților s-a făcut 
simțită. Se vedea că aproape toți 
participanții știu să alerge, au noți
uni de tactica, au auzit despre în
călzire și dozare a efortului. Sosi
rile au fost mult mai strînse, 
abandonurile foarte rare.

Mai mulți antrenori din secțiile 
de atletism ale cluburilor bucureștene 
se aflau printre concurenți, îi urmă
reau cu atenție. Alexandru Stoenescu, 
ne-a declarat că a și „pus ochii" 
pe vreo două—trei elemente cărora 
le întrevede perspective. Foarte ac-

iar

și antrenorul federal Ghcor-
de aseme-

tiv era 
ghe Zimbreșteanu, aflat, 
nea, în căutare de tineri și tinere cu 
aptitudini 
formanță.

Timpul 
excelentă 
sectorului 
arbitri de 
vități de 
cu diplome, medalii și tricouri 
campioni!) au contribuit la succesul 
deplin al acțiunii. Ea ne-a relevat 
încă o dată popularitatea de care se 
bucură crosul (forma cea mai sim
plă și mai accesibilă de practicare a 
sportului) în rîndurile tineretului 
bucureștean, făcîndu-ne să sugerăm 
ideea ca la ediția următoare a „Cupei 
Tineretului" această disciplină să fi
gureze în program, acolo unde con
dițiile de climă sau lipsa de tradi
ție se opun desfășurării probelor de 
schi. In București, cel puțin, ca și 
în județele limitrofe Dunării, aler
gările pe teren variat se pot desfă-

pentru alergarea de per- 

foarte bun și organizarea 
asigurată de C.E.F.S. al 
2 (stație de amplificare, 
traseu și de sosire, festi- 
premiere în toată regula, 

de

Nr. 7620

șira în bune condiții din toamnă 
pînă în primăvară.

Reuniunea de duminică dimineață 
din parcul Circului de Stat ne-a 
prilejuit reîntîlnirea cu cîțiva verita
bili recordmani ai competiției. — 
vorba de tineri și .tinere care 
participat la TOATE cele opt 
cursuri desfășurate pînă acum, 
notat printre aceștia pe loan Coval- 
schi (cat. 13—14 ani) de la Școala 
generală 79, Dan Bîgu (15—16 ani), 
Cristian Rîjală (17—18 ani), de la
Liceul „Spiru Haret“, Teodora Vă
duva (17—18 ani) de la Grupul șco
lar „23 August", care dețin perfor
manța de a fi cîștigat toate cursele, 
inclusiv finala, în care s-au acordat 
titlurile de campioni municipali la 
cros. Pentru fidelitatea lor față de 
această întrecere merită să fie evi- 
dențiați, de asemenea, 
hora (17—18 ani), Ana Păiș (17—18 
ani), Ilie Buzuleac •-- -- 
la Școala profesională I.O.R., 
Pricop "* '
„I. L. Caragiale", Dumitru Tomescu 
(peste 19 ani), de la Uzinele Repu
blica, nelipsiți — în tot cursul aces
tui an — de la nici o etapă !

Iată cîștigătorii de ieri : FETE : 
11—12 ani (S00 m) — Florica Cupa 
(Șc. gen. 40), 13—14 ani (600 m) — 
Tatiana Bădeanu (Sc. gen. 178), 15— 
16 ani (800 m) — Antoaneta Iacob 
(Sc. gen. 178), 17—18 ani (1000 m) — 
Teodora Văduva (Gr. șc. „23 Au
gust"), peste 19 ani — Profira Lungu 
(Confecția) ; BĂIEȚI: 11—12 ani (600 
m) — Nicolae Ghionca (Sc. gen. 55), 
13—11 ani (800 m) — loan Covalschi 
(Sc. gen. 79), 15—16 ani (1200 m) — 
Dan Bîgu (Lio. „Spiru Haret"), 17— 
18 ani (2000 m) 
(Lie. 
(3000

SERIA I
Este 

au 
con- 
I-am

Nicolae Mo-

(T7—18 ani), de 
Doina 

(18—19 ani), de la Liceul

„Spiru Haret“), 
m)
Neculce").

Cristian Tijală 
peste 19 ani 

Manole Zinelescu (Lie.

Valerju CHIOSE

IN URMA UNOR
ÎNTRECERIREUȘITE

O imagine elocventă a succesului de care s-a bucurat, ieri, „Crosul campionilor

S-A ÎNCHEIAT RETURUL CAMPIONATELOR DE VOLEI

DELTA TULCEA—F. C. GALAȚI 
1—0 (1—0). Peste 5000 de specta
tori au asistat la un joc frumos. 
Autorul golului : Corendea (min. 
25). A arbitrat excelent C. Manu- 
șaride — București. (M. Topolschi 
coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — METALUL 
PLOPENI 0—0. Gazdele au domi
nat mai mult timp, însă apărarea 
Metalului a respins totul. Bun ar
bitrajul lui T. Cîmpeanu — Bec- 
lean. (C. Alexa, coresp. județean).

CARAIMANUL BUȘTENI—PE
TROLUL MOINEȘTI 3—1 (1—0). tn 
prima parte, jucătorii de la Carai- 
manul au ratat multe situații fa
vorabile. Au înscris : Constanti- 
nescu (min. 7), Vișovschi (min. 70 
și min. 80 din 11 m), respectiv Si- 
chitiu (min. 55). A condus foarte 
bine Gh. Micloș — București. (V. 
Zbarcea, coresp.)

ȘTIINȚA BACĂU—C.F.R. PAȘ
CANI 2—0 (0—0). Feroviarii s-au 
apărat cu îndîrjire, cu scopul de a

realiza un „egal". Golurile au fost 
realizate de Grosaru (min. 46 dinii 
m și min. 90). A arbitrat corect 
C. Braun — Brașov. (S. Neniță, co
resp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—PRO
GRESUL BRĂILA 3—0 (2—0). Joc 
cu multe faze plăcute. Localnicii au 
dominat și au fructificat trei ocazii 
prin Constantin (min. 37), Apetrei 
(min. 39), și Mustață (min. 87). M. 
Haimovici — București a condus 
foarte bine. (C. Nemțeanu, coresp.)

CONSTRUCTORUL GALĂȚI — 
GLORIA BUZĂU 0—0. Gălățenii au 
controlat în permanență jocul. Slab 
arbitrajul lui I. Chilibar — Pitești. 
(T. Siriopol, coresp. județean)

C.S.U. GALAȚI — VIITORUL 
VASLUI 3—1 (2—0). Studenții au 
dominat categoric. Au marcat: Ma
rinescu (min. 14), Stoica (min. 17), 
Crăciunoiu (min. 75), respectiv An- 
drioaiei (min. 77). A arbitrat foarte 
bine Gh. Limona — București. (S. 
Constantinescu, coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI—VICTO. 
RIA ROMAN 3—0 (2—0). Localni
cii au slăbit ritmul de-abia spre 
sfîrșitul partidei. Autorii golurilor 3 
Costea (min. 4, 19) și Deacu (min. 
46). M. Buzea — București a con
dus foarte bine. (M. Stan, coresp.)

METALUL MIJA—OȚELUL GA
LAȚI 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Ronțea (min. 85). A 
arbitrat bine Gh. 
București.

Vasilescu II.

1. Gloria Buzău
2. C.S.M. Suceava
3. știința Bacău
4. Metalul Plopeni
5. F.»l. Galați
6. C.S.U. Galați
7. Delta Tulcea
8. Metalul Mija
9. Ceahlăul P. Neamț

10. Caralmanul Bușt.
11. Viitorul Vaslui
12. Constr. Galați
13. C.F.R. Pașcani
14. Celuloza Călărași
15. Progresul Brăila
16. Petrolul Molnești
17. Oțelul Galați
18. Victoria Roman

17 11 3
17 11 2
17 10 3
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

2
6
3
7
3
3
5
2

SSRIA A K«a

CONSTRUCTORUL (F), „D“ CLUJ ȘI VIITORUL B AC AU (M)

Ieri, in ultima etapă a returului 
următoarele rezultate;

FEMININ, seria I : Rapid București — 
Medicina București 3—0 (12, 15, 14), con
structorul București — Farul Constanța 
3—1 (13, 11, —11, 12), I.T. București — 
Universitatea Timișoara 1—3 (—6, 12, —7, 
—11) ; seria a Il-a : Penicilina Iași — 
Dinamo București 2—3 (—10, 5, —10, 12, 
—11), I.E.F.S. București — C.S.M. Sibiu 
S—2 (8. —9,' —7, 6, 11), Universitatea Cluj 
Universitatea Craiova 3—1 (—13, 10, 9, 
S) l

Diviziei A de volei hu înregistrat meritată. Au condus;. I. Nicules- 
.......... cu-TU Radulescu,' ambii din Bucu- 

rești. (I. POCOL — coresp.).
SER’A I

MASCULIN, seria I s Dinamo Bucu
rești — Rapid București 3—X (—14, 13, 3,
3) — meci jucat la 20 noiembrie, Uni
versitatea Craiova — Progresul Bucu
rești 3—0 (15, 10, 11), Explorări B. Ma
re — Universitatea Cluj 0—3 (—9, —11, 
—10) ; seria a Il-a : Steaua București — 
I.E.F.S. București 3—0 (11, 10, 11) — meci 
disputat la 22 noiembrie, Politehnica Ti
mișoara — Tractorul Brașov 3—o (6, 13.
4) , viitorul Bacău — C.S.U. Galați 3—2 
(—12. 6, 5. —3, 11).

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

13
10

32—11 23
28— 14 24
29— 21 23
23— 14 21
18—14 19
24— 21 18
13-15 18
17—16 18

3
4
4
5
6
7
6
7 _
8 18—16 16
8 22—26 16
6 14—25 16
8 19—20 15
6 14—18 15
8 18—26 15
9 17-13 13
8 14—25 15

LO 18—31 12
LI 9-^6 9

AU FOST DESEMNAȚI 
CAMPIONII CAPITALEI

LA ARME CU AER 
COMPRIMAT

FEMININ
RAPID—MEDICINA (3—0). Pu

ține dintre întîlnirile acestei edi
ții a campionatului feminin au ofe
rit o dispută atît de atractivă cum 
au făicut-o ieri, în Giulești, cele 
două echipe. Desfășurat într-un ritm 
alert, cu frumoase combinații la 
fijieu, cu atacuri puternice și mingi 
salvate în ultimă instanță, meciul 
a plăcut publicului, care a subli
niat evoluția formațiilor cu dese 
aplauze. Au cîștigat feroviarele, be
neficiarele unui sextet mai omogen, 
mai lucid în finalurile de set (în 
primul au fost egalate la 12, în cel 
secund au fost conduse cu 15—14 ; 
în al treilea din nou egalitate la 
14). Tn schimb, studentele, care 
mal păstrau speranțe de a pătrun
de între „primele șase", au fost 
destul de crispate, greșind mingi 
ușoare (trei astfel de erori în se
tul doi le-au împiedicat să și-l ad
judece) și, în special, la prelua
rea din serviciu (în nrimul set au 
c°'i'lt șase puncte). Totuși ele nu 
a-’ abandonat, în nici un moment. 
l’- ~‘a (nici m^ear în setul trei cînd 
t>-i f~s.t cond-’Se cu 9—0 și 10—1). 
contribuind la reua’ta spectacolu
lui voMbalistic. S-au remarcat 
Marta S''"he'y, Constanța Rălăsoiu, 
Eugenia Rebac, Cristina Băltăretu, 
de la învingătoare, respectiv Ga- 
Jbriela Popa și Loreta Sudacevschi. 
A condus foarte bine cuplul (for
mat ad-hoe, în absența arbitrului 
secund): I. Covaci—V. Săndulescu. 
(Em. F.)

CONSTRUCTORUL — FARUL 
(3—1) Tntrutotul meritată, victoria 
tinerei garnituri pregătită de S. Chi- 
riță i-a asigurat Constructorului o 
performanță pe care puțini dintre 
simpatizanții săi ar fi bănuit-o la 
începutul campionatului (cînd echi
pa rămăsese fără două din jucă
toarele de bază) : calificarea în 
turneul final pentru locurile 1—6. 
Ca și în jocurile anterioare, voleiba
listele de la Constructorul au lup
tat cu multă ardoare pentru re
zultat. Ele au început fiecare set 
cu elan însă, văzîndu-se cu avan
taje mari, au slăbit puțin ritmul și 
concentrarea, permițînd constăn-

tencelor să se apropie amenințător 
(așa se explică și pierderea setu
lui al treilea), dar nu atît îneît 
să pună în dubiu rezultatul final. 
Bucureștencele au avut și ieri în 
Viorica Caranda și Paula Cazan
giu punctele lor forte în atac, în 
Daniela Stcriade o bună coordona
toare, care s-a distins și prin in
tervenții sigure în fazele de apă
rare, intuind mereu cursul lor. Ală
turi de ele Narcisa Natea (nerefă
cută încă după o recentă operați 3 
la tendon) a depus strădanii vizi
bile pentru a fi folositoare echipei. 
Farul, în schimb, s-a comportat sub 
nivelul arătat în acest campionat, 
sextetul său greșind destul de mult 
la preluare și în organizarea atacu
lui. Numai Maria Cengher a ac
ționat cu mai mult randament. 
Este drept că din echipa constăn- 
țeână a lipsit Luxa Racovițan (bol
navă). AU arbitrat foarte bine I. 
Amărășteanu din Craiova și D. 
Medianu din București. (A.B.)

I.E.F.S.—C.S.M. SIBIU (3—2). A 
fost un joc de bun nivel tehnic și 
spectacular, cu faze lungi Si’’
cele, după un început t’mid, și-au 
revenit și au condus ba seturi cu 
2—1, dar relaxarea prematură din 
setul patru a permis gazdelor să 
egaleze și apoi să obțină victoria 
deși, în cel de-al cincilea oaspe
tele au condus cu 10—3. S-au re
marcat Doina Botezau, Renata Ste- 
lescu și Carmen Putu, de la învin
gătoare, respectiv, Marinela Milea, 
Marcela Pripiș și Heidrum Schunn. 
Au arbitrat foarte bine V. Ran- 
ghel din Ploiești și I. Armeanu din 
București (Iulian COSTINIU).

