
5 NOI CAMPIONI

trului Nour • Pometcu înfrint de Ciochină • S-a încheiat

PROLETAR! DIN

supremația lui Alexe la categoria grea
Nici ploaia persistentă, nici ab

sența a cinci campioni de la star
tul finalelor nu au putut stăvili 
pasiunea amatorilor de box care

în cursul galei finale, to
varășul general li. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., a înmînat 
înalta distincție de antre
nor emerit reputaților pe
dagogi Gheorghe Bobinam 
(Brăila) și Gheorghe Preda 
(București).

De asemenea, a fost săr
bătorită retragerea din acti
vitatea competițională a 
maestrului emerit al spor
tului Antoniu Vasile, unul 
dintre cei mai buni și mai 
populari boxeri ai ultimi
lor ani.

au venit în șuvoi continuu, dumi
nică dimineața, la Palatul Spor
turilor și Culturii. Aproape 7 000 
de spectatori au asistat la festi
valul sportiv, plin de tensiune, e- 
moționant, pe care-I reprezintă de 
fiecare dată gala finală a campio
natelor naționale de box.

SEMIMUSCA. Timp de o repri
ză și jumătate, prudența n-a fost 
sfetnic bun pentru tinărul matri- 
țer clujean Alexandru Turei, care 
a permis astfel lui Petre Ganea 
să-și desfășoare nestînjenit seriile 
la corp, încheiate cu lovituri dure. 
Abia in partea a doua a meciu
lui, Turei și-a valorificat vitalita
tea și ritmul loviturilor, punindu-1 
in dificultate pe maistrul gălățean 
Ganea, care n-a mai putut rezista 
preciziei execuțiilor lui Turei. în-

Victor BÂNCIULE5CU
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UN SPLENDID SUCCES AL GIMNASTICII ROMÂNEȘTI

DAN GRECU - CAMPION MONDIAL LA INELE!
• Alina Goreac — locui 4 la sărituri și 5
la bîrnă • Mihai Borș — locul 5 la inele

(Continuare în pag. a 4-a)

- REZULTATE TEHNICE __________
Semi muscă : AL. TUREI (Voința Cluj-Napoca) b.p. (4— 1) P. Ganea (B.C. 

Galați).
Musca : I. FARED IN (Farul) b.p. (4-1) N. Robu (B.C. Brăila).
Cocoș : M. TONE (B.C. Galați) b.p. (5—0) V. Kiss (A.S.A. Cluj-Ncpoco). 
Pană : GH. CIOCHINA (Steaua) b.p. (5—0) G. Pometcu (Rapid).
Semi ușoară : C. ȘTEFANOVlCl (Dinamo) b.p. (4—1) I. Vladimir (Dinamo). 
Ușoara : C. CUȚOV (Dinamo) b.p. (5-0) P. Dobrescu (Dinamo).
Semimijlooia ; V. ZILBERMAN (Rapid) b.Lo. 1 D. Gmpooșu (Dinamo 

Brașov).
Mijlocie mka : I. MOCANU (Metalul Bocșa) b.p. (S-2) Al. Tirboi (Farul). 
Mijlocie : I. GYURFFI (Dinamo) b.p. (5-0) M. Banu (Farul).
Semigrea : M. SIMON (Dinamo) b.p. (5—0) M. Constantinescu (Metalul 

Buc.)
Grea : I. DASCĂLII (Farul) b.p. (4—1) I. Alexe (Dinamo).

VARNA, 27 (prin telefon). La 
capătul a 7 zile de concurs, obo
sitoare, dar deosebit de specta
culoase, duminică seară s-au în
cheiat în Palatul sporturilor din 
localitate întrecerile celei de a 
18-a ediții a Campionatelor mon
diale de gimnastică. Ultima zi a 
competiției. în care au fost pro
gramate finalele pe aparate, a 
adus gimnasticii românești cel 
mai frumos rezultat din istoria 
sa — UN TITLU MONDIAL ! A- 
cesta a revenit lui DAN GRECU. 
la inele, aparat la care sportivul 
român și-a cucerit de mai muit 
timp o faimă binemeritată în a- 
rena internațională, obținînd 
titlul de campion mondial uni
versitar și medalia de argint la 
„europene-. Duminică seară, însă, 
la Varna, Dan Gr ecu și-a con-

SALTUL VALORIC AL RUGBYULUI ROMÂNESC, CONFIRMAT

ROMÂNIA - FRANȚA (tineret)
Prima confruntare dintre cade- 

ții rugbyului românesc și ai celui 
francez s-a încheiat cu un frumos 
succes al purtătorilor culorilor 
noastre. Disputată pe stadionul 
„Parcul Copilului" din Capitală, 
pe o vreme cîinoasă, pe un teren 
îmbibat de apă, partida dintre (Se
lecționatele de tineret ale Româ
niei și Franței a scos în evidență 
superioritatea elevilor lui Vale-

vet (min. 30) : 3—3. în conti
nuare se joacă mai mult pe îna
intare.

Repriza secundă începe furtu
nos l în min. 43 Simion reușește 
din nou transformarea dintr-o po
ziție dificilă. Deci, ai noștri con
duc cu 6—3 și jocul devine mai 
spectaculos. Patru minute mai 
tîrziu consemnăm o splendidă ac
țiune colectivă românească, o-

13-3 (3-3)!
nute înainte de final de către Si
mion (I. p.) : 13—3 în favoarea se
lecționatei de tineret a României.

ROMANIA : Simion — Aldea, 
Benedect, Enache, Ianusievici — 
D. Alexandru, Paraschiv — E. 
Stoica, M. Ionescu, Murariu — 
Boroi, Musat — Turlea, Munteanu. 
Cioarec. FRANȚA : Pestiel — Ila- 
rize, Billac, Sangaly, Guidi — 
Chauvet, Roumieu — Rives, Meu
nier, Loustandine — Palmie, Der- 
rien — Garcia, Arganese, Dales.

Modesto FERRARINI

O acțiune frumoasă a înaintării cadeților noștri pe carejinerii 
rugbyști francezi nu o pot stăvili.. Foto : Vasile BAGEAC

riu Irimescu și Ion Țuțuianu, re
zultatul final, 13—3 (3—3), oglin
dind fidel situația din teren.

La începutul meciului ambele 
echipe beneficiază de cite o lo
vitură de pedeapsă, însă atît Si
mion cit șl Chauvet ratează. După 
alte trei faze fixe, în minutul 25 
Simion reușește transformarea 
dintr-o poziție foarte grea și.„ 
3—0 pentru România. Oaspeții 
egalează repede, tot dintr-o lo
vitură de pedeapsă, prin Chau-

prită neașteptat de— arbitrul Al. 
Lemneanu, care dictează lovitură 
de pedeapsă I Românii controlează 
în continuare disputa; victoria, 
care se întrevede la orizont, îi 
face pe reprezentanții noștri să 
dea totul pentru obținerea ei. Și, 
iată, vine min. 63 : Enache exe
cută o lovitură de urmărire, fun
dașul Pestiel nu reține mingea, 
treisferturile noastre sînt pe fază 
și Benedect culcă balonul t 10—3 ! 
Scorul este majorat cu două mi-

VIZITA PREȘEDINTELUI F.I.F.A.
IN TARA

în cursul zilei de sîmbătă, to
varășul Emil Drăgănescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele C.N.E.F.S., a primit pe 
Joao Havelange, președinte al 
Federației internaționale de fot
bal, președinte al Confederației 
braziliene a sporturilor, membru 
al C.I.O,

S-au purtat discuții asupra 
unor probleme sportive de inte
res comun, subliniindu-se dorin-

NOASTRA
ța de extindere și întărire a le
găturilor sportive dintre România 
si Brazilia, dintre F.R.F. și 
F.I.F.A.

Joao Havelange a avut con
vorbiri cu reprezentanți ai F.R.F., 
s-a întîlnit cu ziariști sportivi, a 
vizitat baze sportive ale Capi
talei.

Duminică dimineața, oaspetele 
a părăsit Bucureștiul, îndreptîn- 
du-se spre Zurich.

firmat în mod 
strălucit valoarea 
și măiestria, in- 
trind in posesia 
titlului cel mai 
prețios, acela de 
campion al lumii. 
E drept, Dan Grecu 
a trebuit să îm
partă prima treaptă 
a podiumului de 
premiere cu gim
nastul sovietic Ni
kolai Andrianov 
— care a obținut 
aceeași notă (9,80) 
in finala pe apa
rate după ce 11 e- 
galase pe repre
zentantul nostru 
și în proba de 
inele a concursu
lui pe echipe (am
bii — 9,75) — dar 
să nu uităm că 
Andrianov este vi- 
cecampionul abso
lut al lumii ! Exe-
cuția lui Dan Grecu
a fost și de această dată 
excelentă, impresionînd prin vir
tuozitate, forță, siguranță și, 
mai ales, precizie. îmbinarea 
armonioasă a elementelor de 
forță (trecerea din sprijinul la
teral în echer și coborirea cu 
corpul întins „în planșă") precum 
și execuția foarte bună a ele
mentelor de elan au fost între
gite de un dublu-salt reușit și de 
o încheiere pe fundal de... a- 
plauze ! Elevul antrenorului Mir
cea Bădulescu a reușit astfel ca, 
la 24 de ani, să-și completeze 
palmaresul cu un rezultat de 
mare prestigiu.

Ceilalți reprezentanți ai țării 
noastre în finalele pe aparate au 
avut și ei evoluții apreciabile,

Alina Goreac ocupind locul 4 La 
sărituri șl 5 la bîrnă, iar Mihai 
Borș locul 5 la inele.

*
întrecerile pentru clasamentele 

la individual compus, desfășurate 
vineri și sîmbătă, ca și concursul 
pe echipe au evidențiat din nou 
clasa extrem de ridicată a repre
zentanților U.R.S.S. — la feminin 
și Japoniei — la masculin. Duelul 
Turisceva — Korbut din Întrece
rea fetelor a fost — totuși — e- 
clipsat de un alt duel, la băieți

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag. a 4-a)

ETAPA A X-a ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

LIDERUL LASĂ UN PUNCT LA CONSTANȚA,
• U.T.A. — singura formație oaspete 

victorioasă in deplasare 9 Chimia 

Rm. Vilcea a invins in „derbyul 

lanternei!" • Batacliu semnează succesul 

lui ,.U" in min. 901

CrriȚI, IN PAGINILE 2—3, RE
LATĂRI DE LA MECIURILE ETAPEI 
A 10-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL

DAR SE DISTANȚEAZĂ
REZULTATE TEHNICE

UNIV. CRAIOVA 
CHLMIA RM. ViLCEA 
F. C. CONSTANȚA 
JIUL
„U* CLUJ-NAPOCA 
POLITEHNICA IAȘI 
OLIMPIA SATU MARE 
SPORTUL STUDENȚESC 
Sîmbătă
POLITEHNICA TIMIȘOARA

— STEAUA
— F.G GALATI
— DINAMO
— F.C.M. REȘIȚA
— A.S.A. TG. MUREȘ
— STEAGUL ROȘU
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— U.T.A.

— F.C. ARGEȘ

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

Broșovschi înscrie, din penalty, 
al echipei sale

CLASAMENT

1—0 (0—0)

1. DINAMO 10 8 1 1 20— 6 17
2. F. G M. Reșița 10 6 1 3 14—10 13
3. A. S. A. Tg. Mures 10 6 1 3 16—15 13
4. U.T.A. 10 5 2 3 11— 9 12
5. Jiu! 10 4 3 3 16— 9 11

6— 7. Politehnica Timișoara 10 5 1 4 9— 7 11
Olimpia Satu Mare 10 5 1 4 11— 9 11

8. F. C. Argeș 10 5 0 5 16—10 10
9. Universitatea Craiova 10 4 2 4 15—13 10

19. Steaua 10 4 2 4 14—12 10
11. „U" Cluj-Napoca 10 3 4 3 8—12 10
12. Steagul Roșu 10 4 1 5 15—11 9
13. F. C. Constanța 10 3 3 4 11—13 9
14. C.F.R. Cluj-Napoca 10 3 3 4 8—11 9
15. Politehnica lași 10 4 0 6 12—15 8
16. Sportul studențesc 10 3 2 5 10—16 8
17. Chimia Rm. Vilcea 10 1 4 5 4—18 6
13. F. C. Galați 10 1 1 S 3—17 3

cel de-al doilea_gol 
Foto : S. BACKSI

GOLGETERl!
9 GOLURI : D. Georgescu (Dina

mo) — 1 din 11 ni.
6 GOLURI : Dănilă (Politehnica 

Iași), Radu I (F.C. Argeș), lordănes- 
cu (Steaua). Mureșan (A.S.A. Tg. 
Mureș) — 1 din 11 ni.

