
ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII POLITICO ORGANIZATORICE DE PREGĂTIRE
A CONGRESULUI AL XI-LEA AL P. C. R.

CONFERINȚE 
ALE ORGANIZAȚIILOR 

DE PARTIDJUDEȚENE
Pe măsura apropierii Congresu

lui al XI-lea al Partidului Comu
nist Român, în viața țării se face 
tot mai puternic simțită atmo
sfera de efervescență creatoare, 
de intensă activitate politică ți 
ideologică.

_ în paralel cu ampla și însufle
țită angajare a oamenilor muncii 
Pe frontul întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea și depășirea 
Elanului pe anul in curs, ca pre
misă pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen, continuă 
în întreaga țară — cu cel mai 
viu interes — dezbaterea docu
mentelor de excepțională însem
nătate ale Congresului : proiectul 
de Program al Partidului Comu
nist Român, proiectul de Direc
tive și Tezele C.C. al P.C.R.

In această ambianță, au avut 
loc în cursul zilei de sîmbătă con
ferințele de dare de seamă și a- 
legeri ale organizațiilor Județene 
de partid Arad, Brăila, Constanța, 
Covasna, Dolj, Iași, Ilfov, Mureș, 
Neamț, Satu-Mare, Sibiu și Vîlcea 
Ia care au luat parte și tovarăși 
din conducerea partidului.

Pe baza indicațiilor date de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
cuprinse în cuvîntările rostite cu 
prilejul recentelor sale vizite în 
diferite județe ale țării, conferin
țele au avut un pronunțat carac
ter de lucru, analizind cu exi
gență, în spirit critic și autocritic, 
întreaga activitate a organizațiilor 
de partid desfășurată pentru apli
carea în viață a hotăririlor Con
gresului al X-lea și Conferinței 
Naționale, a altor botărîri ale con
ducerii pai titlului ți a propriilor 
hotărîri, stabilind măsuri menite 
șă asigure înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen, intensificarea 
activității politico-educative și 
perfecționarea stilului muncii de 
partid.

In cadrul dezbaterilor, caracte
rizate de o înaltă responsabilitate 
partinică, a fost exprimată deplina 
adeziune a tuturor comuniștilor, a 
întregii noastre națiuni fată de 
proiectele de Program și Direc
tive, față de Tezele C.C. al P.C.R., 
precum și angajamentul unanim de

a da viată prevederilor ateslor 
documente istorice.

Atribuindu-li-se, pe drept cu- 
vînt, o mare însemnătate în per
fectionarea întregii activități po- 
litico-organizatorice și întărirea 
rolului politic conducător al or
ganizațiilor de partid, conferințele 
Județene au ales organele condu
cătoare ale organizațiilor respec
tive, delegații pentru Congres, de- 
semnînd totodată candidați* pen
tru Comitetul Central al Parti
dului.

Cu o însuflețită unanimitate, 
dînd glas voinței tuturor comu
niștilor, conferințele au hotărit 
realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în înalta funcție de 
secretar general al partidului. 
Această fierbinte dorință gene
rală reflectă profunda stimă și 
dragoste cu care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU este 
înconjurat de întreaga noastră 
națiune, exprimă deosebita apre
ciere pentru calitățile strălucite 
manifestate in îndeplinirea func
ției de cea mai înaltă răspundere 
în partid, recunoașterea imense
lor sale merite în fundamentarea 
și aplicarea consecventă a politi
cii interne și externe a partidu
lui. Opțiunea fermă și conștientă 
a comuniștilor, a tuturor cetățe
nilor țării pornește din convinge
rea că realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU in funcția 
de secretar general al partidului 
va constitui o garanție a conti
nuității rodnicei activități din ul
timul deceniu, a îndeplinirii 
programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism.

In încheierea lucrărilor, confe
rințele au adresat telegrame Co
mitetului Central al P.CJR., to
varășului NICOLAE CEACȘESCC. 
în care se exprimă voința fermă 
a comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii de a transpune în via
ță mărețul program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, pe care 
îl va adopta Congresul al XI-lea 
al partid ului.

ETAPA A 12-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL

LA NUMAI DOUĂ PUNCTE DE LIDER
• Dinamo a su
ferit a doua infrin- 
gere • Sportul 
studențesc 
gătoare in finalul 
partidei cu

Surpriza zilei, 
Craiova • 

etapă săracă 
goluri: doar 18

Steaua
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Mircea Sandu (nr. 
9) va trimite min
gea in pid’o, in- 
scriind golul victo
riei echipei sale in 
meciul cu Steaua, 

in min. 85
Foto : 

Dragos NEAGU

9 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) 
— 1 dm 11 m, Martian (A. S. A. Tg. 
Mureș) — 1 din 11 m ;

8 GOLURI : lordânescu (Steaua) — 
1 din 11 m ;

7 GOLURI : DĂnlli (Politehnica 
lași) î

5 GOLURI : Zamfir (Dinamo), Roz- 
nai, Mulțescu — 1 din 11 m (Jiul), 
Hajual (A. S. A. Tg. Mureș).

REZULTATE TEHNICE

ÎN TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI A DE LUPTE LIBERE

STEAUA - CAMPIOANA REPUBLICANA
PENTRU A 14-A OARA CONSECUTIV!

OUMPtA SATU MARE 
A-SJL TO. MUREȘ 
UN|V. CRAIOVA
MUL
STEAUA
..U- CLUJ-NAPOCA 
F. C. CONSTANTA 
POLITEHNICA TIMIȘOARA

Simbotâ
F. C ARGEȘ

- DINAMO
- CHIMIA RM. VÎLCEA
- C.F.R. CLUJ-NAPOCA
- STEAGUL ROȘU
- SPORTUL STUDENȚESC
- F. C. GALAȚI
- POLITEHNICA IAȘI
- U.TJL

- F. C. M. REȘIȚA 1-1 (0-1)

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

Cele mai bune echipe din Divizia Â 
de lupte libere și-au disputat întlie- 
tatea sîmbătă, în cadrul turneului fi
nal, desfășurat în sala Floreasca din 
Capitală. Partidele acestei competiții 
au fost așteptate cu deosebit 
deoarece — spre deosebire de
— toate finalistele erau de
apropiată Desigur, favorită 
și de astă dată, Steaua dar, 
oana tuturor celor 13 ediții 
oare .................................. . .
dintre care doi debutau cu acest pri
lej — era amenințată de puternicele 
garnituri brașovene Steagul roșu și 
Dinamo. în cele din urmă, Steaua 
a ieșit victorioasă, cucerind astfel 
cel de-al 14-!ea titlu republican, per
formanță remarcabilă, pentru care 
atît sportivilor, cît și antrenorilor lor
— Gheorghe Șuteu, Vascui Popovici,
— li se cuvin toate felicitările.

Sorții au. decis ca Steaua să întîl- 
nească în primele două meciuri toc
mai pe Dinamo Brașov și Steagul 
roșu. Cum era de așteptat, misiunea 
luptătorilor de la Steaua nu a fost 
deloc ușoară. După confruntările de 
la primele patru categorii ale întîl
nirii cu Dinamo, formația brașoveană 
conduce cu 9—7. Apoi, P. Coman 
(cat. 68 kg), învingîndu-1 prin tuș 
pe dinamovistul Gh. Catrina, a adus 
4 puncte echipei sale și Steaua a 
preluat conducerea : 11—9. Dar, după 
meciul de la categoria următoare 
(74 kg), cînd Em. Cristian a dispus 
prin tuș de tînărul debutant Șt. Soos, 
avantajul a trecut din nou de partea 
dinamoviștilor brașoveni : 13—11. în 
continuare, însă. Steaua a egalat, 
14—14 (M. Pîrcălab l-a depășit la
puncte, în limitele categoriei 82 kg. 
pe Tr. Limbă), după care s-a distan
țat, — I. Dumitru (cat. 90 kg) b.p. 
(15—4) V. Mihăilă. iar E. Panaite (cat. 
100 kg) b.t. Tr. Stolan — cîștiglnd în 
final cu 21,5—14,5. Confruntarea cu 
Steagul roșu a stat, de asemenea, 
mult timp sub semnul echilibrului. 
La primele trei categorii au ieșit 
victorioși, prin tuș. luptătorii de la 
Steaua, la următoarele trei, succesul 
a fost de partea brașovenilor, învin
gători la puncte, și abia la cat. 100 
și 4-100 kg, s-a decis soarta întîlni
rii : 23—9 pentru Steaua. De cele
lalte două echipe calificate în tur
neul final Steaua a dispus la scor : 
37—3 cu C.F R. Timișoara și 27—9 CU 
C. S. Tîrgoviște. Dintre luptătorii for
mației campioane cele mal multe 
puncte la acest turneu le-au obținut 
Ion Arapu (cat. 52 kg) 16 din tot 
atîte^ posibile. Gfrrel Anghel (cat 
57 kg) 14, Petre Coman (cat. 68 kg)

interes 
alti ani 
valoare 
pornea, 
campi- 

___  ____ ___ anteri- 
cu trei tineri In formație.

La cîteva minute după ce echipa de lupte libere a clubului Steaua a de
venit pentru a 14-a oară campioană (riadul de sur, de la stingă): 
Gh. Șuteu (antrenor), E. Panaite, Șt. Soos, L Dumitru, M. Pircălab, Șt. 
Stingu, V. Popovici (antrenor) ; jos (de la stingă) : S. Praja, G, Ar.ghel, 

I. Gydrti, P. Coman ți L Arapu.
13, Enache Panaite (cat. 100 kg) ș 
Ștefan Stingu (cat. 4-100 kg) dte 12.

Extrem de disputate au fost și În
trecerile pentru locurile n și ITL 
Steagul roșu, după ce a reușit, la ca
pătul unor meciuri dificile, să trea
că de C. S. Tirgoviște (22—18) și de 
C.F.B. Timișoara (21—19), a Intnnit 
In partida decisivă pe Dinamo Brașov 
care, la rîndu-i, Învinsese pe C. S. 
Tirgovlște (24—12) și pe C.F.R. Timi
șoara (26—10). Confruntarea celor 
două formații brașovene a depășii 
așteptările, devenind tot mai pasio
nantă pe măsură ce se Incheiau par
tidele de la fiecare categorie Mai 
Intii, luptătorii de la Steagul roșu, 
au reușit două spectaculoase succese 
— R. Lupșa (cat. 48 kg) b. t. M. Căl-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a t-a)

t-

Din nou învingătoare 
[4-31 

în fața Rapidului

înaintea întîlnirii decisive pen
tru titlul de campioană a țării la 
polo, care a pus față în față (pen
tru a 4-a oară în acest an) ieri di
mineață, la Floreasca, pe DINAMO 
și RAPID, feroviarii aveau neapă
rată nevoie de victorie pentru a 
mai spera — în cea de a doua

1

1. DINAMO 12 9 1 2 23— 8 19
2. A.S-A. Tg. Mureș 12 8 1 3 21—16 17
3. F. C. M. Reșița 12 7 2 3 17—12 16
4. U.T.A. 12 6 3 3 14—10 15
5. Olimpia Satu Mare 12 6 1 5 12—11 13
6. Jiul 12 4 4 4 17—12 12
7. Steaua 12 5 2 5 18—15 12
8. Universitatea Croiova 12 4 4 4 16—14 12
9. Politehnica Timișoara 12 5 2 5 9— 8 12

10. C.F.R. Cluj-Nopoca 12 4 4 4 11—13 12
11. «U* Cluj-Napoca 12 4 .4 4 10—14 12
12. F. C Argeș 12 5 1 6 18—14 11
13. Steagul roșu 12 4 3 5 15—11 11
14. F. C. Constanța 12 4 3 5 14—15 11
15. Sportul studențesc 12 4 2 6 13—20 10
16. Politehnica lași 12 4 0 8 13—20 8
17. Chimia Rm. Vîlcea 12 2 4 6 7—21 8
18. F. C. Galați 12 2 1 9 4—18 5

Cluj-Napoca ; F. C...U-ETAPA VHTOARE (17 noiembrie) ; F. C. Argeș -
Gcîoti — Stecuc ; U.TA. — AS-A. Tg. Mureș ; Dinamo — Univ. Craiova ; 
C.FJt Cu.-Nopoco — Chimia Rm. Vikeo ; Politehnica lași - Jiul ; Spartul 
Stodeoțesc — Olimpia Satu More ; Steagul roșu - Politehnica Timișoara ; F.C.M. 
•«•ța - F. C Constanta.

