
LA RELUATA CAMPIONATULUI
DE RUGBY

vedem mai bine ce s-a întimplat 
ieri...

DINAMO 1ȘI AFIRMĂ VELEI
TĂȚILE. Jucînd bine, așa cum 
anticipam, de altfel, dinamovlștii. 
care beneficiau de o echipă mult 
mai completă, au Învins pe me
rit talentata garnitură a Sportului 
studențesc, cu 14—6 (7—0). S-a ju
cat repede și destul de bine, dacă 
avem în vedere că multi rugbyști 
se revedeau în public după o lun
gă pauză. Formația antrenată cu 
succes de Ion Țuțuianu a avut o 
înaintare mai combativa și o linie 
de treisferturi în vervă deosebită, 
care a înscris prin internaționalii 
Constantin și Nica două încercări, 
restul punctelor fiind opera ace
luiași Constantin (două lovituri 
de pedeapsă) ; pentru studenți a 
înscris Iordănescu de două ori. 
prin același procedeu. Formații : 
DINAMO : DMchildscu — CON
STANTIN. NICA, Dragomirescu. 
Aldea — Marghescu. Ridire’ — 
Vftnan. ROMAN. Marin — BOROI 
Ion Aurel — B tCTU. CAR.MMAN 
Turtea. SPORTUL STI DENTFSC: 
Iordănescn — Batter. ILIF. Călă
rașii. Gheorghiu —■ Bariton KI- 
COLESCU — aTaNASTU Galan- 
da. Pandea — Bureiu. lancu — 
STĂNCULESCU, Alexandras™. 
So'ronîe.

A arbitrat bine Th. Witting. 
(D. C.).
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Tușă 
care

victorioasă pentru Dina no. 
ciștigă balonul prin Boroi.

Foto: Ion MIHAlCA

Pe 
campionatul 
celor fideli balonului ova) ar fi fost 
și mai deplină (ne referim bine
înțeles la buccireștenr) în caz că 
echipele s-ar fi înțeles între ele 
și ar fi organizat cîteva cuplaje. 
Dacă fotbalul (care angajează in
terese materiale infinit mai marii 
reușește să evite jocurile ..la con
curență", sinceri să fim nu vedem 
de ce rugbyul si mica sa lume nu 
ar cădea... la înțelegere -și ne-ar 
da posibilitatea de a viziona mai 
multe partide duminica. Dar, să

opt terenuri s-a reluat, ieri, 
de rugby. Satisfacția

STEMA S-A IMPUS FOARTE 
GREU '. în minutul 60. conduceau 
buzoienii. care au făcut tot timpul 
o frumoasă prestație de rueby. A- 
bia dună pauză echipa campioană 
a jucat mai aproape de valoarea 
ei. Scor: —7 (3—4'. Au înscris 
Braga (o încercare). Dnrbae si 
Radu lonescu țcîtc o 1. p.). respectiv 
Al. loneseu (încerc, penalizare și 
I. n.). A condus cu multe inexac
tități D. Spirea. (M. FR.).

MECI FAR RITM ÎN PAR
CEL COPIL’ LI f. Fără clțiva ti
tulari în formație, Grivița Roșie

(Continuare in pag. 2-3)

DIVIZIA A LA FOTBAL ETAPA

NOUĂ ECHIPE S-AU DEPLASAT
PENTRU... UN SINGUR PUNCT!

• Universitatea 
Craiova a obținut 
unicul rezultat de 
egalitate al etapei
• Sportul studen
țesc — nici un 
punct de la victo
ria in fața lui Di
namo I • Nici o 
modificare in pri
mele patru și ul
timele patru locuri 
ale clasamentului
• lordănescu, două 
goluri in partida 
cu F- C. Constan
ța, pe locul secund 
in clasamentul ool- 
geterilor

CLASAMENTUL GOLGETERH.OR
9 GOLURI : O. Georgescu (Duiamo) 

— 1 d:n 11 m.
S GOLURI : rordăneseu (Steaua) — 

1 din 11 m.
7 GOLURI : Dănilă (Politehnica 

Iași). Mureșan (A.S.A. Tg. Mureș) — 
1 din 11 m.

8 GOLURI : Broșovschi (U.T.A.) —
1 din 11 m. Radu I (F. C. Argeș)

Fază fierbinte la poarta constante nilor, in meciul de ieri cu Steaua
Foto : D. NEAGU

REZULTATE TEHNICE

IN CELE DOUA DERBYURI ALE CAMPIONATULUI DE HOCHEI

U.T.A. — F. C. Argeș 3—1 (2—1)
Chimia Rm. Vilcea — Olimpia Satu Mare 2—0 (0—0)
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc 2—0 (0—0)
F.C.M. Reșița — „U* Cluj-Napoca 2—1 (0—0)
Steaua — F. G Constanța 2—0 (0—0)
F. C. Galați — Politehnica Timișoara 1—0 (1—0)
C.F.R. Cluj-Napoca — Politehnica lași 2—1 (1—1)
Vineri
Dinamo — Jiul 3—1 (1-1)
Simbătă
Steagul roșu — Univ. Craiova 0—0

Cele două cuplaje programate pe 
patinoarul 23 August din București 
au oferit patru meciuri 
te, toate încheiate cu 
foarte strinse. în cele 
byuri victoriile au fost 
După ce simbătă Steaua a învins 
pe linia de sosire (5—4). ieri di- 
namoviștii și-au luat revanșa, cîști- 
gin-d cu 3—2 (0—1, 2—1, 1—0). la 
capătul unui meci mai puțin în- 
dirjit decît cel precedent, dar mai 
„curat" și mai cursiv.

Scorul a evoluat, ieri, palpitant. 
Steaua conducînd de două ori (1—0 
în min. 3 și 2—1 în min. 27). Me
ritul dinamoviștilor este acela că 
n-au demobilizat, ei reușind nu 
numai egaîarea ci și gotul victo
riei. marcat cu 10 minute înainte 
de final. Autorii golurilor : Axinte, 
Moiș și Tureahu pentru Dinamo, 
hi ist or și Varga pentru Steaua.

Au arbitrat corect și atent Gh. 
Tasnadi și A. Balinl (Miercurea 
Ciuc).

Partida din deschidere a oferit 
un joc plăcut, mai rapid decît cel 
din ziua precedentă. încheiat și de 
această dată cu victoria studenți
lor bucurestenî : A.S.E. — Agro
nomia Cluj 4—2 (1—1. 1—0. 2—1). 
prin punctele marcate de Murda
re, Stefanov, Chitu și Rociu pen
tru învingători, Borsos și Barbat 
pentru Agronomia.

Simbătă după-amiază. în... uver
tura etapei bucureștene. am avut 
prilejul să asistăm la una dintre 
cele mai aprig disputate și prin 
aceasta, mai palpitante confruntări 
ale competițiilor interne din ulti
mii ani. Formațiile Steaua și Di
namo București s-au întrecut fără 
să precupețească nici un dram de 
energie, fără menajamente, aspru, 
bărbătește, victoria revenind, după 
cîteva spectaculoase răsturnări de 
scor, hocheiștilor de la Steaua : 
5—4 (1—1, 2—1, 2—2). Sincer vor
bind, dacă nu ar fi fost cele cîteva 
nedorite ieșiri brusce din limitele 
regulamentului, mai mult scurt — 
circuitări nervoase, apărute în am
bele tabere, am fi putut felicita 
pe jucători pentru prestația lor de 
sîmbătă după-amiază, pentru spec
tacolul

Din 
despre 
acestui 
natul 
facem mențiuni ca aceea 
sus sau ca aceea referitoare la o

interesan- 
rezultate 

două der- 
impărțite.

de excepție oferit, 
păcate, în Ioc să vorbim 
atributele de frumusețe ale 
„meci-cheie" din campio- 

nostru. sîntem obligați să 
a de mai

© ACEEAȘI SITUAȚIE Șl ÎN PARTIDELE DE LA MIERCUREA CIUC

.

ț
ț

£3?
•-A/

CLASAMENT

(Steaua) pune 
pericol poarta

Gheorghiu 
din nou in 
lui Dumitraș. Fază din me

ciul de sîmbătă
Foto : N. DRAGOȘ

parte din public, care, din nou, 
s-a comportat total nedisciplinat, 
tulburind buna desfășurare a între
cerii, sporind surescitarea jucăto
rilor ambelor formații.

Și acum despre joc. La început 
a condus Dinamo (min. 15. 0—1 
FI. Zgîncă), dar numai cîteva se
cunde, deoarece Steaua a egalat 
rapid (min. 15, 1—1 Ionifă). înce
putul reprizei secunde a aparținut 
hocheiștilor de la Steaua, care după 
10 minute conduceau (min. 26. 2—1 
Justinian, min. 32, 3—1 Herghelegiu, 
la capătul unei splendide acțiuni 
inițiate de Gheorghiu), se părea, 
confortabil. Ei au comis, însă, gre
șeala de a crede prematur într-o 
victorie facilă și, treptat, Dinamo 
și-a revenit, reducînd din handi
cap (ntin. 35. 3—2 Pisaru). în ul
tima repriză, forțînd victoria, Di-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a t-a)

1. DINAMO 11 9 1 1 23— 7 19
2. F.C.M. Reșița 11 1 1 3 16—11 15
3. A.S.A. Tg. Mureș 11 7 1 3 18—15 15
4. U.T.A. 11 6 2 3 14—10 14
5. Steaua 11 5 2 4 16—12 12
6. Jiul 11 4 3 4 17—12 11
7. Uni». Craiova 11 4 3 4 15—13 11
8. Politehnica Timișoara 11 5 1 5 9— 8 11
9. Olimpia Satu Mare 11 5 1 5 11—11 11

10. GF R. Cluj-Napoca 11 4 3 4 10—12 11
11. F. C. Argeș 11 5 0 6 17—13 10
12. Steagul roșu 11 4 2 5 15—11 10
13, „U* Cluj-Napoca 11 3 4 4 9—14 10
14. F. C. Constanța 11 3 3 5 11—15 9
15. Politehnica lași 11 4 0 7 13—17 8
t6. Sportul studențesc 11 3 2 6 10—18 3
17. Chimia Rm. Vilcea 11 2 4 5 6—18 8
18. F. C. Galați 11 2 1 8 4—17 5

ETAPA VIITOARE (10 noiembrie) : Olimpia Satu Mare — Dinamo; 
AS. A. Tg. Mureș — Chimia Rm. Vil cea ; Univ. Craiova — 
C.F.R. Cluj-Napoca ; Jiul — Steagul roșu ; F. C. Argeș — F.C.M. 
Reșița ; Stecua — Sportul studențesc ; „U* Cluj-Napoca — F. C 
Galati ; F. C. Constanta — Politehnica lași ; Politehnica Timisoara— 
U.T.A1

IN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET,

DINAMO (m) ȘI I.E.F.S. (f), SINGURELE NEÎNVINSE
Campionatele republicane de 

baschet au continuat, sîmbătă și 
duminică, prin desfășurarea me
ciurilor etapelor a 6-a și a 7-a la 
băieți (programate la Iași) și eta
pei a 4-a la fete. în urma dispu
tării jocurilor respective, este de 
reținut un singur fapt deosebit i 
Dinamo (m) si I.E.F.S. (f) au ră
mas singurele formații neînvinse. 
Iată, însă, rezultatele și unele a- 
mănunte :

MASCULIN
• IAȘI, 3 (prin telefon). Sala 
sporturilor din localitate a găzduit 
ultimele două etape ale turneului 
secund al Diviziei A, care au cu
prins — printre altele — partida 
STEAUA —UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA. Socotită ca un derby, 
întrecerea a plăcut, ea fiind mar
cată de numeroase execuții tehni
ce agreabile. Steaua a evoluat mai

bine decit in meciurile preceden
te, izbutind să-și impună ritmul 
și să cîștige chiar mai clar decit 
arată scorul > 75—#5 (36—30). Ti
mișorenii au fost mai puțin calmi 
decît de obicei și nu au găsit cea 
mai bună tactică pentru a-și de
păși adversarii. S-au remarcat i 
Cernat și Oczelak de Ia Steaua, 
Cîmpeanu și Czmor de la „U“. 
Au arbitrat bine G. Chiraleu și 
N. Iliescu.