5 GOLURI : Năstase (Steaua), Roz- 
nai. Mulțescu — 1 din 11 m, (Jiul), 
Oblemenco (Univ. Craiova) — 1 din 
11 m.

1 GOLURI : Naghi (A.S.A.), Radu 
n (F.C. Argeș), Crișan (Univ. Cra
iova), Dascu (Politehnica Timișoara). 
Broșovschi (U.T.A.). Tătara (Chimia 
Rin. Vilcea).

ETAPA VIITOARE (3 noiembrie): U.T.A. 
- F.C. Argeș; Steagul roșu - Uni». Cra
iova; Chimia Rm. Vilcea — Olimpia 
Satu Mare; A.S.A. Tg. Mureș — Sportul 
studențesc; Dinamo — Jiul; F.C.M. Re
șița - ,,U“ Cluj-Napoca; Steaua — F.C. 
Constanța; F.C. Galați - Politehnica Ti 
mișoara: C.F.R. Cluj-Napoca — Politeh
nica lași.



ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL |

Steaua (m) și „U" Timișoara (f) - campioane d e toamnă
Ieri s-au desfășurat jocurile ce

lei de a Xl-a etape a Diviziei A 
de handbal, rundă care a încheiat 
primul tur al campionatului. La 
finele acestui act, lidere ale clasa
mentelor sînt Steaua (m) și „U“ 
Timișoara (f). Iată o scurtă pre
zentare a etapei :

MASCULIN

Derbyul campionatului mascu
lin de handbal, în care — con
form unei vechi tradiții — s-au 
aflat în dispută Dinamo Bucu
rești și Steaua nu și-a dezmințit 
renumele în ce privește... slaba 
calitate a jocului. Am asistat sîm- 
bătă după-amiază, pe terenul Di
namo, la o confruntare lipsită de 
ritm, fără prea mari și multe 
virtuți spectaculare, în care vic
toria a revenit echipei mai stă- 
pînă pe nervii săi și, deci, capa
bilă să-și pună în valoare atu- 
urile. Aceasta a fost echipa cam
pioană, Steaua, care a cîștigat cu 
14—12 (8—7), consolidîndu-și ast
fel poziția de lideră a competi
ției.

învingătorii au adoptat tactica 
jocului lent, cu atacuri lungi, cu

bruște ruperi de rilm, cu o a- 
părare retrasă (doar Gațu fiind 
ceva mai avansat). E.ț au reușit 
să-și impună „punctul de vedere" 
tactic cu o surprinzătoare ușu
rință, deoarece dinamoviștii, exa
gerat de nervoși, au evoluat foarte 
slab, nefiind capabili să valori
fice nici cele mai avantajoase mo
mente (superioritate numerică 
timp de 5 minute, în final de 
joc, cind Steaua conducea cu 
12—10 '.).

In acest meci s-au remarcat 
doi jucători i Cosma (Dinamo) și 
portarul Dincă (Steaua). Cîteva 
notații cifrice : Steaua a condus 
tot timpul : 3—1, 5,—2, 6—3, 8—7, 
10—8, 12—10, 13—11, 14—12 ;
Steaua : 1 7 m — transformată; 
Dinamo : 3 — una ratată ; Steaua: 
3 eliminări (Voina 2 și 5 minute, 
Birtalan 2 minute), Dinam» nici 
una ; au marcat : Gațu (3), Voina 
(3), Birtalan (3), Drăgăniță (2), 
Kicsidt (2), StSck) — Steaua; 
Cosma (5), Licu (3), Dan Marin, 
Stef — Dinamo. Arbitrii P. Cîrli- 
geanu (București) și D. Purică 
(Ploiești) au condus, în general, 
bine.

Colin ANTONESCU

ÎN DIVIZIA A DE SCRIMA

STEAUA - CAMPIOANĂ LA TOATE PROBELE!
Așa cum era de așteptat, echi

pele clubului sportiv Steaua au 
dominat și actuala ediție a Divi
ziei A de scrimă. în ultima etapă 
a competiției, trăgătorii de la 
Steaua s-au impus printr-un bi
lanț care aproape ne scutește de 
comentarii i victorii pe toată li
nia la floretă bărbați și femei, 
un egal (8—8 la spadă cu I.E.F.S., 
dar cu un avans de 23 de tușe !) 
și o singură înfrîngere, la sabie, 
în disputa cu rivala ei „Poli" Iași, 
7—9. A fost verificat încă o dată 
faptul că scrlmerii militari se pre
gătesc cu multă seriozitate, cu 
ambiție și răspundere, fapt pen
tru care merită evidențiați. De 
asemenea, trebuie să scoatem in 
relief și contribuția colectivului 
de tehnicieni ai acestui club, con
dus de antrenorul emerit Andrei 
Vilcea.

O prezență notabilă în competi
ție au avut-o reprezentanții 
I.EjF.S. — locul 2 la floretă fe- 
mft, locurile 3 la floretă bărbați 
și spadă și locul 4 la sabie. O 
subliniere I Tudor Petruș de la 
I.E.F.S. a realizat recordul com
petiției, înregistrînd 18 victorii 
din 20 posibile.

Lupta pentru evitarea retrogra
dării a fost epuizantă, în fiecare
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ECHIPELE DE JUNIORI

meci, mareînd și unele surprize. 
Astfel, la floretă feminin, echipa 
Școlii sportive 1 București a pă
răsit Divizia A, învinsă cu 11—5 
de cea a Școlii sportive experi
mentale Viitorul 1 Lipsită de apor
tul a trei titulari, echipa Școlii 
sportive din Oradea n-a mai pu
tut face față adversarilor direcți, 
pierzînd toate meciurile, ca și for
mația de spadă a C.S.M. Cluj- 
Napoca. Oarecum mai echilibrată 
a fost disputa la sabie, în care 
Petrolul Ploiești și-a jucat ultima 
șansă în fața lui C.S.M. Cluj- 
Napoca, pierzînd, însă, cu 5—11.

Clasamente. FLORETĂ lîAR- 
BAJ.I: 1. Steaua 30 p., 2. C. S. 
Satu Mare 22 p., 3. LE.L-.S. 18 p.,
4. „Poli" Timișoara 10 p., 5. Pro
gresul Buc. 8 P., 6. Șc. sp. Ora
dea 2 p. FLORETA FEMEI : 1. 
Steaua 30 p„ 2. I.EĂ.S. 22 p,, 
3. Progresul Buc. 16 p„ 4. Medi
cina Tg. M. 8 p., 5. Viitorul 7 p., 
6. Șc. sp. 1 Buc. 7 p. SPADA : 
1. Steaua 30 p., 2. Medicina Tg. 
M. 18 p., 3. I.E.F.S. 16 p., 4. E- 
lectroputere Cv. 14 p„ 5. C. S. 
Satu Mare 12 p., 6. C.S.M. Cluj- 
Napoca 0 p. SABIE : 1. Steaua
28 p., 2. „Poli" Iași 18 p., 3. Trac
torul Bv. 16 p., 4. I.E.F.S. 13 p.„
5. C.SJW. Cluj-Napoca 10 p., 6.
Petrolul PI. 5 p.

Nicoieta ALDEA 
Tiberiu STAMA

Celelalte rezultate : Indepen
denta Sibiu — „11“ București
11—16 (6—7), Știința Bacău — 
C.S.U. Galați 16—14 (10—8), .U“ 
Cluj-Napoca — CAROM 18—15 
(9—6), Poli Timișoara — „U“ Cra
iova 19—9 (5—2), II. C. Minaur 
Baia Mare — Dinamo Brasov 
26—23 (13—10).

FEMININ .
„U" BUCUREȘTI — „U- TIMI

ȘOARA 4—4 (4— 1)’ Ploaia rece, 
insistentă, uneori torențiala, a 
creat un cadru puțin fericit der- 
by-uiui feminin. Tot ea, ploaia, a 
nivelat și valorile, tehnica și tac
tica fiind subordonate de jucă
toare unui țel mai prozaic: men
ținerea echilibrului ! Rezultatul fi
nal — 4—4 (4—1) — este echita
bil. O primă repriză în care gaz
dele s-au dovedit mai bune (și 
pentru faptul că linia de la 9 m 
a timișorencelor practic n-a func
ționat), o a doua dominată de 
oaspete s-a reflectat fidel pe ta
bela de marcaj. Timișorencele au 
avut, spre final, victoria în mînă. 
dar au ratat-o cu dezinvoltura cu 
care și-au interzis — într-un tre
cut nu prea îndepărtat — și sa
tisfacții mai mari. Oricum, se 
cere subliniat efortul bucureștence- 
lor, care nu numai în acest derby, 
dar în întregul campionat reușesc 
să facă față doar cu 2—3 jucă
toare, pline de suflet și dăruire, 
unor adversare foarte tari. Au 
marcat : Arghir 2, Nițu și Dumi
tru — pentru bucureștence, res
pectiv Petrovici, lordache, Cojo- 
caru și Ibadula. Au condus foarte 
bine brașovenii Gh. Lungu și R. 
Antohi.

Hiistache NAUM
I.E.F.S. — VOINȚA ODORHEI 

3—4 (3—3)! Campioanele își trec 
în cont o nouă îni'ringere, a treia 
din actualul campionat. Ea este 
usturătoare din două motive : 1. 
a fost înregistrată pe teren pro
priu, 2. se datorește imposibilită
ții întregii echipe de a fi marcat 
un gol de-a lungul reprizei se
cunde ! Această din urmă „per
formanță", care urmează celei de 
la Timișoara, din etapa trecută, 
unde I.E.F.S. marca un singur gol 
într-o repriză, reflectă, de altfel, 
marea problemă a echipei cam
pioane — ineficacitatea atacului. 
Oricît de bună s-ar dovedi apă
rarea, victoriile se obțin, totuși, 
mareînd... Victoria Voinței Odor
hei se cuvine aplaudată pentru 
insistența și dîrzenia jucătoarelor 
sale. Au marcat : Bunea, Bota și 
Radu — pentru I.E.F.S,, respec
tiv Mikloș 2, Tegîaș și Laczkovics. 
Foarte bun arbitrajul buzoienilor 
C. Căpățînă — R. lamandi. (Al. II).

Iată și celelalte rezultate ale e- 
tapei t Textila Buhuși — Progre
sul București 13—12 (7—7), Con
structorul Timișoara — Confecția 
8—7 (4—2), „U“ Iași — Rapid
București 16—17 (7—8) 1, Mureșul 
Tg. Mures — Sparta Medias 8—7 
<3—3).
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UNIV. CRAIOVA 2 (O)
STEAUA . • .1(1)
CRAIOVA, 27 (prin telefon)
Un meci foarte dinamic, cu 

scor deschis de Steaua, apoi, cu 
ocazii mari de gol de ambele 
părți, pentru ca în ultimele 30 
de minute, „U“ Craiova să egale
ze și să-și apropie o victorie, 
care, prin datele oferite de radio
grafia jocului, îi revine. Intîlnirea 
a început sub cele mai bune aus
picii pentru Steaua, care a în-

Stadlon Central: teren foarte bun; 
timp senin, rece; spectatori, aprori 
motiv 13 000. Au marcat IORDANES- 
CU (min. 8). OBLEMENCO țmin. 
— din lovitură de la 11 m), CRIȘAN 
(min. 76). Report de cernere : 16-4. 
Raportul șuturilor la poartă : 18—7
(pe spațiul porții : 11-2). Raportul 
faulturilor comise ; 10—16.

UNIVERSITATEA: Lung 4 (min. 20 
Oprea 7) — Niculescu 6, Deselnicu
6, Bâdin 7, Negrită 7 - Strîmbeanu
7, Ștefănescu 6 (min. 63 Mincioagă 
7) - Crișan 8. Niță 7. Oblemenco 
7. Marcu 6.

STEAUA : lordache 7 - Sătmărea- 
nu 6. Someș 8, Smorandoche 7, An- 
ghelini 6 — Dumitru 7, Vigu 6 — 
Aelenei 5. lordănescu 6. Năstase 6 
(min. 80 Dumitriu IV), Ff. Dumitres
cu 5'Arbitrajul : BUN : la centru — Mir
cea Rotaru ; la linie - I. Ciolan și 
T. Oniga (toți din lași).

