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In prezența tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

SÎMBĂTĂ A AVUT LOC
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID A CAPITALEI 

ÎNCHEIEREA CONFERINȚELOR
JUDEȚENE

■Sîmbătă an avut Ioc Confe
rința organizației de partid a Ca- 

-pitalei și conferințele organizați
ilor ’ județene de partid Bihor, 
Brașov, Cluj, Dîmbovița, Galați, 
Ialomița, Mehedinți, Olt, Praho
va, Suceava, Teleorman, Tuicea, 
Vaslui și Vrancea, încheindu-se 
astfel în toate organizațiile parti
dului dezbaterea proiectelor de 
documente programatice care ur
mează să fie analizate și adoptate 
de Congresul al XI-lea.

Participanții la Conferința de 
partid a municipiului București au 
salutat cu deosebită bucurie pre
zența în mijlocul lor a secreta, 
rului general al partidului.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a luat loc în pre
zidiu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și alți conducători de 
partid.

tntr-o impresionantă unanimi
tate de gînduri si sentimente, 
participanții la conferință au fă
cut propunerea ca tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU să fie 
ales Pe viață în înalta funcție de 
secretar general al partidului de 
către Congresul al XI-lea ai 
P.C.R.

Adoptînd această propunere. în 
cadrul unei hoțărîrl speciale, de
legații la conferință, asemenea în
tregului partid, asemenea întregu
lui popor, au dat cea mai Înaltă 
apreciere calităților de militant și 
conducător comunist ale tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
care și-a pus întreaga viață. în
treaga activitate in slujba feri
cirii poporului, ă cauzei generate 
a socialismului și comunismului.

„Cu convingerea fermă, expri
mată de toate organizațiile de 
partid și colectivele de oameni ai 
muncii din municipiul București, 
că progresul multilateral și înflo
rirea necontenită a patriei noastre

DE PARTID
socialiste sînt strîns legate de 
numele și activitatea prodigioasă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului ro
mân, delegații la Conferința or
ganizației de partid a municipiu
lui București hotărâse in unanimi
tate să propună alegerea pe siață 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XI-lea, in înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, vă- 
zînd in realizarea ei chezășia în
făptuirii neabătute a mărețului 
program al partidului, a tnsufleți- 
toarelor obiective ale edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism", se arată în Ho- 
tărire.

Desfășurate In spiritul respon
sabilității și exigenței comuniste, 
caracterizate prin aceeași atmo
sferă de lucru ca și cele care s-au 
desfășurat anterior, conferințele 
județene ți aceea a organizației 
de partid a Capitalei au constituit 
un moment deosebit de Important 
în ansamblul pregătirilor politi
ce și organizatorice pentru Con
gresul al XI-’ea al P.C.R.

Conferințele au exprimat ade
ziunea deplină a comuniștilor, • 
întregului popor, față de proiec
tele de Program și Directive, față 
de Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congres, au ales — în conformi
tate cu prevedetile statutare și 
criteriile stabilite de Plenara C.C. 
al P.C.R. — noile organe județene 
de partid, delegații la Congres, 
au desemnat candidați pentru or
ganele centrale ale partidului și 
au susținut unanim propunerea 
ca la Congres tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU să fie reales secre
tar general al partidului.

Este dorința întregului nostru 
popor I
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La Sumperk: România - Cehoslovacia 16-6 (16-3)
Stadionul Centrul din Sumperk : timp frumos soare ; teren bun; spectatori 

- oprorlmativ 3 030. Au marcat : min. 20 : NICOLESCU - încercare de pena
lizare transformată de OURBAC ; min. 22 : KOUREK (I. p.) ; min. 25.: NICA - 
încercare, transformată de OURBAC, min. 35: CONSTANTIN (încercare) : min. 
«: KOUREK (I. o).

ROMANIA ■ Durbac — CONSTANTIN. NICA, Marîca (min. 45 Budică), 
îpnusiezrct — NICOt ESCU. Bărqăunas — POP. Postolache, STOICA - MUSAI 
(accidentat in min. 77). DARABAN — Ciornei. Munteanu, Dinu.

CEHOSLOVACA : Kublbeck (min. 41 Hora) - Vlk. KUDRNA, UbfGERMAN, 
Zercik - KOUREK. Mrozcin - Horace/, Skall. Krecl - BERKA. Stransk» - Po
korny. Leska. Mamika.