PENICILINA—DINAMO (2—3). 
Fără un'sextet omogen, gazdele au 
fost nevoie să cedeze în fața di- 
namovistelor, care au avut mai 
mult timp inițiativa. Arbitri : L. 
Andries și V. Moraru, ambii din 
Cluj. (D.' DIACONESCU — coresp. 
județean)

„U“ CLUJ — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (3—1). După un set ad
judecat de oaspete, clujencele și-au 
valorificat mai bine cunoștințele 
tehnico-tactice, obținînd o victorie

SERIA
1. Dinamo
2. Penicilina
3. C.S.M. Sibiu
4.
5.
6.

I.E.F.S.
Univ. Craiova 
„U“ Cluj

:n-

A
20
16

10
10
10

MASCULIN
VIITORUL BACĂU

GALAȚI. (3—2). întîlnirea a fost-Tie 
un slab nivel tehnic, cu greșeli nu
meroase comise de ambele echipe. 
Cu această victorie, gazdele au reu
șit să se califice în turneul final 
pentru locurile 1—6. Au arbitrat 
Al. Dragomir și V. Pavel, ambii 
din București (I. IANCU — coresp. 
județean)

EXPLORĂRI B. MARE — „U“ 
CLUJ (0—3). Gazdele, llipsite de 
aportul lui Arbuzov, s-au compor
tat foarte slab, în special în apă
rare, permițînd oasoeților. care au 
luptat cu multă ambiție, să obțină 
o victorie meritată. Arbitri : V. 
Vră’escu și I ambii din
București. (T. TOH ^.TAN — cores», 
județean)

.,U“ 
(3—0). 
lent al 
evoluat

î i ț

D. D~'’“e?c' și ‘7. 
din Ploiești. (V. 
res».)

POLITEHNICA
TRACTORUL BRAȘOV (3—0). Doar 
în setul al doilea oaspeții au dat 
o replică mai dîtză, în rest ei fi
ind depășiți clar de sextetul stu
dențesc, care a obținut victoria în 
45 de minute. Au condus : Gh. For
tuna și N. Găleșanu, din 
(P. ARCAN — coresp.

SERIA

C.S.U.

CRAIOVA — PROGRESUI 
Angrenîndu-se în jocul 
adversarilor, crc’over.'i a 
mod’s1, cu t*"T cl a 

învii""*-">ri. A - eoni- ~ 
n a-
POPCVICI - cu

După
șite — _ ___  __ ___a___
au obținut rezultate valoroase — s-a 
încheiat ediția a Il-a a campionatu
lui Capitalei la arme cu aer com
primat. La buna desfășurare a com
petiției a contribuit foarte mult și 
faptul că ea a constituit, totodată și 
primul criteriu de selecție în vede
rea alcătuirii loturilor pentru C. E. 
de sală din februarie viitor. Țrăgă- 
torii fruntași au încercat, și mulți 
dintre ei au reușit, să se remarce 
prin rezultate valoroase. Dintre cei 
evidențiați o vom aminti, în primul 
rînd, pe principala performeră a 
competiției, junioara dinamovistă 
Dumitra Matei, care la pușcă a re
ușit un valoros 3.38 p — nou record 
național de junioare și cifră superi
oară recordurilor Ia juniori și senioare 
și echivalentă cu cel al seniorilor. 
Și-au mai înscris numele pe tabela 
de onoare a campionatului Dan Juga 
și Ana Buțu — la pistol, Ionel Trăs- 
căveanu și Veronica Stroe — la 
pușcă.

CLASAMENTE : pistol cu aer com
primat 40 „diabolouri" — seniori : 1. 
D. Iuga (Dinamo) 3S5 p (la ultimele 
10 „focuri" a marcat 100 p !), 2. N.
Ciotloș 371 p, 3. Al. Gered 371 p, 4. 
C. Feciorescu 371 p (toți de la Stea
ua), 5. L. Giușcă (IEFS) 370 p; pe 
echipe : 1. Dinamo 1479 p, 2. Steaua 
1477 p, 3. IEFS 1448 p ; senioare : 
1. Ana Buțu (Olimpia) 379 p (record 
personal), 2. Anișoara Matei (Dina
mo) 367 p, 3. Monica Șerban (Dina
mo) 384 p. La junioare a cîștigat 
Silvia Ratz (Metalul) cu 352 p. Pușcă 
40 „diabolouri" — seniori : 1. I. Trăs- 
căveanu (Steaua) 380 p, 2. St. Caban 
(Dinamo) 373 p, 3. P. Sandor 378 
P, 4. I. Codreanu 378 p, (toți de la 
Steaua), 5. M. Ferecatu (Dinamo) 
377 p ; pe echipe : 1. Steaua II 1497 

Dinamo 1490 p, 3. Steaua I 
1. Veronica Stroe 

Mariana Feodit 372 p, 3. 
(toate de la 
c'ș'ig.-’t Du- 
c’.i valorosul 

t record ha
rd. Btirevși

trei zile de întreceri reu- 
în care o serie de trăgători

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—0 (0—0). 
Bucureștenii au dominat mai mult 
și au ratat cîteva ocazii. După 
pauză, jocul a fost mai echilibrat 
și gazdele au marcat unicul gol 
prin Petre Victor (min. 74). A con
dus bine T Leca—Brăila.

NITRAMONIA 
LECTROPUTERE 
(1—0). în repriza 
fost mai frumos, 
înscrise de Filip 
Mocanu (min. 73), respectiv Min- 
cioagă (min. 50). A arbitrat foarte 
bine St. Birăescu •— Timișoara. In 
min. 53, Pelea (Electroputere) a 
fost eliminat pentru lovirea adver
sarului. (V. Lazăr, coresp.).

MINERUL MOTRU — CARP AȚI 
BRAȘOV 1—0 (0—0). Localnicii au 
dominat mai mult, mareînd unicul 
gol prin Gutuie (min. 58). Excelent 
arbitrajul lui î. Haidu-Caransebeș. 
(G. Jugănaru, coresp.).

S. N. OLTENIȚA—ȘOIMII 
BIU 2—2 (1—1). Joc de factură 
tehnică mediocră. Golurilî au fost 
realizate de Răducanu (min. 45), 
Stamanichi (min. 50) nentru S.N.O., 
Răduță (min. 35), Serfozo (min 
80) pentru Șoimii. A condus slab

Bacău. (M. Voicu»

SERIA A

TIMISOARA

București, 
județean).

FĂGĂRAȘ—E- 
CRAIOVA 3—1 
secundă jocul a 
Golurile au fost 
(min. 27, 54),

III»a

SI-

Al. Ghîgea 
coresp.).

FLACĂRA MORENI—DUNĂREA 
GIURGIU 8—0 (2—0). Jocul a fost 
la discreția gazdelor. Autorii go
lurilor : Stelian (min. 19, 54. 83), 
Petrescu (min. 35, 57, 78), Toma 
(min. 51), Botescu (min. 61). Foar
te bun arbitrajul lui T. Podani — 
Brăila. (Gh. Ilinca, coresp.).

METROM BRASOV—METALUL 
BUCUREȘTI 3—0 (1—0). Partidă 
frumoasă, cu multe faze la ambele 
porți, brașovenii fiind mai insis- 
tenți în finalizare. Au marcat: 
Paraschivescu (min. 25), Gane 
(min. 77) și 
condus bine 
Neamț. (C. 
țean).

CHIMIA RM. VlLCEA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 2—0 (2—0). 
Terenul, un adevărat patinoar, a 
influențat desfășurarea jocului. 
Bucurestenii au luptat mult pen
tru realizarea unui rezultat cît mai 
strîns. A înscris : Donose (min. 20 
Si 37). Foarte bun arbitrajul Iui 
V. Topan — Cluj. (D. Roșianu, 
cores».).

GAZ METAN MEDIAȘ — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 6—1 (4—1). Oaspeții

Au
25),

Furnică (min. 87). A 
î. Angheliu — P 
Gruia, coresp. jude-

au avut o apărare ușor penetra- 
bilă. Autorii golurilor: Jlga (mîn. 
2, 35, 38), Căpitanu (min. 21, 73), 
Moraru (min. 64), respectiv Sava 
(min. 31). A arbitrat foarte 
I. Ștefăniță — Hunedoara. 
Zamfir, coresp.).

METALUL DROBETA TR. 
VERIN—DINAMO SLATINA 
(0—0). Joc cu multe obstrucții 
puțin fotbal. în min. 67, Roșu Di
namo) și Peronescu (Metalul) au 
fost eliminați pentru lovire reci
procă. A marcat: Tîră (min. 46). 
Foarte bun arbitrajul lui M. B*du- 
lescu 
resp.),

Oradea. (G.

1. Chimia
2. Șoimii
3. Flacăra Moreni
4. Metalul Dr. Tr. 8v.
5. Tractorul Brașov
6. Metalul București
7. Dinamo Slatina
8. Etectroputere Cr.
9. C.S. Tîrgoviște

10. Gaz Metan Medi&ș
11. Ș.N. Oltenița
12. Metrom Brașov
13. Nitnamonla Făg.
14. Autobuzul Buc.
15. Dunărea Gir****”
16. Progresul București
17. carpați Brașov.
18. Minerul Metru

ftm. Vîlcea 
Sibiu

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

bine 
(R.

SE-
1—0

Și

Manafu, co-

26—14
23—13
31—16
13—16
19—14
18—16
19— 29
25—19
22—20
a—14
21—21
20— 20
22—26

74
23
21
21
20
19
18
17
17
16
16
13
15

ANINA — OLIMPIA 
2—1 (1—0). înainta- 
a fost mai incisivă, 

contraatacat peri-

MINERUL 
SATU MARE 
rea Minerului 
Sătmărenii au 
culos. Au marcat : Damian (min.
43), Szasz (min. 57), respectiv Hel- 
vei (min. 65). A condus foarte bine 
F. Coloși — București. (P. Lungu, 
coresp.).

UNIREA ARAD—VICTORIA CĂ
REI 3—1 (1—1). Arădenii s-au im
pus în repriza secundă printr-un 
joc mat simplu și eficace. Au în
scris : Dobai (min. 18 și 66), Da
mian (min. 54), respectiv Konig 
'min., 28). Mulțumitor arbitrajul lui 
T. Moiscscu — Drobeta Tr. Seve
rin. (St. Iacob, core.'». județean).

VULTURII TEXTILA LUGOJ— 
TEXTILA ODORHEI 1—0 (1—0). 
Dominarea gazdelor s-a încheiat 
doar cu un gol realizat de Stoian 
(min. 10). A arbitrat bine S. Dră- 
gulici — Drobeta Tr. Severin. (C. 
Olaru, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — GLORIA 
BISTRIȚA 7—0 (2—0). Feroviarii 
au dominat cu autoritate 89 de 
minute. Autorii golurilor : Nestoro- 
vici II (min. 25, 73), Cotec (min. 
35, 60), Brîndescu (min. 55 din

11 m), Grigorescu (min. 70) $i Gor- 
duna (min. 85). N. Mogoroașe — 
Craiova a condus foarte bine. (C. 
Cretu, coresp.).

ARIEȘUL TURDA — MINERUL 
CAVNIC 0—0. Partida a fost de 
slabă factură tehnică. Gazdele au 
dominat, dar steril. A arbitrat 
foarte bine D. Ghețu — București. 
(P. Lftzăf, coresp.).
f IND. SÎRMEI C. TURZII — F.C. 
BIHOR 2—0 (1—0). Ambele echipe 
au desfășurat un jac frumos. Local
nicii au avut mai mult inițiativa 
și au fructificat de două ori prin 
Hațeganu (min. 11 și 64). C. Dinu- 
lescu-București a arbitrat excelent. 
(P. Ton», cores».).

OLIMPIA ORADEA—METALUR
GISTUL CUGIR 1—0 (1—0). Joc de 
liuptă, influențat de starea proastă 
a terenului îmbibat eu apă). Uni
cul gol a fost realizat de Steiner 
(min. 37). A condus foarte bine T. 
Andrei — Sibiu. (I. Ghișa, coresp. 
județean).

MINERUL BAIA MARE—COR
VINUL HUNEDOARA 1—0 (1—0). 
Timp nefavorabil și teren greu, 
care au solicitat la maximum pe

jucători. Unicul gol a fost marcat 
de Chivescu (min. 3). A arbitrat 
bine Max. Popescu-Bueurești. (T. 
Tohățan, coresp. județean).

MUREȘUL DEVA — U.M. TIMI
ȘOARA 1—0 (0—0). în prima re
priză, localnicii au dominat, însă 
portarul timișorean Filip a rezolvat 
multe situații critice. în repriza se
cundă — jocul a fost echilibrat, dar 
Deva a marcat unicul gol prin. 
Schiopu (min. 80). Excelent arbi
trajul lui I. Drăghici — București. 
(I. Jura, coresp.).
1. Olimpia Satu Mare
2. F.c. Bihor
3. Unirea Arad
4. U.M. Timișoara
5. Victoria Cărei
6. Corvinul Hun.
7. Minerul Anina
8. Ind. s. C. Turzii
9. Minerul B. Mare

10. Textila Odorhel
11. Mureșul Deva
12. Vuit. Tex. Lugoj
13. Arleșul Turda
14. Gloria Bistrița
15. Olimpia Oradea
16. C.F.R. Timișoara
17. Minerul Cavnic
18. Metalurg. Cugir

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

2 13— 8 2i
6 22—13
5 20—21
6 20—16
6 27—22
6 15—12
7
6
7
7
7
8 __
8 21—26 
0
7
9

22—25
22—17
21—18
24—24 
15—17 
21—24

21—26
15—21
22-24
17—26
19—28

21
20 
so
19
19
18
17
17
17
17
ÎS
16 
ÎS
15
14 
12
10

PROGRESUL CAMPIOANĂ LA TENIS

1. Dinamo
2. Explor&i’i
3. „U“ Cluj
4. ..U“ Craiova
5. Rapid
6. Progresul

SERIA A

I
10 i
10 
io 
io
10
10

ll-A
10 1
10
10
10
10
10

o
4
5
5
7
9

0
5
5
5
6
9

10
5
5
5
4
1 

participă

30: 9
22:16
20:19
18:18 
13:26 
12:27

20 
16 
13
15
13
11

20 
15
15
15
14
11

1. Steaua
2. C.S.U.
3. Viitorul
4. I.E.F.S.
5. Politehnica
6. Tractorul

Primele trei echipe ..
tieele finale pentru locurile 1—6, cele
lalte la turneele finale pentru locurile 
7—12.