• „U“ CLUJ-NAPOCA — POLI
TEHNICA IAȘI 71—60 (32—35).
După o primă repriză echilibra
tă, în care ieșenii au avut avantaj, 
clujenii au surprins în cea de a 
doua prin numeroase contra
atacuri, ce s-au dovedit suficiente 
pentru a hotărî victoria. Cele mal 
multe puncte I Barna 22, Roman 
21. Antal 16 pentru „U“, respectiv 
Moisescu 26. Au arbitrat bine E. 
Hottya și M, Aldea,

• FARUL CONSTANTA — 
I.C.E.D. 66—62 (37—38). Constăn- 
țenii au condus în majoritatea 
timpului, adversarii lor ncreușind 
să aibă avantaj decît o dată, la 
pauză. Baschetbaliștii de Ia ICED 
au jucat ceva mai bine decît în 
partidele anterioare, dar totuși 
insuficient pentru a depăși o echi
pă mai completă și mai ambițioa
să. Cele mai multe puncte : Mar- 
tinescu 18, Caraion și Spînu. cîte 
15, pentru Farul, respectiv Dikay 
20, Cîmpeanu 12. Au arbitrat bine 
N. Iliescu și E. Hottya.

• I.E.F.S. — RAPID 64—48 (26 
— 23). Pînă în min. 32, disputa a 
fost echilibrată (tabela de scor

D. STĂNCULESCU 
D. DIACONESCU, coresp.

(Continuare în pag. a 4-a)



„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI" LA TENIS I
0 COMPETIȚIE FĂRĂ... ÎNVINȘI! I

Abia astăzi în jurul orei 12 (fes
tivitatea va avea loc la Tenis-club, 
dacă nu va ploua ; altfel — în 
sala „23 August*1), vor fi cunoscuți 
cîștigătorii primei ediții a festi
valului care a răspuns AFIRMA
TIV întrebării ce și-au pus-o or
ganizatorii cu aproape doi ani în 
urmă, anume dacă tenisul poate 
să devină un sport de masă. Ne- 
cunoscîndu-i încă pe laureați, spu
nem, totuși, cu certitudine, că am 
asistat la o competiție în care NU 
EXISTA ÎNVINȘI 1 Lucrurile sînt 
simple i nu sînt învinși întrucît 
și cei ce nu s-au calificat pentru 
finala de la București și cei care, 
fiind în Capitală, nu au trecut de- 
cît un tur sau două pe tablourile 
de concurs, au avut numai de cîș- 
tigat i in primul rînd, sute de te
renuri de tenis amenajate, răs- 
pîndite pinâ in cele mai indepâr- 
tate colțuri de (ară, mingi, rache
te și echipament — oferite de ini
țiatorii acțiunii — iar in al doilea 
rind au ciștigat cunoștințe și pa
siune pentru un sport atit de fru
mos cum este tenisul.

Spre exemplu — cum aflăm de 
Ia tînărul Ștefan Bujulec — în 
nordul țării, într-o comună ca 
Moldovița din județul Suceava, nu 
numai că a fost amenajat un te
ren de tenis, dar reprezentantul 
acestei localități este acum pre
zent într-o finală pe țară ; sau. 
avea să ne spună Ion Ruță, șeful 
comisiei sport și turism de la Co
mitetul județean Olt al U.T.C., la 
Slatina, Corabia, Caracal, în co
munele Drăgănești, Băbiciu, Fâge- 
țel, Tufeni s-au amenajat peste 20 
de terenuri de tenis. Comentînd 
toate acestea, precum și bogăția 
de alte fapte — care, fără îndoia
lă, au înscris ele singure un capi
tol nou în istoria sportului alb 
din România — împreună cu teh
nicieni, jucători, arbitri, părerea

unanimă este că acțiunea „Scîn- 
teii tineretului", a F.R.T. și a Co
mitetului Central al U.T.C. va a- 
vea urmări dintre cele mai pozi
tive asupra tenisului. Fosta mul
tiplă campioană a României, Ju- 
lieta Boboc, ne spunea 1 „Manifes
tarea se ridică, în cel mai înalt 
grad, la nivelul a ceea ce trebuie 
să înțelegem prin sport de masă. 
Organizatorii merită toate laude-

„sfer-Cîteva rezultate din 
i (băieți) N. Izbășescu (Ialo-

— M. Hangan (Satu Mare) 
6—3 ; A. Roșu (Hunedoara) 

. Fodor (Cluj-Napoca) 7—5,
; fete: Ionița Ciobotar (Mu- 
— Sanda Berechet (Argeș)

le“. < 
turi“i 
mița) 
6—3,
— T.
6-0;
reș) ■ .
6—2, 3—6, 6—3 ; Mihaela Ciobota- 
ru (Prahova) — Lucia Acatrinei 
(Iași) 6—2, 7—5.

Ion GAVRILESCU

I
I
I
I

A LUAT SFIRSIT SI CEL DE-AL DOILEA TURNEU 
PE CATEGORII AL DIVIZIEI A DE LUPTE LIBERE

Și Sf.Timișoara 
loc vineri ți 

celui de-aj 
echipelor din 
Diviziei A de

I
I

ETAPA

ÎNVINGĂTORII au avut probleme... cu r
STEAUA 2(0)
F.C. CONSTANTA 0(0)

La Galați, 
Gheorghe au avut 
simbătă întrecerile 
doilea turneu al 
cele trei serii ale 
lupte libere. Iată citeva amănun
te.
ÎNTRECERI APRIG DISPUTATE 

LA GALAȚI 
întrecerile de la Galați au fost 

extrem de 
însă, nici 
campionul 
kg, Tănase 
rești), a fost învins de trei ad
versari, iar proaspătul 
balcanic, ș.**----
lina lași), 
meciul cu 
Tîrgoviște) 
+ 100 kg 
48 kg - , ,
Buc.), cat. 52 kg — I. Vangheliei 
(Hidrotehnica Constanța), cat. 57 
kg — V. Cioacă (Progresul Bră
ila), cat. 62 kg — P. Tarbă (C.S. 
Tîrgoviște), cat. 68 kg — Gh. 
Ciuntu (Dunărea Galați), cat. 74 
kg — Gh. Buceag (Dunărea), 
cat. 82 kg — V. Țigănuș (Nico- 
lina), cat 90 kg — V Iorga (Pro
gresul), cat. 100 kg — Șt. Ena- 
che (Nicolina) și cat. + 100 kg

disputate. N-au lipsit, 
surprizele. Bunăoară, 
țării la categoria 74 
Pancă (Dinamo Bucu-

I campion 
Stelian Morcov (Nico- 

a pierdut prin tuș 
Ștefan Grigoraș (C.S. 
în limitele categoriei 
Iată învingătorii : cat. 

- A. Kențea (Dinamo

Un frumos recital la haltere

STEAUA-J.S.K. A. SOFIA 3-5
Simbătă după-amiază, sala Stea

ua a găzduit un frumos recital la 
haltere, la care și-au dat con
cursul echipele campioane ale Ro
mâniei și Bulgariei, Steaua și 
Ț.S.K.A. Sofia. Prezența pe podiu
mul de înirecere a nu mai puțin 
de patru campioni și recordmani 
mondiali (Gheorghi Todorov, Mla
de» Kucev, Nedelcio Kolev și 
Trandafil Stoicev) a garantat, fi
rește, succesul reuniunii. In acest 
sens, subliniem din nou frumoasa 
inițiativă a clubului Steaua de a 
invita ia București pe cițiva din
tre cei mai buni halterofili ai lu- 

• mii. Păcat că reuniunea nu s-a 
organizat înlr-o sală mai Încăpă
toare pentru ca întrecerile renu- 
miților sportivi bulgari sâ ti tost 
urmărite de un număr mai mare 
de spectatori.

întâlnirea s-a încheiat cu victo
ria oaspeților, cu scorul de 5—3, 
dar la mai multe categorii aceș
tia n-au prezentat adversari, lată 
învingătorii și rezultatele haltero
fililor români: cat. muscă : Zero 
Fiat (Steaua) 190 kg ; cat. cocoș : 
Stan Paraschiv (Steaua) 20o kg ; 
cat. pană : Gheorghi Todorov 
(Ț.S.K.A. Sofia) 260 kg (V. Rusu 
235 kg) ; cat. ușoară : Mladen Ku
cev (Ț.S.K.A. Sofia) 262,5 kg (C. 
lonescu 250 kg); cat. semimijlocie: 
Trandafil Stoicev (Ț.S.K.A. Sofia) 
290 kg (C. Dumitru 277,5 kg) ; cat. 
semigrea: Nicola Kamenopolski 
(Ț.S.K.A. Sofia) 305 kg (Gh. Stoi-

cescu 285 kg) ; cat. grea : Gh. Groa
pă (Steaua) 240 kg ; cat. super- 
grea : Hristo Placiko (Ț.S.K.A. 
Sofia) 280 kg. La cat. mijlocie, N. 
Kolev și S. Apostol au concurat 
în afară de concurs, la un singur 
stil (smuls), realizînd 120 kg și, 
respectiv, 112,5 kg.

Chiar dacă rezultatele oaspeți
lor nu au fost la înălțimea recor
durilor lor (datorită curbei des
cendente — firești — după cam
pionatele mondiale), ei au impre
sionat prin stilul, tehnica și forța 
arătate, care au fost pline de în
vățăminte pentru halterofilii noș
tri.

Ion OCHSENFELD

— ȘL Grigoraș (C. S. 
Pe : 1. C. 2.
67 p, 2. Hidrotehnica Constanța63 - - - - -
(C.

echipe : 1. C. S.
Tîrgoviște). 
Tîrgoviște I

în etapa a V-a a campionatului 
Diviziei A, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : feminin : Voința 
București — Cetatea Giurgiu 2406— 
2399 p d, Gloria București — Me- 
trom Brașov 2386—2297 p d, Voința 
Timișoara — U. T. Arad 2389— 
2262 p d, Rapid București — Voin
ța Constanța 2484—2365 p d, Fri
gul București — Voința Ploiești 
2335—2327 p d, Voința Oradea — 
Hidromecanica Brașov 2464-2347 p.d. 
Voința Roman —Laromet București 
2323—2328 p d. Record Cluj — Na
poca — C.F.R. Tg. Mureș 2341—2242 
p d, Voința Cluj — Napoca — 
C.S.M. Reșița 2471—2374 p d, Vo
ința Craiova — Voința Tg. Mureș 
2441—2490 p d ; masculin ; Gloria 
București — Dacia Ploiești 5034— 
4918 p d. Olimpia Reșița — Jiul 
Petrila 5019—4906 p d. Lemnul 
Satu Mare — Progresul Oradea 
4784—4817 p d. Voința București — 
Rapid București 5083—5037 p d. 
Rafinorul Ploiești — Constructorul 
Galați 5144—5359 p d. Rafinăria 
Teleajen Ploiești — Laromet Bucu
rești 5056—4953 p d, Electrica Sibiu 
^-Voința Cluj — Napoca 5367— 
6172 p d, Flacăra Cîmpina — Rul- 
tnentul Brașov 5587—5199 p d, Gaz 
țnetan Mediaș — Minerul Baia 
Mare 4996—5040 p d, C.F.R. Tg. 
Ilureș — C.F.R. Timișoara 4940— 
4973 p d.

p., 3. Dunărea Galați 54 p. 
Ch.).

CAMPIOANA, STEAUA, PE LO
CUL AL TREILEA LA TURNE

UL DE LA TIMIȘOARA
Confruntările turneului de la 

Timișoara, la care au luat parte 
luptătorii celor nouă echipe di
vizionare din seria a Il-a, între 
care s-a aflat și multipla cam
pioană a țării, formația clubu
lui Steaua, au luat sfirșit cu o 
mare surpriză. Steaua s-a clasat 
pe locul al treilea și numai da
torită zestrei de puncte acumu
late în etapele anterioare n-a 
ieșit din rindul echipelor ce vor 
participa la turneul final. Iată 
cîștigătorii (în ordinea categori
ilor de greutate) : Gh. Roșovan 
(C.S.M. Reșița), I. Arapu (Stea
ua), Gh. Peter (Vulturii Textila 
Lugoj), V. Gheorghiu (Vulturii 
Textila), P. Coman (Steaua), I. 
Blaj (C.F.R. Timișoara), M. 
Pîrcălab (Steaua), I. Dumitru 
(Steaua), Gh. Brașoveanu (A.S.A. 
Brașov) și V. Enache (C.F.R.) Pe 
primele locuri în clasamentul pe 
echipe : 1. Vulturii Textila Lu
goj 70 . “ ’
68 p, 3. Steaua 62 p.
— coresp. județean.
ECHIPELE BRAȘOVENE LA 
GALITATE ÎN TURNEUL 

LA SF. GHEORGHE
După cum era de așteptat, 

trecerile din seria a IlI-a au fost 
dominate de luptătorii Celor două 
echipe brașovene, Steagul roșu 
și Dinamo, situate în final pe 
primele două locuri, la egalitate 
de puncte. Cu toate acestea, din
tre cei 10 cîștigători doar doi 
sînt brașoveni. Dar iatâ-i pe în
vingători (în ordinea categori
ilor) : F. Aczel (Oltul Sf. Gheor
ghe), A. Văsoiu 
Gh. Stan (C. S. 
Șuba (Comerțul 
Bălăianu (Rapid 
Laszlo (Lemnarul) și L.
(Mureșul). Primele trei locuri în 
clasamentut pe echipe : 1. Stea
gul roșu Brașov 64 p., 2. Dina
mo Brașov 64 p., 3. Lemnarul O- 
dorhei 56 p. Gh. BRIOTĂ — 
coresp.