A arbitral bine GERARD CHARDON (Franța).
★

Ur-uâîoorele meciuri ale ochioei noastre in campionatul european, cu Italia 
și Space in primăvara anului 1975.

SUMPERK 17 (prin telefon). .E- 
chipa de rugby a României și-a 
Încheiat sezonul internațional ’74 
(a obținut 3 victorii din tot atîtea 
meciuri) prlntr-un frumos succest 
IC—d (16—3) cu Cehoslovacia. în 
cadrul campionatului european, 
dotat cu cupa F.TB.A.

în prima repriză, sportivii noș
tri au prestat un Joc de înaltă 
factură tehnică și spectaculară. De 
fapt, așâ cum ne spuneau după 
joc antrenorii echipei, F. Cosntă- 
nescu și V. Irimesett, XV-le nos
tru și-a probat valoarea sportivă 
în partida cu Franța : de -data a- 
eeastă. în. fața reprezentativei Ce
hoslovaciei. el și-a dovedit valoa

DIVIZIA A LA FOTBAL, ,,RUNDA“ A 13-a

„IT CLUJ-NAPOCA, PERFORMERA ETAPEI
• Dinamo ace aiura 3 puncte avans, fața de F. C M. Reșița, revenita pe locul secund • UT.A. 

continuă ascensiunea • Steaua, Chimia Rm. Vilcea si Olimpia au obținut puncte in deplasare

rea morală, absolvind cu bine un 
test al seriozității.

fată, pe scurt, momentele în 
care s-a marcat. în min. 20, Ni- 
colescu, foarte inspirat, urmărește 
un balon pe care fundașul ceho
slovac îl scapă. înainte de a in
tra în terenul de țintă, el e3te 
obstrucționat printr-o piedică șl, 
normal, arbitrul acordă încercare 
de penalizare pe care Durbac o 
transformă. Surprinși de această 
situație, oarecum neprevăzută, 
rugby ști! cehoslovaci revin în a- 
tac șl în urma unui ofsaid ob
țin o lovitură de pedeapsă pe care 
căpitanul echipei, Kourek, o 
transformă de Ia 30 m. Dar for

mația română se dezlănțuie șl 
după numai 3 minute, la un atao 
inițiat de Stoica, „plimbă" balo
nul pe linia Nicolescu — Nica și 
ultimul înscrie, pătrunzînd în for
ță, în terenul de țintă. Durbac 
transformă șl scorul devine 12—X 
După alte 10 minute, pe linia de 
„22“ se' „joacă" o margine cîști- 
gată de sportivii români și min
gea cdrge pe linia Nicolescu — 
Nica — Constantin, acesta din ur
mă intrînd în terenul de țintă șl 
culcînd balonul la colț i 16—3. 
Durban ratează transformarea. A- 
tacurile echipei noastre continuă, 
dar ea nu mal realizează nici un 
punct, deși domină cu autoritate.

La reluare, deconectată prea de
vreme, formația noastră cedează 
inițiativa și permite gazdelor să 
reducă scorul, prin același Kou
rek, care transformă tot o lovi
tura de pedeapsă, la a obstrucție 
făcută de Fop. E drept, că în a- 
ceastă parte a meciului, am ratat 
trei lovituri de pedeapsă, din po
ziții relativ ușoare, prin Durbac 
șl Nica. Dar șl adversarii noștri 
au fost de clteva ori pe punctul 
de a reduce handicapul. în min. 72 
Kourek a trimis balonul în bară, 
dintr-o lovitură de pedeapsă.

O. CALLÎMACHÎ

REZULTATE TEHNICE

>

O sugestivă imagine a marelui succes de participare pe care l-a 
înregistrat crosul de ieri. Start in cursa rezervată fetelor de 

12—14 am.
Foto : V. BAGEAC

8000 DE PARTICIPANT! 
LA MARELE CROS DIN CAPITALĂ!

Parcul tineretului, această nouă și 
splendidă amenajare pentru agre
ment și odihnă din Capitală, domi
nată de impunătorul Palat al sportu
rilor și culturii, a găzduit. Ieri dimi
neață, un mare cros popular, dedicat 
celui de al XI-lea Congres al parti
dului. Peste 3 000 de tineri și tinere 
s-au; aliniat la cele două puncte de 
start: la intrarea principală șl cea din 
apropierea Tehnic Clubului. Au venit 
sâ concureze, tntr-o atmosferă en
tuziastă, pionieri și elevi din majori
tatea școlilor generale, elevi al lice
elor și școlilor profesionale, studenți 
și tineri muncitori dui marile Între
prinderi bucureștene. Mult! dintre el 
au ..efectuat alei numeroase zile de 
muncă patriotică pentru amenajarea 
aleilor parcului, au contribuit la plan
tarea lungilor șiruri de pomi.