Cartonașe galbene : Crîșan, Niță, 
Niculescu, Dumitru, Smarandache.

Trofeul Petschowschi ■ 8.
La tineret-spetanțe : 3—0 (2—0).

AVANTAJUL OASPEȚILOR N-A
salvat de pe linia porții. Tensiu
nea jocului crește. Pe lîngă faul
turi de joc, se înregistrează ob
strucții și șicanări ale adversa
rilor făcute, mai ales, de craio- 
veni. De cîteva ori, Steaua rea
lizează contraatacuri și, în min. 60 
și 63, Năstase și lordănescu, scă- 
pați singuri cu portarul advers, 
n-au fost în stare să majoreze 
avantajul creat, pierzînd victoria 
în acele momente. O schimbare 
anonimă (Mincioagă în locul lui 
Ștefănescu) mărește mai mult 
forța de atac a gazdelor, care 
continuă presiunea. In min. 63, 
Crișan, intrat în careu, este îm
piedicat din spate de Sătmăreanu.

Penalii. OB1
precis ; 1—1.
fără să aibă
care se află
sînt tot craio
2—3 ori Prin
min. 71, peni
tîrziu, CRIȘA] 
gol după un ș 
Steaua încear 
adversă, fără 
zînd ultima 
min. 86, mare 

Arbitrul M. 
condus un m< 
competență, a: 
și la eliminăr

PUȚINE FAZE DE F
POLITEHNICA lași 2jl)
STEAGUL ROȘU 0(0)

ALE ROMÂNIEI, 
ÎNVINGĂTOARE in dubla 

iNTlLNIRE DE POPICE 
CU UNGARIA

Pe arena cu patru piste din 
Cimpia Turzii s-au întîlnit intr-o 
dublă partidă amicală echipele 
naționale de juniori ale Româ
niei și Ungariei, care se pregă
tesc pentru C.E. de anul viitor. 
Jitcînd bine, tinerii noștri popi
cari au cîștigat ambele întîlniri 
pe echipe : la băieți 5178—5102 
p d, la fete 2 486—2 456 p d. Cei 
mai eficace jucători din forma
țiile românești au fost Horia Ar- 
dac.— 910 p d, respectiv Bălașa 
Mirică — 443 p d. In turneul in
dividual au cîștigat jucătorii oas
peți i Laszlo Szunyog — la bă
ieți și Kataiin Toth — la fete.

P. ȚONEA - coresp.

DE CINCI ORI
Premiul Tineretului — împărțit in 

două reprize datorită marelui număr 
de partanți — a însemnat în fond 
un veritabil meci între fruntașii ge
nerațiilor _ ele 2 și 3 ani. Victoriile au 
fost împărțite, prima oară cîștigînd 
— prin cea mai bună performanță 
din carieră — Hăulit, iar a doua oară 
mînza Vîltava, profilând de modul 
neinspirat cum a fost condus Rigo. 
Rezultate excepționale au fost reali
zate de : Fanta, care a dispus de 
Rațiunea — cu mare avantaj în han
dicap bineînțeles — și caii antrenați 
de Mircea Ștefănescu, care au cuce
rit cinci victorii. De remarcat dublul 
succes al driverului Fierea și faptul 
că Ștefănescu a trecut acum pe pri
mul plan al ambelor clasamente. 
Comportări frumoase au înscris Cos- 
ucă Radu cu Oportun și Dumitru 
Stan cu iza, ambii învingători în 
El5eîe resPective- REZULTATE teh- 
NICEî cursa I: Medalion (L Fiorea) 
39,1, Galon, simplu 6, ordinea 102; 
oirsa II : Oportun (R. Costică) 38,5, 
«cclama, simplu 8^ event <0, ord&iea

a COMPETIȚII
BASCUL 1\ ÎNTRECERILE CAMPIO

NATULUI FEMININ, Divizia A. au 
continuat cu disputarea partidelor 
etapei a IlI-a. In cel mai echilibrat 
meci, Rapid a învins formația O- 
limpia, revelația acestui început de 
campionat. Notabile sînt și victo
riile echipelor I.E.F.S. și Crișul O- 
radea, aflate la al treilea succes 
consecutiv. Iată rezultatele înregis
trate : Rapid — Olimpia 61—58
(35—28), Institutul Pedagogic Tg. 
Mureș — I.E.F.S. 50—81 (23—43). Cri
șul Oradea — Constructorul 63—56 
(38—27), ,U« Cluj-Napoaa — C.S.U. 
Galați 65—60 (32—29). Voința — Uni
versitatea Timișoara 44—83 (20—36),
Politehnica — Universitatea Iași 
«7—44 (25—19).

HOCHEI. DIVIZIA A, grupa I : La 
București : Dinamo — Dunărea 7—3 
(2—0. 2—0, 3—3) și 5—4 (0—1. 2—2,
3—1) ; la Miercurea Ciuc : Sport 
Club — Steaua 4—5 (3—1, 1—1. 0—3) 
și 0—4 (0—1, 0—1, 0—2).

Grupa a H-a : La Miercurea Ciuc: 
Tîrnava Odorhei — Agronomia Cluj- 
Napoca 2—3 (1—1, 0—1. 1—1) și 8—6 
(2—0, 3—1, 3—5r.

JUDO. REZULTATELE etapei a IV-a 
a campionatului Diviziei A de judo. 
La Tg. Mureș ; Dinam-o Brașov —

ȘTEFĂNESCU!

Politehnica București i—i. A.S.A. 
Tg. Mureș — Politehnica 3—2, Dina
mo — A.S.A. 4—1 ; Sibiu : Dinamo 
București — Rapid Arad 5—0, C.S.M. 
Sibiu — Rapid 3—2, Dinamo — 
C.S.M. 5—0 ; Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej : CAROM — I.E.F.S. 3—2. 
I.EJ.S. — Universitatea Cluj-Napoca 
3—-2, CAROM — Universitatea 3—2 ; 
București : Șc. Sp. Unirea Iași — 
Universitatea București 3—2. Olimpia 
București — Șc. sp. Unirea 3—2, U- 
niversitatea — Olimpia 4—1.

LUPTE. ÎN CAMPIONATUL RE
PUBLICAN FS ECHIPE, la greco- 
romane s-a disputat ultima etapă : 
LA BUCUREȘTI : Steaua cu C.S.
Tulcea 20—8, cu Dunărea Galați 
15—9 ; C.S. Tulcea — Dunărea 16—16 ; 
LA LUGOJ : Vulturii Textila Lugoj 
cu C.S.M. Reșița 27—13. cu C.S. A- 
rad 25—15 ; C.S.LI. Reșița — C.S. 
Arad 22—13 ; LA CRAIOVA : Eleetro- 
p utere Craiova cu Rapid București 
2—26, cu Gloria Buzău 25—11 ; Ra
pid — Gloria 27—9 ; LA SINAIA : 
Carpați Sinaia cu Steagul roșu Bra
șov 22—18. cu C.S.M. Pitești 15—27 ; 
C.S.M. Pitești — Steagul roșu 23—15; 
LA TG. MUREȘ : Mureșul Tg. Mu- 
reș — A.S.A. Cluj-Napoca 11—25 ; 
LA MARGHITA : Bihoreana Mar-
ghita cu C.F.R. Timișoara 24.5—11,5, 
cu Crișul Oradea 21—15 ; Crișul — 
C.F.R. 22,5—13,5 ; LA RĂDĂUȚI : 
Iprofil Rădăuți cu Farul Constanta 
27—13, cu Metalul București 29—20 ; 
Metalul — Farul 24,5—15.5 : LA SLA
TINA : Alumina Slatina cu Pro
gresul București 24—16, cu C.S. Cîm- 
pulung Muscel 27—13 ; Progresul — 
C. S. Cîmpulung 22,5—13,5 ; LA BA
CĂU : A.S.A. Bacău cu Nicolina Iași 
31.5—8,5, cu C.S. Botoșani 27—13 ; 
C.S. Botoșani — Nicolina 26—14.4»; cursa IU : Iza (D. Stan) 35.9, Tu- 

ianița, simplu 4, event 56, ordinea 
S3, triplu. cîștigător 192; cursa IV : 
Hăulit (M. ștefănescu) 30,3, Host, 
simplu 23, event 206, ordinea 706 ; 
cursa V : Feriga (I. Nicolae) 33, Ha- 
zaica, simplu 8, event 472, ordinea 91, 
triplu cîștigător Închis ; cursa VI : 
Vîltava (M. ștefănescu) 32,9. Rigo, 
simplu 6, event 53, ordinea 39, triplu 
cîștigător 3 312; cursa VII: Fanta (Gr. 
Nica) 32, Rațiunea, Ornic, simplu 5, 
event 82, ordinea 531, ordinea triplă 
2 514; cursa VIU: Copila (N. Nicolae) 
30,8, Artizan, simplu 5, event 37, or
dinea 20, triplu cîștigător 1 277; cur» 
IX: Molecula (I. Fiorea) 37,6, Secu
rit, simplu 4, event 70, ordinea 29. 
Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de lei 13 265 și s-a Închis.

Middy DUMITRESCU

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul Pronosport.

etapa din 37 octombrie 1974
I. Univ. Cv. — Steaua 1 1

II. F.C. C-ța — Dinamo x x 2
in. Sp. Stud. — U.T. Arad 2x2
IV. Poli. Iași — St. roșu 1 1
V. „U“ Cj.-Napoea —A.S.A. 1 i

VI. .Țiul — F.C.M. Reșița 1 1
vn. Chim. Rm. V. — F.C. Galați 1 1

VIH. Olimpia S.M. — C.F.R. 1 1
IX. Roma — Milan 2X2
X. Ternana — Lazio x x 2

XI. Cesena — Fiorentina x x 2
Xn. Sampdoria — Napoli x x 2

XIII. Lanerossi — Torino 1 1
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scris în min. 8 datorită jocului 
complet din primele 20 de minu
te și unei manevre a lui Năstase : 
de Ia marginea careului, el a 
trecut de Deselnicu, a șutat_ la 
poartă, Lung a gafat indreptînd 
mingea înaltă de pe de-asupra 
capului spre IORDANESCU, și 
acesta n-a avut de făcut decît să 
introducă mingea în gol. De
cepție mare în tribune, regret 
pentru absențele de ultimă oră 
ale echipei craiovene, Bălăci și 
Boc, obsesia eșecului! Dar nu 
s-a întîmplat așa,_ pentru că Stea
ua nu a reușit să speculeze acest 
efect psihologic sub care se ai’la 
întreg stadionuL După 20 de mi
nute de jtx-, înaintașii bucureșteni 
n-au mai ținut mingea și craio- 
venii au obținut o dominare teri
torială pe care arareori au mai 
pierdut-o. La o fază aglomerată 
la poarta sa, Sătmăreanu trimite 
cu capul în plasă însă, atent, ar
bitrul observă că Deselnicu îl 
împinsese pe autorul autogolului. 
In min. 28 și 35, Oblemeneo, 
Niță și Marcu (primii doi în ace
eași fază), au ocazii de egaiare 
pentru ca Crișan să Ce, imediat 
după pauză, și mai aproape de 
gol decît colegii lui. Crișan l-a 
driblat pe lordache, dar Sameș a

IAȘI, 27 (prin telefon)
începutul partidei ne-a arătat e- 

chipa oaspete dornică să se reabilite
ze după acel nedorit rezultat de la 
Hamburg. După primele schimburi 
de mingi, se părea că stegarii bra
șoveni au trecut peste șocul psiholo
gie, jucînd degajat. Gazdele s-au re
găsit destul de tîrziu, abia spre fi
nalul reprizei. Pînă atunci Intîlnirea 
a fost săracă în faze de poartă, ac
țiunile ofensive foarte rare, s-au de
rulat cu încetinitorul, permițînd a- 
părătorilor celor două formații să

Stadionul 23 August ; teren bun; 
timp naros și friguros; spectatori c- 
proximativ 10 000. Au marcat : INGZE 
(min. 37) șl GROSARU (min. 67). 
Raport de cornere : 14-4. Raportul 
șuturilor la poartă : 17—10 (pe spa
țiul porții : 8-4). Raportul faulturi
lor cobise : 12—1,6.

POLITEHNICA î Costes 8 - Soflan 
7 (min. 78 Anton), Toaca 8, Dinu 8, 
Vlad 7 — Romilă lî 8, Simionaș 8, 
Birta 7 — Incze 8, Dânilâ 7, Gro- 
saru 7.