P-. 2. C.F.R. Timisoara 
P. ARCAN

E- 
DE

în-

(Steagul roșu), 
•Satu Mare), A. 
Tg. Mureș), A.

București), I. 
si L. Șîmon

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

a ciștigat mai greu decît era de 
așteptat în fața Agronomiei, echi
pă omogenă, dar fără individuali
tăți: 6—0 (3—0). Punctele au fost 
realizate de 
condus bine
F.).

T.C. IND.
FIRMA.„ Partidă bună în Giulești, 
dominată de tînăra, dar matura, 
echipă pregătită de Traian Doiciu. 
Cu o înaintare foarte activă (men
țiuni i Morariu și Dobre), cu un 
inteligent coordonator (Zamfires- 
cu), constănțenil au învins pe Ra
pid datorită superiorității lor tac
tice. Au înscris i Zamfîrcscu (o 1. 
p. și Iov. p.c.j și A. Cristea (în
cerc.) pentru oaspeți. respectiv 
Parascbivescu (L p.) șl Oprea (1. 
p. c.). Deci, scor : 10—6 (3—3) în 
favoarea formației T.C. Ind. A ar
bitrat bine S. Dragomirescu. (G.R.)

„U* TIMIȘOARA CÎȘTIGA LA 
BUCUREȘTI. Gloria nu a putut 
trece de fosta campioană și a 
pierdut cu 0—4 (0—0). A înscris 
Peter (o încerc.). A condus bine

Tibuleac (2 1. p.). A 
C. Cristâchescu. (EM.

CONSTANȚA CON-

V. Cismas (O. Gt ȚU — coresp.).
FARUL ÎSI CONTINUA CURSA 

VICTORIOASA. Fruclifieînd la 
maximum avantajul terenului și 
superioritatea sa valorică, XV-le 
constănțean a învins știința Pe
troșani cu 16—3 (10—3), Au mar
cat Mușat și Sîrbu (cîte o încerc.), 
Bueos (1. p.. 1. p. c. și tr.), respec
tiv Stoica (1. p.). Arbitru : P. lo
nescu. (C. POPA; coresp. jud.).

B1RLADENU REDUTABILI A- 
CASA. Partida cu Vulcan a fost 
la discreția gazdelor, care au cîș- 
tigat cu 14—0 (0—0). Realizatori i 
Crețu, Diac (cîte o încerc.) și 
Peiu (2 1. p. c.). Arbitru : A. Gă- 
geatu. (E. SOLOMON — coresp.).

C.S.M. SIBIU REUȘEȘTE * * 
LA IAȘI, CU „POLI" ’

Situația în clasamentul 
două serii — I i 1. „POLI** 
12 p„ 2. C.S.M. Sibiu 12 p. 3. 
Timișoara 11 p., 4. Dinamo 11 p, 
5. Sportul studențesc 10 p., 6. Con
structorul Buzău 10 p„ 7. Steaua 
9 p, 8. Gloria 5 p.; II ; 1. FARUL 
15 p, 2. T.C. Ind. 11 p, 3. Știința 
11 p, 4. Agronomia 11 p, 5. Rul
mentul 11 p. 6. Grivița Roșie 9 p. 
7. Rapid 7 p, 8. Vulcan 5 p.

0—0

celor 
IAȘI 
„U“

TRIPLU SUCCES MARINESCU
Premiul Agriculturii, ultimul din seria 

alergărilor clasice a actualei stagiuni, a 
prilejuit o cursă viu disputată, favoritul 
Jug dispunînd în ultimul fuleu de Rigo, 
din nou învins la potou. Elevul lui Tănase 
a demonstrat cu brio excelentele safe 
aptitudini de fruntaș al generației, în 
baza cărora figurează de pe acum prin
tre principalii candidați ai Derby-ului din 
1975. Din ansamblul rezultatelor, se des
prinde triplul succes al cailor antrenați 
de Traian Marinescu. El a condus cu 
aplomb la victorie pe Rusalia și Artizan, 
iar Radu Costică, a completat succesul 
cu un irezistibil Topaz la finișul cursei, 
toți înscriind foarte bune performanțe. 
Cite un dublu succes au reușit antrenorii 
Vasile Gheorghe și Dumitru Toduță. In 
clasamente, cu patru reuniuni înaintea 
închiderii stagiunii, lupta pentru titlu

pare redusa la tradiționalul duel Tănase 
- Ștefănescu. REZULTATE TEHNICE ■ 
cursa I Goliat (V. Gheorghe) 39,1, Sacou, 
simplu 26. ordinea 243 ; cursa II Tărzîo» 
(G. Avram) 37,2. Arendaș, simplu 2. 
event 14, ordinea 9 ; cursa IU : Riposta 
(D. Toduță) 37,2, Hekla, simplu 2, event 
21, ordinea 25. triplucîștigător 200 : cursa
IV : Rusalia (Tr. Marinescu) 36,9, Vasca, 
simplu 3, event 63, ordinea 18 : cursa
V : Hîrca (O. Toduță) 32,8, Ocnaș, sim
plu 12, event 85. ordinea 122, tripluciști- 
gotor 1 052 ; cursa VI : Artizan (Tr. Ma
rinescu), 28,6, Disputa, simplu 9. event 66, 
ordinea 69. tripiucîștigător 311 ; cursa 
VII : Jug (Gh. Tănase) 28,4, Rigo, Kilo- 
wat, simplu 2, event 22, ordinea 10, ordi
nea tripla 71 ; cursa VIII Topaz (R. Cos 
tică) 28, Rîs, simplu 4, event 43, ordinea 
79, triplucîștigător 1 687 : cursa IX : Hi
drant (I. Crăciun) 33,8 Harlem, simplu 6, 
event, 455, ordinea 24. Pariul .austriac s-a 
ridicat la suma de lei 18 594 si s-a închis.

Niddy DUMITRESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Jocul s-a desfășurat așa cum 
era de așteptat. în avantajul e- 
chipei Steaua. care, pe teren 
propriu, se simte foarte în lar
gul ei și a tesut o întreagă re
țea de pase care a dus la situa
ții foarte favorabile de gol, In
cit dacă toate ar fi fost trans
formate aproape că meciul n-ar 
mai fi avut haz. Cel puțin 3—0 
ar fi putut sâ fie din prima par- 

' te a jocului, dacă lordănescu nu 
ar fi ratat din poziții excepțio
nale. De multe ori, din punct de 
vedere al spectatorilor, te poți 
întreba dacă nu cumva asemenea 
ratări 3Înt gustate cit și goluri
le, pentru că de patru ori Iordă- 
nescu și de două ori Ion Ion 
i-au făcut să palpite pe miile de 
suporteri ai echipei Steaua din 
cauza marilor lor ratări în ca
reul mic.

Voice Doinanului: tereo 
timp pic ios ; spectatori — 
8 000. Au marcat : NES- 
(min. 54), UIFALEAnU 

,.............,, OLOGEANU (min. 77).
Raport de cornere : 7—1. Raportul șu
turilor la poartă : 24—14 (pe spa(ul 
porții : 12-5). Raportul laulturiior co
mise : 17—19.

F.C.M. REȘIȚA : Constantin 8 —
Pigulea 8, Ologeanu 8, Hergane 7, 
Filipescu 8 - Pușcaș 6 (min. 74
Zimmer 6), Beldeanu 8 — Ătodiresei 
6. Căprioru 6 (min. 58 Bora 7), Nes- 
torovici 8, Florea 8.

„U" CLUJ-NAPOCA:
— Porațchi 8, Pexa 8, Matei 
luț 5 — Anca 8, Hurloi 7.
7 (min. 70 Cîmpeanu li 7) 
leanu 9, Coca 7. Batacliu 7.

Arbitrajul ; FOARTE BUN ; _ ...
tru — Gh. Popovici ; la linie — 
Ionița I (ambii din București) și 1. 
Andrei (Sibiu).

Cartonașe galbene : Hergane, Ui- 
făleanu.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speran:* : 1—2 (1—0).

Stadion 
alunecos ; 
aproximativ 
TOROVICI 
(min. 57),

Lăzăreanu 8 
7, Mier- 
Mureșan 
- Uifâ-

la cen-

I 
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I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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Stadîon Steaua • teren tun ; timp senin, răcoros ; sped 
12 000. A marcat IORDANESCU (min. 47 din penalti și i| 
cornere ; 16—5. Raportul șufuriiot la poarta : 17—11 (pe I 
Raportul faulturilor comise : 10—12.

STEAUA : lordache 8 — Sătmăreanu 8, Smarandache 7i I 
6 — Vîgu 7, Dumitru 8 — Aelenei 6 (min. 79 Dumitriu IV),I 
Năstase), lordănescu 8, Fi. Dumitrescu 7. |

F. C. CONSTANȚA : Popa 5 — Mustafa 6, Antonescu 7| 
- Consiantinescu 7 (min. 70 Mihu 5), lovânescu 8 — Tonal 
Negoescu 7, Turco 7. |

Arbitrajul : BUN ; la centru - loan Rus (Tg. Mureș) 
(Craiova) și Marian Stelian (Sițjhișoara). I

Cartonașe galbene : lovânescu și Smarandache.
Trofeul Petschovscni : 9. La tineret-speranțe : 2—1 (2—I

Această debordantă dominare 
bucureșteană din prima parte a 
intîlnirii a fost ușurată și de fap
tul că F. C Constanța a jucat 
deschis, cu mijlocașii chiar prea 
avansați, situație în 'Care 'stiliș
tii. deși puțin atletici, dar teh
nici si rapizi, au găsit teren fa
vorabil de depășire a apărării 
oaspeților, situații excelente ; de 
gol. Deschiderea scorului n-a '-i- 
zultat, însă, dintr-o asemenea crea
ție, ci la o fază care nu aniința

în-
șuturi violente și in- 

ale . celor 
repriză,' deși 
un gol,, s-a 

ritm de-a dreptul 
in ciuda terenului îm- 

timpuluf rău 
surprinzător

REȘIȚA, 3 (prin telefon)
In general, sintem foarte cir- 

cutnspecți atunci cînd apreciem 
comportarea echipelor noastre în 
campionat. Și pe bună dreptate, 
pentru că puține au fost ocaziile 
cînd ne-am declarat satisfăcuți 
de nivelul tehnic și spectacular 
al meciurilor jucate în Divizia A. 
Nu este deloc cazul meciului 
dintre F.C.M. Reșița și foarte tî
nărul și ambițiosul „11- de pe 
Someș, cele două echipe oferind 
spectatorilor prezenți în tribune
le stadionului din Valea Domanu- 
iui o partidă de excepție. F.C.M. 
și „U“ au jucat foarte bine din 
primul și pînă în ultimul minut, 
majoritatea jucătorilor impresio- 
nînd prin dîrzenie, voință, spirit 
de sacrificiu și, îndeosebi, prin 
preocuparea de a CONSTRUI în 
viteză acțiuni clare, și tocmai de

aceea spectaculoase, acțiuni 
cheiate cu 
tervenții miraculoase 
doi portari. Prima 
nu s-a marcat nici 
jucat într-un 
sufocant, 
bibat cu apă și a

Poate să pară 
pentru mulți, dar cei care ău .în
ceput mai bine jocul au fost oas-- 
peții. Ei au avut în min. 2 (Coca), 
min. 12 ; ‘

, (Hurloi) trei ocazii 
deschide scorul. Le-au ratat, 
și inițiativa generală a trecut de 
partea elevilor lui Reinhardt. Că
prioru, Nestorovici și Ătodiresei 
au ezitat sau au șutat imprecis 
în minutele 33, 40, 41. In acei 
minut 41 numai „transversala" s-a 
opus unui gol aproape gata făcut 
la șutul lui Beldeanu de la 18 m- 
După pauză, t-mp de 10 minute, 
gazdele au asediat careul 
lor roșii" și consecință : 
s-a marcat primul 
ROVICI a profitat 
tate a lui Mierluț 
o minge oprită în 
ușor, dar plasat, 
deschizînd scorul.
anihilat prompt, UIFALEANU e- 
galind după ce i-a driblat succe
siv pe Filipescu, Ilergane și Olo
geanu Victoria gazdelor s-a con
turat greu și destul de tîrziu, cu 
13 minute înainte de final, cînd 
OLOGEANU a marcat eu capul 
la o greșeală a portarului Lăză- 
reanu, care a scăpat mingea din 
mîini la un șut al lui Beldeanu.