Crosul a cuprins trei grupe de 
vtrstă : 12—14 ani (băieți șl fete), 
15—13 ani (băieți și fete) și peste 18 
ani (băieți șl fete). Este greu de spus 
care dintre starturi a fost mal Impre
sionant; acela al... prichindeilor, prin 
caracterul masiv al participării, sau 
al seniorilor, prin dirzenla luptei 
sportive. In ansamblul el, competiția 
a constituit o foarte frumoasă reu
șită.

Iată șl primii clasați : 12—14 ani, 
fete : 1. Daniela Fuioagă (o speranță 
a atletismului) Șc. gen. 96, a. Ana 
Francisc, Șc. gen. 101, 3. Sanda Ras- 
eol, șc. gen. 96; 12—14 ani, băieți: 
1. Vasile Manolache, Șc. gen. 65, a. 
Marian călugăru, Șc. gen. 111, ». la- 
noș Gancio. Liceul nr. »: 13—16 ani, 
fete : 1, AuguMlna Irlmie, Lie, ind. 
metrologic, 2. Paulina Pupâzan, Gru

pul școlar Electronica, 3. Do In ița Cre- 
țu, Lie. mecanic 21; 15—13 an!, băieți: 
1. Ion Emanuil, I.R.M.A., 2. Dionisle 
Covaclu, Electromagnetica, 3. Nicolae 
Manda, I.M.E.B.; peste 18 ani. fete : 
1. Violeta Pădurarlu, I.E.F.S. fctștlgă- 
toarea Cupei ziarului Informația 
Bucureștiului), 2. Viorica Găvan, C.S. 
Voința, 3. Profira Lungu, A.s. Con
fecția; Peste 18 ani. băieți : 1. Cris
tian Rijală, Lie. Spiru Haret, un ta
lentat alergător, ciștigător a nume
roase crosuri, căruia l-a fost decer
nată Cupa ziarului SPORTUL, 2. Ion 
Mlhăilescu, M.A.M., S. VLrgU Lupu de 
la «loslf Rangheț". Ciștigător! tor 
le-au fost oferite cupe, diplome șl 
premii tn materiale sportive

Viorii TONCEAMUT ’»

F. C. ARGEȘ — „U" CLUJ-NAPOCA 1—2 (i—o)
F. C. GALATI — STEAUA o—0
U. T. A. — A.S.A. TG. MURES 1—0 (1—0)
DINAMO — UNIV. CRAIOVA 1_o (1—oj
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — CHIMIA RM. VILCEA 1—1 (1—0)
POLITEHNICA IAȘI — JIUL 1—0 (1—0)
STEAGUL ROȘU — POLITEHNICA TIMISOARA 3—1 (2—0)
F.CM. REȘIȚA — F. C. CONSTANȚA 3—0 (1—0)
simbâtâ
SPORTUL STUDENȚESC — OLIMPIA SATU MARE o—o

CLASAMENTUL golgeteri

coca PoMehnka Tbnisoara - Dînama, „U* Cluj-Napoca - Steagul roșu» F.C. Con* 
«tonta - A SJt. Tg. Mur*5, Chimia Rm. Vilcea - Soortul studențesc, Univ. Craiova - 
F C. Argeș, Olimpia Satu More — F.C.M. Reșița, Steoua — Politehnica lași. *

1. DINAMO 13 10 1 2 24— 8 21 16 goluri : D.
2. F.C.M. Reșița 13 8 2 3 20—12 18 Georgescu (Dinamo) 

— 1 din 11 m.
X U.T.A. 13 7 3 3 15—10 17
4. A.S.A. Tg. Mureș 13 8 1 4 21—17 17 9 goluri: Mure-
5. Olimpia Satu Mare 13 6 2 5 12—11 14 șan (A.S.A Tg.
6. „U" Cluj-Napoca 13 5 4 4 12—15 14 Mureș) — 1 

m.
din 11

7. Steagul roșu 13 5 3 5 18—12 13
8. Steaua 13 5 3 5 18—15 13 8 goluri : Topdă-
9. C.F.R. Cluj-Napoca 13 4 5 4 12—14 13 nescu (Steaua) — L 

din 11 ni.
10. Jiul 13 4 4 5 17—13 12
11. Univ. Craiova 13 4 4 5 16—15 12 7 goluri : Dănill
IX Politehnica Tim. 13 5 2 6 10—11 12 (pou.tenn.tca iași),