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 - 
Hîriab 7, I4ag-hi 7, Mihail eseu 7, Rusu
6 — Șerbcnoiu 7, Cadar 6, Mateescu
7 — Papuc 5, Pescaru 5 (min. 68 
Gherghelî 5)* Gyărfi 6 (min. 40 
lambor 6).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la cen
tru — N. Pelriceanu (București); la 
linie — M. Fediuc (Suceava) și M. 
Popescu (București).

Cartonașe galbene s Pescaru și 
Vlad.

Trofeul Petschovschf : 7.
La tinerei-speranțe y 3-0 (2-0).

iasă în evidență. De fapt, până în 
min. 37, cind s-a deschis scorni, mai 
notăm doar două situații favorabile:

FOND DE CIȘTIGURI : 577.583 LEI. I

IMPLICAȚIILE

Stadionul „1 Mai"; teren alunecos; 
timp picics: spectatori — aproxima
tiv IC 000. A marcat : DAȘCU (min. 
50). Raportul de cornere : 8—2. Ra
portul șuturilor ta poartă : 10-6 (pe 
spațiul porții : 4—1). Raportul fauîtu 
rilor comise: 13—25.

POLITEHNICA s Jivan 7 - Mîoc 5. 
Pâltinișan 7, Arnâutu 7, Popa 9 — 
Bojin 7. Mehedințu 7, Lața 7 — Floa
re? 6 (min. 76 Voinea), Dașcu 8, 
Petrescu 7.

F. C. ARGEȘ : Ariciu 7 — CoiigQ 6, 
Olteanu 7» Grstea 5, Ivan 7 — Mustă- 
țea 6» M. Popescu 6, Tronaru 7 — 
Troi 8, Radu II 6 (min. 61 Jercan 6)> 
Radu I 6.

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la centru 
- L Rus (Tg. Mureș); la linie: T. 
Andrei și 1. Banciu (ambii din Si
biu) .

Cartonașe galbene : M. Popescu. 
Rcfdu H șl Cotiga.

Trofeul Petschcvschi : 9.
La tineret-speranțe ; 4—2 (4-0).

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon)
Meci de slabă factură tehnică, 

cu un număr redus de faze in
genios construite, cu puține șu
turi la poartă care să producă 
emoții atît apărătorilor cit și spec
tatorilor din tribune. Au abundat 
în schimb faulturile (38 I), vocife
rările (doar 4 dintre ele au fost 
sancționate cu lovituri indirecte), 
gesticulările la deciziile arbitru
lui. Toate acestea au dus la frag
mentarea jocului, Iipsindu-1 de 
ritm, de acea alternanță rapidă 
în cele două jumătăți de teren 
care să-i confere atributul de

UWI GOL...
SPECTACOL. „Poli" a cîștigat pe 
deplin meritat, dar foarte greu. 
Timp de 50 de minute gazdele 
n-au găsit cheia cu care să des
chidă lacătul apărării foirmațiel 
argeșene, grupată pe două linii 
de cîte patru jucători, în față ră- 
mînînd doar Troi și Radu IX. Așa 
se face că în prima repriză „Poli" 
a expediat UN SINGUR ȘUT spre 
buturile adverse — și acela apar- 
ținînd unui fundaș, Pâltinișan în 
min. 40 — în timp ce F. C. 
Argeș, pe contraatac, a încercat 
de ȘASE ori vigilența Iui Jivan, 
de două ori fiind foarte aproape 
de izbîndă (min. 17 — Troi și 
min. 26 — Tronaru).

Golul marcat de DAȘCU, în 
urma unui dribling reușit al Iul 
Bojin (pentru prima dată folosit 
ca mijlocaș) a răsturnat brusc ra
portul cifrelor jocului. Acest gol 
a avut darul să învioreze disputa, 
s-o facă ceva mai antrenantă, mai 
interesantă decît fusese în pri
mele 45 de minute. Profitînd și 
de o oarecare derută a apărării 
oaspeților, gazdele au apăsat mai 
convingător pe pedala agresivită
ții, în sensul bun al cuvîntului, 
ofensiva Politehnicii devenind real
mente periculoasă în această parte 
a jocului. în min. 52, 63, 67 — 
fault al lui Ariciu, în careu, a- 
supra lui Floareș, sancționat doar 
cu lovitură liberă de la... 16 m 
— 78 și 82 au fost irosite bune 
ocazii de gol la poarta echipei pi- 
teștene. Scorul nu s-a mai modi
ficat pînă în final, cu toate stră
daniile lui Troi, cel mai periculos 
atacant al oaspeților, dar foarte 
bine „păzit" de fundașul Popa șl, 
astfel, „Poli" a obținut a treia 
victorie consecutivă în fața lui 
F. C. Argeș (în campionatul tre
cut 5 5—2 și 1—0).

Laurențiu DUMITRESCU
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ȘI A FOST MINUTUL 90!
U‘‘rtlL-NAPOCAl[O)

CLUJ-NAPOCA, 27 (prin telefon) 
Ne-ain așteptat ca echipa care 
se bucură, alături de alte frun
tașe ale clasamentului, de apre
cieri numeroase pentru evoluți
ile ei în deplasare, să realizeze 
și Ia Cluj-Napoca un model al 
acestor reușite. N-a fost însă 
de loc așa, dar cauza nu trebuie 
s-o atribuim doar slăbiciunii li
niilor de mijlocași și de atac din 
Tg, Mureș, ci mai cu seamă 
foarte precisei acționări a de
fensivei clujene, care a evoluat

Stadion Municipal; teren accepta
bil ; timp friguros; spectatori — a 
proxima tiv 7 000. A marcat BATACLIU 
(min. 90). Raport de camere: 13—1. 
Raportul șuturilor la poarcă : 15-3
(pe spațiul porții, i 8r-1). Raportul 
faulturilor comise : 8—17.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Lâzăreanu 7 
— Pbrațchi 7, Pexa 8. Matei 7. Mier
iul 8 — Hurloî 7, Anca 8, V. Mtire- 
șan 6 (min. 73 Cîmpeanu II 6) — 
Uifăleanu 7, Coca 6, Bataclîu 7.

A. S. ARMATA : Solyom 9 — Onu- 
țcn 7, Kiss 7, Ispir 8, Czako 7 — 
Va rodi 6 (min. 64 Pîslaru 6), Boloni 
7, Naghi 6 — Fazekaș 5, I. Mureșan 
7, Hojnal 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN j la cen
tru — Al. Pîrvu; la linie — C. Dinu- 
lescu (ambii din București) și A!. 
Ene (Craiova).

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

SATU MARE, 27 (prin telefon)
O alternanță spectaculoasă de 

atacuri poziționale ale gazdelor, cu 
periculoase contraatacuri ale oaspe
ților marchează incenutul partidei. 
Drept urmare. în ‘primul sfert de 
oră al meciului înregistrăm, un mare 
număr de ocazii de gol pe care 
înaintașii ambelor echipe le ratează 
în lanț ; mân. 2, Lucaci intervine 
tardiv la o centrare a Iui Bocșa în 
fața porții goale ; min. 3. Adam — 
Sut afară de la cîțiva metri, după 
ce-1 driblase în careu pe Bigan : 
min. 7, combinație Moga — Adam, 
foarte aproape de finalizare, rămasă 
Insă fără rezultat ; min. 9. Iancu — 
lovitură de cap în brațele lui Mol
dovan, dintr-o poziție extrem de

JOC CURAT Șl CURSIV
exact șl constant.- In acest fel, 
gazdele au avut în permanență 
inițiativa și credem că mai mult 
de 85 de minute jocul s-a desfă
șurat in- jungătetea de teren a 
oaspeților. Dar Universitatea a 
fost cît pe ce să fie obagară la 
o egalitate. Pentru că linia ei de 
atac, deși aprovizionată din bel
șug de laborioasa activitate a 
fundașilor și mijlocașilor, nu 5 
fost in stare să limpezească cea 
mai mare parte a acțiunilor. In 
acest fel, mureșenii care, mai cu 
seamă în a doua jumătate a re
prizei secunde, arătau că sînt in
teresați doar de un singur lu
cru — trecerea timpului — ve
deau cum se apropie acest țel 
al lor. Numai că, așa cum se în- 
tîmplă în sportul marilor lovi
turi de teatru — și acesta este 
cu siguranța numai fotbalul — 
am avut și aici un model de K.O. 
spectaculos. A fost acel minut 90 
și cornerul nr. 13 al clujenilor 
executat de Mierluț și la care 
BATACLÎU s-a aruncat efectiv 
în poartă împreună cu balonul. 
Așa s-a marcat golul pe care 
cel puțin încă alte opt situații 
de pînă atunci ÎI amînaseră (min. 
20 — intervenție excepțională So
lyom ; min. 21, 24 și 25 — ratări 
Batacliu și, respectiv, Hurloi ; 
min. 36, 42, 53 și 75 — ratări 
în serie ale atacanților clujeni). 
N-am fi, însă, drepți dacă n-am 
specifica meritul fundașilor mu
reșeni și al portarului Solyom 
pentru menținerea scorului alb 
pînă in ultimele secunde ala in- 
tîlnirii.

Eftimie ÎONESCU

IN SUI CARE Ml >
favorabilă ; min. 14, „cap* al Iui 
Helvei pe lingă bară, de la margi
nea careului mic. In. continuare, 
jocul se mută mai mult ia mijlocul 
terenului.

în partea a doua a Ir.•.Unirii, O- 
limpia se instalează cu toată echipa 
în jumătatea de teren a oaspeților, 
domină cu insistență și-și creează 
numeroase ocazii de gol. dar mingea 
ocolește cu. încăpățînate plasa părții 
lui Moldovan. în min. C9, Kaiser 
trimite balonul £n bară ! Acesta a 
fost, se pare, preludiul golului pe 
care Olimpia avea să-1 înscrie cinci 
minute mai târziu prin Borota* in
spirat trecut în centrul liniei de atac 
de antrenorul Staicu. A fost o ac
țiune simplă și foarte exactă, min
gea circulînd pe itinerarul Bigaa — 
Bocșa — Lucaci — EOROTA. ulti
mul reușind să înșele vigilenta iui

DOMINARE FĂRĂ EFECT
Stadionul Steaua ; teren rostind de apă, alunecos; ploaie continua și 

rece: spectatori — aproximativ i 0C0. Au marcat : BRQȘOVSCHi (min. 3 și 54, 
din lovitura de ia 11 m) și CHfHAlA (min. 82). Raport de comere : 12—4. Ra
portul șuturilor la poartă : 24-1Q (pe spațiul porții: 9—6). Raportul faulturilor 
comise 11—23.

SPORTUL STUDENȚESC : Verșanschi 7 - Tănâsescu 7, Cazan 6. Măr.doiu 
7, Grigare 8 — Cassai 8, Oct. lonescu 6 (min. 46 ChihaiU 6), Radulescu 7 — 
Leșeanu 6 (min. 71 Țolea 6), M. Sandu 7, Marica 6.

U.T.A» : Iorgulescu 9 — Eircu 7, Kukla 8, Pojoni 9, Purlma 6 — Pîrvu 8, 
Schepp 8, Domide 7 —Munteanu 6 (min. 86 Bedeo), Brașovschi 3, Colnic 6,

Arbitrajul : BUN; la centru : S. Dragul ici; la linie — C. Cojocaru șr T. 
Moisescu (toți din Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : Marica, Kukla.
Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-speranțe : 2-1 (1-0).

După pauză, jocul a avu<t (cu pu
ține excepții) un singur sens — bu
turile arădenilor, dar susținuta, însă 
foarte confuza ofensivă studențească 
a rămas multă vreme fără efect pe 
tabela de marcaj. Ba chiar, între 
timp, scorul a devenit 2—0 pentru 
oaspeți. Acest lucru s-a întâmplat în 
min. G4, cînd la un contraatac sim
plu, dar eficace, al arădenilor. Cazan 
l-a faultat clar în careu pe Colnic, 
BROȘOVSCLU transformând apoi cu 
calm și siguranță lovitura de la 11 
metri acordată de arbitru. Cu speo 
trul noii înfrîngeri în față, bucu- 
reștenii au împreșurat literalmente, 
după aceea, minute întregi careul 
advers, dar golul a întîrziat să cadă, 
pe de o parte pentru că arădenii — 
în frunte cu Pojoni și Iorgulescu — 
au știut să se apere foarte bine, iar 
pe de altă parte din cauza aceleiași

imprecizii a gazdelor (In min. 74. 
Tănâsescu a trimis- de la numai 
cîțiva metri mingea pe lingă poartă, 
iar In min. 78 lovitura de cap a lui 
M. Sandu a nimerit bara). De abia 
în min. 82 CHIHAIA a reușit să re
ducă din scor cu un șut din apro
piere, după ce arbitrul apreciase 
just faza precedentă, neiluierînd 
penalty la fault în careu asupra lui 
M. Sandu și lăsînd studenților avan
tajul continuării și fructificării ac
țiunii.