P, 2.
1433 p : senioare :
375 p, 2. '
Harina Tomescu 3?3 p 
Dinamo). La juni-'-re t 
litra Mr'ei C’: • nn)

••i— '-it d? 3"5 n —■ —„l, j„r p-i-ri
„—<1 c-j - - D

1 r’rn pin ' • ?rbi 1

T. R.’2 AN

' HIPISM

Reuniune desfășurata într-o 
blinda dimineață de iarnă. Pista 
s-a prezentat în condiții normale, 
ceea ce a determinat timpi supe
riori celor din reuniunea preceden
tă. în general, cursele au fost 
destul de disputate, dar perfor
manțele învingătorilor n-au depă
șit granițele regularității.

Interesul asistenței s-a manifestat, 
ca și data trecută, în jurul clasa
mentelor la antrenori și drived. 
La antrenori, Nicolae Gheorghe 
deține un avantaj decisiv, în baza 
căruia este de așteptat că va cîș- 
tiga, pențru. prima oară în carieră, 
titlul. La driveri, avantajul lui este 
fragil și după cum se pare, lup
ta se dă... frățește, deoarece prin-

(Urmare din pag l)

I
I

i

nă de subliniat dacă ne gîndim că 
ele nu au beneficiat de aportul ju- 
cătoai ei
Feldman
Ftoia 1 i 
ncctiv, II 
centru Fr

Lidia Ilie- Au cîștigat: 
2, Condicaru 2 și Liana 

re itru învingătoare, re: 
illovan 2 și Lunțeanu 
. ;.-isul.

Fiorin
Aurel PArADIE

2

1. Progresul Buc.
2. C.S. Arad I
3. Soartac Buc.
4. C.S.M. Cluj
5. C.S. Arrd II
6. Politehnica Buc. 

Rovine Craiova 
Voința Buc.

7.
8.

14
14
14
14
14
14
14
14

1
2
5
6
7

BĂIEȚI
PROGRESUL BUCUREȘTI —

LOCOMOTIVA BUCURF.ȘTI 10—7. 
Juniorul Buzescu (Progresul), care

BĂTĂLIA IN JURUL CLASAMENTELOR
cipalul contracandidat este fratele 
său Visile, care ar recîștiga titlul 
din 1968. Indiferent de configura
ția finală a clasamentului, lupta 
a fost pasionantă. Totul se va de
cide duminica viitoare, anunțată ca 
reuniune de încheiere a stagiunii.

REZULTATE TEHNICE : cursa I 
Susănica (I. Moldoveanu), 38,6, Se
lena, simplu 14, ordinea 32 ; cursa 
a Il-a Jef (Tr. Marinescu), 38, 
Fundata, simplu 2, ordinea 98, event 
19 ; cursa a IH-a Palmier , 
Dinu), 29,3, Jeleu, simplu 2, event 
7, ordinea 16 ; cursa a IV-a Creol 
(N. Gheorghe), 30,7, Ornic, simplu 
3, event 10, ordinea 32, triplucîști
gător 35 ; cursa a V-a Of is (V. 
Gheorghe), 32,3, Rosita, simplu 3,

(Tr.

event 10, ordinea 32, triplucîștigâ- 
tor 35 ; cursa a Vl-a Filomela (V. 
Gheorghe), 29,9 Hegemona, Rapsod, 
simplu 8, event 47, ordinea 72, 
triplucîștigător 235, ordinea triplă 
584 ; cursa a Vil-a Domnița (A. 
Brailovschi), 34,2, Trufia, simplu 
2, event 81, ordinea 14. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de lei 
33 626 și a fost cîștigat de patru 
tichete a șase cîștigâtori a lei 
2 400. Report 16 819. Retrageri : 
Hectar, Hruba.

Niddy DUMITRESCU

a cîștigat toate cele patru partide 
susținute, a avut o bună evoluție. 
Nu același lucru putem epune însă 
despre coechipierul său T.uchian, 
care a jucat slab, obținînd doar o 
singură și dificilă victorie în fața 
lui Macovei. Au înscris, Bu.zeseu 4, 
Moraru 2, Sîndeanu t, Luchlan 1, 
Plus partida de dublu Bvzescu-Mo- 
raru, respectiv, Danielis 3, Păuna 3 
și Gheorghiu 1.

ABAD 9 'prin telefon, de la co
re ..pondentul nostru județean).

C.S. ARAD — I.EA.BS. BUCU
REȘTI 16—1. Cum arată și scorul, 
gazdele au repurtat o victorie cate
gorică. De la învingători s-a lmous 
in mod deosebit tînărul Daniel Moț.

Șt. IACOB
18 19 0 202: 68 36
17 14 3 176: 78 31
18 12 6 169: 98 M
17 12 5 167: 94 29
18 8 10 122:142 26 
17 7 10 123:133 24
17 7 10 119:126 24
18 6 12 108:152 24 
18 4 14 81:167 22 
18 0 18 16:221 18 
telefon). UNÎ-

1. Progresul Buc.
2. C.S.M. Cluj
3. Locomotiva Buc.
4. Șc. sp. Buzău
5. Comerțul Tg. Mureș
6. Politehnica Buo.
7. VOința BuC.
8. Univ. Craiova
9. C.S. Arad

10. I.E.A.B.S. Buc
CRAIOVA, 9 (prin

VERSITATEA CRAIOVA — CO
MERȚUL TG. MUREȘ 9—8. Local
nicii au cîștigaț la limită, dar me
ritat, datorită victoriilor obținute 
de Firănescu 4, Bobocică și Arjcca 
cîte 2 și perechea Firănescu-Bo- 
bocică.

T. ȘTEFĂNESCU, coresp.

PRONOSPORT

BANI, AUTOTURISME
și excursii cu autocarul în TURCIA

| TRAGERE SPECIALĂ

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 9 DECEMBRIE 1973 

CONCURSUL „I"
A.S.A. Tg. Mureș—C.S.M. R. 1 
Universitatea Cv.—Petrolul 
Sportul stud.—St. roșu 
Rapid—Politehnica Iași 
Jiul—C.F.R. Cluj

LOTO 11 DECEMBRIE 1973

I.
II.

III.
IV.
V.

VI. U.T. Arad—Poli. Timișoara 
VII. - - -

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

1
1
1
1
1
1
1

X
1
1
1
1

lei
în

S. C. Bacău—Steaua 
„U“ Cluj—F. C. Constanța 
Constr. Gl.—Gloria Bz. 
Gaz metan—C.S. Tîrgoviște 
Chimia Rm. V.—Prog. Buc. 
Ind. sîrmii—F.C. Bihor 
Minerul B.M.—Corvinul

FOND DE PREMII : 259.214
Plata premiilor se va face 

Capitală începînd din 14 decembrie 
pînă la 9 februarie 1974, iar în 
țară aproximativ din 18 decembrie 
pînă la 9 februarie 1974,

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 9 DECEMBRIE 

CONCURSUL .11“ 
Bologna—InteriMUdonale 
Foggia—Lanbrosai 
Genoa—Cagli ari 
Lazio—Roma 
Milan—Fiorentina 
Napoli—Cesena 
Torino—Juventus 
Verona—Sampdoria 
Bari—Taranto 
Brindisi—Parma 
Catanzaro—Varese 
Palermo—Ascoli 
Novara—Ternana

1913

1
l

X

1
X

1
■7

l
K
1

X
X
X 

lei 
în

I.
II.

III.
IV.

I v.
VI.

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI.
XII. 

XIII.
FOND DE PREMII : 233.767

Plata premiilor se va face 
Capitală începînd din 14 decefnbrie 
pînă la 9 februarie 1974, iar în 
țară aproximativ din 18 decembrie 
pînă la 9 februarie 1874,

*
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TOATE ECHIPELE GAZDA AU IEȘIT ÎNVINGĂTOARE
SUCCES DEPLIN MERITAT

JOC DE NIVEL RIDICAT
ÎNVINȘII LAȘA O IMPRESIE

SP. STUDENȚESC 2(2)
STEAGUL RO$U 1(0) MAI BUNA..

UNIV. CRAIOVA 2.(0)
Neliniștiți, desigur, de poziția 

precară pe care o ocupau în cla
sament, ca urmare a celor 3 în
frângeri consecutive anterioare, 
studenții au început ,,matineul“ de 
ieri cu vervă și vigoare, căutînd să 
forțeze încă din start victoria.

Și profitînd de o oarecare apa
tie a adversarilor, ei s-au instalat, 
din primele minute, la conducerea 
cursului partidei, creînd destule o- 
cazii de gol la poarta luj Purcaru. 
Acesta reține (min. 13) un șut- 
bombă al lui O. lonescu, dar ră- 
mîne uluit, patru minute mai tîr
ziu, la voleul spectaculos, cu stîn- 
gul. prin care Ion Constantin, din 
marginea careului, trimite fulgeră
tor mingea în colțul do sus des- 
chizînd scorul și semnînd, fără în
doiala, cei mai frumos gol al anu
lui, de pe Stadionul Republicii!

In continuare, studenții păstrea
ză inițiativa și cu toate că — de 
pe la mijlocul reprizei — brașo
venii încep să manevreze abil la 
centrul terenului, ajungînd și în 
situații bune de egalare (min. 25, 
Anghel ; min. 28, Gyorfi), cele mai 
mu te faze „fierbinți" se petrec tot 
în careul oaspeților. La una dintre 
acestea, Rusu respinge cu dificul
tate în corner, lovitura este exe
cut? tă, Lucaci șutează spre poartă 
ți M. Sandu — într-un moment de 
mare inspirație se apleacă sub tra
iectoria balonului și deviază min
gea cu capul în plasă, deși se gă
sea cu spatele la poartă. Pînă la 
încheierea primei părți, joc egal.

După pauză, schimbare radi
cală !

Sportul studențesc nu maî „lea
gă" nimic în atac, unde vîrfurile 
sale nu se mai văd, apărarea gaz
delor este permanent în dificultate, 
în fața jocului combinativ, variat, 
inventiv al unei echipe oaspe parcă 
renăscută. Minute în șir, formația 
care are pe tabelă avantajul de 
2—0 este efectiv masată în terenul 
său. Evident, ocaziile de gol nu 
lipsesc la poarta lui Suciu, care — 
implicit — se remarcă. Le notăm 
doar pe cele mai mari : min. 48, 
cind invitați (de centrarea lui Gyor
fi) să înscrie, Mateescu și Anghel... 
se încurcă unul pe altul ; min. 
59, cînd Suciu este surprins afară 
din poartă, Ghergheli șutează pe 
jos, pe lîngă 
lovește bara ! 
dominări, la 
reștean (min. 
faultat în careu, fără ca 
Hainea (ieri, în zi foarte slabă, cu 
decizii care au dezavantajat ambe
le echipe, dar mai des pe brașo
veni !) să 
„Stegarii" 
bunele îi 
Proca nu 
handicapului : voleu plasat ai lui 
Zotincfi, la centrarea prin care

portar, dar mingea 
Pe fondul acestei 

un contraatac bucu-
72), M. Sandu este 

arbitrul

acorde penaltyul cuvenit, 
joacă tot mai bine, tri- 
aplaudă, dar elevii lui 
obțin decît reducerea

JOL DE 0... REPRIZA
Stadion Municipal ; teren bun : 

timp rece ; spectatori aproximativ 
2 500. Au marcat MUREȘAN (min. 64), 
UIFALEANU (min. 82, din 11 m),
STOICA (min. 67). Raport de cor
nere 7—5. Raportul șuturilor la poar
tă 10—12 (pe spațiul porții ; 8—4).

„U" : Lăzăreanu — Porațchi, PE- 
XA. MATEI, Ciocan — ANCA, HUR- 
LOI. Fanea — Uilăleanu, MUREȘAN. 
Coca.

F.C. CONSTANȚA : Popa — Jurcă, 
ANTONESCU. Stoica. Nistor. Constan- 
tlncscu. VIGU — Tănase (min. 40 
NEGOESCU), Mărculescu, Caraman 
(min. 62 Mlhu), LICA.

A arbitrat : O. ANDERCO (Satu 
Mare) *★***. ajutat la linie de 
V. Catană (Cărei) și V. Trifu (Baia 
Mare).

Cartonașe galbene : Ciocan si Stoi
ca.

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

CLUJ, 9 (prin telefon).