Citiți in paginile 2-3 cronicile etapei a Xll-a

a Diviziei A de fotbal

1 DINAMO (6 PUNCTE AVANS)
NU MAI POATE PIERDE PRACTIC

1 TITLUL DE CAMPIOANĂ LA POLO
manșă a turneului final — la re
cuperarea unui greu handicap de 
4 puncte, cu care deținătorii ac
tuali ai ‘itlului au abordat acest 
meci. Și nimeni n-a fost sur
prins văzînd ieri echipa antrenată 
de C. Vasiliu asattînd poarta ad
versă chiar din primul minut. Du-

pă mai puțin de 100 de secunde,' 
Cornel Rusu și coechipierii săi au 
și avut o primă șansă de a des-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)



DIVIZIA A K.A BASCHET FEMININIE.F.S. nu a rezistat la Cluj-Napoca: 54-55 cu „U“
Iată rezultatele și unele amănunte 

de la meciurile etapei a 5-a a Di
viziei A la baschet feminin :

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA — 
t.E.F.S. 55—54 (30—34). Derbyul etapei 
s-a încheiat cu succesul gazdelor care 
au întrerupt șirul victoriilor obți- 
hute pină acum de bucureștence. Me
ciul a fost deosebit de echilibrat șl 
interesant, iar finalul a fost pasionant. 
Rezultatul a fost decis în mare mă
sură de eliminarea (pentru 5 faulturi) 
lui Mihalic (mln. 23), Capotă (min 
33), Portik (min. 34) și Giurea (min. 
38), toate de la l.E.F.S. Au înscris : 
Prăzaru 13, Szekely șl Pop cite 10, 
Farcaș 7, Anca 6, Merca 4 pentru 
,,U“, respeativ Basarabia 16, Balai 
11, Mihalic 10, Portik 8, Giurea 5,

Capotă 4. Au arbitrat bine M. Aldea 
șl I. Radu. (P. RADVANI-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 56—51 (34—24). Orăden-
cele au condus permanent, obțlnînd 
în min. 33 50—39, dar oaspetele au 
avut în final o revenire puternică, 
izbutind să reducă din handicap. S-au 
remarcat : Kiss (22 p), Szekely (8) de 
la Crișul, respectiv Roșianu (12) și 
Stancu (11). Au arbitrat bine E. Sa- 
rossyl și A. Caraman. (P. LORINCZ- 
coresp.).

INST. PEDAGOGIC TG. MUREȘ — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 71—63 
(35—29). Joc bun al gazdelor care au 
avut o bună precizie in aruncările

IN penultima etapă a campionatului de judo

Dinamo Brașov și-a consolidai poziția de lider
Sîmbătă și duminică s-au dis

putat partidele etapei a V-a 
(penultima) a Diviziei A de judo. 
Iată cîteva amănunte :

BRAȘOV. Echipa Dinamo din 
localitate și-a mai adăugat două 
victorii în ediția din acest an a 
campionatului, continuînd astfel 
să rămînă neînvinsă. Brașovenii 
i-au întrecut — mai ușor decît 
sperau ei înșiși — cu 5—0 pe 
studenții bucureșteni de la U- 
niversitatea și cu 4—1 pe judoka 
de la C.S.M. Sibiu. La rîndu-i, 
Universitatea și-a adjudecat cu
4— 1 întîlnirea cu C.S.M. Sibiu. 
(C. GRUIA — coresp.).

BUCUREȘTI. In sala clubului 
din șos. Ștefan cel Mare a avut 
loc un interesant triunghiular t 
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș — 
Universitatea Cluj-Napoca. Atît 
în confruntarea cu studenții de 
la Universitatea cît și în aceea cu 
judoka de la A.S.A., dinamoviștii 
bucureșteni au obținut victorii 
facile. Ei au cîștigat cu 5—0 me
ciul cu Universitatea și tot cu
5— 0 pe cel cu A.S.A. Tg. Mureș. 
De la învingători s-au remarcat 
Cornel Roman (cat. semimijlocie) 
și Gheorghe Nache (cat. semi
grea). A.S.A. Tg. Mureș a termi
nat învingătoare cu 3—2 con
fruntarea cu Universitatea Cluj- 
Napoca. în ambele meciuri, însă, 
studenții de la Universitatea au 
fost lipsiți de doi judoka de bază i 
Dorel Vitan și Ștefan Vodă, a- 
cesta din urmă bolnav. (Ion GA- 
VRILESCU).

ARAD. Deși și-a disputat întîl- 
nirile acasă, Rapid nu a obținut 
nici o victorie nereușind, nici de 
data aceasta, să se distanțeze de 
zona retrogradării. Rezultate i 
Școala sportivă Unirea Iași —

Rapid Arad 2—2 (dîndu-se cîștig 
de cauză formației ieșene) ; 
l.E.F.S. — Șc. sportivă Unirea 
4—1 ; l.E.F.S. — Rapid 5—0 (Șt. 
IACOB — coresp.). -

MUNICIPIUL GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ. Triunghiula
rul a fost dominat de CAROM 
care a depășit pe Politehnica 
București cu 3—2 și pe Olimpia 
București tot cu 3—2 ; Politehni
ca — Olimpia 3—2. (Gh. GRUN- 
ZU — coresp.).

de la semldistanță și distanță. Cele 
mai multe puncte : Molnar 20, Zol- 
tan 16, Aszalos 15 pentru mureșence, 
respectiv Golan 31 și Villanyi 12. Au 
arbitrat bine P. Pasăre și M. Vodă, 
(C. ALBU-coresp.).

UNIVERSITATEA IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 48—70 (28—36). Gazdele
au ratat mult și s-au apărat neco
respunzător în zonă. In schimb, ra- 
pldistele s-au impus prin contra
atacuri și pătrunderile efectuate de 
Suliman șl Gugiu. S-au remarcat : 
Gugiu (26), Suliman (16), Vasilescu 
(13) de la Rapid, respectiv Nichifor 
(16), Pieptu (8) și Gorea (7). Au ar
bitrat cu scăpări G. Berekmeri și 
I. Horvath. (D. DIACONESCU-coresp. 
județean).

OLIMPIA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 72—53 
(35—28). Agresivitatea în apărare a 
permis tinerelor baschetbaliste de la 
Olimpia să intercepteze și să contra
atace deseori. Au marcat : Bîră 21, 
Căprița 15, Tomescu 12, Ioniță 2, 
Iatan 8, Pădure 1. Zamfir 4. Nicolau 
9 pentru Olimpia respectiv Gugu 17, 
Anmacof ‘13, Popescu 8. Tomescu 7, 
D. Gheorghe 6, Guranda 2. Au arbi
trat bine N. Iliescu șî I. Antonescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
C.S.U. GALAȚI 76—40 (44—26). Sco
rul ilustrează clar diferența de va
loare între jucătoarele ce compun 
aceste două echipe Vom menționa, 

ușurința cu care campioanele 
au ratat unele situații clare, precum 
și incapacitatea oaspetelor de a fruc
tifica situațiile bune create la 2—3 
metri de coș.(D. STANCULESCU).

Ultimii cîștigători ai „Cupei României"

SUZANA ARDELEANU (Steaua) - FLORETĂ 
DAN IRIMICIUC („Poli " lași) - SABIE

întrecerile finale pentru ..Cupa Ro
mâniei'* au continuat 6 im bă lâ cu 
desfășurarea probei feminine de 
floretă. Dintre cele 23 de sportive, 
cea mal bună s-a dovedit a fi Suza- 
na Ardeleanu, care a intrecut-o in
tr-un asalt de baraj pe Magdalena 
Bartoș (4—2). Un admirabil rar de 
forță al acestei floretlste, totodată, 
campioană națională In acest an. 
Victoriile ei : 4—8 la Lengyel și Nil
ka, 4—1 la Ghyulai și Barbu, 4—2 la 
Ostafi și Orban și 4—3 la Szabo. Pri- 
cop și Popescu. O performantă me
ritorie, care atestă seriozitatea șl ta
lentul acestei reprezentante a clu
bului Steaua. Menționăm faptul că 
in chiar ziua obținerii „Cupei**, Su- 
zana Ardeleanu a fost distinsă cu 
titlul dc maestră emerită a sportu
lui. Cu același prilej, floretfștil Tu
dor Petru și Marcela Moldovan au 
primit titlul de maestru al sportului. 
Sint distincții care, desigur. 11 obli
gă pe cei în cauză să dovedească și 
mai departe o preocupare Intensă

ÎN DIVIZIA A, LA POPICE
în etapa a Vl-a a campionatu

lui Diviziei A s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate i

MASCULIN

Rapid București — Constructo
rul Galați 5072 — 5193 p.d. Un joc 
deosebit de interesant, în care e- 
chipele au condus alternativ. Con
structorul, după schimbul II, 1695 
•— 1687, Rapid, după schimburile 
IV și V, 3391 — 3338 și, respectiv, 
4233 — 4231 p.d. După avantajul 
firav al feroviarilor, de numai do
uă „bețe", intrau în joc popicarii 
de pe posturile VI i I. Petru, La 
Rapid și I. Tismănaru, la Con
structorul. Popicarul gălățean 
jucînd cu o precizie de... me
tronom, atît în manșele „pline" cît 
și în cele „izolate", l-a surclasat 
pe adversarul său cu nu mai puțin 
de 123 de puncte (962—839 p.d.) 
și astfel echipa campioană a cîști
gat pe merit această partidă. De 
la Rapid cel mai eficace concurent 
a fost juniorul Gr. Marin cu 824 
p.d. De la oaspeți s-au mai evi
dențiat I. Băîas — 893 p.d. și I. 
Bice — 869 p.d. (T. R.).

C.F.R. Timișoara — Olimpia Re
șița 5277 — 5116 p.d. Gazdele au 
cîștigat ușor, conducînd tot tim
pul. Timișorenii au avut în Popa 
(929) cel mai bun jucător. De la 
reșițeni s-a remarcat veteranul 
Micoroiu cu 895 p.d. (ST. MAR. 
TON — coresp.).

Progresul Oradea — C.F.R. Tg. 
Mureș 5158 — 5019 p.d. Performe
rul reuniunii a fost mureșeanul 
iVuță cu 920 p.d. De la gazde cel 
mai eficace jucător — Gallo — 
895 p.d. (I. GHIȘA — coresp.).

Minerul Baia Mare — Voința 
Cluj-Napoca 4886 — 4805 p.d.

Laromet București — Rafino
rul Ploiești 5180 — 5044 p.d.

Rulmentul Brasov — Rafinăria 
Teleajen Ploiești 5398 — 5031 p.d.

Gaz metan Mediaș — Lemnul 
Satu Mare 4987 — 4855 p.d.

Dacia Ploiești — Flacăra Cîm- 
Pina 5103 — 5124 p.d.

FEMININ

Metrom Brașov — Rapid Bucu
rești 2405 — 2589 p.d. Echipa
campioană, spre lauda ei, a evo
luat excelent, stabilind și cel mai 
Dun rezultat al arenei brașovene.

De la bucureștence, toate manifes- 
tînd o formă bună, s-au detașat 
îndeosebi Elena Goncear (456), 
Maria Popescu (440) și junioara E- 
lena Vasile (434). De la gazde, ce
le mai multe puncte le-a reali
zat Stana Birsan — 423. (C. 
GRUIA — coresp.).

Voința Constanța — Voința 
București 2386 — 2356 p.d. Par
tidă viu disputată, încheiată cu 
victoria meritată a constănțence- 
lor, care au avut în Iosefina Bur- 
lacu (420 p.d.) cea mai constan
tă jucătoare. De la oaspete, 
bine s-a comportat Cornelia Gre- 
cescu — 408 p.d. (C. POPA — 
coresp.).

Cetatea Giurgiu — Frigul Bucu
rești 2456 — 2386 p.d. Cele două 
formații au avut ca protagoniste 
pe Ileana Oniciuc (435) — Ceta
tea și, respectiv. Petruța Bucur 
(412). (P. BURCIN — coresp.).

Record Cluj-Napoca — Voința 
Craiova 2360 — 2376 p.d.

U.T. Arad — Voința Oradea 
2424 — 2393 p.d.

C.S.M. Reșița — Voința Timi
șoara 2485 — 2432 p.d.

C.F.R. Tg. Mureș — Hidrome
canica Brașov 2343 — 2281 p.d.

Voința Roman — Gloria Bucu
rești 2227 — 2333 p.d.

Laromet București — Voința 
Ploiești 2485 — 2391 p.d.

pentru obținerea unor frumoase per
formanțe.

Revenind la proba feminină de flo
retă, trebuie să specificăm că și ur
mătoarele 4 sportive aparțin clubului 
Steaua. In ordine, Magdalena Bar
toș (9 v. d.b.), Ana Pascu (6), Ileana 
Ghyulai (7) și Olga Szabo (6).