Laurențiu DUMITRESCU

(Batacliu) și min. 24 
imense de a 

îijsă,

: „șepci- 
fireaseâ, 

gol ; NESTO- 
de o inexacti- 
și, ajutat de... 
noroi, a șutat 
din apropiere, 
Avantaj fragil

C. F. R 2(1)
POLITEHNICA lași 1(1)

CLUJ-NAPOCA, 3 (prin telefon)
Nimic nu lăsa să se întrevadă 

că în partea a doua a partidei vom 
asista la acest simulacru de fotbal 
pe care l-a demonstrat aici, în 
orașul de pe malurile Someșului, 
Politehnica Iași. Abstracție făcînd 
doar de marea ocazie ratată de 
Țegean la începutul jocului. în 
urma unei lovituri libere execu
tate de Roman, și chiar și de go
lul înscris în min. 7 de S. BRE- 
TAN (centrare lungă, de pe stin
gă, de la Moga, cap S. Bretan, 
punct imparabil), studenții din 
Iași se mișcau parcă mai bine, 
răspundeau la acțiunile ofensive 
ale feroviarilor cu contraatacuri 
periculoase, demonstrînd. în cîmp, 
un joc aerisit, un joc plăcut o- 
chiului. Ca urmare, în toată pri
ma repriză, pe teren a existat un

Așa arată 
tate exacte

3etapa din

gol. După
Dumitru a șui 
25 m^Ia rădăJ 
porfii lui Popa 
la 3—4 m, por 
la pămînt, cal 
faza neașteptat! 
primul la mina 
fie iucată, dar| 
piedicat să j<Mj 
du-i. Penalty® 
de IORDANES 
prin înșelarea I 
tă și șut în di] 
Constanța a în] 
activ fără sâ 
prea favorabila 
ciunii atacanțil 
min- 73, Mărea 
de o mare ocl 
mingea cu capi 
In schimb, in 
NESCU a PrirrJ 
tă de Iordachl 
țiune personala 
in 90 de minutl 
a driblat și pd 
scorul la 2—0 
Iul meciului, 
ratat o dată, d 
cap.

în condițiile 
victoria echipd 
indiscutabilă, d 
să convingă d 
jocul dezinvolt 
ia București.

__ A

ÎN
Intr-un veri 

nă, Steagul rd 
Craiova au ofc 
blic din tribun 
putem apre.'ia 
ma de starea 
țiile meteoroid 
ca f:4nd sub n 
aceste''două ec| 
tualul 
fotbalul 
ropene. 
mă tate, 
fost de
destă, foarte 
rea ei. cu rard 
s’are de a înc 
tre care am 
două centrări 
loase ale stega 
Oprea, râmași 
și o pătrunde 
dribling, a lui 
capătul căreia

sezon I 
român 

Cel pul 
partidl 
o calil

EFECTELE DEFENSIVEI D
echilibru, materializat și pe tabe
la de marcaj : în min. 32, DANI
LA fructifică o pasă primită 
la Simionaș.

După pauză însă, nu știm 
ce motive (antrenorul Oană 
spunea la sfîrșitul meciului 
ceruse elevilor săi sâ joace la 
ca în primele 45 de minute). Po
litehnica a preferat să se retragă 
cu toată echipa în apărare, în 
unele momente chiar și cu Dăni- 
lă, de regulă în avanpost. Deci, 
o apărare aglomerată, care s-a 
transformat apoi într-una depri
mantă, pentru că C.F.R., 
în felul acesta la atac, 
că n-a ieșit în partea a 
partidei din jumătatea de 
adversarului. Și ocaziile 
ceput să curgă la poarta lui Cos- 
taș. Să le amintim doar pe cele 
ale lui Roman (min. 65). Szoke 
(min. 71), Adam (min. 79). Era fi
resc ca, în aceste condiții, min-

de

din 
ne 
că 

fel

invitată 
aproape 
doua a 
teren a 
au în-

PRONOSPORT
o variantă cu 13 rezul- 
la concursul Pronosport, 
noiembrie 1974

Arad — F.C. Argeș
Tg. M. — Sp. studențesc 
Reșița — „U“ Cj. Napoca

F.C. Constanța 
i — Poli. Tim.

i. u.T.
II. ASA

III. FCM
IV. Steaua, — :
V. F.C. Galați

VI. CFR Cj. Napoca — Poli. Iași 
VII. Ascot) — Cesena

VIII. Bologna — Cagliari
IX. Lazio — Internazionale

1
1 

L 1
1
1
1

X
1
2

X. Milan — Lanerossi
XI. Sampdoria — Juventus 

XII. Torino — Ternana 
XIII. Varese — Roma

1
2

X
X

Fond de cîștlguri : 309.371 lei.
Plata cîștlgurilor va începe în 

pitală de la 8 noiembrie pînă la 3 
ianuarie 1975, în țară de la 11 noiem
brie pînă la 3 ianuarie 1975 inclusiv 
Prin mandate poștale de la 11 noiem
brie 1974.

Ca-

gea să se oprd 
în plasa porția 
s-a petrecut ia 
GA a transfor 
tă primită de 
oculari spun 
F.C.M. Reșița ] 
comportat ii

C.Fl 
speed 
marc]

Stadion 
friguros ; 
5 000. Au 
7), MOGA (ml 
NILA (min. 32)1 
12—2. Raportul I 
16-10 (pe spa 
portul faulturiid

C.F.R. : Md 
Dragomir 7, i 
M. Bretan 6, I 
caru 6), Țegel 
Adam 7, Mogal 

politehnica! 
Toacă 6, Dinul 
Romilă II 6. 3 
Dânilâ 7, Grol 
cîrlan 4 ; minj

Arbitrajul : u 
dorel Leca (Bl 
Pirvu (Brăila) 
rești).

Cartonașe ^3 
Trofeul Petici 
La tineret-spd

identic și el. 
a obținut o vi 
rul putea fi 
nulă însă cu 
unui meci cari 
la un nivel n



A
11-a

F. C. ARGEȘ 1(1)
SUSȚINUTĂ OFENSIVĂ VILCEANĂ

ILE!

ARAD, 3 (prin telefon)
Scor convingător in favoarea 

U.T.A.-ei. dar superioritatea gazde
lor nu a fost atît de netă, rapor- 
tînd acuratețea fazelor, numărul de 
acțiuni ofensive (egale : 33—33),
numărul de acțiuni ofensive peri
culoase (10—10), ceilalți indicatori 
prezentați cifric in caseta noastră. 
Meciul a fost rapid, cu o circula
ție agreabilă de balon. O tendință

□ roximativ 
taport de 
■rții 8—3).

lAnghelini 
(min. 79

Nistor 6 
fulescu 6,

Al. Ene

permanentă de marcaj pe toate 
fronturile și de rezolvări surprin
zătoare și eficace în faza de atac 
(ofensivă grupată, cu țîșniri brus- 
ce individuale, sau în tandem, prin 
„un-doi“-uri perfide și iuți ca o 
lamă de cuțit). Peste acești factori 
comuni. F. C. Argeș a avansat 
insă o manieră particulară în de
fensiva imediată, cu compartimen
tul fundașilor dispus în linie, for- 
țînd cu predilecție aproximativă 
jocul la ofsaid. De aici, o nesigu
ranță cvasipermanentă, un început 
de panică, in specia! cind mingea 
ajungea la Munteanu. extremă de 
viteză și forță, greu de ajuns și 
de stopat.

Stadion U.T A. • teren bun; timp ploios; spectatori — oproximativ 7 000. 
Au marcat : BROȘOVSCHI (min. 8 $i 75), MUSTAȚEA (m;n. 15). COLNIC 'min. 
23). Raport de cor.nere ; 4—5. Raportul suturilor la poarta : 14—12 (pe spațiul 
porții ; 7—6). Raportul faulturilcr comise : 15—16.

U.T.A. : lorgulescu 8 - Birou 8, Kukla 8. Pojoni 7, Purima 7 - Pireu 7 (nun.
55 Bedeo 7). Schepp 7 — M-jnteonu 8, Domide 7. Bioțovschi 8 Colnic 7 (min.
67 Trandafilon 7).

F. C. ARGEȘ : Ariciu 7 — Cotigă 7. Olteanu 7. Cirstea 7 (min. 44 Din 7),
Ivan 7 — Mcstățeo 8, M. Popescu 8 — Troi 7, Trona ru 7 (min. 62 Radu II 7).
Radu I 8, Jercan 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru — Gh. timona ; Io linie — C. Marxr- 
țoride (ambii din București) si V. Topan (Clui-Nopoca).

Cartonase galbene : Purima.
Trofeul Petschexscbi : 10.
Lc tineret-speranțe : 1—1 lO-O).

Primul gol l-a marcat BRO- 
ȘOVSCHI, intrat in careu după o 
incursiune fermă, ai doilea MUS- 
TATEA. in combinație cu Tr«na- 
ru, următorul COLNIC, după o 
lovitură liberă prelungită de Do
mide,

Rezultatul părea încă sub îndo
ială, mai ales că lorgulescu se o- 
pusese egalării (min. 60) cu un 
șpagat spectaculos la șutul lui M. 
Popescu. Dar Trandafilon va in
sista (min. 75) la o minge aparent

anonimă, va centra apoi, pentru 
ca BROȘOVSCHI să reia in gol. Și 
F. C. Argeș, nedreptățită de tur
nura evenimentelor, forțează in 
ultimul sfert de oră careul din 
tată, m efectivul sporit prin in
cursiunile repetate ale lui Olteanu. 
Apărarea U.T.A.-ei juca, insă, 
chibzuit, nehazardat. cu dublaj, 
fără „linia" aceea care a făcut a- 
titea necazuri partenerei sale.
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ÎNTRECERE DE MARE COMBATIVITATE
TG. MUREȘ, 3 (prin telefon)
Vineri a plouat aici continuu, 

apoi a nins ! Sîmbătă sea-a la-

Stadion ,,23 August" ; teren îm
bibat cu apa. pe alocuri deslundal: 
timp ploios, fiiguros : spectatori — 
oproximativ 6 000. Au marcat : HAI
NA’. (min. 58). MUREȘAN (min. 67). 
Raport de cornere : 10—2. Raportai
șuturilor la poartă : 13—3 (pe spațiul 
porții : 3—3). Raportul faulturilor co
mise : 11—14.

A.S.A. Nogel 7 - Giigore 6, rtirs 
7, Ispir 7, Onuțan 10 — Varodi r 
(min. 75 Pislaru), Bolonî 9 — Fozeiras
6 (min. 57 Both II 7), Naghi 6. Mu- 
reșan 6, Hajnal 10.

SPORTUL : Verșonschi 7 — Tăna- 
sescu 7, Cazan 7, Mondaiu 3. Manea
7 — Grigore 6- Cossoî 6. Radulescu 7 
— Chihaia 7 (min. 75 leșeonu). Mă
riră 6 (min. 40 Stroe 6), Țolea 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru — C. 
Ghîțâ ; ta linie C. Braun (ambii du*. 
Brașov) și I. Bo.-oț (Timișoara).

Cartonașe galbene : Giigore. Țolea. 
Mureșon, Naghi.