Foarte greu pentru șepcile roșii 
ultimul examen al sezonului, aceas
tă partidă cu F.C. Constanța. Echi
pa litoralului a venit pe Someș 
ferm decisă să-și apere poziția din 
clasament și cu gîndul, deloc as
cuns, de a juca energic, eficace, 
pentru a-și continua în acest fel 
cursa de urmărire a liderului. Ea 
a acționat precaut în defensivă — 
cu Ântonescu ultim apărător, cu 
Lică și Tănase mai retrași ca de- 
obicei, și doar cu Mărculescu și 
Caraman avansați. Constănțenii au 
mizat mult pe pătrunderile celor 
doi și pe șuturile surprinzătoare 
din marginea careului advers ale 
mijlocașilor. Pe scurt, acestea, au 
fost datele... problemei pe care „U“ 
trebuia s-o rezolve în această ul
timă etapă a campionatului. în 
prima repriză, n-a reușit, însă, 
nici un răspuns convingător. Au 
fost 45 de minute de nivel tehnic 
îndoielnic, fără faze de poartă, fără 
șuturi. Partea a doua a meciului are. 
însă, o cu totul altă desfășurare. 
Primii care își încearcă șansele

SNCTACOL DE CALITATE, APLAUDAȚI
<l>rniaie iin pag l)

M. Popescu, splendid servit de Do 
brin, înaintează cu mingea la picior, 
trece pe lîngă Moldovan, Dobrău 
și G. Sandu, încheind acțiunea cu 
un șut-gol : 2—1. Dobrin, jucăto 
rul contestat de unii și admirat de 
alții, face tot jocul echipei sale, 
se mișcă cu o mare ușurință pe 
acest teren, totuși, dificil, servin 
du-Și partenerii cu mingi eXcepțr 
onale. Cum a fost în min. 24 (pasă

Stadionul Republicii ; teren alune
cos ; timp frumos ; spectatori : cir
ca 5 000. Au marcat : I. CONSTANTIN 
(min. 17), M. SANDU (min. 34), ZO- 
TINCA (min. 78), Raport de corne- 
re : 6—6. Raportul șuturilor la poar
tă ; 11—18 (pe spațiul porții 5—9).

SPORTUL STUDENȚESC : SUClU
— GRIGORE, CAZAN, Măndoiu, Ma
nea (min. 27 : Tănăsescu) — Ciocîr- 
lan, O. lonescu — LUCACI (min. 85 
Leșanu), I. Constantin, M. Sandu. 
CHIHAIA.

ST. ROȘU : Purcaru — ANGHELI- 
Nî, Naghi, OLTEANU, Rusu (min. 
46 : Hîrlâb) — ȘERBĂNOIU, Cadar
— ANGHEL, Mateescu, Ghergheli
(min. 75 : Zotincă), GYORFI.

A arbitrat : NICOLAE HAINEA
(Bîrlad) ajutat la linie de T.
Oniga și V. Buimistriuc (Iași).

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

urmă,

Anghel și-a încheiat «na din spec
taculoasele acțiuni personale de 
ieri.

Bucureștenil parcurg un final cu 
emoții și cîștigă, pînă la urmă, 
două puncte mari, dar un rezultat 
de egalitate ar fi fost 
bil.

mai echita-

Radu URZICEANU

ÎN SFIRȘIT, ZÎMBETE IN GIULEȘTI...
Stadion Giuleștl, teren moale ; timp frumos ; spectatori circa 8 500 Au 

marcat: BADUCANU (min. 7 din 11 m), NEAGU (min. 16). BARTALES (min. 
18), respectiv, LUPULESCU (min. 44). Raportul corneretor : 7—2. Raportul 
șuturilor la poartă : 18—11 (pe spațiul porții 9—6).

: RADUCANU — POP, Grigoraș. FI. Marin. CODREA — ANGE
LESCU, M. Stelian (min. 81 Savu) — PETREANU, DUMITRIU II, NEAGU, 
Bartales (min. 60 Năsturescu).

POLITEHNICA IAȘI : Costaș — Miclos, stolcescu (min. 46 lanul), romi- 
LÂ I, Hanceriuc — Ciobanu, Romilă II, SIMIONAS — Marica. Lupulescu, 
Spirea (min. 72 Incze).

A arbitrat : I. ClMPEANU * * * *, ajutat la linie de I. Tifrea și T. Gaboș 
(toți din Cluj).

Cartonașe galbene ; Grigoraș, Lupulescu, Pop.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 1—1 (1—0).

y

Ambianță rece, greoaie, ieri, în 
„potcoava Giuleștiului", înaintea par
tidei, de mare încărcătură emoțio
nală, în contrast cu soarele cald, îm
bietor, ridicat undeva deasupra tribu
nei I. Suporterii alb-vișiniilor știu 
că echipa lor favorită n-a mai 
cunoscut bucuria victoriei de la 
4 noiembrie, iată timp de mai bine 
de o lună de cînd, o contraperfor- 
manță în plus, Neagu, Dumitriu II, 
Petreanu et comp, n-au mai înscris 
pjei un gol adversarilor lor.

...Și. jocul a laccpAlUpterind, destul 
de repede, un răspuns la această în
trebatei Pe terenul moale, dar prac
ticabil, mai ales în startul întîlnirii, 
mănunchiul de tehnicieni ai Rapidu
lui (Dumitriu II, Angelescu și Ma
rin Stelian) a a=;gurat superioritatea 
echipei lor în zona de pregătire, prin

F.C. CONSTANTA 1(0)
sînt constănțenii. Un șut frumos 
al lui Mărculescu catapultează 
mingea care trece cu puțin pe lîn
gă bara porții lui Lăzâreanu (min. 
54). Un minut mai tîrziu, Vigu șu
tează formidabil în „transversală", 
ratînd deschiderea scorului. Au fost 
două mari ocazii de gol care au 
surprins cu adevărat echipa clu
jeană. Dar, încet-încet, alb-negrii 
își revin, pun stăpînire pe joc. ata
că mult mai convingător. In min. 
61, Uifălcanu trimite balonul, cu 
capul, în fata porții constănțenilor 
Mureșan — nemarcat — urmărește 
și, tot cu capul, reia în plasă. Timp 
de cîteva minute, F.C. Constanța 
acuză șocul și trece prin mari emo
ții la un spectaculos „un-doi“ Ui- 
făleanu-Coca (min. 69), după care 
revine în atac, obținînd trei cer
nere consecutive. în min. 72, Vigu 
se află la un pas de egalare, dar 
șutul său violent este respins mi
raculos în corner de portarul Lă- 
zăreanu. Jocul se îndîrjește și mai 
mult, căpătînd noi valențe specta
culare, devine cu adevărat incan
descent, la ambele porți apărînd 
mari ocazii de gol. Cei care înscriu 
din nou sînt, însă, tot clujenii 
(min. 82), prin Uifăleanu care tran
sformă, impecabil, un penalti acor
dat de arbitrul săttnăreau Anderco 
ca urinare a unui fault al lui Stoi
ca făcut asupra sa. Și, cînd con
turile păreau încheiate, oaspeții in
sistă, Stoica reduce din handican, 
la o greșeală copilărească a lui Lă- 
zăreanu (min. 87), atacă... dar, za
rurile fuseseră aruncate, „U“ cîș- 
tigînd ne merit această partidă în 
care, deși a șutat mai puțin la 
poartă decît F.C. Constanța, a fă
cut-o cu mai mare precizie și con
vingere.

Laurențiu DUMITRESCU

lui Troi) sau în min. 27 (pasă lui 
Radu, acesta înscrie, dar se afla în 
ofsaid) etc. Echipă experimentată 
Dinamo revine din nou la joc și 
D. Georgescu, cel mai inspirat a- 
tacant al echipei campioane, trimite 
milimetric balonul peste bară (min. 
32).

A fost doar un exercițiu, pentru 
că, în min. 48, el se demarcă ex
celent și pentru a doua oară 
lează : 2—2. Se . '
jocul a început din nou. Cei 
ratează sînt tot dinamoviștii

ega- 
că 

care 
(min.

poate spune

PETROLUL 0(0)

plus că 
foarte 

lor, și 
strădu- 
se cu-

CRAIOVA, 9 (prin telefon).
Atmosferă și cadru sărbătoresc 

astăzi (n.r. ieri) la Craiova. Ju
decind după interesul puțin obiș
nuit acordat programului de mani
festări sportive organizate cu pri
lejul unui sfert de veac de exis
tență a clubului Universitatea, 
ne-am convins o dată în 
publicul craiovean iubește 
mult fotbalul. La rîndul 
jucătorii formației gazdă, 
indu.-se să cinstească cum 
vine momentul festiv al aniversării 
lor, au oferit numeroșilor specta
tori din tribune satisfacția unui

Stadion Central ; teren bun ; timp excelent ; spectatori aproximativ 25 000. 
Au marcat : BALAN (min. 50 și 90). Raport de cornere : 9—3. Raportul șu
turilor la poartă 22—9 (pe spațiul porții 13—5).

UNIVERSITATEA : Manta — Niculescu. DESELNICU, Bădin. Berneanu — 
STR1MBEANU Balacj — Țaralungă, Niță (min. 71 Ivan), BALAN, MARCU.

PETROLUL : Tănase — Gruber. ȚAPOREA, Clupltu, Enaru — CR1NGA- 
ȘU, îstrătescu — Ștefănescu, Cuperman (min. 51 ANGELESCU), Pisău, Zamfir.

A arbitrat GR. BIRSAN *★**★, ajutat la linie de T. Trofin șl V. Pa- 
ladescu (toți din Galați).

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

io.

mingi lucrate pe jos, în viteză, mingi 
numai bune pentru vîrfurile Petrea- 
nu, Bartales și Neagu, insuficient pă
ziți (îndeosebi primii doi) de adver
sarii direcți. Dar faza curată de gol 
apare atunci cind în linia întîi se in
tercalează pentru ,.un-doi“uri. Dumi- 
triu II. In mir. 4, o asemenea com
binație purtată cu Neagu îl pune pe 
acesta în poziție ideală de șut dar 
golul înscris e invalidat pentru po- 
ziție de ofsaid. Doar trei minute mai 
tîrziu, Dumitriu II se infiltrează prin 
fente derutante în suprafața de pe
deapsă unde este agățat, pe la spate, 
de Micloș: penalty transformat impe
cabil de... Răducanu. Golul căzut re
pede îi deconectează pe feroviari ca
re, — profitind și de marcajul apro
ximativ al ieșenilor — își continuă 
cu dezinvoltură startul puternic. In 
min. 16, Neagu (servit în careu, la- 
teral-dreapla, de Petreanu), reia ful
gerător, înscriind jos, în colțul lung 
și nepermițîndu-i lui Costaș să schi
țeze un gest: 2—C și. peste numai 
două minute, vi fi 3—0: Petreanu 
își prelungește cursa pînă în apropie
rea liniei de fund centrează pe jos, 
în fața porții ieșene, de unde, eom- 

MARE RISIPĂ DE ENERGIE

PETROȘANI, 9 (prin telefon).
Pe un teren de-a dreptul ca o 

mlaștină (zăpadă și noroi, bălți), cele 
două formații au făcut o adevărată 
risipă de energie, intr-un meci la 
sfirșitul căruia toți jucătorii erau 
epuizați Rezistența fizică, superioară 
celei a clujenilor, le-a permis jucă
torilor de la Jiul să sj» adapteze mai 
bine condițiilor existente.

Stadionul Jiul ; teren desfundat ;
2 006. Au marcat : STOCKER (nlln. 31), .....
58 și 61 — din lt m). respectiv, COJOCARU (min. 77). Raport de cornere : 

6—4. Raportul șuturilor la poartă : 16—3 (pe spațiul porții ■ 9—2).
JIUL : Mihalache — Nițu, Tones, GEORGESCU. DODO — NAGHI. Libar

di, STOCKER — Stoichiță (min. 59. G. Stan), MULȚESCU, Roznai.
C.F.R. : Gadja (min. 59 Moldovan) — Lupu, Dragomir, SZOKE, Roman —

M. BRETAN, Vișan (min. 46 Cojocarii) — Boca. Țegean. Adam. PETRESCU. 
A arbitrat V. PADUREANU ajutat la linie E. Tt’——

V. Toma (toti din București).
Trofeul Petschovschi : 9 

La tineret-rezerve : 5—1 (0—1)

travaliu tot timpul 
pe partea dreaptă, 
de la marginea 
a intrat ca un bo
ia VlnClu. Pînă la 

semnalat 
schimbă tac-

Acomodarea cu starea terenu
lui s-a făcut relativ greu, în prima 
jumătate de oră jocul desfășurîn- 
du-se într-o totală încleștare, dar 
incîlcit, cu multe pase greșite și dese 
întreruperi. In această perioadă, Roz- 
nai (min. 24) și Stocker (min. 30) 
— șut în bara laterală, au fost sin
gurii beneficiari ai unor ocazii fa
vorabile. In min. 31, Stocker, care a 
efectuat un imens 
jocului, a pătruns 
a șutat cu sete 
careului și mingea 
lid în plasă, sus 
pauză nimic deosebit de

La reluare minerii 
tica. Preferă pasele lungi și la semi- 
înălțime și ocaziile de gol nu în- 
tîrzie să apară. în min. 54, Libardi 
a îndeplinit o simplă formalitate re- 
luînd cu capul în poartă mingea 
centrată Ideal de Stocker, după o 
cursă solitară de la jumătatea tere-

57) prin același D. Georgescu și, 
apoi Dumitrache (min 65) trimite 
balonul cu capul milimetric pe 
lîngă stîlpul din stingă lui Stan 
Urmează o nouă acțiune a lui Do- 
brin. încheiată cu golul din min. 78 
cînd el fructifică printr-un șut de 
la 18 m, excelenta centrare a lui 
Pigulea.

Dînd Cezarului ceea ce este
Cezarului, să notăm, totuși, exce
lenta poziție de gol pe care a a- 
vut-o în ultimul minut Sătmăreanu 
II.

al
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REVANȘA, DUPĂ 3 ZILE...

frumos final de sezon fotbalistic, 
obținînd o meritată victorie, la că
pătui unei întreceri atractive și de 
bun nivel tehnic, în compania unor 
adversari — petroliștii ploieșteni 
— a căror replică s-a situat la 
nivelul unei comportări meritorii, 

începutul partidei Și apoi întrea
ga desfășurare a primei reprize 
sînt marcate de un adevărat iureș 
craiovean greu de stăvilit, cu a- 
tacuri succesive și cu numeroase 
situații de gol la poarta lui Tănase. 
Petrolul are în aceste condiții o 
sarcină deosebit de dificilă, luptă 
din răsputeri, se apără cu exacti
tate și contraatacă periculos ori 
de cîte ori j se oferă ocazia. As
pectul jocului este acela al unei 
veritabile finale de cupă, ambele 
formații evoluînd cu dîrzenle, an- 
gajant și spectaculos. Scorul se men
ține însă alb, în ciuda faptului că

plet nemarcat, Bartalcs îndeplinește 
o simplă formalitate împingi nd balo
nul în plasă.