In ultima zi a finalelor „Cupei Ro
mâniei-, duminică, s-au Întrecut sa- 
brerii, 27 la număr. Cum era de aș
teptat, favoritul nr. 1 al probei a 
fost Dan Irimiciuc. Și, in ciuda fap
tului câ sabrerul ieșean a avut de 
înfruntat o puternica opoziție din 
partea a 7 trăgători calificați in pri
mii 12, toți aparținlnd clubului Stea
ua, el s-a impus categoric, ciștigind 
toate asalturile ! Victoriile sale : 6—» 
la C. Marin (in asaltul care urma să 
decidă ciștigâtorul, pină atunci ambii 
trăgători erau la egalitate cu cite 10 
victorii...). 5—1 la Popescu, 5—2 la 
Oancea. Culcea, Mlchere și Olaru Și 
5—3 la Pop, Nilka, Mustață. Mancaș 
șl Petrică. Apare evident faptul că 
Irimiciuc păstrează de departe cali
tatea de cel mai bun sabrer al nos
tru, încheind pe merit pe locul I în 
clasamentul trăgătorilor de la aceas
tă probă.

Pe locui 2, Cornel Marin, foarte 
activ in toate asalturile susținute 
pină la cel cu Irimiciuc. Ajuns aid. 
poate și ușor timorat de adversarul 
redutabil avut in față, el a tras cu 
o oarecare reținere, ceea ce explică 
rezultatul sever cu care a fost în
trecut (0—5).

Pe locul 3, Ion Pop, cu un start 
neașteptat de slab (5—3 la Oancea, 
5—4 la Marin și Culeeaj. după care 
a urmat o suită de victorii, reallzind 
in final 7, la fel ca șl Nilka, dar 
care a avut o tușe pierdută in plus 
(36:49 față de 37—49). ocupantul to
cului 4.

In general trebuie remarcat aplom
bul eu care au aborda» Întrecerea 
toți concurenții ca și valoarea ridi
cată a unor asalturi (Irimiciuc — 
Pop 5—3, C. Mamn — D. Popesc» 
5—3. Irimiciuc — Oancea 5—2 etc.). 
O notă buna pentru trăgătorii din lo
tul reprezentativ, care au făcut fața 
cu brio acestui concurs-maraton : 
peste 7 ore neîntrerupt pe planșe !

Clasament : 1. Dan Irimiciuc (Po
litehnica Iași) 11 v„ 2. C. Marin 
(Steaua) 10 v_. 3. L Pop (Steaua) 
î L AL Nilka (Steaua) 7 v., 5. 
D. Popescu (Politehnica Iași) 7 v., 6. 
Gh. Culcea (Steaua) 6 v.

La spadă, după recalcularea tușe
lor, directoratul de concurs a stabi
lit ordinea locurilor 2—3, astfel : An- 
gelescu (28—46) și Popa (32—51). 
ambii de la clubul Steaua.

In clasamentul general. Steaua o- 
cupă 3 locuri I. la florete și spadă, 
trei locuri n si 4 locuri HL In com
pletarea locurilor pe podium. Poli
tehnica Iași — un loc I (Irimiciuc), 
iar Politehnica Timișoara — un loc 
n (M. CHiș, floretă).

Nicoleta ALDEA 
Tiberiu STAMAREZULTATE NORMALE

HIPISM
Rezultatele reuniunii de duminică 

au fost, fără Îndoială, determinate 
de starea atmosferică nefavorabilă, 
ceea ce n-a permis concurenților să 
realizeze timpi deosebiți. Se cuvine, 
totuși, să remarcăm dublul succes 
repurtat de către caii antrenați de 
Tănase și Nicolae Gheorghe, fiecare 
de două ori învingător. Impresio
nant a condus și Ivan, pe Hatîr.

în clasamente, Tănase s-a afir
mat acum pe primele locuri. dar 
situația aceasta pare fragilă de la 
o reuniune la alta.

REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
Melisar (I. Crăciun) 41,2, Velnița, 
simplu 4, ordinea 17. Cursa II Opor
tun (Tr. Marinescu) 36,9, Medalion, 
simplu 4, event 12. ordinea 14. Cursa 
HI Rețeta (I. Bănică) 30,4, Silviu,

simplu 7, event 13. ordinea 17, triplu- 
ciștigător 184. Cursa IV Diafana (N. 
Gheorghe) 31,3, Vasca, simplu 2, 
event 17, ordinea 22. Cursa V Rovi
nei (N. Gheorghe) 30,5, Nuvela, sim
plu 4, event 8, ordinea 17, triplu- 
ciștigător 55. Cursa VI Hatîr (I. 
Ivan) 31,9. Manșeta, simplu 13, event 
46. ordinea 89, triplucîștigător 109. 
Cursa vn Fundata (L Oană) 31,1, 
Esopia, Cascada, simplu 8, event 319, 
ordinea 27, ordinea triplă 184. Cursa 
VIU Trufia (Gh. Tănase) 27,8, Pal
mier, simplu' 2. event 89, ordinea 53, 
triplucîștigător, închis la 3 772 lei. 
Cursa IX Reclama (Gh. Tănase) 35,3, 
Mentor, simplu 7, event 23, ordi
nea 37.

Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de lei 28 756 și a fost cîștigat de opt 
combinații cu șase cal a cite 1797 
lei fiecare. Report 14 380. Retrageri : 
Otoman și Disputa.
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ETAP
„Răsturnare" de scor, în două minute

Stadionul Steaua ; timp frumos dar rece ; teren bun ;
10 000. Au marcat: RĂDULESCU (min. 33), TANÂSESCU (min. 
(min. 85), respectiv DUMITRU (min. 21),_ NĂSTASE (min. 55). 

nere : 10—4. Raportul șuturilor la poartă : 15-20 (pe spațiul porții : 11—12). 
Raportul faulturilor comise ; 14-18.

STEAUA : Iordache 8 — Sătmăreanu 6, Smarandache 6, Same? 7, Anqhe- 
lini 7 — Vigu 6, Dumitru 8 — Ion Ion 6, Năstase 6, Iordănescu 7, Dumitrescu 
7 (min. 80 : Aelenei).

SPORTUL STUDENȚESC : Vorșanschi 7 — Tănăsescu 7, Cazan 6, Grigore 6, 
Manea 6 — Cassai 8, O. lonescu 7 — Chihaia 6 (min. 63 : Lejeanu 7), Radu
lescu 9. M. Sandu 7. Țolea 7. .

Arbitrajul ; FOARTE BUN ; la centru : Romeo Stincan ; la linie : A. Mu
nich și M. Buzea (toți din București).

Cartonașe galbene : Manea și Țolea.
Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-speranțe ; 0-0.

După maniera furtunoasă în 
care a abordat partida, se părea 
că Steaua va reuși să rezolve 
ușor „conturile" în favoarea sa, 
în întîlnirea cu Sportul studen
țesc, mai ales că unele nesigu- 
ranțe ale fundașilor centrali ai 
„alb-negrilor", ca și imperfecțiu
nile din jocul portarului Ver- 
șanschi, creau premise pentru co
pioase fructificări ale atacurilor 
formației-gazdă.

Din nou însă (ca și în alte me
ciuri), atacul stelist s-a întrecut 
în... ratări și astfel dominarea 
„roșu-albaștrilor“ din prima ju
mătate a acestei- reprize nu s-a 
soldat decît cu un profit minim, 
golul din min. 21, reușit de DU
MITRU și validat în ciuda pro
testelor studenților, care acuzau 
fault la portar. După acest gol. 
Sportul studențesc a echilibrat 
însă jocul șl a reușit să egaleze 
prin RADULESCU (min. 33), care 
a transformat artistic o lovitură 
liberă de la 17—18 m. în afara 
acestor momente de vîrf, am mai

spectatori, circa
84). M. SANDU 
Raporb de cor-

reținut, din primele 45 de mi
nute, ocaziile lui Smarandache 
(min. 10), Năstase (min. 38) și 
Rădulescu (min. 39, cînd Iordache 
a intervenit magistral).

Ca aspect, a doua parte a co
piat parcă debutul partidei. Deși 
în min. 48 un șut al lui Țolea 
a șters transversala, Steaua și-a 
presat adversarul și, după rata
rea lui Iordănescu (min. 50), NĂS- 
TASE și-a adus din nou echipa 
în avantaj, reluînd (min. 55) o 
centrare a lui Iordănescu. Mai în
registrăm o mare ocazie de gol 
a lui Sătmăreanu (min. 58), după 
care studenții — printr-o remar
cabilă putere de luptă și o bună 
organizare a jocului — reechili
brează întrecerea și încep să pună 
mai des în pericol poarta adversă, 
în min. 62, Iordache respinge în 
ultimă instanță, peste bară, un 
șut cu boltă al lui Chihaia. Ata
cul echipei Steaua păstrează tot 
mai puțin balonul și — ca o 
consecință logică — în final, apă
rarea gazdelor cedează de două

ori. în min. 
al cărei ere 
lescu, Țolea 
dașul TĂNA. 
tuos din urm 
bara transve 
trece un mii 
veritabilă „1< 
M. SANDU 
adversă, șute 
pune o dată 
poate £>.ce și 
pentru Sport 
torii de la 
reacționează 
prima înfrî 
propriu.

Anga
PETROȘANI
Acest 0—0 
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NETA DOMINARE A GAZDELOR

Stadionul „1 teren bun ;
timp frumos dar friguros ; spectatori, 
aproximativ 30 000. Raport de cor- 
nere : 8-2. Raportul șuturilor la 
ooartâ : 22-8 (pe spațiul porții : 
14—6). Raportul faulturilor comise : 
7-18.

POLITEHNICA : Jivan 7 - Mioc 8, 
Păltinișan 7, Arnâutu 6, Popa 7 — 
Lața 7, Mehedințu 7, Surdan 7 (min. 
63 : Voinea 7) — Bojin 8. Dașcu 8.
Co va I ci c 6 (min. 68 : Giuchici 7).

U.T.A. : Iorgulescu 10 — Birou 7, 
Kukla 8, Pojoni 9. Purima 7 — Schepp 
7 (min. 73 : Bedeo), Pîrvu 8. Ba>- 
șovschi 7 — Munteanu 6 (min. 67 : 
Axente 7). Domide 6, Trandafilon 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la cen
tru : G Bârbulescu ; la linie : M.

TIMIȘOARA, 10 (prin telefon).
Nici azi rivalitatea dintre „Poli“ 

și U.T.A. n-a fost tranșată in fa
voarea timișorenilor. De data asta 
datorită formei deosebite a porta
rului Iorgulescu care a apărat ab
solut tot, dar și a fundașilor ară
deni excelenți la intercepție. Nu 
trebuie să omitem, însă, nici im
precizia in șut a înaintașilor timi
șoreni, care au irosit zeci de oca
zii. Chiar în min. 3, gazdele au 
prima mare ocazie, moment în 
care Pojoni respinge din fața por
ții mingea expediată de Mehe
dințu. In min. 8, Iorgulescu se re
marcă, salvînd miraculos de la 
„rădăcina* barei „bomba* lui Co- 
valcic. In continuare studenții in
sistă, declanșind acțiunile pe par
tea dreaptă, acolo unde fundașul 
Mioc se infiltrează în permanen
ță, dar centrările lui, înalte, în 
careu, rămîn fără rezultat. In min. 
20, Mehedințu se înalță și trimite 
balonul cu capul, sus, la colț, dar 
din nou Iorgulescu se întinde și 
evită golul. Exasperat de ineficaci
tatea echipierilor săi din ofensivă, 
în min. 33 fundașul Păltinișan iese

din dispozitiv și șutează fulgerător 
de la 16 m, Pojoni se interpune in 
traiectoria balonului, îl oprește cu 
abdomenul și, în cădere. îl reține 
și cu mina. Arbitrul Bârbulescu 
dictează, ferm, penalty. Execută 
același Păltinișan, puternic, in stîl- 
pul din dreapta porții lui Iorgu- 
lescu, mingea rămine in teren, și 
Dașcu, singur la 8 m, reia impre
cis, mult peste bară. Pină la pau
ză reținem voleul lui Bojin (min. 
45), din întoarcere. Torgulescu, cu 
un plonjon impresionant, boxează 
balonul în corner. La reluare, Lața 
(min. 50) și Surdan (min. 53) au 
poarta goală, în față, dar expediază 
mingea și peste Iorgulescu și pes
te bară. In ultimele minute, Ior
gulescu este într-adevăr eroul în- 
tilnirii reținind sau respingînd in
credibil șuturile de la cițiva metri 
trase de Bojin, Giuchici și Voinea.

Gheorghe NERTEA

Stadionul 
însorit* răcor 
mativ 4 JfeC 
16—4. Rape 
23-9 (pe s
tul faulturilo

JIUL : Ion 
Tonca 8, St 
ghi 9, Stan 
7, Roznai 8, 
5; min. 85 :

STEAGUL 
caru 9 — H 
hăilescu 9, 
Ghergheli 6 
Micloș), M

Arbitrajul 
Petrea ; la
<rșoga (toț

Cartonase 
Trofeul P 
La tineret

0 REPRIZĂ DINAMICĂ
CRAIOVA, 10 (prin telefon).
Partida, după cum se desfășu- 

rase în primele 15 minute, părea 
o formalitate pentru studenți.