Brosovschi (U.T.A.)
13. F. C. Argeș 13 5 1 7 19—16 11 — 1 din 11 m.
14. F. C. Constanța 13 4 3 6 14—18 11 6 goluri : 

I (F. C.
Radu

Argeș),15. Sportul studențesc 13 4 3 6 13—20 11
16. Politehnica lași 13 5 0 8 14—20 10 N ăst ase (Steaua),
17.
18.

Chimia Rm. Vilcea
F. C. Galați

13
13

2
2

5
2

6
9

8—22
4—18

9
6

Oblemenco 
Craiova) — 
ll m.

(Univ„
2 din

FTAPA VIITOARE (20 -»oiembrie) i fa Galați - 4»!. U.T.A, - C.F.R. Cluj-N».

Dudu Georgescu înscrie, cu capul, golul victoriei liderului
. atent*- “ Jnto •„



IN CAMPIONATUL DE ȘAH

MillHlU, LIDER DUPĂ TREI RUNDE
Campionatul de șah a început 

sub semnul unei lupte încordate. 
Stimulați de faptul că învingăto
rul competiției va fi cel de al trei
lea jucător român la turneele zo
nale ale C.M. (iar în cazul cind 
Florin Gheorghiu va fi admis di
rect în „interzonale", șansa se 
deschide și celui clasat pe locul 
II), finaliștii au abordat competi
ția cu hotărîre, vigoare și o mare 
dispoziție de luptă. în primele 3 
runde n-a existat nici o remiză 
rapidă, convențională, expresia 
„non-combatului" care iși făcea 
adesea loc în întrecerile noastre 
șahiste.

Pronosticurile inițiale s-au con
firmat parțial.- Din tînăra genera
ție, furtunos a pornit Urzică, în 
timp ce .Șubă si Ghindă întîmpi- 
nă dificultăți. In schimb, o dis
poziție foarte agresivă manifestă 
principalii reprezentanți ai „vechii 
gărzi", Partoș, Mititelu și Stanciu. 
Un start slab au luat UngureaBU

CRISTINA SIMA - CAMPIOANA ABSOLUTĂ 
A ROMÂNIEI LA GIMNASTICĂ MODERNĂ
PITEȘTI, 17 (prin telefon). 

Găzduind pentru prima dată o 
competiție de gimnastică moder
nă — finalele campionatelor repu
blicane — Piteștiul a onorat 
competiția prinitr-o organizare 
fără reproș și un public entuziast. 
Sîmbătă și duminică au evoluat 
in Sala sporturilor cele mai bune 
reprezentante ale gimnasticii 
noastre moderne într-un concurs 
cu valențe de spectacol palpitant, 
de întrecere sportivă dîrzâ. Cloul 
competiției a fost, fără îndoială, 
ambițioasa dispută a maestrelor, 
încheiată cu un surprinzător — 
dar deplin meritat — succes al 
„noului val". Exponente — Cris
tina Sima (Șc. sp. 2 București) și 
Doina Păltineanu (Viitorul Bucu
rești), ambele în vîrstă de numai 
16 ’ ani ! Cristina Sima, o vedetă 
mai veche a gimnasticii noastre 
moderne (dar la categoriile co
respunzătoare vîrstei junioratu
lui), a atacat sîmbătă seară titlul 
de campioană absolută a Româ
niei cu luciditatea ce poate fi 
asigurată numai de o pregătire 
Îndelungată, minuțioasă și temei
nică. Exercițiile ei au reușit să 
ie convingă pe oficiale în acor

Surpriză de proper fii in campionatele de tenis de masă pe echipe

formația feminină C. S. Arad II a cîștigat titlul național
SF. GHEORGHE, 17 (prin telefon). 