Trofeul Peischovschi : 8.
La tineret-sperențo : 0-0.

pa vița a continuat, în ziua me
ciului cerul a cernut intr-una 
și, astfel, terenul de joc s-a pre
zentat îmbibai de apă, pe a- 
locuri chiar desfundat In ciuda 
acestui handicap dificil, jucăto
rii ambelor echipe nu și-au me
najat cituși de puțin forțele. 
Gazdele, dacă ar fi să punctăm 
ca la box, și-au adjudecat prima 
repriză. Dar nu înainte ca, în 
min. 15, să aibă mari emoții Ia 
o fază fierbinte : Marica l-a des
chis excelent pe Rădulescu, aflat 
la punctul de 11 m, Ispir l-a 
scăpat puțin de sub supraveghe
re, însă tot el și-a răscumpărat 
greșeala degajînd terenul, spre 
ușura-ea tribunelor. De acum ur
mează lunga cursă după gol, a 
mureșenilor, dar ei păcătuiesc 
prin aceea că nimeni, în afară 
de Hajnal și oarecum Bolonî, 
nu-și asumă răspunderea de a 
șuta de la distanță, modalitate 
impusă de starea terenului. Dri
blingurile prelungite In careu, 
sau în preajma lui, ale lui Fa- 
zekaș, Mureșan și Naghi facili
tează intervențiile inspirate ale

, 2(0)
SP. STUDENȚESC 0(0)

RM. VÎLCEA, 3 (prin telefon)
fa ciuda terenului foarte greu, 

I devenit alunecos din cauza ploii că- 
| zute fa ultimele zile, jucătorii celor 

două formații s-au angajat u efort 
fără menajamente, abordând partida 
cu multă ambiție și dăruire. Din 
această încleștare de forțe a re
zultat un joc frumos, desfășurat 
într-un tempo rapid, cu multe faze 
de poartă. Cei care au păstrat mai 
mult timp inițiativa, supunîndu-și 
minute în șip adversarii la o apă
rare disperată, au fost jucătorii e- 
chipei gazdă, care au atacat conti
nuu. mai ales pe partea stingă, a- 
colo unde Haidu, veteranul forma
ției, a evoluat ca in zilele sale de 
glorie. Sătmărenii, cu Borota retras 
ca al treilea mijlocaș, cu Kaiser 
prezent pe tot terenul și cu Bigan 
sigur și calm în intervenții, au reu
șit să facă față iureșului echipei lo
cale pînă Ia pauză.

fa primele 45 de minute, gazdele 
au beneficiat de un număr suficient 
de ocazii de gol. Printre cele mai 
favorabile notăm pe aceea din min. 
17. cind Petre Gheorghe. singur cu 
Bathori la cîțiva metri de poartă, 
a vrut parcă să spargă plasa și a 
șutat imprecis.

Partea a doua a meciului li gă
sește pe vîlceni fa plină ofensivă, 
hotărîți să obțină decizia. Cu toate 
acestea. în min. 46 și 54, Helvei a 
ratat două situații foarte bune. A 
fost un început furtunos de repriză

_ Stadion 1 Mai ; teren alunecos ; 
timp noros și friguros ; spectatori — 
aproximativ 13 000. Au marcat: FRA 
Țl’-A (min. 69), ȘUTRU (min. 77). Ra
port de cornere 8-4. Raportul șutu
rilor ia poartă : 17-9 (pe spațiul por
ții : 6—2). Raportul faulturilor comi
se : 13—23.

CHIMIA : Oanâ 8 — Lepădatu 7, 
Ciobanu 8, Pintilie 7, Cincă 8 - $u- 
tru. 8, Stoica 7 — Petre Gheorghe 5 
(min. 59 lordache 6), Totaru 8, Frâ- 
țilâ 6 (min. 74 Donose 7), Haidu 9.

OLIMPIA : Bathori I 7 — Filip 6, 
Bigan 7, Agiu 7, Bocșa 7 - Naom 8. 
Borota 7, Kaiser 8 - Lucaci 7. Hel
vei 8, lancu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN : la cen
tru - N. Rainea (Birlod) : Io linie 
- A. Grigorescu și Gh. Retezan (am
bii din București).

Cartonașe galbene ; Petre Gheor
ghe, lancu. Șutru.

Trofeul Petschovschi : 8,
La tineret-speranțe ; 0-2 (0-0).

al oaspeților, dar numai atît. Gaz
dele iau apoi jocul pe cont propriu, 
reușind. în min. 69. să înscrie pri
mul gol : Tătaru a centrat de pe 
partea dreaptă, mingea a sărit din 
pămlnt în pieptul lui Bigan a ri
coșa* pînă la FRAȚILA. care, de la 
cișiva metri, a introdus-o in plasă. 
Tot Tătaru a fost și coautorul celui 
de-al doilea gol marcat in min. 77, 
cind SUTRU a primit o pasă ideală 
de Ia el in interiorul careului, a 
pătruns, l-a driblat pe Bathori șl a 
trimis balonul în poarta goală.

Gheorghe NERTEA
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craiovean n-a obținut declt un 
corner, fiindcă, la un moment dat. 
s-a complicat inutil in loc de a 
șuta sau de a pasa coechipierul»’' 
său Bălăci, aflat într-o bună no- 
ziție, complet nemarcat. Semnifi
cativă, de altfel, pentru slaba for
ță ofensivă dovedită de ambele 
părți în această primă repriză este 
și cifra de numai două suturi pe 
spațiul porții (!), cite unul de fie
care echipă.

După pauză, jocul a devenit mai 
alert, măi antrenant, dar cursivi
tatea lui a continuat — ca și in 
primele 45 de minute — să aiba 
de suferii din xauza frecventelor 
întreruperi cauzate de faulturi 
(uncie cam grosolane) sau de a- 
runcarea mingilor în aut de către 
apărători. Cu Pescaru cam știr, 
grier pe aripa stingă și cu GyGriT 
inegal în joc, în bună măsură 
deci lipsită de extreme. echipa 
brașoveană (rămasă din min. £2 
în zece oameni prin eliminare •. 
just dictată de arbitru, a lui Ca- 
dar pentru lovirea intenționată a 
fundașului advers Niculescu). dosi 
a păstrat inițiativa, n-a reușit să 
devină suficient de periculoasă în 
careul oaspeților, avînd doar o 
singură mare ocazie de gol în 
min. 55. cind Berneanu a respins 
mingea de pe linia propriei porți.

Șansa de a obține victoria le-a 
surîs mai mult, în această repri
ză, campionilor Berneanu a tri
mis mingea în bară (min. 57). Cri- 
șan a șutat puțin pe lingă poartă 
(min. 82), iar cîteva rapide și pe
riculoase contraatacuri craiovene, 
inițiate mai ales de Marcu si Cri- 
șan. au fost oprite cu dificultate

STEAGUL ROȘU 0
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion Tineretului ; teren moale, 
alunecos ; frig pătrunzător, ninsoare; 
spectatori — oproximativ 2 000. Rapor' 
da cernere ; 9—6. Raportul șutui io> 

poarta : 10—7 (pe spațiul porț’i 
4—2). Raportul faulturilor com*se ■
14-13.

STEAGUL ROȘU : Adamcche 7 - 
Hirlab 7, Naghi 7, Mihâilescu 6, 
Rusa 8 - Șerbonolu 6 (min. 65 lom
bar 6) Cadar 4, Ghe’gheli 6 (min 
-9 Pcp’jc 5) — Gvorfî 7, Maieescu 7. 
°€scoru 6.

UNIVERSITATE**. : Oprea 7 - Nicu 
seu 7. Bodin 7. Boc 8 Negrită 8 — 

DesAlnieu 7, Stefâneseu 8. 8erne-an-j 
- Crîșan 7, Bălăci 6, Marcu 7 (min. 
70 MHcieogu 6).

Arbitrajul : BUN ; Io centru — C. 
Niculescu ; la linie — R. Sîincon *■« 
Gh Vosilescu II (tați din Bvcur-ști)

Can ana e roșii : Coder. 
TreJeu! PelschorscM : 8.
La iineret-soeranîe : 0-1 (G-C1

d. apărătorii brașoveni, prin faul
turi. Poate câ dacă oaspeții, din- 
tr-o prudență oarecum exagerată, 
nu ar fi pus un așa mare accent 
pe apărare (cum a rezultat atit 
din modul de alcătuire a forma
ției. din așezarea fa teren, cit si 
din maniera în care au acționat) 
și ar fi ieșit mai decis la atac. în
deosebi după ce au obținut su
perioritatea numerică prin elimi
narea lui Cadar. ei ar fi plecat de 
la Brașov cu mai mult decît un 
punct, care este, însâ, și el des
tul de prețios.

Constantin FIRANESCU

DINAMO STEAGUL ROȘU ÎNAINTEA

C.F.R. 
ă (sco- 
i, obți- 
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at însă

iRAN

MECIURILOR RETUR
După meciurile din campionatul 

european interțări, ca și după unele 
partide amicale la nivel de re
prezentative, în săptămîna aceas
ta revin în actualitate cupele eu
ropene intercluburi, „Cupa cam
pionilor europeni”, „Cupa cupe
lor” Și „Cupa U.E.F.A.” Are loc 
manșa a doua din cadrul turu
lui al doilea, la care, în „Cupa 
U.E.F.A.”, vor fi prezente Și for
mațiile noastre Dinamo București 
și Steagul roșu Brașov.

Bucureștenii, care urmează să 
părăsească Capitala în cursul zi
lei de azi, pe calea aerului, vor 
susline în deplasare partida re
tur cu F. C. Kdln. La cererea

ÎN „CUPA U.E.F.A.**
gazdelor, jocul acesta va avea loc 
marți seara. După cum se știe, 
în prima confruntare, de La 
București, Dinamo și echipa lui 
Overath au terminat la egalitate, 
1—1. O zi mai tîrziu, miercuri, 
la Brașov, Steagul roșu va primi 
replica lui Hamburger S. V. Bra
șovenii au o misiune dificilă, dar 
după severul eșec de la Hamburg 
ei trebuie să țintească acum o 
„revanșă a reabilitării”. Echipa 
vest-germană este așteptată să 
sosească la București, pe ruta 
Koln-Frankfurf, marți după-a- 
miază, de unde va pleca, cu au
tocarul, ia Brașov.

defens.vei Sportu] studențesc, din 
care s° remarcă Cazan. Mândoiu 
și Tănăsescu. Verșanschi salvea
ză uluitor (min. 34), cind Hajnal 
trimisese cu capul spre gol, spre 
.transversală”.

Repriza a doua este începută 
în același tempou de localnici, 
Naghi înscrie în min. 55, dar din 
ofsaid, și arbitrul anulează go
lul. Trei minute mai tîrziu, tri
bunele șînt in delir : Onuțan,
fundașul și atacantul cel mai pe
riculos al lui A.S.A., execută, din 
lateral, o lovitură liberă și HAJ
NAL, înălțat peste tot buchetul 
de jucători, înscrie spectaculos eu 
capul. Bucureștenii. care fot tim
pul s-au apărat, resimt șocul go
lului, trec de multe ori prin mo
mente critice și, in min. 67. Both 
II îl deschide pe MUREȘAN, iar 
acesta, aflat în poziție de ofsaid, 
nesemnalizată de tușierul I. Bo- 
roș, înscrie. Fără îndoială că 
A.S.A. merită cu prisosință a- 
ceastă victorie, pentru care a 
muncit extrem de mult. în ge
neral, jocul . a fs.st disputat in
tr-un spirit de fair-play, deși 
s-au acordat patru cartonașe gal
bene lui Giigore și Țolea, care 
s-au „controlat reciproc”, precum 
și lui Mureșan și Naghi pentru 
proteste.

Stelian TRANDAFIRESCU

DIVIZIA
SERIA I

METALUL PLOPENi - PROGRESUL 
BRAILA 3-1 (0-0). Autorii goiunlor .
Aiexe (min. 57. 59), Rădulescu (min. 38). 
res.*>ectiv Rontea (min. 86). (P. Pâunescu. 
coresp.).

C.F.R. PAȘCANI - CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 1—3 (0—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Bunca (min. 52. din 11 m). (C. 
Enea, coresp.).

OȚELUL GALAȚI - S. C. BACĂU 1-3 
(0-0). Au marcat : Adam (min. 49), res
pectiv Bâiuțâ (min. 56), llie (min. 65), 
Volmer (min. 32, din 11 m). (Gh. Ar- 
sen*e, coresp.).

UNIREA FOCȘANI - CELULOZA CĂ
LĂRAȘI 2—1 ((^-1). Au înscris : Bo'.a (min. 
71. 89), respectiv Enache (min. 44). (V. 
Mano!iu, coresp.).

S. G TULCEA - RELONUL SĂ VIN EȘTI 
2—3 (0—0). Autorii golurilor ; tones cu 
(min. 52) și Sioicescu (min. 61). (P. 
Comșa, coresp.).

CHIMIA BRAJLA - GLORiA BUZ-4U
1- 0 (0—0). Unicul gol a fost reolizut de 
Bulancea (mia. 51). (N. Costin, coresp. 
județean).

ȘTIINȚA BACĂU - FORESTA FĂLT1C04I
2- 0 (0—0. Au marcat : Deheleanu (min. 
62, din 11 m) și Panaite (min. 99). (1. 
lancu, coresp. județean)..