Stadionul Central ; teren bun ; 
ti.up noros, friguros ; spectatori, a- 
proximativ 10 000. Au marcat : ADAM 
(min. 53, din 11 m) și OBLEMENCO 
(min. 70, din 11 m). Raport de cor- 
nere : 7—1. Raportul șuturilor lâ poar
tă : 19—9 (pe spațiul porții : 12—5). 
Raportul faulturilor comise : 8—14.

UNIVERSITATEA : Oprea 7 - Ni- 
cuiescu 8, Boc 8, Bădin 7, Negrilâ 9 
— Deselnicu 6 (min. 52 : Cămâtaru 
7), Bălăci 8, $tefănescu 8 — Crișan 
6, Oblemenco 7. Marcu 6.

C.F.R. : Moldovan 8 — Szoke 3, 
Dragomir 7, Vișan 8, Roman 7 — M. 
Bretan 7, Pop 6 — Țegean 7, Cojo- 
caru 7 (min. 77 : Soporan), Adam 
8, Moga 8.

Arbitrajul • BUN ; la centru : C. 
Manusaride ; la linie : Gh. Retezan 
și I. Dancu (toți din București).

Cartonașe galbene : Roman, Bă
lăci.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 7-0 (3-0).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ :
CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIO
NALE PBONOEXPKES DIN 3 NO

IEMBRIE 1974

Faza I : Cat. 1:1 variantă 100% Auto
turism Dacia 1300, cat. B : 2,20 varian
te a 20 000 lei din care o excursie în 
Italia plus diferența în numerar ; 
cat. C : 19,95 a 5.082 lei, cat. D : 48,65 
a 1.666 lei, cat. E : 83,80 a 500 lei ; 
cat. F : 549,25 a 200 lei ; cat. G : 
1.498,45 a 100 lei.

Faza a H-a : cat. 1 : 2 variante 
10% a 5.950 lei ; cat. 2 : 2,25 variante 
a 10.000 lei din care o excursie de 
2 locuri în U.R.S.S. sau în R. D. 
Germană la alegere plus diferența in 
numerar, cat. 3 : 16 variante a 8.251 
lei. cat. 4 : 21,25 a 6.213 lei ; cat. 5 : 
377,55 a 400 lei, cat. 6 : 1.302,05 a 109 
lei. . - - ■ - —

Ciștigâtorul autoturismului Dacia 
1300 este Ponea Ana din București.
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON

CURSUL PRONOSPORT, ETAPA 
DIN 10 NOIEMBRIE 1974

I. Olimpia S.M.—Dinamo 1
H. A.S.A. Tg. M.—Chimia Rm. V 1

III. Univ. Cv.—C.F.R. Cluj-Napoca X
IV. Jiul—Steagul roșu X
V. Steaua—Sportul studențesc 2 

VI. „U“ Cluj-Napoca—F.C. Galați 1 
VII. F.C. Constanța—Poll. Iasi 1 

vin. Politehnica Tim.—U.T. Arad X 
IX. Cesena—Juventus 2
X. Internazionale—Milan X

XI. Lanerossl—Bologna 2
XH. Napoli—Lazio X

Xm. Torino—Florentina 1
Fond de ciștiguri lei 390.136.
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OASPEțII. LI JOC MM FRUMOS (DEȘ! FĂRĂ GOLURI),
F.C. ARGEȘ 1(0)
F.C.M. REȘIȚA 1(1)
PITEȘTI, 9 (prin telefon).
în fața amatorilor de fotbal 

din întreaga țară (meciul a fost 
televizat), F.C.M. Reșița a făcut 
dovada puterii sale de echipă 
clasată pe un loc onorant. Căci 
sîmbătâ, în deplasare, reșițenii

o acțiune 
fost Râdu- 
p și fun- 
enit impe- 
fternic, sub 
blind. Mai 

produce o 
e teatru" i 
p apărarea 
adie se o- 
pr n-o mai 
oară j. 3—2 

lese I *Jucâ- 
r copleșiți, 
hregistrează 

stadionul

Stadionul „1 Mai" ; teren bun ; 
timp favorabil ; spectatori, aproxima
tiv 5 000. Au marcat : ATODIRESEI 
(min. 25) și JERCAN (min. 79). Ra
port de cornere : 3-1. Raportul su
turilor la poartă : 14—7 (pe spațiul 
porții : 7—3). Raportul faulturilor co
mise : 25-17.

F.C. ARGEȘ : Ariciu 6 — Cotigă 6. 
Oiteanu 7, Din 6. Jercan 7 — Mus- 
tâțea 6, M. Popescu 6 (min. 60: Băr- 
bulescu 6) — Troî 7, Tronaru 6, Radu 
II 6, Radu I 7.

F.C.M. REȘIȚA : Constantin 8 — Pi- 
gulea 8, Ologeanu 7, Hergane 7. F.- 
lipescu 8 — Pușcaș 6, Nestoro/ici 8. 
Beldeanu 8 — Atodiresei 9, Câprioru 
9, Florea 7.

Arbitrajul : SLAB ; la centru : N. 
Petriceanu (București) ; la linie : C. 
Niculescu (București) și I. Rus (Tg 
Mureș).

Cartonașe galbene : Radu tl. Ari 
ciu, Ologeanu.

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-speranțe ; 2-2 (0-1).

:Z!CEANU
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I— Nîțu 7, 
L 8 - Na- 
I 7, Libardi 
I 71 : Mușat

I 9 - Pes- 
arin 8, Mi- 
erbănoiu 6, 
| (min. 77 : 
5rfi 7. 
rentru - 
toloși și I.
ti). 
3rd!.

C.

(J-1).

iLOASĂ

I au trecut 
■ presiune 
lut să apli- 
tesătură de 
•at evident. 
Llui ofensiv 
Intribuit și 
je a pasei, 
[■număratele 
I de mijlo- 
I, în preaj- 
I fost o re- 
|tă de faze 

la act ai 
|ă și dina- 
i la ambe- 
|in bun în- 
n min. 53, 
kreu de Bă- 
b, ADAM 
In primele 

oaspeților, 
contractat, 

eptat, luci- 
în trombă 

ului. Egali- 
BLEMENCO 
marea unei 
acordată în 
Ide Drago- 
jui Bălăci i

forțe cu scopuri contrare : Jiul 
să înscrie gol, Steagul roșu să 
nu primească. Scopul și l-a atins 
Steagul roșu intr-un mod care 
nu dezonorează apărarea strictă 
ci, dimpotrivă, o onorează, mai 
ales atunci cind o întreagă e- 
chipâ se află într-o mare sufe
rință, situația formației brașo
vene după marele eșec cu Ham
burger S. V.

Ideea de joc a brașovenilor a 
rezultat de la bun început : Pes- 
caru a avut rol de „libero", iar 
Mihăilescu a fost „jandarmul" lui 
Roznai, cel mai periculos atacant 
al Jiului. în fond, doi jucători 
pentru unul, -deci o acceptare a 
dominării gazdelor. O primă mare 
ocazie de gol a Steagului roșu, 
chiar în min. 1 (ratare Iambor) 
n-a fost decît un „foc de paie", 
căci după aceea Jiul a început 
să domine. în prima jumătate de 
oră fără efect, dar după aceea 
intensificînd ocaziile la poarta lui 
Clipa (un tînăr crescut în pepi
niera proprie, care a jucat pri
mul lui meci întreg în Divizia A). 
Este adevărat, solizii stoperi ai 
Jiului, Stocker și Tonca, au îm
pins mereu jocul, au venit îna
inte, chiar în careul advers. Jiul 
a fost forte în dominarea sa, dar 
s-a ciocnit de apărarea brașoveană 
ca de stînci. Formația din Pe
troșani a avut și patru mari o- 
cazii de gol (min. 36 — Tonca, 
min. 44 — Stocker, min. 59 — 
Roznai, scăpat o singură dată de 
cerberul lui, Mihăilescu, min. 80 
— Dodu), dar poate că Jiul ar 
fi reușit mai mult dacă ar fi 
încercat poarta Steagului roșu si 
de la distanță și dacă ar fi avut 
mai mult calm. Firește, lipsa lui 
Mulțescu s-a resimțit. Poate că 
prezența lui ar fi reușit să tem
pereze și să îndrumeze mai bine 
o echipă care ar fi putut — și 
a avut posibilitatea — să ciș- 
tige două puncte în loc de unul 
singur.

Aurel NEAGU

SATISFACȚIE IN FINALUL PARTIDEI

IONESCU

f.F.R.-ul se
l craiovenii
tn min. 75
Mtin peste
loldovan a-
lovitură cu
Io, iar în
balonul în

pdelor se
, egalitatea 
fcaj rămîne

*

Stadionul ..1 Moi", teren moale ; 
timp însorit. dar friguros ; spectatori, 
aproximativ 7 000. Au marcat : MAR 
CULESCU (min. 72). IOVANESCU 
(min. 74, din 11 m), TĂNASE (min. 
84). Raport de cornere : 12—2. Rapor
tul șuturilor la poartă : 27—6 (pe 
spațiul porții : 14—2). Raportul faul
turilor comise : 7—14.

F.C. CONSTANTA : Popa 7 - Mus
tafa 7, Antonescu 7, Bolosu 7, Nis- 
tor 8 — Mihu 7 (min. 58: Lică 7), 
Iovănescu 8 — Tănase 8, Caraman 7 
(min. 65 : Negoescu 6), Mărcuiescu 
8, Turcu 7.

POLITEHNICA : Costaș i - Soflan
6. Romilă II 6, Dinu 7. Vlad S - Bir- 
ta 7 (min. 76; Toacă), Simionaș 8. 
Ciocîrlan 7 — Ailoaiei 6 (min. 46 t 
Incze 6), Dănilă 6, Costea 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN; la cen
tru : M. Moraru ; la linie : N. Cursa- 
ru șl I. Chiriță (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : Dânilâ.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe ; 3-4 (0-2).

CONSTANȚA, 10 (prin telefon).
Prima repriză, anostă, fără nerv șl, 

firește, din acest motiv, spectatorii 
au fost cam nemulțumiți. Scurta is
torie a acestor 45 de minute de joc 
se poate rezuma în cîteva fraze : do
minare insistentă a constănțenilor, 
patru mari ocazii de gol ale acestora 
ratate — primele trei aparțin lui Măr-

CÎRMA JOCULUI
au evaluat cu personalitate, și-au 
impus, în general, stilul, au obli
gat gazdele să joace rolul ingrat 
al out-siderului, în goană după 
egalare. Cu Nestorovici, om de 
sacrificiu, pregătit să anihileze 
coordonatorul de joc din tabăra 
adversă (M. Popescu) sau să-și 
ofere serviciile unde părea mai 
șubredă defensiva, cu Beldeanu 
dispecer specializat, cu extremele 
sale iuți, F.C.M. Reșița a domi
nat clar prima repriză. Superio
ritatea ei, nu numai teritorială, 
ci în primul rînd ca mod de 
exprimare, a fost răsplătită de 
golul lui ATODIRESEI (min. 25), 
după ce la începutul partidei 
(min. 3) Pușcaș ratase o excelen
tă ocazie, iar Căprioru marcase 
un alt gol, nevalidat de arbitru, 
deși s-a înscris regulamentar.

La reluare, gazdele au presat. 
Deși la pauză antrenorul Rein
hardt a pretins, In continuare, 
mișcare multă cu și fără balon, 
F.C.M. Reșița nu a mai avut mo
bilitatea inițială, păstrîndu-și 
doar atu-ul contraatacurilor rapi
de, incisive, pe extreme, la unul 
dintre ele (min. 55), Atodiresei 
fiind placat, in extremis, 'de Jer
can, cu un pas înainte de a trece 
granița careului de 16 m. In cele 
din urmă. F.C. Argeș a egalat 
din lovitură liberă de la 17 m, 
prin JERCAN, dar piteștenii nu 
au făcut o impresie deosebită, cu 
jocul lor neordonat, pe alocuri 
dur, vulnerabil, în condițiile ab- 

. senței lui Ivan și Cirstea, acci
dentați. Arbitrajul, sub așteptări.

Ion CUPEN

LIDERUL A REPLICAT TÎRZIU...
Stadionul Olimpia ; leien alunecos ; timp rece ; spectatori, aproximativ 

20 000. A marcat : IANCU (mni. 50). Raport de cornere : J-2. Raportul șutu
rilor la poartă : 7—11 (pe spațiul porții : 3—1). Raportul faulturilor comise : 
13-5. '

OLIMPIA : Bathori 1 8 — Filip 7, Bigan 7, Knoblou 7. Bocșa 8 — Naom 
7, Koizer 8 — Lucaci 6 (min. 70 : Borota 6). lancu 8, Helvei 6. Bathori II 7.