„Tribunele" se deconectează și ele, 
aplaudă reușita formației favorite ca
re, parcă, atit’i... așteaptă. Jocul ei 
nu mai este același. Deși păstrează 
inițiativa, acțiunile gazdelor se desfă
șoară într-un tempo ceva mai scăzut 
și își pierd și din claritate. Scăpată 
de sub forcing, Politehnica Iași iese 
cu mai mult curaj la atac, ecbillbrînd 
vizibil partida în ultima parte a re
prizei. Cei ce gindesc mai bine jocul 
ieșenilor ir. faza lui de construcție 
sînt Simionaș și Marled, iar țel co 
reușește să înscrie este omul de gol 
I.upulescu, care — la o minge res
pinsă cu dificultate de Răducanu 
— a reluat puternic în mijlocul por
ții fără ca goalkcaper-u! Rapidului, 
căzut, să mai poată interveni: 1—3, 
ui min. 44. f-

In repriza a doua, jocul pierde 
treptat din interes. Gazdele par mul
țumite cu scorul înscris pe tabelă, în 
timp ce oaspeții nu au resurse fizice 
pentru a putea întoarce un rezultat 
Sub impulsul oboselii, și faulturile se 
înmulțesc, tiu numai cele de joc, mo
tiv pentru care arbitrul le arată lui 
Lupulescu și lui Pop cartonașul gal
ben. Abia spre final „tribunele" sînt 
solicitate din nou, dar se liniștesc la 
ocaziile ratate, in min. 80 (SUt de lă 
7 rn, la... 3 m peste transversală), 83 
și 86, de același Petreanu...

Gheorghe NICOLAESCU

Totuși, 
Țegean (min. 

aproape de a 
al treilea gol 

centrează lung

nului. Palidele contraatacuri inițiate 
de clujeni sînt ușor destrămate de 
masivii fundași ai Jiului. ~ 
Petrescu (min. 55) și 
57) au fost foarte 
marca. Min. 58 aduce 
al gazdelor : Stocker 
pe partea opusă și Mulțescu trimite 
peste Gadja, cu capul, in poartă. 
Același Mulțescu înscrie din nou în 
min. 61 din lovitură de la 11 m a- 
cordată la un fault comis de Roman 
în suprafața de pedeapsă, asupra a- 
tacantului din Petroșani. Scorul putea 
lua proporții dacă Roznai (min. 67 
și 76), singur cu portarul nu ar fi 
ratat incredibil. 'In finalul partidei 
feroviarii au consolarea unui șut tras

timp ploios ; spectatori aproximativ 
LIBARDI (min. 54). MULȚESCU (min.

de R. Stlucan și

72) respins de Mi- 
Apoi, la centrarea 
de Cojocaru (min. 
cu efect în colțul

de Țegean (min. 
halache în bară, 
înaltă efectuată 
77) mingea intră 
porții Jiului : 4—1.

Gheorghe NERTEA

A.S.A. TG. MUREȘ 3(2)

mai frumoasă. Gazdele 
mult aplomb, grație în 
întotdeauna, de altfel, 

de pe teren propriu) 
coordonator care este

TG. MUREȘ, 9 (prin telefon).
Meciul a fost plăcut, de bun nivel 

tehnic, cu multe faze de poartă. 
Tîrgmureșenii au început mai bine, 
Grigore șutîr.d excelent chiar in pri
mul minut, pentru ca apoi în min. 6, 
tot el să înscrie, cu un șut violent 
din interiorul careului, primul gol. 
Oaspeții replică prin acțiunea in vi
teză a lui Atodiresei, dar șutul lui 
Pv;:aș trece de puțin alături. Par
tida devine, pe măsură ce minutele 
se scurg, tot 
joacă cu mai 
specia' (ca 
in meciurile 
excelentului
Naghi. în min. 30, la o acțiune Mu- 
reșan—Naghi, ultimul intră singur 
în careu, unde este faultat clar de 
portarul oaspeților. Penalty-ul este 
transformat cu siguranță de Mureșan, 
dar convingerea noastră este că, în 
prima fază a acțiunii, arbitrii au

Bălăci,

tabela de marcaj a stat aproape 
permanent, în primele 45 de mi
nute, sub amenințarea golului. Am 
consemnat în această parte a în- 
ttlnirii nu mai puțin de 7—8 faze 
in care atacanții craioveni au fost 
în situația de a înscrie, dar de 
fiecare dată, Țarălungă, 
Marcu, Niță și mai ales Bălan au 
ratat din poziții care nu mai dă
deau nici o speranță apărării plo- 
ieștene. Aceștia, la rîndul lor, au 
avut cîteva ocazii pe contraatac pe 
care însă pripeala sau lipsa de 
curaj ale lui Zamfir Și Șteffinescu 
i-au împiedicat să fie fructificate. 
In cea de a doua parte a meciu
lui Universitatea se instalează de 
la început în careul oaspeților, ho- 
tărîtă să evite o surpriză neplăcu
tă pe teren propriu. Asediată for
mația ploieșteană cedează mai 
ușor decît era de așteptat, la cinci 
minute după pauză, cînd șutul lui 
Bălan, fără prea mari perspective, 
l-a surprins pe picior greșit pe 
Tănase, ocolindu-J pe acesta, în 
drum spre gol: 1—0. Deschide
rea scorului a fost un semnal de 
alarmă pentru oaspeți, care vă- 
zîndu-șl năruite speranțele unui 
„egal" au ieșit mai deschis la joc. 
Petrolul se impurre astfel o bună 
perioadă de timp printr-o ofensi-' 
vă organizată și activă, dar insufi
cient de eficace pentru a da finali
tate unor încercări izolate ale lui 
Crîngașu și îstrătescu, ■ de a res
tabili egalitatea. Și meciul se des
fășoară pînă în finalul său în no
ta de ușoară superioritate a oaspe- 

de 
ei»

ților. Craiovenii prea siguri 
victorie nu mai insistă nici
Doar Bălan, — în lupta pentru su
premație în,jclașame.ntul . golgeteri- 
lor —- își mai încearcă o dată 
șansa, trăgînd prin surprindere din 
afara careului la poartă și... gol, 
la limita timpului de jt>c !

Mihai IONESCU

U. T. ARAD 3(2)

O VICTORIE A DEZINVOLTURII Șl ABILITAȚI!

POLI TIMIȘOARA 0(0)
hi-

fost

i fiind 
Meciul 

întrecere

ARAD, 9 (prin telefon).
Reluarea duelurilor fotbalistice

Arad—Timișoara a stirnit, cum era 
~și de așteptat;-un~ mare- interes. Tri

bunele stadionului arădean au 
arhipline, peste 4.000 dintre cei care 
au venit sâ vadă întîlnirea 
suporterii echipei timișorene, 
a reprezentat o frumoasă î 
fotbalistică, mai cU seamă pe durata 
a 70 ds minute din desfășurarea lui. 
Ambele formații s-au dăruit pentru 
victorie. Și dacă victoria a revenit — 
prin merite tehnice indiscutabile — 
elevilor lui, Jurcă, participarea timi
șorenilor la joc merită laude pentru 
convingerea cu care au luptat pină 
în ultima secundă, sperînd măcar .în.. . 
golul de. onoare. U.T.A. a realizat 
timp de 60 de minute un fotbal de 
o tehnică și o inspirație care trebuie 
s-o făcă să regrete că tutui se ter
mină acum. Acest trio, Broșovschi— 
Domide—KUn, care reprezintă, Iii
momentul de față, creierul formației 
de pe Mureș, a jucat cu o sipguran-, 
ță și o reușită care i-a. trecut adese
ori în postură de admiratori pe ad
versarii lor. Dar și mulți dintre coe
chipierii celor trei conșacrațl arădeni 
(Axente, Popovici, Birău și, mai ales, 
acest Kukla, o maro descoperire) 
s-au ridicat deseori la înălțimea pri
melor valori tehnice ale „U“-lui ară
dean. „Poli“ a căutat să-și pună în 
valoare forța fizică și Să folosească 
eficient contraatacul, dar apărătorii 
ei, masivi și înalți, au fost de multe 
ori depășiți de combinațiile rapide 
ale gazdelor, iar singura Veritabilă să
geată a fost astăzi (n. r. — ieri) 
Bojin. în asemenea condiții, victoria 
arădenilor n-ă putut fi evitată și ea 
se putea concretiza printr-o dife
rență și mal mare. Doar în șltițnele, 
20 de minute, simțind automulțumi- 
rea U.T.A.-ei, studenții au ieșit cura
joși în atac și poate că dacă nu-I 
aveau. în față pe Iorgulescu, un por
tar căre urcă spectaculos în clasa
mentul postului, ar fi reușit să în
scrie.

Citeva dintre momentele de mare 
interes ale partidei. Kun e la capă
tul a trei acțiuni salvate în ultimă 
instanță de JiVan (min. 3, 9 și 15). 
în min. 22 curajosul portar timișo
rean nu mai poate face nimic in fața 
unei combinații fulgerătoare, Dcmide 
— Kun, încheiat cu un șut plasat al 
ultimului : 1—0. Arădenii ratează alte 
ocazii foarte clare sau Jivan inter
vine din nou excepțional (min. 25 și 

trecut cu vederea o destul de eviden
tă poziție „afară din joc".

După pauză, reșițenii, departe de 
a depune armele, atacă mereu, 
căutînd cu îndîrjire golul. Ei aban
donează chiar unele din obligatoriile 
consemne defensive ale evoluțiilor în 
deplasare, riscînd pentru reducerea 
scorului. C.S.M. are astfel citeva o- 
cazii excelente, ratate însă de puțin 
de " — — •
de 40 m, strecurare abilă a balonului 
pe 
ca din pămînt și salvează in extre
mis I), D. Popescu (min. 53 — șut, 
de la 12 m, în brațele portarului) și

către Atodiresei (min. 48 — cursă

sub Solyom, dat' Grigore apare

Stadion „S3 August" ; teren bun : timp rece ; spectatori aproximativ 6 000. 
Au marcat : GRIGORE (mta. 6), MUREȘAN (min. 30 — din 11 m șl 88). Ra
port de cornere 8—7. Raportul șuturilor Ia poartă: 18—14 (pe spațiul porții : 
15—6).

A.S.A. : SOLYOM — GRIGORE, Kiss, Unchlaș, Czako — Varodl, Pîslaru, 
BOLONI — MUREȘAN. NAGHI, Hajnal.

C.S.M. : Ilieș — OLOGEANU, GEORGEVICI, KISS, Rednic — Pușcaș, Bel- 
deanu — ATODIRESEI. Voinea (min. 70 Căprioru). Nestorovici. D. Popescil.

A arbitrat: N. CURSARU ★***, ajutat la linie de I. Chiriță și V. GU- - 
gorescu (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : Hajnal, Grigore, Nestorovici.
Trofeul Petschovschi : 8
La tineret-rezerve : 3—0 (2—0).

Stadion „23 August" ; teren tare ; 
vreme splendidă, spectatori — apro
ximativ 6.000. A marcat : BALUȚA 
(min. 8). Raport de cornere ; 13—9 : 

raportul șuturilor Ia poartă: 23—9 (pe 
spațiul porții : 10—4)

S.C. BACAU : GHIȚA — Margaso- 
iu, CATARGIU, VELICU, Volmer — 
Hrițcu, Florea — PANA, ~ 
schi (min. 46 Pruteanu). 
Băluță.

STEAUA : HAIDU — ! 
CIUGARIN, Sameș, Nae 
DUMITRU, Dumitriu IV 
Iordănescu, Năstase, Ion

A arbitrat : C. GHIȚA 
ajutat la linie de N. Iliescu și 
Hacz (toți din Brașov).

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

Dembrov- 
Munteanu..

Sătmăreanu, 
lonescu — 
— Pan-tea, 
Ion.
> ★ ★ * ★.

G.

9.

9 (prin telefon).
la mijlocul săptămînii în 
către Steaua, echipa bă-

BACAU, 
învinsă 

cupă de 
căuană și-a luat azi (n.r. ieri) o 
meritată revanșă în campionat, care 
este mult mai prețioasă pentru ea 
în dificila tentativă de a evada din 
zona periculoasă a clasamentului.

Evoluînd în această ultimă etapă 
mult mai bine dorit a făcut-o în 
alte partide precedente din sezonul 
de toamnă, S.C. Bacău a oferit, 
împreună cu formația oaspe, un 
joc foarte frumos și interesant de 
urmărit în prima jumătate a parti-' 
dei. începutul deosebit de impetuos 
al băcăuanilor le-a și adus aces
tora destul de repede avantajul de 
un gol care s-a dovedit în cele din 
urmă decisiv pentru obținerea vic
toriei. Era minutul 8, cînd, la o 
..bilbîială" a fundașului stelist Nae 
lonescu, lîngă linia de aut în pro
pria jumătate ele teren, Fană a 
preluat balonul, a făcut o scurtă 
cursă pe extremă, centrând apoi 
impecabil în mijlocul careului 
bucureștenilor, de unde Bălu(&, 
venit ca un bolid din urmă, a re
luat imparabil, cu capul, în plasă 
porții Iui Haidu De abia ri-pusil 
mingea la centru, oaspeții între
prind up atac rapid, Iordănescu 
centrează de pe stînga în careul 
advers unde Năstase, complet li-' 
ber, reia fulgerător dintr-o bucată,

26). Dar ei trec prin mari emoții în 
min. 36 cînd Kukla blochează un 
șut expediat, numai de la 6 fn, de 
Bojin. Trei minute mai tîrziU' Kun - 
scapă singur, dar ezită sa-i paseze 
lui Axente, iar Broșovschi (m'■. 4u) 
e singur la Tl 'm, dar nu șiltează. 
Trei minute înainte..de paugăj. Bro- 
șovsehi își repara grejș.țaIa„.J'n(fircind 
cel mai frumos gol al partidei, după 
o acțiune în care a tentat și ă dri
blat spectaculos. »

După reluare, U.T.A. continuă do
minarea, realizată printr-un fotbal 
rapid și ingenios, și își mărește a- 
vantajul (min. 57), cînd Kun centrea
ză impecabil și Domide reia foto
genic, cu capul, peste fundașul Ma
ier, care încearcă disperat să opreas
că golul : 3—0. Pînă la sfîrșit, ară
denii mai construiesc cu dezinvoltură 
cîteV.a faze de goi, dar nu mai joacă 
cu convingerea de pînă la marcarea 
golului Si în ’ schimb, timișorenii do
resc cu rnitltă ambiție gotul ide o-

----------- ..................