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - PETROLUL 
PLOIEȘTI 0-0.

G S. M. SUCEAVA - C.S.U. GALAȚI 
2—1 (1—0). Au înscris : losep (min. £),
Franc iuc (min. 75), respectiv Marinescu 
(min. 51). (Gh. Halițchi, coresp.).

1. PROGRESUL BRAILA 12 7 2 3 24-16 16
2. Metalul Ptopeni 12 6 4 2 19—13 16
3. S. G Bacău 12 6 2 4 26-21 ’.4
4. Gloria Buzău 12 6 1 5 21-15 13
5. Petrolul Ploiești 12 6 1 5 19-13 13
6. C.S.U. Galați 12 6 1 5 19-13 13
7. Ceahlăul P. Neamț 12 5 3 4 12-13 13
8. S. C. Tulcea 12 5 2 5 17-12 12
9. Celuloza Călărași 12 6 0 6 16-14 12

10. Știința Bacău 12 6 0 6 12-11 12
11-12. Chimia Brăila 12 4 4 4 10-12 i2
11-12. Unirea Focșani 12 4 4 4 18-20 12
13. Constructorul Galați 12 4 3 5 19-17 11
14. C.F.R. Pa*cani 12 5 1 6 13-16 11
15. C.S.M. Suceava 12 4 3 5 14-21 11
16. Foresta Fălticeni 12 5 0 7 15-24 19
17. Oțelul Galați 12 3 2 7 11-19 8

18 . Relonul Săvînești 12 3 1 8 8-23 7

ETAPA VI|TOARE (10 noiembrie) : 
Ceahlăul P. Neamț - Chimia Brăila, Ce
luloza Călărași — Știința Bacău, C.S.M. 
Suceava - Relonul Săvînești, C.S.U. 
Galați — Oțelul Galați, Progresul Bră
ila - S. C. Tuîcea, Ș. C. Bacău — Meta
lul Plopeni, Constructorul Galați — Pe
trolul Ploiești, Gloria Buzău - Unirea 
Focșani, Foresta Fălticeni — C.F.R. Paș
cani.

VICTORIE MUNCITĂ
GALAȚI, 3 (prin telefon)

Elevii lui Coidum au reușit în final 
cea de-a doua victorie din campio
nat, dar cu cîte emoții și. mai ales, 
cu cîte eforturi ! Golul marcat de 
LUPL’LzESCU, în min. 27. dintr-o 
pasă dată de Dumitriu HI, golul a- 
cela pornit de Ia 16 m dintr-un șut 
cu stîngul care l-a surprins mascat 
pe Jivan, părea să fi deschis dru
mul spre liniștea suporterilor gălă- 
țeni. nentru că echipa mergea bine.

Stadion Dunărea ; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 15.000. A marcat LUPULESCU 
(min. 27). Raport de comete: 7-6. 
Raportul șuturilor ta poartă : 18-6
(pe spațiul porții : 9—1). Raportul
faulturilor comise : 11—7.

F. C. GALAȚI : Gheorghiu 7
Nan 7, Stoicescu 6, D. Coe 6, Nfcu 
6 - Manea 7 (min. 65 Bezmon 6), 
Dumitriu III 7 — Moncîu 6. Lupulescu 
7, Burcea 7, I. Ionica 6.

„POLI* TIMIȘOARA ; Jivan 9 - 
Mioc 6, PâJtinîșan 7 (min. 68 Giu- 
chici 6), Arnâutu 8. Popa 8 — Bojin 
7, Mehedințu 6, Loța 6 — Daș^a 5, 
Voinea 6 (min. 46 Surdan 7), Petres
cu 7.

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; io cen
tru - Z. Szecsey (Tg. Mureș) ; Io li
nie : V. lacob (Oradea) — bine și 
N. Barna (TîrnSveni) — cu greșeli :n 
aprecierea ofsaidului.

Cartonașe galbene : Dașcu. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3-4 (î—2).

F. C. GALATI 1(1)
POLI Timișoara 0(0)

Numai că partida avea să devină, 
mai grea decît părea și aceasta, pa
radoxal. tocmai datorită gazdelor. 
Pentru că I. Ionică, deși s-a aflat 
de mai multe ori în situații exce
lente (min. 19. 55. 60 și 81). a ratat 
cît pentru un sezon I Nu e mai pu
țin adevărat. însă, că același ju
cător avea să fie faultat (min. 38) 
cu un pas în interiorul careului, 
dar arbitrul, departe de fază, urma 
să „transforme** penalty-ul într-o 
lovitură de la 16 m, rămasă fără 
efect pe tabela de marcaj.

Jocul avea să devină dificil pen-^ 
tru gazde și datorită revenirii ma
nifestate de timișoreni după pauză. 
Echipa de pe Bega poate a- 
cuza șocul moral al unui gol ne
validat în min. 34 : atunci. Petres
cu scăpase de apărarea gălăt' nă, 
trimisese oblic balonul, spre gol, 
numai că Dașcu, dorind să înscrie 
el, a atins mingea, nesesizfad că 
se afla în poziție de ofsaid. Stu
denții mai pot acuza și duritățile^ 
nesancționate de arbitrul Szecsey, 
dar nu au nici o scuză pentru ine
ficacitatea lor. chiar dacă spre final, 
s-au aflat — în min. 82 (Surdan),. 
min. 83 (Dașcu) și min. 84 (Lața) 
— foarte aproape de eg ala re.

Mircea M. IONESCU

B (ETAPA A XH-a)
SERIA A Ha

DINAMO SLATINA - FLACĂRA MORENi 
6-3 (4-0). Au morcot : Ivea (min. 12. 45), 
Pană (min. 19, 35,), Pițurcâ (min. ®), 
Dumitru (min. 49). (G Dîraescu, coresp.).

Ș. N OLTENIȚA - TRACTORUL BRAȘOV 
0-0.

METALUL MIJA - METALUL DROBETA 
TR. SEVERIN 2-1 (1-8). Autorii goluri
lor : Gr ecu (min. 41, din 11 m), Straț 
(min. 75). respectiv Boianght (tntn. 90). 
(C Cosma, coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI - METALUL BUCU
REȘTI 2-1 (1-0). Au înscris : lordache
(min. 32), Costache (min. 70), respec
tiv Jancu (min. 88). (P. Perna).

OLTUL SF. GHEORGHE - METROM 
BRAȘOV 0-0.

C.S.U. BRAȘOV - AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 0-0

GAZ METAN MBMAȘ - AUTOMATICA 
ALEXANDRIA 1-2 (0-1). Ao mo.xxrt :
F ntinoia (min. 57, din 11 m), respectiv 
Socol (min. 36), Botoș (mm. 65, autogol). 
(Z. Rișnoveane, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAiOVA - G S. 
TIRGOV1ȘTE 2-3 (0-0). Automi gofarikx: 
Căl.n ( min. 48). VHcelearm (mm. 75), res
pectiv Sora (min. 58, 41. 64). (T. Cost ia» 
coresp).

PROGRESUL BUCUREȘTI - 
BUCUREȘTI 0-0.

RA/TD

1. RAPID 12 M 2 • n- s 22
2. Dina.no Slatina 12 8 2 2 26- 7 14
3. Metalul București 12 7 3 2 16- 7 17
4. Progresul Buc. 12 S 5 2 10 -6 15
5. G S. Tîrgoviște 12 • 24 19-14 14
6. Metrom Brașov 12 4 4 4 14-10
7. Voința București 12 5 2 5 15-15 12
8. Electroputere Gr. 12 5 1 t IZ—12 11
9 S. N. Oltenița 12 4 3 5 9-13 11

10. Metalul Mija 12 4 3 5 11—16 11
11. Flacăra Moreni 12 3 5 4 9-14 11
12. Automatica AJex- 12 3 4 5 9-13 18
13. Gaz metan Mediaș 12 5 8 7 13-19 10
14. Autobuzul Buc. 12 2 5 5 12-14 9
15. C.S.U. Brașov 12 3 3 6 12-15 9
16. Oltul Sf. Gheorghe 12 3 3 6 12—»6 S
17. Met. Dr. Tr. Sev. 12 2 4 6 8-20 B
18. Tractorul Bv. 12 2 3 7 14—24 7

ETAPA VIITOARE (10 noiembrie) : Pro
gresul București — Efectroputere Craiova. 
Metrom Brașov — Metalul București, Auto
buzul București — Dinamo Slatina, Me
talul Drobeta Tr. Severin — S. N. Olte
nița, Rapid București — Automatica Ale
xandria, Tractorul Brașov — C.S.U. Bra
șov, Oltul Sf. Gheorghe — Voința Bucu
rești, C. S. Tîrgoviște — Metalul Mija, 
Flacăra Moreni - Gaz metan Mediaș.

SERIA A lila
r. C. BIHOR - MINERUL BAIA SPRIE 

t—0 (1—6). Unicul gol a fost realizat ăe 
Kun (min. 38). (I. Ghijo, coresp. Ju«. 
dețean).

INO. SIRME1 C. TURZII - ȘOIMII SIBIU
1- « (1-0). Autorul golului : Grozea (min. 
25). (St. Giurgiu, coresp).

MINERUL BAIA MARE - C.F.R. TIMI
ȘOARA 6-1 (2—1). Au marcat : Condruc 
(min. 18, 48, 53). Moldovan (min. 26),. 
Coman (min. 63), Doboș (min. 82), res
pectiv Cotec (min. 41). (V. Sâsăranu,
coresp.),

MINERUL MOLDOVA NOUĂ - META
LURGISTUL CUGIR 1-1 (0-1). Au înscriși 
Stoia (min. 77) pentru Minerul, Sava 
(min. 28) pentru Metalurgistul. (P. Su- 
mandan, coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA - VICTORIA 
CĂREI 7—0 (5—0). Au marcat : Ologi»
(min. 5, 38), Sălăjan (mir. 8), Demen» 
cioc (min. 21), Ureche (min. 23), Vlad 
(min. 50, din 11 m) și Șchiopu (min. 7C). 
(L Vlad, coresp.).

MUREȘUL DEVA - METALUL AIUD
2- 0 (2—0). Golurile au fost realizate de 
Suoghi (min. 3 și 30). (I. Simion, coresp.).

RAPID ARAD - VULTURII TEXTILA LU
GOJ 5—0 (2—0). Autorii golurilor : Debar 
(min. 5), Gal (min. 19), Gyenge (min. 
57). Cuta ( min. 75) și Boruga (min. 82). 
(Șt lacob, coresp.).

U. M. TIMIȘOARA - VICTORIA CĂLAN
3- 1 (2-1). Au înscris : Mihalcic (min. 17), 
Beianov (min, 28, 61), respectiv Radio 
(min. 43). (I. Stan, coresp.).

MINERUL ANINA - ARIEȘUL TURDA
Unicui gol a fost realizat de

ETAPA VIITOARE (10 noiembrie) : 
C.F.R. Timișoara — Minerul Baia Sprie, 
Vulturii Textila Lugoj — Ind. sirmei C. 
Turzii, Metalurgistul Cugir - Corvinul 
Hunedoara, Minerul Anina — U. M. Ti-, 
mișoara, Minerul Baia Mare — Mureșul 
Deva, Metalul Aiud - Minerul Moldova’ 
Nouă, Arîeșul Turda - F. C. Bihor .^Șoi
mii Sibiu - Rapid Arad, Victoria Că’an 
— Victoria Cărei.

Mocai (min. 47). (P. Lungu, coresp.).