DINAMO : Constantinescu 6 — Cheron 6, Dobrău 7, Sâtmâreanu II 6 (min. 
66 : Sâlceanu 6), Lucuțâ 7 — Dinu 7, Custov 6, Nunweiller 7 — Lucescu 7. D. 
Georgescu 6, Zamfir 6.

Arbitrajul: ACCEPTABIL; Ic centru : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin); ’□ 
linie, cu greșeli, Em. Pâunescu și C. So'ndulescu (ambii din Vaslui).

Cartonașe galbene : K'aîzer.
Trofeul Petschovschi . 8. Lu lineret-speronțe : 1 — 1 (1—0).

SATU MARE, 10 (prin telefon).
Aproape 20 000 de iubitori ai 

fotbalului din localitate și din 
împrejurimi au umplut pînă la 
refuz tribunele, atrași de pasi
unea pentru formația favorită, 
dar și de prezența liderului. Mai 
puțin sensibilă însă, astăzi, la 
ambianța de derby, Dinamo — 
acuzînd și o oarecare oboseală 
după „peripețiile- la mijloc de 
săptămînă de la Koln — a fost 
mai circumspectă ca niciodată, și-a 
dozat forțele cu mare zgîrcenie, 
apelind deseori la jocul la of
said, și la contraatacuri insufi
cient gindite. Complexată încă 
de la vestiar de cartea de vizită a 
adversarului, Olimpia a manifestat 
prudență și ea, iar cind a prins 
să ia pulsul partenerei de între
cere și a îndrăznit mai mult în 
atac nu a demonstrat necesara 
maturitate pentru realizări de 
joc deosebite. Și a rezultat ast
fel, aproape întreaga primă re
priză, un fotbal de uzură (la în
ceput cu „intrări" ale gazdelor la 
intimidare), extrem de sărac in 
șuturi spre buturile păzite de 
Bathori I și Constantinescu.

Se pare, însă, că antrenorul 
Staicu n-a acceptat remiza la „în
trerupere". La numai cinci mi
nute de la reluare, Lucaci a cen
trat la marginea careului mare, 
de nade LANCU a apelat Ia o 
„foarfecă”, execuție tehnică cu 
care a expediat balonul sus. la 
păianjen. Golul primit i-a redat

F.C. CONSTANTA 3(0) 
POLITEHNICA lași 0(0)

culescu (min. 5, 11, 16) — toate din 
interiorul careului, cealaltă posibili
tate de a deschide scorul (min. 23) 
fiind a lui Iovănescu, citeva contra
atacuri firave ale ieșenilor și un car
tonaș galben pentru Dănilă, deoarece, 
după ce primise Îngrijirea medicului, 
în min. 40 a intrat în joc fără a a- 
nunța pe conducătorul partidei.

Repriza a doua a adus un plus de 
spectaculozitate. Mai întii, în min. 49, 
oaspeții au fost pe punctul de a în
scrie prin Simionaș, dar Iovănescu
i-a  „suflat** la timp balonul, pentru 
ca, după aceea, F. C Constanța sâ 
treacă din nou la conducerea jocului, 
creînd faze foarte fierbinți la poarta 
lui Costaș. Astfel, echilibrul de pe 
tabela de marcaj s-a rupt în min. 72: 
Lică l-a deschis excelent pe MĂRCU- 
LESCU și acesta a reluat în gol, pe 
lingă Costaș. Două minute mai tirziu, 
portarul ieșean îl faultează pe Tănase 
în careu și IOVĂNESCU transformă 
lovitura de la 11 m. în sfîrșit, în 
min. 84, TĂNASE pecetluiește scorul 
final, reluînd în plasă mingea șutată 
în „transversală** de Mărcuiescu. 
Astfel, spectatorii au plecat — totuși 
— satisfăcuți de pe stadion.

Sieîian TRANDAFIRESCU

Stadionul ,,23 August" ; teren 
bun ; vreme închisă ; spectatori, a- 
proximativ 10 000. Au marcat : PETRE 
GHEORGHE (min. 15) ; MUREȘAN 
(min. 30 și 42) și HAJNAL (min. 45). 
Raport de cornere : 6-0. Raportul 
șuturilor la poartă : 20-11 (pe spa
țiul porții : 8—4). Raportul faulturi
lor comise : 12—13.

A.S.A. : Nagel 7 — Gligore 7, K:ss 
7. Ispir 8, Onuțan 8 — Varod: 9. Bo- 
Ioni 9 — Both II 7. Naghi 7 (min. 72: 
Fazekaș 8), Mureșan 8, Hajnai 8.

CHIMIA ; O ană 7 — Lepcdatu 6. 
Pintilie 4 (min. 46 : Bo'z 7), Cioba- 
nu 7, Cincă 8 — Donose 7, Stoica 
6, Haidu 7 — Petre Gheorghe 6. lă- 
taru 6, Frățilă 6 (min. 62 ; lorda- 
che 6).

Arbitrajul : BUN ; la centru : I. 
Chilibar ; la linie I. Constantin (am
bii din Pitești) și, cu unele greșeli 
în aprecierea ofsaidurilor, M. Bâdu- 
iescu (Caracal).

Cartonașe galbene : Mureșan. 
Trofeul Petschozsch» : 8.
La tineret-speranțe : 8—0 (4—3).

TG. MUREȘ, 10 (prin telefon).
Partida a început cu destule 

emoții pentru echipa locală, care 
s-a lăsat surprinsă de replica 
neașteptat de dîrză a oaspeților, 
văzindu-se chiar condusă după 
primul sfert de oră de joc. In
tr-adevăr, evoluînd fără com
plexe, formația vîlceană s-a do- 

liderului veleitățile, lansîndu-1 
în ofensivă. O ofensivă însă pre
cipitată, pentru că prima și sin
gura ocazie clară de gol a fost rata-r 
tâ de Dudu Georgescu care, reluînd

DIVIZIA
SERIA /

S C. BACĂU - METALUL PLOPEN1 3-1 
(2-1). Autorii golurilor : Bâluță (min. 7). 
Pană (min. 28 și 85). respectiv Florea 
(min. 8). (Gh. Doi ban, coresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI - ȘTIINȚA BA- 
CAU 1—0 (1-6). Unicul goi a fost reali
zat de Nica (min. 40 din 11 m). (M. 
Stan, coresp.).

C.S.U. GALAȚI - OȚELUL GALAȚI 3-1 
(1—1). Au înscris : Enochs (min. 41). Ene 
(mia. 43), Cramer (min. 54), respectiv 
Stoica (min. 15). (T- Sirwpol, uxesp. ju
dețean).

CONSTRUCTORUL CALAȚI - PETRO
LUL PLOIEȘTI &-•

PROGRESUL BRĂILA - S C TULCEA
1— 1 (1—1)- Au marcat : Troian (min. 24) 
perr^j Progres-i. Core nd ea (min, 28) 
pentra S.C. (I. Baitag, coresp.).

GLORIA BUZA’J - UNIREA FOCSANI 
3-1 (2—•). Au înscris : Zahiu (min. 10), 
Stan (*icv tȘc 52). respectiv Bpța (min. 
77). (O. Soare, coresp-).

CEAHLĂUL P NEAMȚ - CHiMIA BRĂI
LA 5-2 (2-C). Autori, goiurilor : Gher
ghina (sain. 23). Petrieă (min. 37. 31). 
Apetrei (min. 56). Constantin (min. 58). 
(C. Nemțeanu, coresp.).

C S M. SUCEAVA - RELONUL SAV1- 
NEȘT1 M (2-0). Au marcat : loseo (mi.u
7. 55). Sociu (mia. 26). Boghiu (mm. 71) 
și Mîrăuță (min. 88). (1. Mîndrescu, co* 
resp.).

FOR EST A FĂLTICENI - CFR. PAȘCANI
2— 1 (1—6). Au înscris : Ava si! coi (min.
34 și 67), respectiv Dumitru (min. 75). 
(D. Crăciun, coresp.).

CLASAMENTUL

i. PROGRESUL Brăila 13 7 3 3 25-17 17
2. S.C. Bacău 13 7 2 4 27-22 16
3. Metalul Plopeni 13 6 4 3 20—16 16
4. C.S.U. Galați 13 7 1 5 22-14 15
5. Gloria Buzău 13 7 1 5 24-16 13
6. Ceahlăul P. Neamț 13 6 3 4 17-13 15
7. Petrolul Ploiești 13 6 2 5 19—13 14
8. Celuloza Călărași 13 7 0 6 17-14 14
9. S.C. Tulcea 13 5 3 5 13—13 13

10. C.S.M. Suceava 13 5 3 5 19—21 13
11. Constr. Galați 13 4 4 5 19-17 12
12. Știința Bacău 13 6 0 7 12-12 12
13. Unirea Focșani 13 4 4 5 19-23 12
14. Chimia Brăila 13 4 4 5 10—17 12
IB, Foresta Fălticeni 13 6 0 7 17-25 12
16. C.F.R. Pașcani 13 5 1 7 14-18 11
17. Oțelul Galați 13 3 2 8 12-22 8
18. Relonul Săvinești 13 3 1 • 8-23 7

ETAPA VIITOARE (17 noiembrie) ;
C.S.U. Galați — Celuloza Călărași, Glo
ria Buzău — Ceahlăul P. Neamț, Unirea 
Focșani — Știința Bacău, Relonul Săvi- 
nești — Progresul Brâila, Metalul Plo- 
peni — Oțelul Galați, Chimia Brăila — 
C.F.R. Pașcani, Foresta Fălticeni — S.C. 
Tulcea. Petrolul Ploiești - C.S.M. Sucea
va, S.C. Bacău — Constructorul Galați.

DUPĂ PAUZĂ
vedit, îndeosebi în această primă 
parte a meciului, merituos de 
combativă și de decisă în atac, 
înaintașii săi au fost cei dinții 
care au șutat la poartă și, în 
min. 15, au reușit să deschidă 
scorul prin PETRE GHEORGHE, 
din pieptul căruia mingea dega
jată de Kiss s-a dus direct în 
plasă. Au trecut alte încă 15 mi
nute de la acest gol, pînă ce mu
reșenii — prea nervoși și precipi
tați — încep să se impună, să 
joace la adevărata lor valoare, 
reușind să egaleze și să se des
prindă apoi decisiv pentru victo
rie. Punctul egalizator l-a înscris 
MUREȘAN (min. 30), cu un șut 
bine plasat, din marginea care
ului. Tot el și-a adus echipa în 
avantaj în min. 42, la capătul u- 
nei acțiuni personale, pentru ca, 
în ultimul minut al reprizei, 
HAJNAL să stabilească scorul final, 
interceptînd o minge trimisă gre
șit spre propriul portar de către 
fundașul central vilcean Pintilie. 
După pauză, jocul a fost mai 
frumos, cu mai puține întreru
peri și cu mai puțini nervi de- 
cit în prima parte, dar nu s-a 
mai înscris nici un gol, deoarece 
gazdele, care au continuat să de
țină inițiativa și să combine de
seori spectaculos în atac, s-au 
dovedit mai imprecise in șut, B6- 
loni trimițind o dată mingea în 
bară (min. 70) și de alte citeva 
ori (ca și Fazekaș) pe lingă poar
tă.

Constantin FIRANESCU

cu capul, insuficient de tare și 
de plasat, din interiorul careu
lui mic, i-a permis lui Bathori I 
să salveze în corner, în min. 58. 
Curind, cei doi antrenori recurg 
la două „mutări tactice" (Nicușor 
îl trimite în teren pe Sălceanu, 
în dorința de a întări ofensiva, 
Staicu recurge la serviciile lui 
Borota, plasîndu-1 în fața liniei 
defensive), dar nimic nu mai 
modifică tabela care va consfinți 
o victorie de surpriză, dar me
ritată.

G. NICOLAESCU

B (ETAPA
SERIA A II a

RAPID BUCUREȘTI - AUTOMATICA A- 
LEXANDR1A 2-0 (1-0). Au morcat : Gii- 
goraș (min. 41) și Manea (min. 51). (FI. 
Sandu).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - DINAMO 
SLATINA 3-2 (0-1). Autorii golurilor :
Bujor (min. 51). Rențea (min. 60). Rău- 
tu (min. 80). respectiv Gungiu (min. 8, 
76).

OLTUL SF. GHEORGHE - VOINȚA 
BUCUREȘTI 2-0 (0-0). Au înscris : Si-
klodi (min. 52) ți Boxin (min. 08). (Gh. 
Briotâ, coresp.).