Ultimele minute au fost dramatice 
la poarta lui Iorgulescu. La o nouă 
căzătură a lui M. Sandu în careu, 
gazdele, au reclamat penalty, dar ar
bitrul, aflat aproape de fază, a re
fuzat să-l acorde, apreciind că îna
intașul bucureștean simulase faultul.

Constantin FÎRANESCU

RlTOARE A GAZDELOR
leton) trimite balonul în poarta goală, 
în care Această situație, a fost, totuși,
erele și semnalul pentru întreaga echipă
[ren im- a minerilor, care s-a prezentat
It dumi- excelent pînă la pauză. De altfel,
b splen- în min. 3, Fildiroiu execută o
un suB- lovitură liberă din colțul sting al

ri, sufi- careului de 16 m, ROZNAI se
pi meri- înalță peste Georgevici și Her-
revenirii gane și trimite balonul în bară, 
fițenilor. de unde deviază în plasă ; o fază 
Instrează la care Ilieș a fost ca țintuit. Im
par din pulsionată și de aplauzele specta- 
blendldă torilor, formației gazdă îi reu- 
lulțescu, șește totul pe acest teren moale, 
Iu poate fazele sînt de o mare spectacu-

e; timp friguros, tn timpul meciului a nins; spec- 
knarcct : ROZNAI (min. 3 și 18), MULȚESCU (min.

77). Raport de cernere : 4—8. Raportul șuturilor 
It porții: 5—8). Raportul faulturilor comise: 10-6.

Icnea 7, Stocker 8, Dodu 7 — Naghi 6, libardi 8 
pai 8, Horea 6.
^6, Georgevici 5 (min. 37 Ologeanu 7), Hergane 
pBideanu 8 — Atodiresei 8, Bora 5 (min. 46 Câ- 
Irea 7.
; la centru — Otto Anderco (Satu More) ; la linie 
V. Catanâ (Cărei).
hliî și Libardi.
la tineiet-speranțe 1-C (1-0).

lozitate, în timp ce reșițenii fac 
serioase eforturi să treacă linia 
de centru. După o ratare a lui 
Fildiroiu (min. 17), ROZNAI ri- 
dică_ scorul la 2—0 în min. 18, 
după o combinație cu Muițescu 
și Fildiroiu, îl driblează și pe 
Ilieș și înscrie în poarta goală. 
Jiul se află aproape tot timpul 
în jumătatea de teren a echipei 
lui Reinhardt și, în min. 28, sco
rul devine 3—0 prin punctul rea
lizat de MULȚESCU, în urma u- 
nei pase primite de Ia Libardi. 
De prin min. 35, F.C.M. Reșița 
începe însă să se apropie mai mult 
de jocul său obișnuit, acela de 
pase și, în special după pauză, 
este formația care vine la cîrma 
jocului. Frecvența loviturilor la 
poartă crește, apărătorii Jiului 
sînt nevoiți să acorde corner după 
corner și, în min. 77, FLOREA 
reduce scorul printr-un șut, tras 
din colțul sting al careului de 16 
m, care l-a surprins nepregătit pe 
portarul Naște.

Mircea TUDORAN

Stadion 1 Mai; teren aiucecăs; timp ploios; spectatori, aproximativ 22 000. 
Au marcat: KJVÂNESCU (mia. 70), D. GEORGESCU (min. 76). Raport de 
c?rnwe: 6—6. Raportul șuturilor la poartă: 10-21. (pe spoțiul porții: 5-10). 
Raportul faulturilor comise : 6—6. ,

F. C. CONSTANȚA : Pppa 9 -^Mustafa 7> Antonescu 8, Bolosu 7, Nistor 7 
- 4. Constantinescu 7, iovănescu 8 - Tânase 7. Mărculescu 8. Caramon 7 (min. 
53 Negoescu 7), Turco 7.

DINAMO : M. Constantineseu 7 - Cheran 7, Dobrău 7. Sătmăreanu II 8, 
Deleonu 7 - G. Sandu 7, Custov 7 (min. 76 Sălcecnu), Numveiiler VI 8 - D. 
Georgescu 8. Zamfir 6, Lucescu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN : la centru - V. Topanț la linie - A. Pop si 
I. Țifrea (toți din Cluj-Napcca).

Trofeul Petscbovsca.: 9. La tineret-speranțe : t-2 (C-1).

CONSTANȚA, 27 (prin telefon)
Un stadion arhiplin a rezistat 

ploii neîntrerupte, pentru a a- 
sista la derbyul F. C. Constanța 
— Dinamo. -

Jocul a făcuj abstracție de in
sistența ploii și a avut deseori 
atributele unui fotbal curat și 
cursiv, după cum se poate ve
dea din caseta tehnică (raportul 
faulturilor confirmă această 
idee).

Prima parte a fost dominată 
de tehnica superioară a dina- 
moviștilor, care (deși handicapați 
de absența lui Dinu, reținut la 
examene) au legat mai bine 
sextetul de Înaintași în atac. în 
tabăra F. C. Constanța, deși îna
intașii au sprinta: deseori spre 
poarta adversă, ei s-au bucurat 
mai puțin de sprijinul liniei de 
mijloc, cu toate că lovânescu a 
impresionat prin frumoase reali
zări tehnice, în cinda terenului 
greu. Pe parcursul acestei repri
ze, Dinamo a tras- numeroase șu
turi pe poartă, majoritatea, înjă, 
de Ța distanță. Să notăm că șu-

terul cel mai fervent a fost 
Radu Nunweiller, ceea ce și do
vedește o oarecare mobilitate a 
liniei a Il-a. în ciuda șuturilor 
numeroase, ocaziile elare au fost 
prea puține, iar atunci cînd 
poarta constănțeană s-a aflat în 
pericol, Popa a intervenit foarte 
inspirat, așa cum avea să se do
vedească pînă în finalul meciu
lui, cînd a respins in extremis 
o bombă a lui Sălceanu. în ul
timele secunde ale jocului. După 
pauză. F. C. Constanța a pornit 
mai hotărită Ia atac și a fost 
Pe punctul de a deschide scorul

A GREȘIT TlhlIA
Moldovan și si înscrie în colțul din
stingă aJ porții.

Mihoi IO.NESCU

Stadion Ol»rr.p;a ; teren bun; timp 
prielnic: spectatori, aproximativ 8 000. 
A marcat : BORCTA (min. 74). Ra
port de cernere: 6—1. Raportul șutu
rilor la poartă : 25—4 (pe spațiul 
porții : 12-1). Raportul faulturilor co
mise : 13—15.

OUMPIA : Bcthori 7 - Filip 8, Bi
gan 9, Knoblau 7, Bocșa 8 — Naom 
8, Kaiser 7. Helvei 7 — Lucaci 7. 
Iancu 6 (min. 67 Toth 6), Bcrota 8.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA : Moldovan 7 
— Szoke 7, Dragorrir 7, Vișan 7, Ro 
men 6 — M. Breton 7, M. Pop 6 
(min. 73 Sopcron 6>, Cojoearu 7 — 
Țegean 6, Adam 6, Moga 6 (min. 76 
S. Breton).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la cen
tru — Gh. Vasil eseu I; la linie —■ 
C. Bărbulescu și I. Puia (toți din 
București).

Cartonașe galbene : Knoblau.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 1—1 (1—1).

F.CeCONȘȚANTA ; 1(QJ 

DiNAMO>;> ~

în min. 53, cînd o minge lobată 
de Tănase, în fața lui Constan- 
tinescu, ieșit neinspirat, a fost 
respinsă de Dobrău de pe linia 
porții. Plusul de insistență al 
gazdelor în această parte a me
ciului avea să se soldeze cu des
chiderea scorului. Așa cum se 
intîmplă întotdeauna,' autorul 
golului a fost... exdinamo vistul 
IOVANESCU, _ care a șutat puter
nic din marginea ^arcului. Dina- 
moviștii, surprinși de întoarce
rea acestui meci care se îndrep
ta parcă spre remiză, au reluat 
atacurile în. trombă și astfel, 
după numai 6 minute, o frumoa
să centrare în diagonală a lui 
Nunweiller a fost fructificată 
de DUDU GEORGESCU, cu 
capul, Ia „păianjenul" porții lui 
Popa. în ultimul sfert de oră 
fazele de joc au continuat să se 
schimbe de la o poartă la alta. 
Dar meciu] era jucat, la capătul 
unei dispute în limitele fair-play- 
ului.

loon CH1RILA

DERBYUL CODAȘELOR, AGREABIL
CHIMIA l , Z(Q] 
F. C. GALAȚI U(0)
RM. ViLCEA, 27 (prin telefon)
Chimia Rm. Vilcea a obținut 

prima sa victorie din eampionat t 
Două puncte logice, dacă ne gîn- 
dim că învinsa ei este o altă 
formație subordonată și în clasa
ment. Dar, în ciuda dominării 
cvasitotale (cifrele din caseta ală
turată mărturisind clar lucrul a- 
cesta), misiunea Chimiei nu a fost 
facilă. 70 de minute gazdele s-au 
precipitat în preajma sau în inte
riorul careului advers, finalizarea 
a fost în suferință, în pofida frec
venței bune de lovituri la poartă. 
Doar două șuturi (min. 47 — 
Stoica și 49 — Șutru) au avut o 
încărcătură serioasă de periculo
zitate, ambele rezolvate cu bra
vură de portarul Hagioglu. Ca
rențele la finalizare au exasperat 
într-atît conducerea tehnică a e- 
chipei vîlcene, îneît la un mo
ment dat fundașul central Cio- 
banu a fost trimis în atac, pe 
temeiul dexterității sale de a lovi 
mingea cu capul. Și, în fine, în 
min. 70, Petre Gheorghe (care a 
centrat) și TATARU (care a re
luat din viteză) au găsit „călcîiul 
lui Achile" tn defensiva bine stru
nită de Stoicescu, cu atît mai 
mult cu cît Hagioglu (accidentat)

Stadion 1 Mai; teren bun; timp 
răcoros; spectatori — aproximativ 
3 000. A marcat TATARU (min. 70 și 
73). Raport de corner© ; 8—2. Rapor
tul șuturilor la poartă : 25-1 (pe 
spațiul porții : 8-1). Raportul faul
turilor comise : 7—12.

CHIMIA : Oanâ 7 — Lepădatu 8, 
Ciobanu 8, Pintilie 7» Cincă 7 — Șu
tru 8, Stoica 7 — C. Nicolae 6 (min. 
40 Haidu 7), Tâtaru 8, P. Gheorghe 
7, lordache 7 (min. 77 Frățilă).

F. C. GALAȚI : Hagioglu- 8 (mirt. 
63 Gheorghiu 6) — Nedelcu 7, Căs- 
tăiar» 7, Stoicescu 8, I. Nicu 7 - 
Manea 6, Codreanu 7, Dumitriu lî! 
6 — State 6, Lupulescu 6, Ionică 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN; la cen
tru C. Niculescu; la linie — F. Co
loși și V. Roșu (toți din București)..

Cartonașe galbene : Codreanu și 
Nedelcu.

Cartonașe roșii : Codreanu. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 3-1 (1—0).

cedase între timp locul- său. Peste 
trei minute, TATARU va marca, din 
nou, cu un șut liftat, din lovitură 
de la 16 m, al patrulea rqI al său 
și al echipei sale în actualul cam
pionat.

F. C. Galați a făcut un joc de 
apărare sîrguincios. în faza de 
atac, echipa a fost rigidă, neîn
crezătoare, precipitată. A stăpînit 
mingea nepermis de puțin, ofe
rind partenerei posibilități multi
ple de a asalta terenul din față.

Ion CUPEN

DIVIZIA B (ETAPA A Xl-a)
SERIA I

PETROLUL PLOIEȘTI - CHIMIA BRAILA 
2-0 12—<0- Au marcat : Dobre (min. 19), 
Eparu (min. 32). (1. Tcnăsescu. coresp.)