1. MINERUL B.M. 12 « 5 1 24- 6 17
2- F. C. Bihor 12 8 1 3 20-10 17
X Șoimii Sibiu 12 7 1 4 21-11 15
4. Rapid Aîad 12 7 1 4 22-14 15
5. Corvinul Huned. 12 7 0 5 23-11 14
4. Mureșul Deva 12 6 2 4 15-12 14
7. ind. sir. C. Turzii 12 6 2 4 16-15 14
4. C.F.R. Timișoara 12 7 0 * 14-21 14
9. U.M. Timișoara 12 5 2 5 21-16 12

10. Metalur. Cugir 12 5 2 5 12-11 12
11. Victoria Caret 12 5 1 6 13-19 11
12. Min. B. Sprie 12 4 2 6 13-14 10
13. Arieșul Turda 12 5 0 7 12-16 10
14. Vulturii T. Lugoj 12 4 2 6 12-17 10
15. Min. Mol. Nouă 12 3 3 6 6-11 9
16. Victoria Câlan 12 4 1 7 6-23 9
17. Minerul Anina 12 3 2 7 10-21 8
18. Metalul Aiud 12 2 1 9 8-25 5

Dina.no


Ml
AL TREILEA TURNEU ClȘTIGAT CONSECUTIV

N AST ASE ÎL ÎNVINGE DIN NOU PE BORG
TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH

ALTE ȘTIRI
DUPĂ recentele succese obți

nute în turneele de Ia Madrid și 
Barcelona, llie Năstase și-a ad
judecat o nouă victorie de pres
tigiu. cîștigînd turneul de la Hil
ton Head (World invitational 
tennis classic), organizat de Te
leviziunea americană, la care au 
participat unii dintre cei mai buni 
jucători din lume. în finală, llie 
Năstase l-a învins cu 7—6. 6—3 pe 
suedezul Bjorn Bor». la capătul 
unei partide de un excelent ni
vel tehnic. în care Năstase s-a 
impus pr’ntr-un ioc foarte regu
lat și precis și o condiție fizică 
ce atestă ascensiunea sa de formă 
în acest sfîrșit de sezon. „Năstase 
a fost remarcabil, iar voleurile 
sale de-a dreptul ireparabile" no
tează corespondentul sportiv al 
agenției United Press international 
Proba de dublu-mixt a revenit Pe
rechii americane Billie Joan King. 
Stan Smith, care a întrecut în 
finală cu 3—6. 7—5 6—3 cuplul
australian Evonne Goolagong, Rod 
Laver.

Competiția nu a contat pentru 
Marele Premiu F.I.L.T.

• PARIS Finala turneului in
ternațional de tenis (în cadrul 
Marelui Premiu F.I.L.T.. cat. B.. 
locul I : 40 p) se va disputa între 
jucătorii americani Fddy Dibbs și 
Brian Gottfried. în semifinale. 
Dibbs l-a învins cu 1—6. 6—3.
.6—2, 5—7, 6—2, pe chilianul Jaime 
Fillol. iar Gottfried a reușit o

S-A ÎNCHEIAT IHTMIMI 
(OHITEIIILIII OIRECTOn Al E. I B 1.

Timp de două zile, la București 
și Sinaia, s-a ținut reuniunea Co
mitetului director al Federației 
internaționale de bob (F.I.B.T.). 
Lucrările Comitetului director s-au 
desfășurat sub conducerea pre
ședintelui federației, dr. Amilcar» 
Rotta (Italia).

Cea mai importantă problemă 
la ordinea zilei a fost definitiva
rea programului internațional al 
sezonului. S-a hotărît. cu decizii 
unanime disputarea campionate
lor mondiale, în februarie 1975. 
la Cervinia si a campionatelor 
europene do tineret la Cortina 
d’Ampezzo. în schimb, pentru a- 
nul 1975, au fost anulat» campio
natele europene de seniori (ce 
urmau să se dispute la St. Moritz), 
din pricina măsurilor de austeri

ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

indica 42—40 pentru studenții si 
jocul bun al ambelor echipe pro
nostica un final atractiv. Dar, în 
mod surprinzător, feroviarii au 
cedat In apărare, fapt care a fa
cilitat baschetbaliștîlor de Ia IEFS 
să spr’nteze deseori pe contraatac 
și să cucerească o victorie netă. 
Cele mai multe puncte : Praho
vean)) 20, Chircă 18 pentru IEFS. 
respectiv Baciu 14.

• POLITEHNICA RÎ'CI RFSTI 
— MEDICINA TG. MURFS 63—64 
(40—2<1) o DINAMO — C.S.U. GA
LATI 97—50 (59—25) • UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA — T.E.F.S. 
70—61 (38—30) • DINAMO —
I C.E.D. 85—67 (40—35) • STEAUA 
,.U» CLUJ-NAPOCA 80—60 (38 — 
30) • POLITEHNICA IAȘI — 
C.S.U. GALATI 69—58 (29—27) • 
R'PID — MEDICINA TG. MU- 
RFS 72—54 (41—26) • FA RUT, — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 65 — 
60 (34—28),

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. I)

namo utilizează numai două linii 
si joacă, aproape, la disperare. 
Roadele acestor eforturi se văd ra
pid ’ 3—3 (min. 45, Tureanu). în 
acest moment încep și brutalități
le. Apoi, dinamoviștii obțin con
ducerea : 4—3 (min. 51. FI. Zgincă), 
cînd Steaua era în inferioritate nu
merică. Este rîndut lor. însă, să 
creadă în victorie, care sîmbătă a 
cochetat cu cele două formații oi
nă în ulitmele secundo, și... 4—4 
(min. 57. Gheorghiu), Steaua fiind 
în superioritate numerică. Cu 74 de 
secunde înainte de final, steliștii 
îsi văd răsplătite insistentele ac
țiuni ofensive, printr-un frumos 
gol (5—4), realizat de Gheorghiu. 
Foarte bun arbitrajul lui Gh. Mu- 
reran si FI. Gtibernu.

în deschidere. A.S.E. București, 
hotărîndu-se în sfîrșit să joace dis
ciplinat tactic și ceva mai atent

DIN TENIS
surprinzătoare victorie, cu 9—7, 
6—4. 6—1, în fata compatriotului 
său Arthur Ashe. în sferturi de 
finală : Dibbs—Vilas 6—2, 5—7,
8—6 Fillol—Solomon 6—2. 7—5, 
Ashe—Koch 6—4. 2—6. 6—2.
• LA VIENA (Marele Premiu 

F.I.L.T., cat. C. locul 1 :20 p.) în 
sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați. Tom Gorman l-a 
Învins cu 7—3. 1—6. 6—2 pe vest- 
germanul KnrI Mciler. iar An
drew Pattison a cîștigat cu 6—0, 
6—3 partida cu Hans Kary.

• Clasamentul Marelui Premiu
F.I.L.T. :1. Vilas 653 p. 2. Borg 
567 n. 3. Connors 553 o. 4. Oran- 
tes 528 n. 5. NĂSTASE 470 p. 6. 
Smith 416 o. 7. Ramirez 388 o. 8. 
Solomon 355 o. 9. Tanner 345 p. 
10. Newcombe 344 p. In cursul 
acestei săptămîni se desfășoară 
următoarele turnee contînd pentru 
Marele Premiu F.I.L.T. : Stock
holm (cat AA. 80p. locul I. 60— 
H. 40—III st IV) =i Hong Kong 
(cat B 40—I. 30—11. 20—III
și IV).'

© ECHIPA de tenis a Indiei 
a anuntat în mod oficial că re
fuză să întîlnească formația Re
publicii Sud-Africane în finala 
..Cupei Davis" — ediția 1973—1974. 
Președintele federației indiene de 
specialitate. Rai Khanna, a de
clarat. în cadrul unei conferințe 
de presă, că sportivii înd’eni nu 
pot înfî’ni în finala unei com
petiții atît de importante jucătorii 

tate care afectează diverse țări 
de ne continent.

Au mai fost evocate problemele 
Privind întrecerea olimpică de 
bob din 1976, cunoscut fiind fap
tul că pirtia de la Tgts va găzdui 
concomitent si probele de săniuțe, 
ceea ce implică dificile măsuri de 
reglementare a construcției.

Membrii Comitetului director al 
F.I.B.T. au profitat de prezenta 
lor la Sinaia pentru a studia pro
iectul noii piste, a aprecia lucră
rile de încenut si a aviza. La 
vizitarea pîrtiei de la Sinaia au 
participat și două delegații străi
ne. conduse de Rob Storey, pre
ședintele federației canadiene, si 
de Tokuji Iwata, președintele fe
derației japoneze.

FEMININ
• I.F.F.S. — CRIȘUL ORADEA 

69—68 (36—36). Derby-ul etapei
(ambele echipe erau neînvinse 
după trei runde) a fost de un hun 
nivel tehnic, cele două formații a- 
vînd merite egale în realizarea 
unui joc care a plăcut, mai ales 
prin spectaculoasele răsturnări de 
scor. După un început echilibrat, 
orădencele reușesc să acumuleze 
în min. 15 un avans de sânte 
puncte (27—20). dar Imediat ini
țiativa a trecut de partea studen
telor, care izbutesc 30—27 (min. 
17) și 53—40 (min. 25». în conti
nuare. asistăm la o puternică re
venire a echipei Crișul care. în 
10 minute, a remontat b.andlcapdî. 
conducînd în min 35 cu 62—59. 
avantaj pe care îl va menține 
pînă în ultimul minut de ioc. cînd 
Balai (a transformat două arun
cări libere) si Mihnlic (aruncare 
precisă de la semidistanță) izbu
tesc să răstoarne rezultatul în fa-

DE HOCHEI
în apărare, a obfinut o victorie 
meritată in fata Agronomiei Cluj 
cu scorul de 3—1 (0—0. 1—1, 2—0), 
prin punctele marcate de Chițu, 
Rociu și Tăbăcaru, respectiv Bar
bat.

MIERCUREA CIUC, 3 (prin te
lefon). în derbyul „mic“ al cam
pionatului de hochei. Sport Club 
Miercurea Ciuc și Dunărea Galați 
au susținut o dublă confruntare 
pe patinoarul din localitate. în 
primul joc au cîștigat oaspeții, 
care și-au asigurat în primele 
două reprize un avantaj catego
ric. Dunărea — Sport Club 5—3 
(1—0. 4—0, 0—3). în meciul de 
duminică, foarte echilibrat, gaz
dele au reușit să obțină revanșa, 
cu toate că gălățenii au condus 
pînă spre sfîrsitul partidei. Sport 
Club — Dunărea 3—2 (0—1, 1—1, 
2—0).

H. MOLDOVAN

unei țări in care continuă să se 
practice discriminarea rasială in 
sport
• La BILBAO. în finala pro

bei de simplu masculin, din cam
pionatul Spaniei, Manuel Orantes 
l-a învins cu 6—0. 6—1. 6—2 pe 
Antonio Munoz.

• La PI.SEN. in cadrul compe
tiției europene de tenis pe. teren 
acoperit, echipa Cehoslovaciei a în
vins cu «corul de 4—1 formația 
Angliei. Ultimele rezultate • Hre- 
bec—Farre! 3—6. 6—2. 8—6 : Ko- 
des—Llovd 6—1. 6—0 : Farrel. 
Lloyd—SI zii, Smid 6—3. 3—6. 
6—1

© CARDIFF : Mark Cox l-a 
învins in finală cu 6—4. 1—6 6—9 
pe Zeliko Franulovici.

CONGRESUL BALCANIC
Zilele trecute s-a organizat la Sofia 

cel de al n-lea Congres Balcanic de 
medicină sportivă, la care au parti
cipat delegații din Bulgaria. Grecia. 
România. Turcia si Iugoslavia. Cu 
prilejul Congresului, a fost sărbătorit 
jubileul de 20 de ani al Societății de 
medicină sportivă din Bulgaria.

Pe ord’nea de zi a Congresului au 
stat rapoarte: ebrapoarte si comuni
cări eu nrivi-e la două feme : «.As
pectele fiziologie și biochimice ale 
antrenamentului de mare in*cn«ttatea 
si ..Aspectele medico-biologice ale 
antrenamentului de mare intensitate". 
De asemenea, au. fost purtate discuții 
la ..mese rotunde" asvora următoa
relor probleme : aspecte medicale ale 
sportului la copii și Juniori ; refa-

voarea echipei T.E.F.S. Cele mai 
multe puncte : Balai 19, Capotă 
16 pentru T.E.F.S., respe'-riv V-rga 
22, Chvatal 14. Au arbitrat bine 
S. Filoti și M. Dimancea.

• VOINȚA — INSTITUTE! 
PEDAGOGIC TG. Ml RFS 63—47 
(31—20). Partidă domira’â de hum- 
reșter.ce, care au avut în perma
nență inițiativa. Ce!» mai multe 
puncte : Andreescu si Simionesc’t. 
c’te 18. Pentru Voința, resneetiv 
Molnar 2’. An arbitrat bire D 
Oprea si D. Dfrjan.

• CONSTRUCTORUL — _U"
CLUJ-NAPOCA 64—87 (32—38).
După dușul rece primit pe teren 
propriu — In meci restantă, vi
neri. la Clui-Nanoca : Universita
tea — Universitatea Iași 45—46 
(25—26' — studentele au venit In 
Capitală dornice să aibă o corn-, 
portare cît mai bună. în această 
partidă, ele au reușit un ioc foar
te bun și. avînd în Anca o »xre- 
lentă conducătoare si realizatoare, 
iar în Prâzaru un pivot care a 
dominat lupta sub panouri. an 
cîșlieat la o diferență apreciabilă 
în fața unei echipe rare a greșit 
mult atît în atac, cit si în anâra- 
re. C»l» mai multe puncte t Gugu 
19. Popescu 16 pentru Construc
torul. respeetiv Anca 36. Prăzaru 
22. Au arbitrat bine G. Berekmeri 
și M. Neeulescu (P. Iv.).