FLACĂRA MORENI - GAZ METAN ME
DIAȘ 2—1 (2—1). Au morcat : Stelian 
(min. 18). Vasilache (min. 35). respec
tiv Boboloț (min. 24). (Gh. Iiinca, co
resp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI - ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 0-0.

METROM BRAȘOV - METALUL BUCU
REȘTI 2-0 (0-0). Autorii golurilor : Ga
bor (min. 43) ți Ferenț (min. 90). (E. 
Bogdan, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV - CS.U. BRA
ȘOV 2-0 (1-0). Au marcat ; Gheorghe 
(min. 38) și Moldova nu (min. 76). (V.
Secare□ nu, coresp.).

METALUL DROBETA TR. SEVERIN - 
S.N. OLTBCȚA 4-0 (3-6). Au înscris : 
Preda (min. 8. 10 și 36) și Stan (mm. 
59). (P. Manafu, coresp.).

C.S. URGOVIȘTE - METALUL MILA 1-6 
(0-6). Unicul gol a fost realizat de Sava 
(.’•in. 65). (M. Avunu, coresp. județean).

CLASAMENTUL

». RAMD BUC 13 11 2 0 23-5 24
2. D.namo Sictina 13 8 2 3 28-10 14
X Me ta iul Buc. 13 7 3 3 16- 9 17
4. C.S. Tirgoviște 13 7 2 4 20-14 16
5. Progresul Buc. 13 5 6 2 10- 6 16
6. Meuo-H Brașov 13 5 4 4 16—10 14
7. Flacăra Moreni 13 4 3 4 11-17 13
8. Electroputere Cv. 13 5 2 6 12-12 12
9. Vo nta Boc. 13 5 2 6 ÎS—17 12

10. Autobuzul Buc. 13 3 5 S 15-f6 11
11. Oftul St. Gheorghe 13 4 3 6 14-16 11
12. Metalul Mija 13 4 3 6 11-17 11
13. S.N. Oltenița 13 4 3 6 9-17 11
14. Automatica Alex. 13 3 4 6 9-15 10
15. Gaz metan Mediaș 13 5 0 8 14-21 10
16. Met. Drobeta T.S. 13 3 4 6 12-20 10
17. C.S.U. Brașov 13 3 3 7 12-17 9
13. Tractorul Brașov 13 3 3 7 16-24 9

ETAPA VIITOARE (17 noiembrie) s 
C.S. Tirgoviște — Rapid București, Tracto
rul Brașov — Metalul Mija, Metalul Dro
beta Tr. Severin — Progresul București, 
Metalul București — Oltul Sf. Gheorghe, 
Gaz metan Mediaș — Autobuzul Bucu
rești, Dinamo Slatina — Metrom Brașov, 
S.N. Oltenița — Flacăra Moreni, Voința 
București — C.S.U. Brașov, Automatica 
Alexandria — Electroputere Craiova.

„U“CLUJ-NAPOCA 1(0)
F. C. GALAȚI *e0(0)

FINAL FltfiBINIE. 
EPILOG NEPLĂCUT
CLUJ-NAPOCA, 10 (prin telefon).

Așa după cum începuse jocul și 
cum a continuat, de-a lungul între
gii prime reprize, sa părea, că va 
fi o întrecere corectă și cuminte, 
chiar dacă nivelul tehnic nu era 
In măsură să satisfacă. Gazdele au 
avut ceva mai mult inițiativa, au 
atacat destul de susținut, dar nu 
au reușit să concretizeze nici una din 
ocaziile de gol din primele 45 de 
minute, perioadă de timp în 
care Uifăleanu (min. 5), Batacliu 
și Coca (min. 15), Mureșan (min. 
29) și Anca (min. 32) s-au găsit 
foarte aproape de a trimite balonul 
în plasa porții lui Gheorghiu. F. C. 
Galați s-a angajat cu mult curaj în

Stadionul Municipal ; teren bun ; 
timp foarte bun ; spectatori, aproxi
mativ 6 000. A marcat : COCA (min 
56). Raport de cornere ; 11—1. Re
portul șuturilor la poartă : 20—10 (pe 
spațiul porții ; 10-5). Raportul faul
turilor comise : 15—22.

„U- : Lăzăreanu 8 — Porațchi 7, 
Pexa 7, Matei 7, Naghi 6 — Mure 
șan 7, Hurloi 6, Anca 7 — Uifăleanu 
6 (min. 80 : Dumitrescu), Coca 7, Ba
tacliu 6 (min. 73: Cîmpeanu II 7).

F.C. GALAȚI : Gheorghiu 7 - C. 
Nedelcu 6, Stoicescu 7, Dan Coe 7, 
I. Nicu 7 — Manea 6 (min. 79: Nan). 
Codreanu 6, Burcea 6 - Manciu 6, 
Lupulescu 6, I. Ionică 5 (min. 65: 
L. Nedelcu 6). j

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la cen
tru : V. lacob (Oradea) ; la linie : 
I. Oprita (Arad) și Ov. MicJăuș (Ti- 
nisoara). i

Cartonașe galbene : Lupulescu, Ui
făleanu. i

Trofeul Petschovschi : 7.
La tinerel-speranțe : 1-2 (0-0).

disputa pentru puncte, a stăpînit 
mijlocul terenului și a inițiat cîteva 
contraatacuri periculoase la capătul 
cărora putea să și înscrie.

Jocul s-a menținut in aceeași notă 
de sensibil echilibru și sportivitate 
pînă la înscrierea golului, în. min. 
56, de către COCA. El a reluat fru
mos, cu capul, centrarea lui Bata
cliu. Din acel moment întrecerea a 
căpătat o desfășurare, care, numai 
pe alocuri a semănat cu o adevărată 
partidă de fotbal șl, în care faultu
rile, simulările și altercațiile intre 
jucători au abundat, la acestea adă- 
ugîndu-se și unele greșeli de arbi
traj care au stîrnit protestele pu
blicului. Meciul a avut un final de
osebit de fierbinte și un epilog ne
plăcut dincolo de limitele gazonului, 
cînd o atitudine provocatoare a lui 
Stoicescu față de un grup de spec
tatori a fost „sancționată" brutal de 
un necunoscut pătruns în incinta 
terenului l

Mihai IONESCU

A XIII-A)
SERIA A III a

VULTURII TEXTILA LUGOJ - IND 
SIRMEI C. TURZII 3-0 |0-0). Au înscris: 
Imireanu (min. 50) și Bărbulescu (min. 
54, 71). (C. Olaru, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR - CORVINUL 
HUNEDOARA 3-4 (1—1). Autorii goluri 
lor : Soos (min. 19, 62), Sava I (min. 
58), respectiv Georgescu (min. 24), Schio- 
pu (min. 68), Selejan (min. 84), Vlad 
(min. 87). (M. Vîlceanu, coresp.).

CF.R. TIMISOARA - MINERUL BAIA 
SPRIE 6-3 (1-3). Au marcat : Cotea
(min. 44 din 11 m, 58, 63, 67, 71, 8^), 
respectiv Popovici (min. 16), Nistor (min. 
20), Mânu (min. 35). (C. Crețu, co
resp.).

METALUL AIUD - MINERUL MOLDOVA 
NOUA 3-1 (2-0). Meciul s-a disputat
la Hunedoara, terenul din. Aîud fiind 
suspendat. Autorii golurilor : Bregaru II 
(min. 20), Deceanu (min. 38), Chețan 
(min. 55), respectiv Orăleanu (min. 47). 
(I. Vlad. coresp.).

MINERUL BAIA MARE - MUREȘUL 
DEVA 2—0 (1—0). Au înscris : Coman
(min. 21) și Lupău (min. 63). (V. Săjă- 
ranu, coresp.).

MINERUL ANINA - U M. TIMIȘOARA
3-1  (1-1). Au marcat : Tudor (min. 35). 
Sasu (min. 65 ,din 11 m). Copăceonu
(min. 78), respectiv Mihalcic (min. 15). 
(P. Lungu, coresp.).

ȘOIMII SIBIU - RAPID ARAD 3-8 
(2-0). Autorii golurilor •. Râduță (min. 
.13), Fanea (min. 22) și Popescu (mia. 
63). (Gh. ToDÎrceanu, coresp.).

ARIEȘUL TURDA - F.C. BIHOR 2-2 
(0-0). Au înscris: Soo (min. 60), Căluser 
(min. 74). pentru Arieșul. respectiv Fio- 
rescu (min. 48). Kun (min. 87). (?. La- 
zăr, coresD.).

VICTORIA CALAN - VICTORIA CĂREI 
2-0 (0-0).

CLASAMENTUL

1. MINERUL BAIA M. 13 7 5 1 26- 6 -9
2. F.C. Bihor 13 8 2 3 22-12 13
3. Șoimii Sibiu, 13 8 1 4 24-11 17
4. Corvinul Hunedoara 13 8 0 5 27-14 16
5. C.F.R. Timișoara 13 8 0 5 20-24 16
6. Rapid Arad 13 7 1 5 22-17 15
7. Mureșul Deva 13 6 2 5 15-14 14
8. Ind. sîrmei C.T. 13 6 2 5 16—18 14
9. U.M. Timișoara 13 5 2 6 22-19 12

10. Metalurgistul Cugir 13 5 2 6 15-15 12
11. Vuiturii T. Lugoj 13 5 2 6 15-17 12
12. Victoria Cărei 13 5 1 7 18-21 11
13. Arieșul Turda 13 5 1 7 14-18 11
14. Victoria Câlan 13 5 1 7 8-23 11
15. Min. Baia Sprie 13 4 2 7 16—20 10
16. Minerul Anina 13 4 2 7 13-22 10
17. Minerul Mold. Nouă 13 3 3 7 7-14 9
18. Metalul Aiud 13 3 1 9 11-26 7

ETAPA VIITOARE (17 noiembrie) : 
Corvinul Hunedoara — U.M. Timișoara, 
Victoria Cărei — Minerul Baia Mare, Ind. 
sîrmei C. Turzii — Mureșul Deva, Rapid 
Arad — Minerul Moldova Nouă, Șoimii 
Sibiu — Arieșul Turda, Vulturii Textila 
Lugoj — Minerul Anina» Minerul Baia 
Sprie — Metalurgistul Cuqlr, Victoria Co
lan - F.C. Bihor, C.F.R. Tfm’?oara - 
Metalul Aîud.



COMUNICAT
’ invitația președintelui Uniu
nii Germane a Sporturilor, Willi 
Weyer, tn perioada 4—9 noiembrie 
1974, o delegație a Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport din Republica Socialistă 
România, condusă de prim-vicepre- 
ședintele C.N.E.F.S.. general loco
tenent Marin Dragnea, a făcut o 
vizită de informare în Republica 
Federală Germania.

Delegația română s-a informat 
pe larg asupra dezvoltării sportu
lui în cadrul Uniunii Germane a 
Sporturilor. Delegația a avut, de 
asemenea,, convorbiri cu ministrul 
federal de interne, prof. dr. Wer
ner Maihofer, cu președintele 
Uniunii Germane a Sporturilor. 
Willi Weyer, cu vicepreședintele 
Comitetului National Olimpic pen
tru Germania, dr. Claus Hess, cu 
președintele fundației Ajutorul 
Sportiv German, dr.h.c. Josef Nec- 
kermann. cu directorul Institutu
lui federal de Știința Sportului, 
prof. dr. August Kirsch și cu alte 
personalități sportive cu funcții 
de conducere. Președintele Uniu
nii Germane a Sporturilor a ofe
rit o recepție în cinstea delegației 
române.

In timpul vizitei sale, delegația 
română a vizitat, printre altele. 
Centrul de performanță din Bonn 
al Federației Germane de Scrimă. 
Institutul de Educație Fizică al 
Universității Johannes Gutenberg 
din Mainz, baze sportive din ora
șele Koln, Wiirzburg și Frankfurt 
precum și cunoscute firme produ
cătoare de materiale sportive.

In timpul vizitei au avut loc

AL TREILEA SUCCES IN iNTiLNIRILE CU RUGBYUL FRANCEZ

6-3 PENTRU STUDENȚII ROMÂNI
TIMIȘOARA, 10 (prin telefon). 