SC. TULCEA - SX. BACAIJ V-1 (O-*). 
Autorii go«urilor : losil (min. 83) pentru 
gazde. Qwrarw (min. 54) pentru oaspeți. 
(P. Cam șa. coresp.)

CONSTRUCTORUL GALAȚI - UNIREA 
FOCȘANI 1—1 (0—1). Au înscris : Ghica 
(min. 79) pentru Constructorul, Mi tu 
(min. 21) pentru Unirea. (N. Nkulescw 
coresp.)

C.S.U. GALAȚI - GLORIA BUZĂU 1-0 
(M). Unicul gol a fost realizat de 
Georgescu (min. 81). (T. Striopol, ccresp. 
județean)

MET.ALUL PLOPENI - FORESTA FALTb 
CENî 2—1 CC—G>. Au înscris : Giba (mm. 
82), Spiridon (min. 89). respectiv Lun- 
covschi (min. 72). (P. Păun eseu, coresp.)

RELONUL SAVINEST1 - OȚELUL GA
LAȚI 1—6 (0-0). Golul a fost marcat de
Crivoi (min. 89). (C. Nemțeanu, coresp.)

ȘTIINȚA BACAU - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 1-0 (1—0). Autorul golului . 
ipnesi (min. 27, autogol). (1. Iar. cu, 
coresp. județean)

PROGRESUL BRĂILA - C.S.M. SU
CEAVA 4—1 (3-0). Au marcat : Roniea
(min. 8, 44), Traien (mir. 33, 80). res
pectiv Gâ'cțcanu (min. 55). (Gr. Rixu, 
coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI - C.F R. PAȘ
CANI 2-0 (0—0). Au înscris : Nka (min. 
62) și Enache (min. 83). (M. Stan, 
coresp.)

CLASAMENTUL

1. PROGRESUL Br. 11 7 2 2 23-13 16
2. Met. Pîopeni 11 5 4 2 16—12 14
3. C.S.U. Galați 11 6 1 4 18-11 13
4. Gloria Buzău 11 6 1 4 21-14 13
5. Petrolul PI. 11 6 0 5 19—13 12
6. Celuloza Câl. 11 6 0 5 15-12 12
7. S.C. Bacău 11 5 2 4 23—29 12
8. Ceahlăul P.N. 11 5 2 4 12-13 12
9. Constr. Galați 11 4 3 4 19-16 11

W. S.C. Tulcea 11 4 2 5 15-12 10
11. Știința Bacău 11 5 0 6 10-11 10

12—13. Chimia Br. 11 3 4 4 9-12 w
Unirea Foc. 11 3 4 4 16-19 10

14. Foresia Fălt. 11 5 0 6 15-22 10
15. C.F.R. Paș. 11 4 1 6 12-16 9
16. C.S.M. Sv. 11 3 3 5 12-20 9
17. Oțelul Galați 11 3 2 6 10-16 s
18. Relonul Săvin. 11 3 1 7 8-21 7

ETAPA VIITOARE (3 noiembrie) :
C.S.M. Suceava — C.S.U. Galați, S.C. 
Tulcea — Relonul Săvinești, Chimia 
Brăila — Gloria Buzău, Știința Bacău
— Foresta Fălticeni, C.F.R. Pașcani
— Constructorul Galați, Ceahlăul P. 
Neamț Petrolul Ploiești, oțelul 
Galați — S.C. Bacău, Metalul Plopeni
— Progresul Brăila, Unirea Focșani
— Celuloza Călărași,

SERIA A Ita
METALUL BUCUREȘTI - METALUL 

DROBeTA TR. SEVERN 2-1 (2—1). Au 
marcat r Georgescu (min. 10), Șumw 
lanschi (mir». 20), respectiv Brihac (min. 
43). (V. lordache)

VOINȚA BUCUREȘTI - METALUL MIJA 
3—1 (0—1). Autorii golurilor : Danciu
(min. 52, 63), Frunză (min. 87 din 11 m), 
respectiv Petre (min. 42). (Aurel Păpă
die)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - C S. TjR- 
GOV1ȘTE 0-0.

DINAMO SLATINA - OLTUL SF. 
GHEORGHE 3-0 (2-0). Au înscris :
Șoarece (min. 4). Pițurcâ (min. 23). Ivan 
(min. 58). (C Dime seu, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV - RAPîD BUCU
REȘTI 2-4 (1-1). Autorii goharRar ; TrdT- 
nea (min. 5). G'nerghe (min. 61), respec
tiv Răducanu (min. 2 din 11 m), Grigo- 
raș (min. 62), Neagu (min. 69) și Ma
nea (min. 80). (P. Dumrtrescu, coresp.)

METROM BRAȘOV - ELECTRCPUTERE 
CRAIOVA 1-0 (1-Q). Unicul gol a fost
reaiizaț de Gane (mîn. 10). (C. Gruia, 
coresp. județean)

Ș. N. OLTENIȚA - GAZ METAN ME
DIAȘ 1—2 (0—1). Au înscris : Rateu (min. 
72). respectiv Mo rara (mîn. 41, 47). (V. 
Ctuguî, coresp.)

FLACĂRA MO RENI - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1-1 (1-0). Au ir areal : C»m- 
pu (mîn. 12) pentru Flacăra, D. Șteica 
(min. 66) pentru Progresul. (Gh. Iknca, 
coreso.)

AUTOMATICA ALEXANDRIA - C.S.U. 
BRAȘOV 2-0 (1-d).

CLASAMENTUL

1. RAPID Bjc. 11 10 1 0 21- 5 21
2. Metalul Buc. 11 7 3 1 15- 5 17
3. Din. Slatina 11 7'2 2 29- 7 16
4. Progresul Buc. 11 5 4 2 !0- 6 14
5. C.S. Tîrgoviște 11 5 2 4 14-12 12
6u Metrom Brașov 11 4 3 4 14-10 ti
7. Electroputere C«. 11 5 1 5 10- 9 11
8. Flacăra Moreni 11 3 5 3 9-10 11
9. Voința Bue. 11 4 2 5 13—14 10

10. Ș.N. Oltenița 11 4 2 5 9-13 10
11. Gaz m. Mediaș 11 5 0 6 12-Î7 10
12. Metalul Mija 11 3 3 5 9-15 9
13. Autobuzul Buc. 11 2 4 5 12-14 8
14. C.S.U. Brașov 11 72 6 12-15 8
13. Oltul Sf. Gh. 11 3 2 6 12-16 e
Mi Automatica Alex. 11 2 4 5 7-12 8
17. Met. Drobeta T.S. 11 2 4 5 7—18 8
18. Tractorul Bv. 11 2 2 7 14-24 6

ETAPA VHTOARE (3 noiembrie) : 
Metalul Mija — Metalul Drobeta Tr. 
Severin, Ș. N. Oltenița — Tractorul 
Brașov, Progresul București — Rapid 
București, C.S.U. Brașov — Autobuzul 
București* Electroputere Craiova — 
C.S. Tîrgoviște, Voința București — 
Metalul București, Gaz metan Me
diaș — Automatica Alexandria, Di^ 
namo Slatina — Flacăra Moreni, Ol
tul Sf. Gheorghe — Metrom Brașov.

SERIA A III a
VICTORIA CARE! - F.C. BIHOR 0-1 

(0—1). Unicul goi a fost realizat de Fio- 
rescu (min. 8). (E. Herman, coresp.)

U.M. TiMIȘOARA - MINERUL BAIA 
MARE 1—1 (0—0). Au marcat : Grdzăvescu 
(min. 59, din 11 m) pentru U.M.T. Comun 
(min. 60) pentru Minerul, (t. Stan, 
coreso.)

METALURGISTUL CUGIR - MUREȘUL 
DEVA 1—1 (0—0). Au înscris : H. Popescu 
(min. 70) pentru Metalurgistul, Marian 
(min. 84) pentru Mureșul. (M. Vîlceanu, 
coresp.)

MINERUL MOLDOVA NOUA - MINE
RUL ANiNA 2-0 (1-0). Autorii golurilor: 
Stoia (min. 2C) și Bîtea (min. 46). (P. 
Șumandan, coresp.)

ĂR1EȘUL TURDA - VULTURII TEXTILA 
LUGOJ 2—0 (1—0). Au marcat : Fedeleș 
(min. 43) și Bilă (min. 53). (P. Lazăr, 
coresp )

RAPID ARAD - IND. S1RMEI C. TURZII
1— 0 (1—0). Unicul gol a fost înscris de 
Dcdeanu (min. 7). (St. lacob, coresp.)

VICTORIA CALAM - C.F.R. TIMIȘOARA
2- 0 (1—0). Autorii golurilor s Voicuîescu
(min. 29), Gheorghiu (min. 72). (A.
Gunther, coresp.)

METALUL AlUD - ȘOIMII SIBIU 0-3 
(3-1). Meciul s-a disputat la Tirnăvenî, 
deoarece terenul Metalului este suspen
dat. Au înscris : Fanea (min. 29), Rd- 
duțâ (min. 55) și Popescu (min. 85). 
(!. Ducan, coresp.)

MINERUL BAIA SPRIE - CORVINU1 
HUNEDOARA 2-1 (1-01.

CLASAMENTUL

1. MINERUL B. M.
2. Șoimii Sibiu
3. F.C Biho»
A CF.R. Tin»iț.
5. Rcpid Azad
4. Corrinui Huned.
7. Murejui Deva
8. Ind. sirmei C.T. 
». Victoria Cărei

10. Metaiurg. Cugir
11. U.M. Timiș.
12. Vulturii T. Lugoj
13. Minerul B. Spiie
14. Arieșul Turda
15. Victoria Câlcn
16. Minerul M. N.
17. Minerul Anina 
tS. Metalul Aiud

11 5 S 1 18- S ÎS
11 7 1 3 21-10 15
11 7 1 3 10-10 15
11 7 0 4 13-15 14
11 6 11 17-14 13
11 80 5 16-11 12
11 5 2 4 13—12 12
11 5 2 4 15—15 12

11 3 1 5 16-12 11
11 5 1 5 11-10 11
11 4 2 5 18-15 10
11 4 2 5 12-12-10
11 4 2 5 13-13 10
11 5 0 6 12-15 V»
11 4 1 6 5-20 9
11 3 2 6 5-10 8
11 2 2 7 9-21 6
11 2 1 3 8-23 5

ETAPA VIITOARE <3 noiembrie) : 
Mureșul Deva — Metalul Alud, Mi
nerul Baia Mare — c.P-R. Timișoara, 
U.M. Timișoara — Victoria Calan, 
Ind sirmei C. TurzH — Șoimii Sibiu, 
F.C. Bihor — Minerul Baia 
Minerul Anina — Arieșul Turda, Mi
neral Moldova Nouă — Metalurgistul 
Cugir, Corvinul. Hunedoara — Victo
ria Cărei, Rapid Arad — Vu.tu.u 
Textila DugoJ. ,



Turneele finale ale C. M. de volei

PASIONANTĂ DISPUTĂ - ÎN TREI - 
PENTRU TITLUL MONDIAL MASCULIN

Formațiile U.R.S.S. și Japoniei, In
înaintea ultimei etape din ca

drul turneelor finale ale campio
natelor mondiale de volei, se cu
nosc echipele care vor intra în po
sesia medaliilor, însă nu și cîști- 
gătoarele titlurilor. în urma re
zultatelor înregistrate în ziua a 
patra a finalelor pentru locurile 
1—6, trei echipe masculine s-au 
detașat în fruntea clasamentului 
și, în funcție de rezultatele ultimei 
etape, vor ocupa cîte un loc pe 
podium. Este vorba de reprezen
tativele Poloniei (neînvinsă pină 
acum), U.R.S.S. și Japoniei. La 
fete, titlul și-l vor disputa for
mațiile U.R.S.S. și Japoniei, învin
sa urmînd să obțină medalia de 
argint, iar Coreea de Sud și-a 
asigurat bronzul.