Întrecerile finale ale campionatelor 
divizionare de tenis de masă s-au 
încheiat cu succesul echipelor C.S. 
Arad II (Liana Mihuț, Ildiko Gyon
gyosi, Livia Căruceru, antrenor Emil 
Procopeț) la fete și C.S.M. Cluj-Na
poca (Șerban Doboși, Dorin Giurgiu- 
că, Ernest Papp, Adrian Cuc, antre
nor emerit Farkas Paneth) la băieți. 
Dacă titlul republican masculin a 
revenit, normal, formației clujene, 
evident superioară celorlalte adver
sare, echipa secundă de la C.S Arad,

Ana Petrescu și losif Tismănar - 
campioni merituoși la popice

MANGALIA NORD, 17 (prin te
lefon). Așteptate cu viu interes, 
turneele finale au adus pe pistele 
arenei din stațiunea Neptun ju
cători și jucătoare care au făcut 
uz de toate cunoștințele pentru a 
obține un loc cit mai bun în ie
rarhia campionatelor individuale 
de popice ediția 1974. în acest 
context, maestra emerită a spor
tului Ana Petrescu (Gloria Bucu
rești) a reușit — în urma unei 
comportări constante și valoroase 
în ambele manșe ale competiției 
— performanța de a-și menține 
titlul, nu însă fără a trece prin 
mari emoții. Campioana țării, care 
este cea mai completă jucătoare 
a lotului național de senioare, a 
avut in junioara Bălașa Mirică o 
adversară redutabilă, pe cit de 
neașteptată pe atît de puternică. 
Tînăra jucătoare bucureșteancă, 
Bălașa Mirică, a realizat cel mai 
bun rezultat (428 p.d.) in jocurile 
preliminare și a fost la un pas de 
a produce o surpriză de propor
ții. Și dacă în final nu a urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului este din cauza unei sin
gure neatenții, la bila 93 (din 100) 
cînd a „spart" la „izolate" și a 
irosit, apoi, lovituri prețioase.

La masculin, losif Tismănar, 
detașat categoric. încă din primul 
tur, de principalii săi adversari, 
a acționat și în manșa a doua cu 
multă siguranță si precizie, ob- 
ținînd un rezultat foarte bun. Ul
tima probă din program s-a în
cheiat cu o surpriză ■ cuplul cam
pion I. Băiaș — I. Tismănar a 
fost deposedat de titlu. 

și Vaisman. Dar, mai sînt 14 run
de de jucat...

REZULTATE TEHNICE. Runda 
a 2-a (sîmbătă). Kertesz — Urzică 
0—1, Georgescu — Partos 0—1, 
Șubă — Mititelu 0—1, Ungurea- 
nu — Stanciu 0—1, Ilijin ■— Griin- 
berg 1—0, Ghindă •— Macarie, 
Vaisman' — Radovici și Buză — 
Pavlov, remize. Runda a 3-a (du
minică) i Urzică — Ungureanu 
lntr., Mititelu — Vaisman 1—0, 
Stanciu — Buză 1—0, Partos — 
Ghindă lntr., Pușcașu — Șubă 
intr., Pavlov — Voiculescu >/j—’A, 
Radovici — Ilijin 1—0, Macarie — 
Kertesz 1—0, Griinberg — Geor
gescu într. Partida Pușcașu — 
Buză, întreruptă în prima rundă, 
s-a terminat remiză.

în clasament, după 3 runde, 
conduce Mititel», cu 3 p, urmat 
de Stanciu 2% p, Urzică și Par
toș 2 p (1), Radovici și Macarie 
2 p etc. Astăzi se joacă runda 
a 4-a. (V. Ch.) 

darea unor note mari (uneori 
chiar prea mari, cum a fost ca
zul exercițiului cu cerc) care, 
cumulate în final (37,60) i-au asi
gurat prima treaptă a podiumu
lui de premiere. Tînăra elevă a 
antrenoarei Ileana losif _ a fost 
secundată excelent de Doina Păl
tineanu (37,25), o adevărată reve
lație a competiției de la Pitești. 
Sportiva pregătită de prof. Ana 
Moțet este, indiscutabil, cea mai 
dinamică gimnastă a noastră la 
ora actuală. în fine, din același 
eșalon de frunte vom mai aminti 
evoluțiile bune ale Măriei Preda 
(locul III — 37,20), campioana de 
anul treeyt, impresionantă la e- 
xercițiul cu cerc, și Rodicăi* Pin- 
tea (ambele de la IEFS). La ca
tegoriile a Il-a și I remarcăm o- 
mogenitatea echipelor aliniate de 
Viitorul București, care au obți
nut titlurile de ’ campioane, și ni
velul ridicat al cîștigătoarelor la 
individual compus : Ana Vidrighin 
(C. S. Școlar) — cat. a Il-a 
(27,00) și Firicel Laslo (Viitorul) 
— cat. I. (35,65).