Un numeros public a ținut să fie 
prezent la confruntarea dintre e- 
chipele universitare ale României 
și Franței, a treia din acest sezon 
între reprezentanții rugbyului din 
cele două țări. Spre satisfacția ge
nerală. partida s-a încheiat cu 
victoria sportivilor noștri, care au 
eîștigat cu 6—3 (0—3), Ia capătul 
■unui joc pe parcursul căruia au 
avut permanent inițiativa. Prezența 
în ambele garnituri a unor rug- 
bysti cu o bogată experiență com- 
netițională a avut ca urmare rea
lizarea unui joc de un bun nivel, 
cu multe execuții tehnice de fi
nețe

Meciul a început în nota de do
minare a „XV‘‘-ului român, care 
a eîștigat aproape toate baloanele 
în tușe, cit și pe cele pe „introdu
cerea" noastră în grămezile ordo
nate. Pachetul de înaintași a blo
cat cu siguranță acțiunile adver
se. stăvilind încercările de stră
pungere ale impetuoaselor „trei- 
sferturi" franceze. Ocaziile de a 
înscrie nu au întîrziat să apară, 
«Iar ele au fost ratate, fie datorită 
unor execuții tehnice pripite, fie 
stopării acțiunilor în ultimă in
stanță. prin placaje ale jucătorilor 
oaspeți. Așa se face că în min. 
20. 27 și 23 echipa României tre
ce de puțin pe lingă înscrierea 
unor încercări. Sportivii noștri au 
dominat teritorial și au dovedit 
superioritate tehnică, dar francezii 
sint cei care deschid scorul (min. 
25). datorită unei lovituri de picior 
căzute, reușită de MALTERRE. a- 
vantaj pe care îl vor păstra pînă 
la cauză.

La reluare, dominarea românilor 
se accentuează, dar din nou citeva 
ocazii bune sint ratate. In min. 57. 
însă E. STOICA aduce egalarea, exe
cutând o lovitură de pedeapsă de la 
35 de in. dictată de arbitru în ur
ma unui placaj întîrziat. Francezii 
ies mai mult la atac, dar nu pot 
să concretizeze, datorită preciziei 
si siguranței apărătorilor noștri. 
In min. 65. francezii obstrucțio- 
nează la centru și DUTA trans
formă lovitura de pedeapsă. Pînă 
la sfîrșitul meciului, echipa noas
tră lansează atac după atac, însă 
și francezii au. cu două minute 
înainte de final, posibilitatea să 
înscrie, dar Pellicia a greșit la pri
mirea pasei.

în felul acesta, echipa universi
tară a României a obținut o me
ritată victorie, dovedind încă o dată 
că rugbyul românesc se află pe un 
drum ascendent.

TURNEUL FINAL LA LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

dâra- șl A. Văsui (cat. 52 kg) b.t. 
I. Gheghea — luînd un apreciabil 
avantaj : 3 -0. Replica dinamoviștllor 
a fost promptă. Gr Condrat (cat. 
VI kg) b.t. 1. Vlădescu și Gh. Dobră- 
nel (cat. 62 kg) b.t. N. Parepa — 
scorul devenind egal : 8—3. Apoi, 
Steagul roșu a preluat din nou con
ducerea, P. Androne (cat. 68 kg) 
b p. Gh. Catrina și : 11—9. Avan
tajul a rezistat, însă, doar cftevâ 
momente, deoarece la cat. 74 kg 
C. Fodorea se accidentase și nu s-a 
mai putut prezenta pe salteaua de 
«x>ncurs. Deci 13—11 pentru Dinamo. 
A urmat o nouă răsturnare de scor : 
19—13 pentru Steagul roșu. Victo

tratative oficiale între reprezen
tanții celor două organizații spor
tive in vederea dezvoltării colabo
rării lor sportive șl a organizați
ilor lor membre. în spiritul res
pectării competenței și indepen
denței prevăzute în statutele lor. 
Schimbul de păreri s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie. De
legația Uniunii Germane a Spor
turilor a fost condusă de vicepre
ședintele Hans Gmelin.

Convorbirile vor continua Ia în
ceputul lunii ianuarie 1975. in ca
drul unei comisii mixte formată 
din reprezentanți ai Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport și ai Uniunii Germane a 
Sporturilor ; este vorba in special 
de stabilirea unui plan de schim
buri sportive intre cele două or
ganizații. pentru anul 1975.

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui Național pentru Educație Fizi
că și Sport general locotenent 
Marin Dragnea, a invitat o dele
gație a Uniunii Germane a Spor
turilor pentru a face o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă 
România in vederea încheierii 
convorbirilor privind dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor spor
tive dintre cele două organizații. 
Uniunea Germană a Sporturilor a 
acceptat cu plăcere invitația.

Conducătorii ambelor delegații 
au constatat cu satisfacție că, con
vorbirile purtate slujesc la adin- 
cirea relațiilor sportive dintre cele 
două organizații și între sportivii 
acestora, aducînd astfel o contri
buție importantă Ia dezvoltarea 
legăturilor dintre țările lor.

Arbitrul V. Cișmaș a condus 
corect și autoritar următoarele for
mații :

România : DOTA — Peter, NI- 
COLESCU, Budică, Burghelea (Su- 
ciu) — Ghețu. FLORESCU - T&- 
tucu, Rășcanu. E. STOICA — MA- 
LANCU. ATANASIU — loniță, Po- 
povici, TALPA.

DINAMO NU MAI POATE
(Urmare din pag. I)

chide scorul (la eliminarea lui La- 
zăr), dar rapidiștii au ratat. Tot 
așa cum aveau s-o facă și in con
tinuare, după o altă suită de 
atacuri în trombă și o nouă ocazie 
de „om în plus".

Dinamoviștii, în schimb, mult 
mai lucizi și mai bine orientați din 
punct de vedere tactic s-au apărat 
fără greșeală. Iar cind li s-a ivit 
realmente cite o ocazie favorabilă 
— contraatacurile lor viguroase 
n-au putut fi oprite decit prin 
faulturi comise de FI. Teodor (in
trodus în mod inexplicabil in 
„7“-le de bază) și Olac, ambii eli
minați — campionii nu au greșit 
ținta. în două situații similare de 
„om în plus“. Dinu Popescu a șu
tat puternic în colțul lung, făcînd 
inutile intervențiile lui FI. Slăvei ; 
2-0.

în reprizele următoare aspectul 
jocului nu s-a schimbat. Feroviarii 
au continuat să se năpustească 
orbește spre poarta lui Frățilă, a- 
tent și sobru ca la fiecare meci al 
său din acest sezon, în timp ce 
dinamoviștii (in special Lazăr. D. 
Popescu, Răducanu), bine dirijați 
de Zamfirescu au căutat să tem
pereze elanul adversarilor prin 
dese fragmentări de joc și. pe mă
sura posibilităților, să contraatace 
periculos. Mai ales în această pe
rioadă a reieșit limpede superiori
tatea tehnico-tactică a jucătorilor 
antrenați de A. Grințescu. plusul 
lor de maturitate. Ei au condus 
cu 3—1 și 4—2. scor cu care au in
trat în apă pentru ultimul ..sfert", 
în această situație, echipa Dinamo, 
căreia și un rezultat de egalitate 
l-ar fi fost suficient pentru a-și 
ține adversara la o diferență de 4 
puncte. înaintea manșei secunde 
a turneului final, a căutat să se 
afle cît mai mult timp în păs
trarea balonului, atacînd destul de

ria avea să fie însă, decisă de T. 
Balaș (cat. 100 kg) care, după un 
duel epuizant, l-a întrecut la puncte 
pe Tr. Stoian șl. astfel, Steagul roșu, 
totalizînd 23 de puncte, nu mal pu
tea pierde, indiferent cu ce rezultat 
se încheia partida de la cat. + 100 kg. 
Scor final : 22—18 pentru Steagul
roșu care a ocupat locul H, iar Di
namo Brașov pe al ni-lea. Locul IV 
a revenit echipei C. S. Tîrgoviște, 
învingătoare cu 23—17 în întîlnirea cu 
C.F.R. Timișoara, clasată pe locul V.

în sfîrșlt, am vrea să menționăm 
că arbitrajele la acest turneu, cu 
citeva excepții ce n-au influențat re
zultatele finale, au fost foarte bune, 
remarcindu-se Gh. Marton (Cluj), 
V. Toth. St. Simionescu, D. Pirvu- 
lescu. St. Stanciu și N. Cristea 
(Bucureștii

In C. C. E. la handbal masculin

steaua a Învins in deplasare
PE M. A. I. MOSCOVA: 24-22

• BIRTALAN A ÎNSCRIS 9 GOLURI, DINCÂ $1 ORBAN AU APARAT CITE 
DOUA ARUNCĂRI DE LA 7 M I

MOSCOVA, 9 (prin telefon). 
Sala de jocuri a complexului 
sportiv Kunțevo, aflat la 15 km 
de capitala Uniunii Sovietice, a 
găzduit sîmbătâ după amiază pri
ma confruntare dintre echipele 
M.A.I. Moscova și Steaua Bucu
rești, contînd pentru optimile de 
finală ale C.C.E. Ia handbal mas
culin. Publicul, care a umplut 
la refuz tribunele sălii, a avut 
prilejul să urmărească un meci 
deosebit de palpitant, la capătul 
căruia Steaua a cîstigat cu 24—22 
(13—14).

Formația gazdă, cîșligătoare a 
ediției 1972—73, a fost surprinsă 
de vitalitatea echipei bucureștene, 
care s-a instalat la conducere din 
primul minut, păstrînd apoi ini
țiativa : min. 8 i 3—2, min. 11 i 
6—4, min. 26 i 11—9. O slăbire de 
ritm face, insă, ca tabela de mar
caj să arate pînă la pauză avanta
jul formației antrenate de Serghei 
Evtușenko ■ 14—13. La reluare, 
handbaliștii bucureșteni își or
ganizează jocul și mai bine, Ga- 
țu inițiază combinații de mare 
finețe, la capătul cărora Ștefan 
Birtalan — în mare vervă de 
șut —, Stock) și Tudosie punc

Franța : GROCQ — PELLICIA, 
Massat, Dehay. ROUSSET — MAL- 
TERRE, Royer — Labruquer, 
BERTH, Luciani — Libet, Darrieu- 
secq — Ricaud, Mailarin, Verst- 
wijer.

Miercuri, universitarii francezi 
vor susține o nouă intilnire, la 
Petroșani.

Emanuel FANTĂNEANU

PIERDE TITLUL LA POLO
rar poarta lui Chețan (care l-a 
înlocuit la scorul de 1—3 pe Slă
vei).

Rapid, în schimb, nu a renunțat 
nici un moment la asalt. Au ur
mat momente dramatice la poarta 
lui Frățilă. Pe rind. Țăranu, Olac. 
Băfenaru sau I. Slăvei au șutat 
necruțător, dar dinamovistul a scos 
de fiecare dată o mină salvatoare 
din_ apă. într-un singur moment 
însă el a fost nevoit să se recu
noască învins : I. Slăvei l-a tentat 
de citeva ori și apoi i-a trimis o 
frumoasă minge cu boltă în colt. 
Mai rămîneau aproximativ 60 de 
secunde de joc. dar dinamoviștii 
au știut să țină cu dinții de avan
tajul lor minim. Scorul final de 
4—3 (2—0, 1—2. 1—0, 0—1) le oferă 
realmente satisfacția de a pleca la 
sfîrșitul acestei luni spre Cluj-Na- 
poca cu titlul de campioni în bu
zunar. în acest moment ei au un 
avans de 6 puncte în fața Rapi
dului. practic imposibil de pierdut.

Cele 7 goluri ale unei partide 
de luptă, adesea sDectaculoaă si 
cu multe momente de suspense, au 
fost realizate, pe rind, de : D. Po
pescu (D) de două ori. Țăranu 
(R), Răducanu (D). Olac (R). Popa 
(D) și I. Slăvei (R). Fr. Simon 
(Tg. Mureș) a condus autoritar. cu 
unele greșeli, care n-au influențat 
rezultatul partidei.

în celelalte meciuri ale turneu
lui s-au înregistrat următoarele re
zultate : Rapid — Voința Cluf-Ha- 
poca 12—3 (3—1. l—O. 4—1. 4—1). 
Dinamo — Progresul București 
8—5 (3—1, 1—2. 2—2. 2—0) si Pro
gresul — Voința 6—2 (1—0. 0—0. 
3—1. 2—1). De subliniat evoluția 
meritorie a poloiștilor de la Pro
gresul, care au luat o serioasă op
țiune pentru locul XII in clasamen
tul final.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul inaugurării unei noi săli 
de sport in orașul Seghedin, s-a des
fășurat o dublă intiinire amicală de 
handbal Intre selecționatele de ju
niori ale României șl Ungariei. La 
feminin, au eîștigat handbalistele 
românce cu scorul de 13—10 (6—4). 
Iar la masculin victoria a revenit 
gazdelor cu 21—16 (9—5).
La Bratislava a inceput cea de-a 
25-a ediție a tradiționalului turneu 
international de handbal, la care 
participă anul acesta echipe mascu
line și feminine din România, R.D. 
Germană, Ungaria si Cehoslovacia. 
In prima zi a turneului feminin, 
echipa Universitatea Timișoara a în
vins cu 10—8 (5—3) formația Plas- 
tika din Qrașul. Nitra, iar echipa 
DVS Budapesta a fntrăcut cu 15—14 
(10—4) pe Z.H. Bratislava. Rezultate 
din turneul masculin : Dynamo
Dresda—VSH Kosice 15—23 (6—10) ;
Ruda Hvezda Bratislava —TV Got- 
waldov 19—17 (11—0).
D'-’-utat la Tampere, meciul de ho

tează spectaculos. In plus, por
tarii l Dincă și Orban — și ei în 
zi bună — scot miraculos goluri 
gata făcute, printre care patru 
aruncări de la 7 m I încleștarea 
din teren este reflectată perfect 
de tabela de marcaj, care indică 
in min. 56 un scor egal i 22—22. 
Ultimele patru minute ale Intîl- 
oirii sint de-a dreptul dramati
ce, dar Steaua știe să le depă
șească admirabil, punctînd de 
două ori și obținînd o victorie 
prețioasă, cu 24—22. Au marcat ■ 
Birtalan 9, Stock! 6, Tudosie 5, 
Kicsid 3 și Gațu pentru Steaua, 
Kravțov 7 = Mahorin 5, Maxiniov 
3, IIjin 3, Klimov 2 și Oganezov 
2 pentru M.A.I. Moscova. Partida 
a fost condusă de polonezii Pas- 
son și Helemejko. Returul este 
programat la 30 noiembrie.