• C.S.U. GALATI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 63—70 (24—27). Con- 
firmînd startul bun. hucuresten- 
cele au obținut o victorie meri
tată. Cele mai multe puncte i 
Bolovan 21. Soătărescu 16. pentru 
C.S.U.. respectiv Căprița 19. Au 
arbitrat bine Fr. Took si S. Pa
liei. (T. SIRIOPOL. coresp. jude
țean).

• UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA IAȘI 
82—50 (48—21). în min. 15, scorul 
era 31—10 pentru eazde. care au 
dominat pînă la sfîrsit. Cele mai 
multe puncte • Goian 22. Salcu 18. 
Czmor 16 pentru timișorence. res
pectiv Haraga 18. Au arbitrat bine 
R. Schmidt și L. Ktiglici. (P. AR
CAN, coresp. județean).

• RAPID — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI — amînat.

• Cea de-a treia ediție a tur
neului de la Novi Sad s-a în
cheiat cu victoria lui Mihail Tal
— Îl1/, p, urmat de Forintos — 
11 p, Raicevici — 10 p. Mihai Șu- 
bă (România) — 91/, P, Măriei — 
9>/i p, Hernandez — 9 p. Radulov
— 81/, p, Kirov — 8 p etc. Parti
da Șubă — Ilici, din ultima run
dă, s-a încheiat cu victoria lui 
Ilici.

• în turneul feminin de la 
Halle, maestra româncă Marga
reta Juncu-Mureșan s-a situat pe 
locul trei, cu 7 p din 11 posibile. 
Victoria finală a revenit maestre! 
sovietice Asia Epstein, cu 8 p. ur
mată de Aneth Michel (R.D.G.) 
cu 7>/, p.

• Meciul de șah dintre marii 
maeștri sovietici Anatoli Karpov 
și Viktor Korcinoi a intrat în ul

MOSCOVA - 1980
0 NOUA PAGINA A OLIMPIADELOR MODERNE14

MOSCOVA (Agerpresl. — în- 
tr-o conferință de presă tinută la 
Moscova, președintele Comitetu
lui pentru cultură fizică si sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., Serghei Pavlov, a 
declarat că desemnarea crasului 
Moscova ca gazdă a Jocurilor 
Olimnice de vară din anul I960 
p-te un rezultat al liniei -orc' des
tindere int'Tnat’on.ală si co’ahn- 
rar» multilaterală cu toate țările, 
promovată de Uniunea Sovietică.

MELBOURNE (Agerpres). — Se
cretarul Comitetului olimpic aus
tralian. J. Pat»hir'» a declarat »ă 
alegerea orașului Moscova ca gazdă 
a Jocurilor Olimpice de vară dm 
anul 1980 Doate fi o contribuție 
importantă la cooperare si convie-

DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
cerea activă în sport ; aspecte pre- 
patologice în activitatea sportivă : 
probleme medico-biologice ale spor
tului feminin : traumatismele in 
snort • kinesoterapia în slujba recu
perării.

Din lucrările Congresului s-a dega
jat ideea complexității preocupărilor 
mcfhco-bhUo-'lce, in slujba înaltei pe^ 
forman’e. precum si. limitele medi
cine! sportive ca ..făuritoare a marji* 
performanțe".

TRATATIVE PENTRU 
UN NOU MECI
AL LUI CLAY

NEW YO’Ăi i (A:,e.p u>.) - Orga
nizatorul de meciuri ele box Teddy 
Brenner, promotorul arenei .Madîson 
Square Garden* cin New Y’ork. a 
declarat că. peste cîteva zile, va în
cepe tratativele pentru programarea 
întîlnirii revanșă dintre Cassius Clay, 
campionul lumii !a categoria grea, și 
Joe Frazier. Brenner intenționează si 
organizeze această întîlnlre la s mar
tie 1975. Pe de altd parte, un orga
nizator din San Diego. Art Rivkin. a 
declarat câ actualul campion mondial 
are obligații și față de Ken Norton, 
un alt învingător al Iui Clay. N rto i 
l-a învins la 21 niart:e 1973 pe Clay 
la puncte, însă acesta a cîștigat lot 
la puncte revanșa.

CAMPIONATE DE FOTBAL iN EUROPA
ITALIA : Etapa a 5-a a adus ci- 

teva rezultate surprinzătoare. Lazio, 
de pildă, a suferit prima înfringere 
in campionat și încă pe teren pro
priu. în fața lui Inter (care nu a 
arătat pînă acum o formă bună), 
iar Torino a terminat !a egalitate, 
acasă, cu ultima clasată. Ternana. 
în plus mai poate fi consemnată 
victoria lui Juventus la Genova cu 
Sampdoria, partidă în care „bătrî- 
nul“ Anasiasi a marcat două goluri. 
Iată rezultatele și autorii golurilor : 
Ascoli—Cesena 0—0. Bologna—Cagli
ari 2—0 (Landini și Savoldi), Fioren
tina—Napoli 1—1 (autogol Burgnich, 
respectiv Clerici din 11 m). Lazîo — 
Intcruazionale 1—2 (Re Cecconi, res
pectiv Oddi — autogol și Fedele), 
Milan—Lanerossi Vicenza 1—0 (Chia- 
rugi). Sampdoria—Juventus 1—3 (De 
Giorgis, respectiv Altafini 2 și A- 
nastasi). Torino—Ternana 1—1 (Gra
ziani. respectiv Garritano). Varese — 
Roma 0—0 în clasament : Lazîo, 
Napoli, Fiorentina, Juventus. Bolog
na cite 7 p. Torino, Inter și Milan 
cite 6. p. în clasamentul golgeterilor 
conduc Boninsegna (inter), ChinagliU 
(Lazio). Altafini (Juventus) și A- 
nastasi _ (Juventus) toți cu cite 4 
goluri (Cesare TRENTINI).

R. F. GERMANIA (etapa a 11-a). 
F. C. Koln. care va întilni în meci 
retur (Cupa U.E.F.A.) pe Dinamo 
București, a învins în deplasare cu 
scorul de 4—1 formația Eintracht 
Braunschweig. Rot — Weiss Essen a 
termina^ la Egalitate, 0—0. cu S. V. 
Hamburg. Alte rezultate : T. B. Bo
russia — Bayern Munchen 2—2 ; Bo
russia Monchengladba'ch — Hertha 
B.S.C. 1—1 ; Schalke 04 — S. V.
Wuppertal l—0 ; Eintracht Frank
furt — Kickers Offenbach 0—0 : 
Werden Bremen — VfB Stuttgart 
(amînat)

în clasament conduce S. V. Ham

tima sa treime, iar tfnărul Kar
pov își menține avansul de trei 
puncte, avans care îi va permite, 
probabil, să cîștige această finală 
a turneului candidaților și să de
vină șalanger al campionului mon
dial, Robert Fischer. .

Experții prezenți la Moscova 
scot în evidență măiestria hii 
Karpov, care și-a dovedit maturi
tatea atît în domeniul apărării, 
cît și în cel al atacului. Unii spe
cialiști remarcă numărul ridicat 
de remize (15 din 18 partide), pre- 
cizînd totuși că nu este un record, 
pentru că in 1927. la Buenos Air-s. 
meciul dintre Alehin și Capablan- 
ca a avut 25 de remize din 34 de 
partide, iar mai recent. în 1966 la 
Moscova, Petrosian și Spasski au 
remizat 17 partide din 22.

Astăzi se joacă partida a 19-a. 
Scorul este în prezent 10,5—7,5 
puncte în favoarea lui Karpov.

țuire pașnică între popoare. .«Lăr
girea sferei de cuprindere a miș
cării olimpice este salutară, iar 
decizia CIO, luată la Vicna. des
chide o nouă pagină a olimpia
delor moderne** — a încheiat J. 
Patching < .

Q TELEX •
Cu prilejui campionatelor unionale 
de tir desfășurate la Tașkent, Vik
tor Evtușenko a realizat în proba 
de armă liberă calibru redus — po
ziția culcat — rezultatul de 600 
puncte din 600 posibile, performanța 
superioară cu un punct recordului 
mondial oficial.
Expediția olandeză a renunțat la 
tentativa de escaladare a piscului 
Makalu (7 640 ni) din Munții Hima
laia. ca urmare a unui accident. îh 
cursul căruia și-a pierdut viața al
pinistul Ewout Reyneirsc. în virstă 
de 32 de ani. profesor de fizică din 
Amsterdam.

Selecționata feminină de baschet a 
orașului Moscova a obținut b nouă 
victorie în turneul, de Ia Pra.ga : 
00—64 (42—32) cu fdrmâția orașului
Sofia. Reprezentativa orașului Pragâ 
a d.'sous cu 74—34 (37—23) de Bra
tislava.
Concursul de cros desfășurat la Al
ger. a fost cîștigat de atletul bulgar 
Kofmaciov. cronometrăt ne distanța 
de 7 km cu timpul de 16:24.0.
în turneul masculin de handbal de 
la Paris, reprezentativa Franței a 
terminat U egalitate. S—0. cu selec
ționata Bavariei. după care a învins 
cu 16—12 echipa Austriei.
în vederea meciului pe care echipa 
italiei il va susține la Amsterdam 
cu formația Olandei în campionatul 
european de fotbal, antrenorul Ful- 
vio Bernardini a selecționat 14 ju
cători. Din lotul care a participat la 
ultima ediție a campionatului mon
dial au mai rămas doar Zoff. Ge»’- 
sio, Boninsegna. Wilson. Spinos! >T 
Cecconi După cum se vede, s-a re
nunțat îa Mazzola. Rivera și Riva.
Miercuri, la Magdeburg. în meci re
tur pentru „Cupa campionilor euro
peni* Ia fotbal, echipa locală F. C. 
Magdeburg va întîîni formația vest- 
germană Bayern Mtinchen. dețină
toarea trofeului. în primul joc, Ba
yern a cîștigat cu 3—2. în meciul 
retur, echipa F. C. Magdeburg va fi 
lipsită de Pommerenke (accidentat) 
și. probabil, de Tyll.

burg cu 16 p.. urmată de Kickers 
Offenbach — 15 p. și Eintracht
Frankfurt — 14 p.

/
UNGARIA (etapa a 12-a). în cla

sament conduce Ujpesti Dozsa cu 
22 p.. urmată de Honved — 19 p., 
Fcrencvâros — 15 p.. Videoton — 
14 p. etc. Rezultate m.ai importante : 
Tatabânya — Ferencvăros 1—1 : Hon
ved — Csepel 1—1 ; M.T.K. — Pecs 
1—1 : Vid6oton — Vasas 3—3 ; Te 
Zalaegerszeg — Ujpesti Dozsa 0—2.

ANGLIA (etapa a 16-a). Arsenal — 
Wolverhampton 0—o ; Birmingham — 
Chelsea 2—0 ; Everton — Manches
ter City 2—0 ; Ipswich — IJverpool
1— 0 ; Leeds — Derby o—1 ; Leices
ter — Burnley 1—0 ; Newcastle — 
Luton Town 1—0 : Queen’s Park — 
Coventry 2—0 ; Sheffield United — 
Carlisle 2—1 ; Stoke — Tottenham
2— 2 ; West Ham — United Middles
borough 3—0.

în clasament conduce F. C. I.iver- 
pool. cu 21 p.. urmată de Ipswich — 
20 p, și Everton — 20 p etc.

SPANIA (etapa a 7-a). Atletico 
Madrid și C. F. Barcelona au termi
nat Ia egalitate : 3—3, iar Espanol a 
întrecut cu 2—1 pe Saragosa.

ALBANIA (etapa a 7—â). în cla
sament conduce Partizan Tirana cu 
12 p.. urmată de Dynamo și Vllaz- 
nia — cu cite 10 p. în etapa a 7-a, 
Partizan Tirana a terminat la ega
litate, 1—1. cu echipa Vllaznia.

A Selecționata orașului Șanhai a 
susținut trei jocuri în Togo. Fotba
liștii chinezi au cîștigat primul nieci 
(3—2 cu selecționata de nord a Togo) 
și le-iau pierdut pe următoarele două 
(0—2 și 1—6 cu reprezentativa țării- 
gazdă)
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