în penultima etapă, programată 
sîmbătă spre duminică, nu s-a în
registrat nici o surpriză în turnee
le fruntașelor. La Ciudad de Me
xico, în „Auditorio Nacional", 
confirmînd rezultatele neașteptat 
de bune de pînă acum, echipa Po
loniei, a învins cu 3—0 (4, 10, 9) 
reprezentativa României, după un 
joc dominat permanent de actualii 
lideri ai C.M. O victorie categorică, 
dar nu lipsită de emoții au obți
nut și voleibaliștii sovietici în fața 
campionilor mondiali, jucătorii din 
R. D. Germană. Scor 3—0 (15, 2, 
16) pentru U.R.S.S. Cealaltă candi
dată la titlu, formația Japoniei, a 
întrecut de asemenea greu repre
zentativa cehoslovacă : 3—1 m»

DAN GRECU -
(Urinare din pag. 1)

— cel dintre japonezul Kasamatsu 
și sovieticul Andrianov. Disputa 
lor s-a dovedit cu adevărat sen
zațională. Fiind în aceeași serie, 
amîndoi au început concursul pen
tru titlul suprem cu șvoluția la 
bară fixă. Timorați, marcați vi
zibil de emoțiile care le apăsau 
umerii, ei au greșit la acest a- 
parat, greșeala lui Andrianov (că
dere la sfîrșitul exercițiului) fiind 
mai mare. înaintea ultimului a- 
parat, Kasamatsu avea un avans 
de peste jumătate de punct, ce pă
rea insurmontabil. Evoluînd, însă, 
foarte crispat, el a avut o între
rupere a exercițiului care a pus 
în dificultate brigada de arbitri. 
Pînă la urmă, după o lungă deli
berare, oficialii au acordat gim
nastului japonez nota 9,15, Lui 
Andrianov îi era necesară, deci, 
o notă de 9,80 pentru a intra In 
posesia titlului de campion mon
dial absolut, dar emoția și șansa 
care îi surîdea l-au făcut să lu
creze din nou timorat și să obțină 
doar... 9,65 ! Deci la o diferență 
de numai 15 sutimi, Sigeiro Kasa
matsu cucerește mult invidiata 
medalie de aur, care-1 plasează in 
fruntea ierarhiei mondiale!

Revenind la întrecerile fetelor, 

5 NOI CAMPIONI DE BOX Al ȚĂRII
(Urmare din pag. 1)

vingător la puncte Alexandru Tu
rei.

MUSCA. Campionul constănțean 
Ibrahim Faredin a dansat în ju
rul ringului, ca de obicei, ușurînd 
sarcina tinărului mecanic brăilean 
Niță Robu, care i-a putut studia 
în voie punctele slabe, fără a se 
uza. în ciuda unor lovituri izolate, 
facilitate de alonja sa, Faredin a 
primit mai multe lovituri decH 
s-a decis să dea. Cind s-a hotărit 
să înceapă lupta, repriza a treia 
s-a transformat într-o urmărire 
ineficace. Printr-o optică persona
lă, arbitrii-judecători l-au preferat 
pe Ibrahim Faredin.

COCOȘ. Mult mai puțin vioi 
ca altădată, parcă și cu forțele 
sleite, laborantul gălățean Mircea 
Tone a trebuit să suporte atacurile 
precise ale clujeanului Vasile Kiss. 
Numai lipsa de rezistență fizică a 
acestuia (are 26 de ani) i-a permis 
lui Tone să etaleze cu recunoscu- 
ta-i insistență ofensiva, de astă dată 
însă mai puțin eficace. Cu arcada 
spartă din rundul 2, Kiss a rezis
tat, fără a-1 putea împiedica pe 
Mircea Tone să redevină — după 
2 ani — campion al țării, fără 
strălucire.

PANA. într-o primă repriză a- 
proape calmă, campionul Gheorghe 
Ciochină și-a onorat titlul, punc- 
tînd des și eficace, în timp ce Ga
briel Pometcu se încălzea mai 
greu. Tentativele feroviarului de a 
imprima o alură mai dură luptei 
s-au lovit de mobilitatea stelistu- 
lui, dar au ridicat mult nivelul 
spectacular al partidei. în acest al 
doilea rund s-au schimbat lovituri 
extrem de puternice. Dezlănțuirii 

luptă pentru primul loc la feminin
—10, 11, 15). Iată de pe ce poziții 
se abordează lupta pentru titlu :

1. Polonia 4 4 0 12:6 8
X UJLS.S. 4 3 1 11:4 7
3. Japonia 4 3 1 9:7 7
Șl iată partidele ultimei etape: 

România — R. D. Germană, 
U.R~SS. — Cehoslovacia și Polo
nia — Japonia (se pare că organi
zatorii vor programa acest meci- 
derby luni seara, înaintea festivi
tății de Închidere a C.M., ceea ce 
ar însemna marți, de la ora 4 — 
m României).

Ia „Auditorio Benito Juărez" din 
Guadalajara, în meciul decisiv pen
tru medalia de bronz a celei de a 
7-a ediții a CM. feminin, echi
pa Coreei de Sad a învins pe cea 
a R. D. Germane cu scorul de 
3—1 (13, 7, —15, 9). Reprezentativa 
feminină a țării noastre n-a mai 
reușit performanța din semifinale, 
rind a depășit-o pe cea a U.R.S.S., 
fiind întrecută, de data aceasta, 
clar: 0—3 (—10, —8, —9) de puter
nica garnitură sovietică. Cum era 
de așteptat. Japonia a ciștigat în 
trei seturi (15—8, 15—5, 15—6) în 
fața codașei turneului pentru locu
rile 1—6, echipa Ungariei. In frun
tea clasamentului feminin se află 
formațiile UJUSS. și Japoniei, cu 
rite 8 p. Iată și ultimele meciuri : 
R. D. Germană — Ungaria, Româ
nia — Coreea de Sud și U.R.S.S. 
— Japonia.

CAMPION MONDIAL LA INELE!
vom sublinia din nou meritele in
contestabile ale multiplei cam
pioane olimpice, mondiale și eu
ropene Ludmila Turisceva, pre
cum șl excelenta evoluție la para
lele a sportivei Hanelore Zinke 
(R. D. Germană), care a reușit 
să obțină cea anal mare notă a 
acestor campionate mondiale — 
9,95 11

Referindu-ne Ia evoluția spor
tivilor români, trebuie să remar
căm rezultatul Alinei Goreac (lo
cul 8) și poziția Aureliei Dobre 
(16), o adevărată revelație a e- 
chipei noastre. în același timp, 
Insă, slntem obligați să arătăm 
că băieții ți celelalte fete n-au 
reușit evoluții la valoarea lor.

★
lată. primii clasați în fina

lele pe aparate: MASCULIN : sol: 1. 
Kasunatsa (Japonia) 18,375; 2. Kajia- 
ma (Japon*») 19.3ZS; 3. Keranov (Bul
garia) 18JS5; eal cu minere: 1, Ma
gyar (Ungaria) 19.575; 2. Andrianov 
(U.RAS.) 1S.J7S; X Kenmotsu (Ja
ponia) ; inele : 1. DAN GRECU (RO
MANIA) șl Andrianov (U.R.S.S.) 
»^23; a. szajna (Potenta) 18,225; să
rituri: 1, Kasamatsu 18,325; î. An
drianov 1*,»: X Kajlama 19,225; pa
ralele : 1. Kenmotsu 19,275; 2. An-
drianov 18.M5; X laaccenko (U.TLS.S.) 
U.B»; baril flxt: L Gienger (R.F.G.)

1. «rame (R.D.G.) 19,430; 3.

lui Pometcu, pînă la sfîrșitul me
ciului, Ciochină i-a răspuns cu 
vîrf și Îndesat, valorificind jocul 
său de picioare mat bun. Lupta 
■ fost de mare tensiune, dar pen
tru prima oară trebuie să spunem 
că Pometcu ■ găsit un adversar 
pe măsura sa. învingător necontes
tat : Gheorghe Ciochină.

SEMIUȘOARA. Ținuta clasică 
in ring, eleganța loviturilor lui 
la» Vladimir au prevalat asupra 
consumului tafructuos de energie 
la care se supune colegul său de 
club, Constantin Ștefanovici. In
sistentele acestuia din urmă, în 
condițiile unei precare pregătiri 
fizice de ambele părți, au influen
țat pe judecători : Învingător Con
stantin Ștefanovici.

SEMIMIJLOCIE. De 6 ani con
secutiv campion al categoriei, Vic
tor ZUberman o stâpînește încă cu 
autoritate: i-au fost suficiente 2 
minute și 50 secunde pentru a-1 
face k.o. pe cel ce a rezistat 3 re
prize, la Havana, lui Beneș, bra
șoveanul Damian Cimpoeșu.

MIJLOCIE MICĂ. După un 
meri anost, fără merite, lăcătușul 
Ion Mocanu din Bocșa Română a 
fost preferat electricianului con
stănțean Alexandru Tirboi, proba
bil datorită acurateței loviturilor 
sale.

MIJLOCIE. Cu toată bunăvoința 
timplaruluî constănțean Mișu Ba
na, judecătorii au apreciat supe
rioritatea în experiența competi- 
țională a dinamovistului Ion 
Gyărffi, căruia i--au acordat vic
toria, după un meci neinteresant, 
plin de obstrucții.

SEMIGREA. Tehnica, bine diri
jată, a învins violența neregle
mentară. Condus magistral din 
colț de antrenorul emerit Constan-

ȘAPTE LUPTĂTORI ROMÂNI 
AU CUCERIT TITLURILE 

DE CAMPIONI RALCAN1C1 
ALȚI 10 SPORTIVI Al ȚĂRII NOASTRE - PE LOCURILE II Șl III

GORNA OREAHOVIȚA, 27 (prin 
telefon). — In Sala sporturilor 
din localitate au luat sfîrșit du
minică seara întrecerile Campio
natelor balcanice de lupte libere 
și greco-romane, competiție re
zervată tinerilor (20—23 de ani). 
La această ediție sportivii români 
au obținut un remarcabil succes, 
cucerind șapte titluri prin : 
GHEORGHE STEFAN (cat 48 kg), 
PETRE BRtNDUȘAN (cat. 52 kg), 
MARIN PIRCALÂBU (cat. 74 kg), 
STELIAN MORCOV (cat. 100 
kg) la lupte libere si ALEXAN
DRU SZABO (cat. 57 kg), VIC
TOR PRENTIC (cat. 74 kg) si 
ZOLTAN SZILAK (cat. 100 kg) la 
greco-romane. Alți zece luptători 
români au urcat pe treptele po
diumului de onoare : Gigei An- 
ghel (cat. 57 kg), Ion Lup (cat. 
82 kg), Ion Cornuta (cat. 90 
kg) și Viorel Enache (cat. +100 
kg), la libere, Marian Tofan (cat. 
52 kg), Arcadic Pantelimon (cat. 
62 kg) și Petre Dicu (cat. 90 kg) 
la greco-romane s-au clasat pe lo
cul doi, iar Andrei Șuba (cat 62 
kg), Ia libere, Gheorghe Viman 
(cat. 48 kg) și Zaharia Felea (cat.

Szajna și Kenmotsu 19,275. FE
MININ, sărituri : 1. Korbut
(U.R.S.S.) 19,450; 2. Turisceva
(U-R.S.S.) 18.21»; 3. Pecdtkulova (Ce
hoslovacia) 19,073; 4. ALINA GO
REAC (România) 19,Oaă; paralele : 1. 
Zinke (R.D. Germană) 19,650 ; 2. Kor
but 19.573 ; 3. Turisceva 19,500; birnâ:
1. Turisceva 19,725 ; 2. Korbut 19,523;
3. Kim (U.R.S.S.) 19,200.... 5. Alina 
Gorean (România) 18,900; sol: L Tu
risceva 19,775; 2. Korbut 19,600; Saadi 
și Sikaurildze (U.R.S.S.) 19,550.

Tragerea la sorți în C. M. Universitar de handbal 

SELECȚIONATA ROMÂNIEI ALĂTURI DE CELE ALE POLONIEI,
FRANJEI Șl JAPONIEI,

Ieri înainte de amiază într-unul 
din saloanele hotelului „INTER
CONTINENTAL" a avut loc tra
gerea la sorți a seriilor turneului 
final al celei de a Vl-a ediții a 
Campionatului mondial univer
sitar masculin de handbal. La a- 
ceastâ festivitate au fost prezenți: 
Constantin Boștină, președintele 
U.A.S.C.R. și președinte al Comi
siei de organizare a campionatului 
mondial, Giinther Eglin, delegat al 

tin Nour, elevul bucureștean Mir
cea Simon a învins, practic, cu o 
singură mină, cu pistonul de stin
gă, folosit excepțional, pe rudi
mentarul Marian Constantinescu 
(încărcat și cu două avertismente, 
pe care dacă le-ar fi primit în 
meciul precedent, probabil că nu 
l-am fi văzut pe tinărul Dafinoiu 
maltratat).