AMINTIRI DESPRE ll.U
In acest final de sezon, U.T.A. este am continuat să iubim U.T.A. In iar- 

revelația campionatului. Echipa arft- na lui 1972, entuziasmul nostru lucid 
deană a adunat nouă- lamele țin. uj-, 
țimele cinci etape, Iar dacă punem 
la socoteală și cele două victorii în 
cupă („U" CraioVa și Sportul stu
dențesc), echivalente eu âîte’ patru 
puncte, ne dăm seama că echipa lui 
Broșovschi a găsit efectiv cheii aces
tui sprint final. ■

Acum trei ani, U.T.A. a șeal'izat.- 
cea mal mare performanță din isto
ria fotbalului românesc: eliminarea 
lui Feyertoord, deținătoarea î,,Gupei 
campionilor europeni". Am foșt , în 
seara aceea la Arad. Mi-a părut, rău 
că n-am scris despre meci. Aveatțt, 
ir,
rie . . ... . _____ .. ___  __
de fostul meu coleg de birou, Rtmi. ■ prindere. U.T.A. și Constantin Cer- 
B., astăzi crtSriicar al „Săptăminii“. năianu se înscriau in. ceea ce știam
îritr-adevăr, așteptările > pubiicuiMi că intră in sfera fair-play-ului. De 
n-au tost infirmate, ba dimpotrivă. altfel, aceste rînduri nu făceau decit
Fostul meu prieten, cu care atn .vor-, , să .confirme multe altele scrise în acea 
bit apta și ătita despro frumitșețea 
inefabilă a acestei echipe, s-a. între
cut pe sine, cerînd pur și, .simplu .fi
xarea unei plăci comemorative,, cu nu
mele tuturor jucătorilor, petițtu ca 
viitorimea să-și aducă aminte, peste 
veacuri, de Victoria textillștilor. A- 
cest îndemn, care făcea dirl Lereter 
un fel de Leonidas, mi s-a părut un 
pic o exagerare, care m-a pus pe 
gînduri. în cele din urină, U.T.A. n-a 
fixat numele jucătorilor pe placa de 
marmoră, fiind consecventă cu pro
pria sa modestie.

A trecut un an de atunci. Amîndoi

schimb, bucuria că această; vlcto- 
va . fi gîndită așa cum șe cuvine’’•

astăzi trânteai' al „Săptăminii". năianu sa -înscriau in ceea ce știam

• ••
' Z

Nestorovici (min. 82 ■— 
tată de foarfecă, 
poarta era goală), 
calde de la poarta lui Ilieș 
fel de numeroase, Georgevici 
gînd de două orh (min. 54 și 
pe linie. In penultimul minut 
Mureșan înscrie al treilea 
largul concurs al lui Ilieș, pecetluind 
un scor intr-adevăr sever pentru e- 
chilibrul de pe teren și prestația a- 
deseori la fel de bună ca aceea a 
învingătorilor, pe care au făcut-o 
reșițenii. Dar asta-i legea fotbalului : 
cine marchează, cîștigă !

Dumitru GRAUR

: — încercare ra
in „6“ m, cînd 

Totodată, fazele 
sînt la 
respin- 
61) de 

de joc, 
gol cu

dar Ghiță, printr-un formidabil re
flex, respinge în corner.

în continuare, băcăuanii sînt cel 
ce dețin mai mult inițiativa dar 
înaintașii lor — din rîndul cărora 
căpitanul echipei, Dembrovschi, 
tjeuză duritatea terenului — nu gă
sesc cele mai bune rezolvări în 
fazele de finalizare. în schimb, 
bucureștenii — care au. din nou, 
în Dumitru un excelent conducător 
de joc — contraatacă periculos și, 
în min. 40, sînt foarte aproape de 
gol, dar același 
iarăși egalării.

Ghiță se opună 
____ mingea Puternic 

șutată de Pantea lovindu-se de pi
ciorul portarului băcăuan, sărind 
de aici pe bara verticală și, apoi, 
în corner.

Din păcate, în repriza secundă 
jocul a pierdut vizibil din frumu
sețea avută pînă Ia pauză. Echipa 
bucureșteană, dînd vădite semne 
de oboseală și, părînd destul de 
resemnată în fața înfrîngerii ce 
se profila, se apropie tot mai rar 
și mai puțin periculos de poarta 
lui Ghiță, obținînd doar cîteva cor- 
here rămase fără efect.

De cealaltă parte, gazdele. în do
rința, de a-și apăra minimul avan
taj obținut, de a nu primi gol, 
joacă în general prudent, cu mul
te pase la mijlocul terenului. To
tuși, situațiile favorabile de a ma
jora scorul nu lipsesc, însă, pe de 
o parte, Haidu are vreo două in
tervenții splendide, iar pe de 
înaintașii băcăuani ratează 
ușor în cîteva rînduri.

In ciuda mizei deosebit de 
.portante a partidei, îndeosebi 
tru gazde, cele două echipe au dat 
dovadă de o exemplară sportivi
tate în joc, ușurînd. Astfel, în foar
te mare măsură misiunea arbitru
lui brașovean C. Ghiță.

Constantin FIRANESCU

alta 
prea

pen-

stadion U.T.A. : teren excelent 
timp noros : spectatori 15 000. au 
marcat ; kun (min. 22), bboșov- 
SCHI (min. 42> și DOMIDE (min. 57) 
Raport de cornere : 7—4. Raportu. 
șuturilor la poarta : 17—11 (pe spa 
țiul porții : 11—S).

U.T.A. : IORGULESCU — BIRAU 
•KUKLA, POJONI, POPOVICI 
Schep'ă, BRUSOVUCHI AXENTE 
KUN, DOMIDE, Sima (min. 85 Mun 
teanu).

POLITEHNICA : JIVAN — PIRVU 
■ Păltlnlșan. Arnăutu. Maier — Lațe 
MEHEDINȚU. SURDAN (min. 68 
FloăreȘ) — BOJIN, Dașcu (min. 46 
Mioc), Bungău.

A arbitrat : AL. PtKVU * * * * * 
ajutat la linie de Gh. Vasilescu 1 
A. Munich (top din București).
Trofeul Petschovschi : 19.
La tineret-rezerve : 1—1 (Q—1)

i

noare și Mehedințu, ajuns de două 
ori în situații foarte clare, vede cum 
elasticul Iorgulescu oprește șuturile 
sale.

Eftimie IONESCU

a primit o nouă confirmare. Din in- 
timplare, U.T.A. Și Universitatea 
Craiova s-au întîlnit la Herculane, 
în cadrul pregătirii de iarnă. în acele 
zile, antrenorul Constantin Cernăianti 
a declarat unui coleg cronicar, care 
a publicat rîndurile în ..Sportul": „O 
șansă uniră: să ie pregătești cu 
U.T.A.,.. Am avut un mare noroc cît 
am stat în Valea Cerne!. Marea 
noastră șansă s-a numit U.Ț.A. Ani 
fost cazați Ia același hotel, am mun
cit cot lă cot. Prezența .iucălorilor 
arădeni în preajma noastră a const!» 
tuit un stimulent, un exemplu de ur
mat".

Am citit aceste rînduri fără sur- 

pentru sportivi-

ultima etapă a 
U.T.A. a învin3 
astfel, deodată, 

s-a schimbat

perioadă. La 31 octombrie 1971, Rom. 
B, scria : „Echipa Iui Coco Dumitres
cu nu știe derit să învingă său să 
obțină rezultate de egalitate. Are sfii 
la fiecare apariție și cîștigă suflete 
pentru știința ei și 
tate".

Din nefericire, în 
campionatului trecut, 
pe „U" Craiova. Și 
registrul aprecierilor ____ ___
La 14 septembrie 1973, am citit stupe
fiat, în „Săptămîna" : „Baba U.T.A., 
luată cu salvarea de pe stadionul din 
Ploiești. In campionatul trecut. Baba 
U.T.A. a tăcut o singură partidă ca 
lumea... Baba U T.A. nu poate juca 
bine decît pentru altcineva". Rîndu- 
rile purtau semnătura lui Rom. B. 
La 12 octombrie, în aceeași „Săptă- 
mina", altă serie : „U“ Craiova bato 
Baba U.T.A. acolo, in pădure, la ea, 
unde astă vară umbla cu vrăfi și cu 
fot felul de necurățenii". Rlndurile 
purtau aceeași semn&turS. Pentru 
prima oară în Istoria gazetăriei spor
tive, o echipă era disprețuită pentru 
faptul că învingea, refuzfnd să ce
deze un meci. Dar aceste rînduri 
erau cu atit mai tragice, cu cît Rom. 
B. sacrificase, fără să clipească, gîn- 
durile sale frumoase despre U T.A., 
din dorința de a face pe plac altora.

Acum 3 săptămini, după mecitt! de 
cupă U.T.A —„U" Craiova, în care 
arădenii au prezentat o lecție de fot
bal. fostul meu prieten persevera : 
„Să te elimine azi U.T.A. e ca șl 
cum te-ar elimina o echipa de B“.

Aș fi vrut să adresez, astăzi, cîte
va cuvinte frumoase, echipei arăde- 
ne. Nu cred. Insă, că e necesar să 
fac un efort de concentrare, cl nu
mai unu) de memorie. Citind niște 
rînduri scrise io ndiembrie 1971: 
„U.T.A. esie un exemplu viu de ceea 
ce noi numim echipă, unitate morală, 
comuniune sufletească... U.T.A. este, 
la urma urmei, protestul unei mora
lități durabile... Un fel de colectivi
tate de munte ce-și e suficient* sieși 
și mi vrea comerț cu lumea".

Aceste sensibile rînduri au fost 
scrise de poetul Adrian Păunescu...

loan CHIRiLA

*

%25c3%25aenainte..de


C. M. DE HANDBAL FEMININ

ASTAZI, LA ZAVIDOVICI, ROMÂNIA iNTiLNESTE
7

NORVEGIA In derby-ul GRUPEI B
ZAViDOVICI, 9 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
A V-a ediție a Campionatului 

mondial de handbal feminin a de
butat sîmbătă în patru orașe din 
Iugoslavia. Tribune arhipline, în 
care au încăput mai puțin de o treime 
dintre cei ce-ar fi dorit să asiste 
la aprigele dispute ale handbalis
telor. au salutat sportivele din cele 
12 țări, le-au susținut frenetic pe 
parcursul primelor 50 de minute de 
joc.

în trei orașe s-au înregistrat re
zultatele scontate : la Zavidovici — 
România a întrecut lejer firava re
prezentativă a Japoniei (24—12), la 
Varazdin — Iugoslavia a surclasat 
selecționata Olandei (20—4), iar la 
Sarajevo echipa Ungariei a dispus, 
după un meci de epuizant angaja
ment fizic, de formația Cehoslova
ciei (12—7). Șirul surprizelor (care

trecută în lotul celor 12 jucătoare 
înscrise pe foaia de arbitraj) — 
Cristina Petrovici, Doina Furcoi, 
Irene Oancea, Doina Cojocaru, Ro
zalia Șoș și Simona Arghir. Pe 
parcursul partidei au mai jucat Lu- 
creția Moise, Constantina llie, Mag
da Mikloș, Hilda Hrivnak și Maria 
Popa. Pentru a contracara jocul ni
ponelor (viteză, mobilitate, apărare 
avansată), antrenorii au mizat mai 
mult pe angajarea jucătoarelor de 
pe semicerc (Rozalia Șoș și Doina 
Furcoi). Datorită acestei orientări,

LA VRNJACKA BANJATurneele finale ale C.C.E

PROGRAMUL DE
Sarajevo, ora 18,30 : 

Germania — Ungaria 
A).

Zavidovici, ora 18 : 
NIA—Norvegia (Grupa __

Sibenik, ora 19 : R. D. Ger
mană—Polonia (Grupa C).

Varazdin, ora 19 : Iugoslavia 
—Danemarca (Grupa D).
ÎN PROGRAMUL RADIO

Astăzi, în cadrul „Orelor se
rii", posturile noastre de radio 
vor transmite în direct aspecte 
de Ia meciul România — Nor
vegia, în jurul orelor 19,15 și 
19,45.
REZULTATELE DE IERI

Grupa A: Cehoslovacia —- 
R. F. Germania 16—9.

Grupa B : Japonia — Nor
vegia 16—9.

Grupa C1 U.R.S.S.—Polonia 
8—4.

Grupa D: Danemarca — O- 
landa 13—4.

(Grupa

DOINA COJOCARU

ROMA- 
B).

sperăm să nu „atingă" șl tabăra 
noastră) a fost deschis la Sîbenik. 
Handbalistele sovietice, eliminate în 
1971 de românce, în preliminariile 
celei de a IV-a ediții a C.M., au 
reușit să le învingă pe campioanele 
mondiale „en titre" cu 7—4 și, 
astfel, să se anunțe, încă de pe 
acum, drept pretendente autorizate 
la un loc în finală. A fost un meci 
al nervilor și al ratărilor, O dis
pută în care decisivă s-a dovedit 
fermitatea în apărare.