KARPOV - KORCINOI 11-9
Partida a 20-a dintre marii 

maeștri sovietici Anatoli Karpov 
și Viktor Korcinoi, întreruptă la 
mutarea a 45-a, s-a încheiat re
miză după efectuarea a numai 7 
mutări la reluare. înaintea ulti
melor 4 partide ale meciului can- 
didaților la titlul mondial de șah, 
scorul este—de 11—9 în favoarea 
lui Karpov (3—1 la victorii).

CAMPIONATE Șl CUPE LA FOTBAL
ITALIA (etapa a 6-a) : Cagliari 

— Sampdoria 1—0 (Gori), Inter — 
Milan 0—0, Napoli — Lazio 1—1 
(La Palma, respectiv Garlaschelli), 
Cesena — Juventus 0—1 (Causioi, 
Lanerossi — Bologna 0—1 (Sa- 
voldi). Roma — Ascoli 1—0 (Prati), 
Temana — Varese 2—0 (Garri- 
tano, Traini), Torino — Fioren
tina 2—1 (Pulici 2, respectiv Gue- 
rini). în clasament conduc Bo
logna și Juventus cu cite 9 p, 
urmate de Lazio, Napoli și To
rino cu cite 8 p. în clasamentul 
golgeterilor, cu 4 goluri marcate 
în frunte se află Boninseana, Al- 
tafini, Anastasi, Chinaglia, Sa- 
voidi și Pulici. Campionatul se 
întrerupe pentru pregătirile lo
tului în vederea meciului cu O- 
landa (20 noiembrie) la Rotter
dam, în C.E.

R. D. GERMANA (etapa a 10-a) : 
Chemie Halle — Dynamo Berlin 
1—1, Aue — Zwickau 5—3, Stral
sund — F. C. Karl Marx-Stadt 
0 1, Riesa — F. C. Maedeburg 
3—1, F.C.V. Frankfurt pe Oder — 
Jena 0—0, Lokomotive Leipzig — 
Rostock 3—1. Dynamo Dresda — 
Rot Weiss Erfurt 1—0. în clasa
ment conduce Jena cu 18 p ur
mată de Magdeburg cu 17 p, 
Dynamo Dresda 13 p etc.
IRANȚA. După 16 etape, con

duce Bastia cu 22 p, urmată de 
St. Etienne. Reims și Lens eu 
cite 21 p. Citeva rezultate : Bastia 
—St. Etienne 1—1 ; St. Germain 
Paris—Nimes 1—1 ; Lens—Monaco 
6—3 ; Marsilia—Bordeaux 3—0.

ANGLIA (etapa a 17-a). Burn
ley-Birmingham 2—2 ; Carlisle- 
West Ham 0—1 ; Chelsea—Leices
ter o—o ; Coventry—Leeds 1—3 ; 
Derby — Queens's Park Rangers 
5—2 ; Liverpool — Arsenal 1—3 ; 
Luton — Sheffield United 0—1 ; 
Manchester City—Stoke City 1—0; 
Middelsbrough — Newcastle 0—0 ; 
Tottenham — Everton 1—1 : Wol
verhampton—Ipswich 2—1. în cla
sament conduce Manchester City 
cu 22 p urmată de Liverpool 21 
p (un joc mai puțin), Everton 21 
p etc.

R.F. GERMANIA (etapa a 12-a). 
F. C. Kaiserslautern a furnizat o 
mare surpriză, învingind in de
plasare cu 5—2 pe Bayern Miin-

chei pe gheață dintre selec
ționatele UJLS.S. și Finlandei 
s-a terminat cu scorul de 5—2 
(3—2, o—0. 2—o) in favoarea spor
tivilor sovietici.
La Poznan s-a disputat cea de-a 
doua intilnire de hochei pe gheață 
dintre echipele Poloniei și R.D. Ger
mane. șl de data aceasta partida 
s-a Încheiat la egalitate : 2—2 (0—1, 
0—1. 2—0). In primul joc scorul a 
fost 4—4.
în localitatea spaniolă Leon a în
ceput meciul dintre echipele Spaniei 
și Iugoslaviei, contînd pentru com
petiția europeană de tenis pe teren 
acoperit. După -prima zi de între
ceri scorul este egal : 1—1. Antonio 
Munoz l-a întrecut cu 6—1. 6—2 pe 
Nikola Spear, iar Dragan Slavici a 
eîștigat cu 6—3, 8—6 partida susți
nută cu Jose Moreno. în cadrul ace
leiași competiții, echipa Bulgariei 
conduce cu 2—0 în meciul cu Fin
landa

TURNEE DE TENIS
• In această săptămână, patru 

turnee contînd pentru Marele Pre
miu F.I.L.T. : Londra (cat. A, loc 
I — 60 p, n — 45 p, in—IV — 30) 
unde va participa și Iile N&stase ; 
Manila (eat. B, I — 40 p, II — 80 
p, III—IV — 20 p), Bombay (cat. 
B) și Oslo (cat. C, I — 20 p, II — 
15 p, HI—IV 10 p).

• STOCKHOLM. Sferturi de fi
nală ; Ashe — Gisbert. 6—1, 6—3 : 
Vilas — Ramirez 6—4, 6—2 ; Borg
— Oranfes 6—1, 6—1 ; Okker — Ri6s- 
sen 7—6, 6—4. Semifinale : Okker — 
Borg 6—4, 5—7* 7—6 șj Ashe — Vi
las 6—4, 6—4. Finala : Artur Ashe
— Tom Okker 6—2, 6—2* Finala de
dublu : okker, Riessen — McMillan, 
Hewitt 2—6 6—3, C—4.
• EDINBURGH. Semifinale; Levis—

Franulovici 3—6, 6—4, 6—2 și Cox— 
Waltke 6—2, 6—4. Finala ; Mark
Cox — Richard Lewis 6—2, 5—7, 6—4. 
Semifinale feminine : Heldman — 
Fernandez 6—4. 6—2 și Wade — 
Jausovec 6—2, 7—6 ; finala : Virgi
nia Wade — lulia Heldman 6—3. 4—6. 
6'—2.
• Comitetul director al Federației 

internaționale de tenis a ratificat 
hotărîrea potrivit căreia turneele 
Marelui premiu F.I.L.T. vor fi des
chise tuturor jucătorilor amatori și 
profesioniști. Pe de altă parte, Co
mitetul director a precizat că, în 
marile turnee, al 5-lea set poate fi 
jucat fără „tie-Break“.

• înaintea terminării turneelor de
tenis aflate în desfășurare, clasa
mentul Marelui premiu F.I.L.T. se 
prezintă astfel : 1. Vilas (Argenti
na) 653 puncte ; 2. Borg (Suedia) 
567 puncte ; 3. Connors (S.U.A.) 55» 
puncte ; 4. Orantes (Spania) 528 
puncte ; 5. Năstase (România) 470 
puncte ; 6. Smith (S.U.A.) 416 puncte; 
7. Ramirez (Mexic) 394 puncte ; 8. O. 
Parun (Noua Zeelandă) 367 puncte ; 
9. Tanner (S.U.A.) 363 puncte ; 10.
Solomon (S.U.A.) 359 puncte ; 11.
Newcombe (Australia) 344 puncte ; 
12. Gottfried (S.U.A.) 286 puncte etc.

„Turneul campionilor4* (masters 
tournament), care va reuni pe pri
mii 8 clasați, se va desfășura în pri
ma jumătate a lunii decembrie la 
Melbourne. Pînă la 1 decembrie, în 
calendarul marelui premiu F.I.L.T. 
mai sint înscrise 6 turnee.

chen. Rezultate mai importante i 
S V Hamburg — Schalke 1—1 ; 
V.f.B. Stuttgart — Borussia Mon- 
chengladbach 1—2 ; W uppertaler 
SV — Eintracht Braunschweig 
0—1 ; FC Koln — Werder Bremen 
3—1 ; Hertha BSC — Eintracht 
Frankfurt pe Main 2—1. în clasa
ment conduce Kickers Offenbach 
cu 17 p (golaveraj 29—18), urma
tă de Hamburger SV — 17 p 
(20—9) și Eintracht Braunschweig 
— 16 p. Bayern Miinehen se află 
pe locul 10. eu 13 p.

BRAZILIA. în „Cupa Guanabara", 
care reunește uneie dintre cele 
mai bune echipe braziliene, Vasco 
da Gama a învins cu 2—0 (1—0) 
formația America, iar Flamengo 
a dispus cu 1—0 de Fluminense. 
în clasament conduce Vasco da 
Gama, cu 11 p-

ȘTIRI
Reprezentanții cluburilor Bayern 

Muiichen și Independienie Buenos 
Aires s-au întîlnif la Roma pentru a 
fixa datele finalei „Cupei intercom 
tinentale" Bayern a propus ca finaPr 
să se joace într-un singur meci, la 
Miinchen, în martie sau aprilie 1975. 
Argentinienii au acceptat propunerea 
cerând în compensație o sumă de 
bani exagerat de mare. Dacă nu se 
va ajunge la un acord, atunci fina
lista C.C.E din 1974. Atletico Madrid, 
va juca în două man$e cu Indepen
dents.

Șț totuși Pole nu a abandonat fot
balul 1 Recent la Llăee ei a apărut 
în „echipa mondială a vedetelor” 
care a învins cu 3—2 selecționata 
vedetelor belgiene în acest meci au 
mai evoluat Fittinaldi, Pesoa, Kopa. 
«Tazy, Alain Barriere și Jean Paul 
Belmondo. Toate cele trei poluri ale 
învingătorilor au fost marcate de 
Pe le

Cunoscutul internațional brazilian 
Everaido (Porto Alegre) împreună 
eu soția sa și-au pierdut viata in
tr-un accident de automobil. Eve- 
raido, în vîrstă de 30 de ani, a fost 
de 20 de ori selecționat în naționala 
Braziliei.

Benfica Lisabona a acceptat invita
ția de a susține la 11 decembrie. Ia 
Glasgow, un meci cu Celtic. încasă
rile urmînd a fi alocate fondului de 
ajutorare a sinistraților din țările ce 
au fost lovite anul acesta de mari 
calamități naturale.

• MECIURI INTERNATIONALE 
(amicale). La Varna : Bulgaria — 
Ungaria 6—9. la Debrețin : Ungaria 
—Bulgaria (tineret) 2—1.

La Varșovia s-a desfășurat întllni- 
rea de rugby dintre selecționatele 
Poloniei și Cehoslovaciei. Rugyștii 
polonezi au terminat învingători cu1— 3 (4—3)

La Dunkerque, In „Cupa ligii euro- 
pene** la tenis de masă, s-a dispu
tat întâlnirea dintre echipele mixte 
ale Franței și Cehoslovaciei. Victoria 
a revenit, cu 4—3, echipei ceho
slovace. iată cîteva dintre rezulta
tele înregistrate : Kunz — Secretin
2— 0 (21—18. 21—12) ; Alice Grofova
—Marie Bergeret 2—0 (21—14, 21—18); 
Secretin — Orlowski 2—0 (21—11,
21—12). In aceeași competiție, la Za
greb, Ungaria a întrecut cu 4—3 
Iugoslavia. Din echipa maghiară s-a 
evidențiat Jonyer, care a dispus cu 
2—0 (21—10, 21—16) de Surbek și, în 
partida decisivă, l-a învins cu *2—0 
(21—18, 21—18) pe Stipancici. In cla
samentul competiției conduc neîn
vinse echipele Cehoslovaciei si Un
gariei cu cîte 4 puncte.
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