GREA. După un meci urit, ce a 
părut mai curind un vals lent, în 
care n-au contenit îmbrățișările 
adversarilor și în care primul ce 
ne-a decepționat a fost campionul 
Ion Alexe, judecătorii au ales — 
just — un neașteptat nou titular : 
studentul constănțean Ilie Dascălu.

UȘOARA. Organizatorii au re
zervat entuziastului public un 
meci-vedetă a cărui faimă a tre
cut de mult hotarele țării : veș
nicul duel Cuțov — Dobrescu. A- 
tît de așteptat, meciul și-a ținut 
promisiunile, electrizînd specta
torii. Adesea, ca un meci-școală, 
reconfortant, dus intr-un tempo 
epuizant. Calistrat Cuțov și Paul 
Dobrescu s-au angajat, încă din 
prima repriză, într-o luptă fără 
menajamente, cu directe și contre 
rapide, fără vreo clipă de răgaz. 
Disputat cu ardoare, meciul a per
mis lui Dobrescu să-și desfășoare 
furibundele serii, iar lui Cuțov să 
revină cu admirabile eschive și 
cu lovituri fără putință de repli
că, creînd o senzațională tensiune. 
Ultimul rund este extraordinar, 
consumul de energie fiind epui
zant. Calistrat Cuțov, mai viguros 
și mai eficace, termină în trombă 
un meci pe care, de astădată. l-a 
cîștigat clar. Opoziția strălucită i-a 
adus lui Dobrescu premiul de 
popularitate, oferit de ziarul 
„Sportul".

82 kg) la greco-romane au ocu
pat locul al treilea la categoriile 
respective.

în clasamentele pe națiuni, luîn- 
du-se în considerație numai pri
mele trei locuri la fiecare cate
gorie, România a ocupat locul se
cund la ambele stiluri. Iată cla
samentele : lupte libere : 1. Bulga
ria 34 p ; 2. România 31 p, 3. 
Turcia 24 p, 4. Iugoslavia 11 p ; 
greco-romane : 1. Bulgaria 33 p,
2. România 26 p. 3. Turcia 20 p,
4. Iugoslavia 18 p.

ÎN C. C. E. DE POLO, LA STOCKHOLM

0 FRUMOASĂ VICTORIE A »INAMOVI$TIFOR
BUCUREȘTENI: 74 CU PRO RECCO (ITALIA)

STOCKHOLM, 27 (prin telefon). 
Dinamo București a debutat cu o 
frumoasă victorie în actuala edi
ție a C.C.E., întrecînd cu 7—4 
(1—0, 2—1, 2—0, 2—3) pe Pro
Recco, de 14 ori campioană a Ita
liei. Poloiștii români au dominat 
autoritar în cea mai mare parte 
a timpului, demonstrînd o netă 
superioritate. Ei au condus cu 
3—0, 6—1 și 7—2, înscriind ma
joritatea golurilor la capătul u- 
nor frumoase acțiuni de contra
atac. Jucătorii italieni — cu ce
lebrii Alberani, Pizzo și Ghibellini 
în formație — au reușit doar în 
final să reducă din proporțiile sco
rului. Cei mai buni jucători : Fră- 
țilă, Zamfirescu, D. Popescu și 
V. Rus. Au înscris : Rus 2, Popa, 
Zamfirescu, Lazăr, D. Popescu, 
Nastasîu (D), respectiv Ghibellini

VA EVOLUA LA IAȘI9

Federației Internaționale a Sportu
lui Universitar (F.I.S.U.), Constan
tin Manolescu, adjunct al minis
trului Educației și învățămîntului, 
loan Kunst-Ghermănescu, preșe
dinte al Federației române de hand
bal și delegat al F.I.H.

Repartizarea celor 13 formații 
(care au confirmat în termen în
scrierea) în cele patru grupe s-a 
făcut respectînd un criteriu valo
ric, scoțindu-se din urne întii pri
mele patru clasate la ultima ediție 
a competiției, apoi celelalte patru. 
După cum s-a mai anunțat, jocu
rile din grupe au loc la Cluj-Na- 
poca, Iași, Galați și Timișoara, iar 
partidele din grupele semifinale și 
meciurile finale la București, Plo
iești, Pitești. Campionatul mon
dial universitar de handbal se des
fășoară între 4 și 12 ianuarie.

Și acum iată rezultatul tragerii 
la sorți: GRUPA A (Qluj-Napoca): 
R. F. Germania, Cehoslovacia, Da
nemarca ; GRUPA B (Galați) : 
U.R.S.S., Spania. Italia ; GRUPA 
C (Iași) : România, Polonia, Fran
ța, Japonia ; GRUPA D (Timișoa
ra) : Iugoslavia, Suedia, Bulgaria.

în grupele unde sînt doar trei 
echipe va evolua, probabil, in a- 
fară de concurs, și cîte o formație 
studențească locală. (S.U.A.) 6—7, 6—4, 7—5.

CAMPIONATE Șl CUPE DE FOTBAL
ITALIA (etapa a 4-a). Cagliari — 

— Varese 1—1, Cesena — Fiorentina 
1—1, Intemazionale. — Bologna 1—1. 
Juventus — Ascoli 4—0 (Altafini a 
marcat două goluri, Causio și Anas- 
tasl cite unul), Lanerossi Vicenza — 
Torino 1—0, Roma — Milan 0—1, Ge
nova — Napoli 1—1, Ternana — La
zio 1—1. De menționat că 5 meciuri 
s-au încheiat cu rezultatul de 1—1. 
In clasament conduce Lazlo cu 7 p, 
urmată de Napoli și Florentina cu 
cîte 6 p

ANGLIA. După desfășurarea a 13 
etape în campionatul Angliei, pe pri
mul loc se află Liverpool cu 21 p.; 
urmată de Manchester City — 20 p. 
și Middlesbrough — 18 p. Rezultate 
în etaoa a 15-a: Arsenal — West 
Ham United 3—0 ; Burnley — Ever
ton 1—1 ; Chelsea — Stoke 3—3 ; 
Middlesbrough — Derby County 3—2; 
Ipswich — Manchester City 1—1; Li
verpool — Leeds 1—0.

R.F. GERMANIA. în turul II al 
Cupei R.F. Germania, echipa de a- 
matorl V.f.B. Eppingetn (localitate 
din landul Baden — Wurtenberg) a

SAHISTI ROMANI 
ÎN TURNEE

INTERNATIONALE
• Turneul de la ■ Kragujevac 

(Iugoslavia) a fost -cîștigat de Va- 
ganian (U.R.S.S.) cu 11*/, p, ur
mat de Tringov (Bulgaria) JO p 
și Cejklin (Iugoslavia) 9‘/2 P- Vic
tor Ciocâltea (România) a ocupat 
locul 7 cu 8 p.

• La Novi Sad, cu 4 runde îna
inte de final, conduce Raicevici 
(Iugoslavia) cu 8 p (1), urmat de 
Tal (U.R.S.S.) și Hernandez (Cu
ba) — cîte 7 p (1) și Mihai Șuba 
(România) — 7 p.

• Turneul feminin de la Su- 
botița, după 14 runde : Veroczi 
(Ungaria) 10 p, Gertrude Baum- 
stark (România) 8'A p, Suzana Ma- 
kai (România) și Pihailici (Iugosla
via) 8 p (1). Margareta Teodorescu 
are 71/,.

• După 7 runde, la Halle : Ma
rion Worch 5 p. Margareta Mure- 
șan (România) are 3'/. p (2).

• La Pszemisl (Polonia), după 
5 runde conduce polonezul Wit
kowski cu 4 p, urmat de românul 
Adrian Marcovici cu 3*/, p.

2, Barlocco 2. A arbitrat F. Vor- 
ner (R.F.G.).

In cel de al doilea meci, dina- 
moviștii bucureșteni au întrecut 
categoric pe Odense, campioana 
Danemarcei cu 14—1 (5—0, 3—0, 
3—1, 3—0) prin golurile realizate 
de : Răducanu 2, Zamfirescu 4, 
D. Popescu 3, Lazăr 2, Nastasîu, 
Rus și Novac. Celelalte rezultate :
S.K.K. Stockholm — Odense 8—3 ; 
Pro Recea — S.K.K. Stockholm 6—3. 
Formația română este, practic, ca
lificată pentru semifinalele com
petiției, iar dacă va întrece și pe 
S.K.K. Stockholm va ocupa iocul 
I în grupă.

TELEX
In semifinalele turneului de tenis 
de la Teheran : Ramirez — Borg 
6—0, 6—1 (!), Vilas — Koch 6—0, 
6—3. în sferturi, Koch îl eliminase 
pe Okker cu 7—5, 6—0, Vilas pe 
Gottfried cu 6—4. 6—4, iar Ramirez 
pe Taylor cu 6—3, 6—4.
Rezultate din concursul atletic de la 
Rio de Janeiro ; FEMININ : înălți
me : Simeon! (It.) 1,85 ; suliță :
Janko (Austria) 49,88 ; 200 m : Pe
reira (Braz.) 26,6 ; 800 m : Dubois 
(Fr.) 2:06 ; lungime •_ White (S.U.A.) 
6,50 ; 100 mg : Sykora (Austria)
14,3 ; MASCULIN : 110 mg : Foster 
(S.U.A.) 14,0 ; 400 m : Schlose
(R.F.G.) 47,2 ; triplusalt : Sontag
(Polonia) 16,17 : disc : Danek (Ceh.) 
60,52 ; 200 m : Da Silva (Braz.) 21,1 ; 
înălțime : Torring (Dan.) 2,15 ; 
1 500 m : Gysin (Elv.) 3:48.0.
A 16-a partidă a meciului de șah 
din turneul candidaților la titlul 
mondial, dintre Karpov și Korcinoi, 
s-a încheiat remiză la mutarea a 
68-a. în prezent, scorul este de 9—7 
în favoarea lui Karpov.

La Frankfurt pe Oder, în C.C.E. 
la handbal masculin : Vorwărts — 
WKS Slask (Polonia) 18—17 (în tur 
18—12).
La Melbourne, în turneul de tenis 
„South Pacific*4, australianul Masters 
l-a învins cu 6—3, 3—6, 6—2 pe 
compatriotul său John Newcombe. 
Masters va juca în finală cu Dick 
Stockton (S.U.A.).
Concursul feminin de patinaj artistic 
de la Kitchener (Ontario) a fost 
cîștigat de Anna Pbtsch (R^>. Ger
mană), urmată de Lynn Nightingale 
(Canada) și Liana Dahova (Ceho
slovacia).
In turneul de tenis de la Christ
church, O. Parun (Noua Zeelandă) 
l-a învins cu 6—7, 6—4, 6—3 pe 
Crealy (Australia). Alte rezultate : 
Tanner (S.U.A.) — Stolle (Australia) 
6—3, 6—2 : Mayer (S.U.A.) — Fass
bender (R.F. Germania) 2—6. 6—3,
6—2 ; Ruffels (Australia) — Richey 

furnizat o mare surpriză, reușind să 
învingă cu 2—1 (0—0) pe S.V, Ham
burg, lidera primei ligi a campiona
tului vest-german. Bayern Miinchen 
a învins cu 2—0 (0—0) formația R;v- 
Oberhausen. Meciul Borussia Mon- 
chengladbach — F.C. Kblu a fost 
amînat din cauza terenului imprac
ticabil,

SCOȚIA. Finala b Cupei ligii sco
țiene" a revenit echipei Celtic Glas
gow, care a învins cu 6—3 pe Hiber
nian Edinburgh.

IUGOSLAVIA (etapa a 12-a): Rije
ka — Velez Mostar 1-r-l, Vo-jvodina 
Novi Sad — Zeleznicear 4—3, Rad.nL- 
cikl Kraguevac — Dinamo Zagreb 
0—1, Steaua roșie — Partizan 3—1 
(au asistat 80 000 de spectatori — go
lurile învingătorilor au fost marcate 
de Gealei, Filipovici șl Savici), Olym
pia Ljubljana — Radniciki Niș 1—2, 
Vardar — O.F.K. Belgrad 2—1, Sara
jevo — Celik Zenica 2—2, Sloboda 
Tuzla — Hajduk Split 0—2. în clasa
ment : Steaua roșie și Hajduk cîte 
18 p, Vojvodina 16 p.
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