Să revenim, însă, la echipa Ro
mâniei. Cum au jucat handbalistele 
noastre în partida cu Japonia ? An
trenorii Constantin Popescu și Dan 
Bălășescu au introdus pe teren 

7 -le“ de bază : Elisabeta Ionescu 
< dia Stan nu pare a fi refăcută 
complet și, în consecință, n-a fost

s-au obținut 6 aruncări de la 7 
(toate transformate), iar pivoți! 
înscris aproape jumătate din nu
mărul total de goluri aflat la acti
vul echipei noastre. în apărare s-a 
jucat pe sistemul 5 + 1, ,.zburătorul" 
(în majoritatea timpului Doina Co
jocaru) avînd misiunea de a pune 
...bețe în roțile mașinii nipone de

m 
au

pase în viteză. Reușind tot ce a 
întreprins, reprezentativa României 
a dominat copios și s-a detașat de
cisiv. Prilej pentru antrenori de a 
rula întregul lot, de 
scheme tactice, toate simple, dar 
eficiente.

Am avut, totuși, i , 
Doina Cojocaru (în atac) nu 
încă aceea pe care o cunoaștem, 
că Irene Oancea se află departe de 
forma care a consacrat-o și, în 
fine, că Simona Arghir nu poate 
depăși tracul care a sufocat-o și la 
C.M. din Olanda.

Despre arbitrii sovietici 
și Vitols — numai cuvinte 
dă : atenți, autoritari, în 
nență pe fază.

Urmează ca rnîine (azi — n.r.) 
echipa României să susțină ulti
mul meci din grupa B, cel cu Nor
vegia, Deși este practic calificată 
pentru semifinala de la Negotin, 
formația noastră trebuie să lupte 
în această partidă pentru victorie, 
care i-ar asigura două puncte pre
țioase în semifinale (din grupă se 
califică primele două clasate, dar 
rezultatul dintre ele contează în 
faza superioară) și un puternic atu 
în abordarea meciurilor cu Unga
ria, Cehoslovacia sau R.F. Germa
nia. Handbalistele din Norvegia, 
fără a atinge valoarea de ansam
blu a formației noastre, sînt 
superioare japonezilor — ca 
barit și tehnică individuală, 
putere de luptă și ca posibilități 
de a furniza surprize (să nu uităm, 
chiar dacă nu ne face plăcere, că 
anul acesta, la Zombor, în Iugo
slavia, norvegiencele au întrecut 
echipa României cu 16—12). Va fi 
un veritabil derby al grupei de la 
Zavidovici și, chiar dacă tehnicie
nii și ziariștii dau cotă 4 la 1 în 
favoarea 
abordată 
ta te.

Nutrim
luni noaptea echipa României 
pleca spre Negotin cu satisfac- 
unui succes meritat...

Hristache NAUM

a încerca noi

impresia că 
este

Kuesul 
de lau- 
perma-

net 
ga- 
ca

noastră, întîlnirea trebuie 
cu maximum de seriozi-

că 
va 
ția

speranța că așa va fi și

HANDBALISTII ROMANI

PLEACĂ AZI ÎN R.D. GERMANA

DINAMO BUCUREȘTI (greco-romane) Șl STEAUA (libere)

S-AU CLASAT PE LOCUL III
SOFIA, 9 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). Aseară tîr- 
ziu s-au încheiat întrecerile tur
neelor de lupte greco-romane și li
bere, din cadrul finalei Cupei 
campionilor europeni. La libere, 
pe primul loc s-a clasat campioana 
Bulgariei, Ț.S.K.A. 
locurile următoare 
cikala (U.R.S.S.) și 
rești. Formația română a 
ambele întîlniri: 2—7 cu

Ț.S.K.A. 
punctele

CONDUCE ALLA KUȘNIR
7-a a „Cupei campieane- 
la șah, care se desfă-

Sofia,
Dinamo 
Steaua

iar pe 
Maha-
Bucu- 

pierdut 
Dinamo

Mahacikala și 3,5—6,5 la 
Sofia. în prima partidă, 
Stelei le-au obținut P. Enache (cat. 
100 kg), care l-a învins prin tuș în 
min. 2 pe Isaev și St. Stîngu (prin 
neprezentarea adversarului).

La 
rești a ocupat tot locul trei, obți- 
nînd 
tiției 
cu Wisloka Debica (Polonia) și 2—8 
cu Dinamo Tbilisi (U.R.S.S.). în

greco-romane, Dinamo Bucu-

în cea de a doua zi a compe- 
următoarele rezultate : 6—4

LUPTĂTORUL ROMÂN
NICU GINGA PE PRIMUL LOC
LA „TROFEUL CAMPIONILOR"

meciul cu luptătorii polonezi punc
tele formației române le-au obținut 
I. Gibu, I. Păun, I. Enache, V. Fo- 
dorpataki, D. Mandea și V. Do- 
lipschi (l-a întrecut prin tuș, în 
în min. 2, pe Orlowski). în întîlni
rea cu echipa sovietică luptătorii 
gruzini au fost net superiori, ei au 
cedat doar la 48 și -ț-lOO kg, ca
tegorii unde Gibu (a cîștigat la 
puncte în fața lui Gavidulin) și 
Dolipschi (a învins prin descalifi
carea lui Mansuradze pentru pasi
vitate) au avut o comportare re
marcabilă.

Dinamo Tbilisi a dispus de Wis- 
loka Debica cu 8—1. La ora cind 
telefonez, se desfășoară partida 
dintre Ț.S.K.A. Sofia și Dinamo 
Tbilisi, hotărîtoare pentru ocuparea 
locurilor I și II. Dinamo București 
s-a clasat pe locul III, iar Wisloka 
Debica pe locul IV la greco-romane.

în runda a 
lor europene" 
șoară la Vrnjacka Banja (Iugoslavia), 
s-au terminat doar trei partide : Ve- 
roczi — Vokralova 0—1 ; Braunlin — 
Jurcinska 'It—'h ; Angelieri — Lysi 0—1.

în clasament conduce ntaestra sovie
tică Alia Kușnlr cu â'.j puncte (1). Re
prezentanta României, Gertrude Baum- 
starck, ocupă locul 4, cu 3'/, puncte, 
o partidă întreruptă în poziție compli
cată la olandeza Timmer și una mai 
puțin jucată.

Obțlnînd o nouă victorie, de această 
dată în fața jucătorului olandez H. B. 
Sarink, șahistul român Aurel Anton, 

inginer la întreprinderea metalurgică 
din Iași, ocupa în continuare primul 
loc în clasamentul finalei celei de-a 
9-a ediții a Campionatului european 
individual de șah prin corespondență.

Aurel Anton are un procentaj de M 
ia sută, fiind urmat. în 
jucătorii sovietici Volclok 
ou 83 și, respectiv, 75 Ia

La această competiție 
concurenți din 9 țări.

ordine, de 
și Vaisman, 
sută.
participă 18

CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI"
ÎNTRECERI pentru

In cursul dimineții de azi a pă
răsit Capitala, plecînd în R.D. Ger
mană, selecționata masculină de 
handbal a României, care, înce
pi nd de marți, va lua parte la un 
mare turneu internațional, organi
zat la Rostock și în alte orașe de 
federația de specialitate a țării 
gazdă. La această mare întrecere 
internațională, socotită drept o ve
ritabilă repetiție generală a viitoa
rei ediții a C.M., care va avea loc 
anul viitor tot în1 R.D. Germană, 
iau parte reprezentativele Româ
niei, Cehoslovaciei, Ungariei, Is-

landei și două selecționate ale R.D. 
Germane. Primul meci al handba- 
liștilor români va avea loc rnîine 
în localitatea Grimmen, în com
pania formației secunde a R.D.G.

Au făcut deplasarea următorii 
jucători : Penu, Orban — portari, 
Gunesch, Kicsid, Dan Marin. Bir- 
talan, Voina, Tudosie, Stock!. 
Lieu, Bota, Cirlan, Stef, Drăgăniță 
și Hornea. După cum se vede, lip
sesc Gațu. indisponsibil și Cosma, 
accidental lâ unul dîh'‘ultîm&e an
trenamente.

.......... . "

ILIE NĂSTASE,
(Urmare din pag. t)

Austriacul H. Hinterseer în plină 
cursă.

torie în turneul de la Roland Gar
ros, al treilea succes consecutiv în 
„Turneul campionilor". Numai a- 
cestea ar fi argumente suficiente 
pentru a i se acorda titlul de cel 
mai bun tenisman al anului, pe ca
re de altfel ancheta agenției United 
Press International i l-a și atribuit, 
Năstase- fiind singurul jucător de 
tenis inclus pe lista celor mai buni 
10 sportivi din lume ai anului 1973. 
Trebuie să amintim, de asemenea, 
că llie Năstase a cîștigat anul aces
ta 16 turnee internaționale (dintre 
care 7 pentru Marele Premiu- 
IFLT) și a contribuit Ia calificarea 
echipei României pînă în semifina
lele interzonale ale „Cupei Davis". 
Este un bilanț rar întîlnit, chiar

1 PARIS, 9 (Agerpres). Proba mas
culină de slalom uriaș din cadrul 
concursului internațional de schi 
de la Val d’Isere, dotată cu trofeul 
„Criteriul primei zăpezi", a revenit 
austriacului Hans Hinterseer, care 
a totalizat timpul de 3 :05, 09. El a 
fost urmat în clasament de italienii 
Helmut Schmalzl — 3 : 05, 23 și 
Piero Gros — 3 : 05, 58. Canadianul 
Jim Hunter s-a clasat pe locul 4 
cu 3 : 07, 02. întrecerile au contat 
pentru „Cupa Mondială".

în zilele următoare vor avea loc 
alte concursuri internaționale de 
schi : 15 decembrie, la Zell am See 
(Austria) — coborîre ; 16 decembrie, 
la Saalbach (Austria) — slalom 
uriaș și 17 decembrie, la Sterging- 
Vipitelo (Italia) — slalom special.

SANTANA L-A ÎNVINS
PE TIRIAC

RIO DE JANEIRO, 9 (Agerpres) 
— Finala turneului internațional 
de tenis de la Sad Paulo se va dis
puta între spaniolul Manuel Santa
na și brazilianul Thomas Koch, 
în semifinale, Santana l-a învins 
cu 7—6, 6—2 pe Ion Țiriac, iar 
Koch l-a eliminat cu 6—4, 3—6,
7—5 pe Cliff Drysdale (R.S.A.). în 
sferturile de finală, jucătorul 
român Ion Țiriac îl întrecuse cu 
6—4, 7—6 pe brazilianul Edson 
Mandarino.

In turneul de la TBILISI

- TBILISI, 9 (Agerpres). — Tur- 
\neul internațional masculin de 
handbal de la Tbilisi s-a încheiat 
cu succesul primei reprezentative a 
U.R.S.S., care în ultima zi a com
petiției, a întrecut cu scorul de 
(27—24 (15—11) selecționata secundă 
a României. Alte rezultate; Iugo
slavia—U.R.S.S. (tineret) 25—19

ZAGREB, 9 prin telefon, de la 
trimisul nostru). în sala Trjnevka 
din localitate s-a disputat timp de 
două zile tradiționala competiție in
ternațională de lupte greco-romane, 
,,Trofeul campionilor" — organizată 
de Federația iugoslavă de lupte — 
la care au participat sportivi din 
România (5 concurenți), Bulgaria 
(8), U.R.S.S. (6) și Iugoslavia (30). 
întrecerile s-au desfășurat după un 
regulament aparte, mult diferit de 
cel internațional în vigoare (cu 
două reprize a 3 minute, fără de
cizie de meci nul, cu acțiuni vala
bile și înafara liniei care marchează 
suprafața de lupte etc.)

Trofeul a revenit luptătorilor bul
gari, care au terminat victorioși la 
patru categorii de greutate, pe locu-j 
rile următoare s-au clasat iugoslavii' 
(3 v), sovieticii (2 v) și românii (1 
v).

Cel mai bine dintre cei cinci lup
tători români s-a comportat Nicu 
Gingă, cîștigătorul locului I Ia cate
goria 52 kg. El a obținut două vic
torii la puncte (la diferență) și una 
la tuș, în finală, în fața bulgarului 
Nikolov. Gingă a avut un adversar 
deosebit de dificil în Nicolov, un 
luptător înalt și cu acțiuni foarte 
rapide, care în prima repriză con
ducea cu 2—0 la puncte tehnice. în 
rundul doi, Gingă a intrat decis să 
refacă handicapul și, în urma unui 
spectaculos tur de cap, l-a fixat pe 
Nikolov cu umerii pe saltea.

Foarte bine a evoluat și Al. Sza
bo (cat. 62 kg), care, însă din cauza

unei accidentări nu a ocupat decît 
locul trei. El a dispus la puncte de 
iugoslavii Laskovske și Varga, iar 
în meciul cu sovieticul Artev, în 
min. 8 cînd conducea cu 1—0, a 
suferit o luxație Ia umăr și a fost 
nevoit să abandoneze. Tot pe locul 
3 s-a clasat și D. Manea (cat. 90 
kg) care a avut două victorii în fața 
iugoslavilor Zatezalo și Boroievici 
și a pierdut, la puncte, în meciul 
cu Damianovici (U.R.S.S.). T. Au- 
raș, care a concurat la aceeași ca
tegorie cu Gingă, 52 kg, l-a învins la 
puncte pe Radivoevici (Iugosla
via) șl a pierdut, prin tuș, la Gingă. 
Gh. Ciobotaru (cat. 74 kg) a „mers" 
slab pierzînd la Sopov (Bulgaria) 
și Tabaski (Iugoslavia) și nu s-a ca
lificat în tururile finale.

‘ Mihai TRANCA

TOMA HRISTOV

AGENDA SĂPTĂMÎNII
10—13 SCHI Probe de coborîre și slalom uriaș (femei), con- 

tînd pentru Cupa Europei, la La Pla.yne (Franța).
10—15 LUPTE Turneu internațional de „libere", dotat cu „Cu

pa Aryamehr“, la Teheran.
10—16 HANDBAL Continuă campionatul mondial feminin, în Iu- 

goslavia.
FOTBAL Continuă turneul final al zonei Americii de Nord, 

Centrale Și a Mării Caraibilor, în cadrul prelimi
nariilor c.m., la Port au Prince (Haiti).

TENIS Campionatele internaționale ale Australiei de Vest, 
la Perth.

11-16 HANDBAL Turneu internațional pentru echipe reprezentative 
masculine, la Rostock (R.D.G.).

12 FOTBAL Meciurile retur din cadrul turului al Hi-lea al 
Cupei U.E.F.A.

13—16 SCHI Probe de coborîre Ia Val Gardena QtaDa), slalom 
șl slalom uriaș la Madonna di Campjjrlio (Italia) 
— bărbați, contînd pentru Cuna Mondială,

14—18 CĂLĂRIE Concurs international de obstacole, la Bruxelles.
15—16 SCRIMA Turneu internațional de floretă, la Magdeburg

(R.D.G.).

AUTORUL UNUI MARE SUCCES

CAMPIONATE
de toamnă

GERMANIA: Bayern Munchen
cîștigat derby-ul

XIII-a a luat sfirșit 
campionatului R. D. 

campioană de 
formația F.C. 

în

R.D. GERMANĂ: Jena — campioana
CAMPIONATE

CAMPIONILOR EUROPENI

na aceasta 
soția sa în 
precum și 
după care 
București.

mai faimoși 
sportului alb. 
aflați la Bos- 
sale imediate,

va pleca împreună cu 
Jamaica, pentru odihnă, 
o serie de demonstrații, 

reîntoarce la

în palmaresul celor 
jucători din istoria

întrebat do ziariștii
ton despre proiectele 
Uie Năstase a declarat că săptămî-

TURNEUL FINAL AL

R.F.

CUPEI

LA POLO

Cu etapa a 
prima parte a 
Germane. Astfel, 
toamnă a devenit 
Carl Zeiss Jena, învingătoare 
derby-ul campionatului desfășurat 
laDresda. Formația lui Peter Ducke 
a cîștigat în deplasare dar, cu 3—1, 
împotriva principalei candidate la 
titlu, campioana de anul trecut Dy
namo Dresda. O altă candidată la 
primul loc F.C. Magdeburg, a pier
dut la Frankfurt pe Oder cu 4—3. 
Și astfel, prin aceste rezultate for
mația din Jena s-a instalat pe pri
mul loc. în alte partide : F.C. Karl 
Marx Stadt—Dynamo Berlin 2—1, 
Hansa Rostock—Rot Weiss Erfurt 
3—0, Chemie Leipzig—Sachsenring 
Zwickau 1—2, Stahl Riesa—Energie 
Cottbus 1—2, Wismut Aue-Loko- 
motive Leipzig 2—0. .

în clasament, pe primul loc se 
află F.C. Carl Zeiss Jena cu 20 p. 
urmată de F.C. Magdeburg 18 p, 
Sachsenring Zwickau și Dynamo 
Dresda cite 17 p, F.C. Karl Marx 
Stadt 16 p, Lokomotive Leipzig și 

Frankfurt pe Oder cite 15 p

Campionatul vest-german a pro
gramat derby-ul : Bayern Miin- 
chen—Borussia Monchengladbach. 
Fotbaliștii de la Bayern au terminat 
învingători cu scorul de 4—3 și au 
trecut acum în fruntea clasamen
tului. Alte rezultate mai importan
te : Fortuna Diisseldorf—Eintracht 
Frankfurt 1—0 ; Fortuna Kbim-Kic- 
kers Offenbach 2—1 ; Rot-Weiss 
Essen — SV Hamburg 1—1 ; F. C. 
Schalke—F.C. Kaiserslautern 3—3 ; 
Hanovra — F. C. Koln 1—0.

Clasament : 1. Bayern Miinchen 
23 p ; 2. Eintracht Frankfurt 23 p ;
3. Borussia Monchengladbach 21 p ;
4. Fortuna Dusseldorf 21 p etc.

(11—13) ; R. F. Germ 
Gruzină 32—24 (15—10).

Clasamentul final : 1. U.R.S.S.
10 puncte; 2. R.F. Germania 8
puncte ; 3. Iugoslavia 6 puncte ; 4. 
echipa secundă a României 4 puncte; 
5. R.S.S. Gruzină 1 punct; 6.
U.R.S.S. (tineret) 1 punct.

1.
Doi jucători celebri, M. Sandici (cu mingea) și I, Seivos în partida inau- 

Partizan — O.S.C. Budapestagurală a turneului,

în 
al 
la

MOSCOVA, 9 (Agerpres) — 
ziua a doua a turneului final 
„Cupei campionilor europeni" 
polo pe apă echipa M.U.G. Mosco
va a învins cu scorul de 4—3 for-

mația O.S.C. Budapesta. Partizan 
Belgrad a întrecut cu scorul de 
7—3 (2—0, 2—2, 1—1, 2—0) echipa 
Canottieri Napoli.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
pupă consumarea a 10 runde, tn tur
neul internațional de șah de la Madrid, 
conduce marele maestru Wolfgang Uhl- 
mann (R.D. Germană) cu 7%p. urmat 
de Furman (U.R.S.S.) și Hort (Ceho
slovacia) cu 7 p fiecare. In runda a 
10-a s-au înregistrat următoarele re
zultate ; Uhlmann — Browne ‘A—’/, ; 
Andersson — Pomar 1—o ; Llubojevicl 
— Calvo 1—0 ; Hort — Panno »/,—>/» : 
Portisch — Bellon 1—0 ; Karpov — 
Furman Va—’7» j Tukmakov — pianinei 
1—0.

K
In semifinalele turneului internațional 
de tenis de la Brisbane, jucătorul aus
tralian Ross Casse l-a Întrecut in patru 
seturi : 6—7, 6—3, 7—5, 7—6 pe indianul 
Jaz Slngh. în finală, Ross Case îl va 
întîlnl pe învingătorul partidei dintre

Australienii Mal Anderson șl Sid Ball, 
semifinalele probei de simplu femei 
s-au încheiat cu următoarele rezulta
te : Janet Young (Australia) — Wendy 

............................... ' * ' “ 7—5 ; 
Peggy

Turnbull (Australia) 6—3, 5—7, 
Kazuko Sawamatsu (Japonia) — 
Michel (S.U.A.) 2—6, 6—4, 7—5,

■
Campionul european de box Ia 
semiușoarâ, vest-germanul Lothar 
bend, șl-a păstrat titlul. El l-a :Învins 
la puncte după 12 reprize pe șalange- 
rul său, italianul Ugo Poll. Abend in
tenționează să-l provoace pe campionul 
mondial al categoriei, mexicanul Ri
cardo Arrendondo,
■
Cunoscutul
a corectat pe velodromul olimpic din 
Ciudad de Mexico recordul mondial în

cat. 
A-

ciclist belgian Patrick Sercu

proba de 500 m lansat, reallzlnd tim
pul de 27,7. Vechiul record era de 
28,8 șl aparținea italienilor Morettinl 
și Beghetto. Campionul belgian a eșuat 
însă în tentativa de a dobori recordul 
lumii la 200 m lansat. Sercu a obținut 
timpul de 11,2. Recordul, mondial al 
italianului , Antonio Maspes fiind de 
10,8.

Cunoscutul 
grea Duane Boblck, medaliat cu 
gint la J.O. de la MUnchen, a obținut 
a 15-a victorie consecutivă ca profesio
nist. Xn cadrul unei reuniuni oare a 
avut loc la Omaha (Nebraska), Boblck 
l-a Învins prin k.o. în repriza a doua 
pe Reco Brooks.

boxer american de cat» 
ar-

tn etapa a 25-a a campionatului ceho
slovac de hochei, V.Z.H. K.G. Ostrava

Redacția și administrația; București, str. Vasile Conta nr. 16; telefoane:

a întîlnit formația Slovan Bratislava. 
Hocheiștii din Bratislava au terminat 
învingători cu scorul de 5—2 Alte re
zultate : V.S.Z.H. Kosice — K.H.Z. Lit
vinov 3—1 ; V.T.Z.H. Homutov — Dukla 
Jihlava 1—6 ; Motor Ceske Budejovice 

Kladno 3—1. In clasament 
puncte, 
puncte

ITALIA: Bologna surclasează pe Inter
BOLOGNA 9 (prin telex). Etapa 

a VIII-a a campionatului italian a 
fost marcată de cîteva derbyuri lo
cale, care au stat în atenția „tifo- 
silor". Lazio a dispus de A.S. Roma 
cu 2—1, intr-o partidă în care în
vingătorii l-au utilizat pentru pri
ma oară pe atacantul central Fran- 
zoni, promovat recent de la Brin
disi în prima divizie a campiona
tului. Juventus a învins pe Torino 
cu 1—0, dar întîlnirea a avut un 
epilog puțin obișnuit. După fluierul 
final jucătorul Causio de la Ju
ventus l-a insultat pe antrenorul 
formației adverse, Giagnoni, și a- 
cesta, drept răspuns, l-a lovit cu 
pumnul !

Cel mai important meci al eta-

Portarul Grapenthin (F.C. Carl Zeiss Jena) a fost, sîmbătă, eroul meciu
lui de la Dresda. lată-l respingînd balonul din fața unui atacant advers 

pei s-a desfășurat la Bologna, în
tre echipa cu același nume și In- 
ternazionale, învingătoare în urmă 
cu o săptămînă în meciul cu Mi
lan. Cîștigînd intr-o manieră cate
gorică, cu 3—0, Bologna a furnizat 
cea mai mare surpriză a zilei.

Iată rezultatele și autorii goluri
lor : Bologna—Internazionaie 3—0 
(Savoldi, Lamoini, Ghetti) ; Foggia— 
Lanerosi Vicenza 2—1 (Rognoni și 
Valente, respectiv Damiani) ; Ge
nova—Cagliari 1—1 (Riva pentru
Cagliari, respectiv Simoni) ; Lazio— 
Roma 2—1 (Franzoni și Chinaglia, 
respectiv Negrisolo) ; 
rentina - -
Saltuti) ; Napoli—Cesena 1—o' (Po- 
gliana); Juventus—Torino 1—0 (Cuc- 
cureddu) ; Verona—Sampdoria 1—0 
(Zaccarelli).

în clasament, conduce Napoli cu 
13 p urmată de Juventus 12 p, La
zio 11 p, Inter, Fiorentina cu cite 
10 p, Bologna, Foggia cu cite 9 p, 
Milan 8 p etc. în clasamentul gol- 
geterilor, Boninsegna se află în 
frunte cu 9 goluri, urmat de Cuc- 
cureddu (Juventus) cu 7 g, Chiarugi 
(Milan) și Riva (Cagliari) și China
glia (Lazio) cu cîte 5 g etc.

CESARE TRENTINI

Milan—Fio-
1—1 (Chiarugi, respectiv

AKGL'A; Din nou Leeds...
în etapa a 19-a a campionatului 

englez au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: Birmingham- 
Newcastle 1—0 ; Chelsea—Leicester 
3—2 ; Coventry—Wolverhampton 
1—0 ; Derby—Arsenal 1—1 ; Liver
pool—Everton 1—0 ; Ipswich—Le
eds 0—3 ; Manchester United— 
Southampton 0—0 ; Queen Rangers 
— Sheffield United 0—0; Tot
tenham—Stoke 2—1 ; Burnley- 
Norwich 1—0.

Pe primul loc în clasament se 
află echipa Leeds United cu 32 de 
puncte urmată de Liverpool cu 26 
și Bumley cu 24 însă cu un joc 
mai puțin.

BULGARIA: Campionatul continuă

SOFIA, 9 (prin telefon). — 
citirile etapei a XVII-a nu au 
programate în întregime azi 
ieri), unele dintre ele urmînd
aibă loc luni. Deși prima parte

'«

— S.O.N.P. 
conduce Sparta Praga cu 36 de 
urinată de Dukla Jihlava — 36 
șl Z.K.L. Brno — 30 puncte.

■
Pentru a clncea oară, ciclistul 
Theo verschueren a cucerit titlul 
campion al Europei în proba de semi- 
fond cu antrenament mecanic, desfășu
rată pe velodromul acoperit din Rotter
dam. Ciclistul belgian l-a întrecut cu 
un tur de pistă pe olandezul Benă 
Pijhen șl pe australianul Graham 
Gilmore, sosiți în ordine pe locurile 
următoare.

ȘTIRI, REZULTATE

belgian 
de

• în cadrul turneului internațio
nal de la Singapore, echipa Dukla 
Fraga a intîlnit o selecționată lo
cală. Fotbaliștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 6—1 
(1—0).

• Echipa Mexicului a învins cu 
scorul de 8—0 (4—0) selecționata 
Antilelor olandeze. în turneul pen
tru preliminariile campionatului

mondial de fotbal (zona Americîi 
da Nord, Centrale și a Mării Ca
raibilor), care se desfășoară la Port 
au Prince.

• Fostul internațional de fotbal 
Omar Șivori (care a jucat mulți 
ani în Iitalia) nu mai deține funcția 
de director tehnic al echipei de fot
bal a Argentinei. în locul său a fost 
numit Vladislao Cap.

Me- 
fost 
(n.r. 

să 
a

campionatului se încheie, federația 
de specialitate a hotărît ca în a- 
cest an să aibă loc încă două etape 
din retur (la 16 și 23 decembrie). 
Iată rezultatele din etapa a XVII-a: 
Levski Spartak—Lokomotiv Sofia 
1—0, Minior—Ț.S.K.A. Sofia 1—1, 
J.S.K. Spartak—Botev 1—3, Sla
via—Akademik 2—1, Etar—Jantra
3—1. In clasament conduce Levski 
Spartak cu 29 p, urmată de 
T.S.K.A. Sofia cu 21 p.
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