Horiu ALEXANDRESCU 
llie FEȚEANU

în rîndurile căreia au evoluat două 
junioare, Mihuț și Gyongyosi, a furni
zat o mare surpriză, cîștigînd titlul 
național în fața fostei campioane, 
Progresul București-.

Ultimele rezultate, echipe fete: C.S. 
Arad II cu Spartac Buc. 5—1, Pro
gresul Buc. 5—4 (Mihuț — Alexandru 
0—2, Gyongyosi — Moldovan 2—1, 
Căruceru — Filimon 2—0, Gyongyosi 
— Alexandru 0—2, Mihuț — Filimon 
2—1, Căruceru — Moldovan 1—2 Gy
ongyosi — Filimon 2—1, Căruceru — 
Alexandru 0—2, Mihuț — Moldovan

CLASAMENTELE FINALE. indivi
dual — femei: L Ana Petrescu (Gloria 
București) 830 p d (pe manșe 414— 
414), 2. Bălașa Mirică (Laromet Bucu
rești) 828 p d (423—400), 3. Mariana 
Constantin (Hidromecanica Brașov) 
819 p d (398—421); bărbați: 1. I. Tis- 
mănar (Constructorul Galați) 1823 
p d (911—882), 2. St. Eordog (Voința 
Tg. Mureș) 1 755 p d (891—864), 3. I 
Băiaș (Constructorul Galați) 1 726 p d 
(362—1164); perechi —.femei: 1. Flori- 
ca Neguțoiu — Ana Petrescu (Gloria 
București) 814 p d (416—398), 2. Maria 
Peli — Maria Bagoly (Voința Timi
șoara) 803 p d (385—417), 3. Mariana 
Constantin — Livia Răstăman (Hidro
mecanica și Metrom Brașov) 799 p d 
(424—375); perechi — bărbați : 1. P. 
Purje — 1. Păgideanu (Voința Bucu
rești) 1 698 p d (862—836), 2. Gh. Tu- 
dose — G. Dinu (C F.R. Constanța) 
1 675 p d (356—819), 3. I. B&iaș — I. 
Tismănar (Constructorul Galati) 1675 
p d (847—328).

Traian IOANIȚESCU

ASTĂZI IN SALA -DALLES, LA 
ORELE 12,30

„EVIDENTA SI PLANIFICAREA 
ANTRENAMENTULUI 

MODERN"
Centrul de cercetări al C.-N.E.F.S., Con

siliul municipal pentru educație fizica fi 
sport București, în colaborare cu Univer
sitatea populară București, organizează 
QStozi, Ia orele 12,30, în sala Dalles, o 
conferință pe tema „CONCEPTE NOI 
DESPRE EVIDENȚA Șl PLANIFICAREA AN
TRENAMENTULUI SPORTIV MODERN". 
Cxpunerea va fi făcută de prof. Oleg 
Brag hl n (U.R.S.S.) și <dr. Vocile Dumi
trescu.

Va urma un film artistic.

0 reușită competiție

<iiii om obiiisficâ 

„MARELE PREMIU AL 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Cartierul Drumul Taberei a găzduit, 
ieri dimineață, „Marele premiu a) 
municipiului București" — competiție 
tradițională în sportul automobilistic 
românesc (prima ediție a avut loc în 
1936). Cursele au fost aprig dispu
tate și spectaculoase în egală măsu
ră la turnante sau în linie dreaptă. 
Mai buni, în această competiție, câș
tigători la cele patru clase au fost: 
Mircea Breazu, Brașov — Flat 1800 
(cl. D: Dorin Moine, București — 
Fiat 128 IC1. a Il-a); Eugen Cristea 
lonescu, București — Renault s Gor- 
dini (d a m-a); Dorin Motoc, Bucu
rești — Dacia 1300 (cl. aiv-a). Toți au 
dovedit măiestrie in minuirea vola
nului, in condicii erele; s-au pre
zentat cu mașinile bine puse la 
punct, dominind întrecerile la clasele 
respective. In egală măsură au con
tribuit la reușita spectacolului și 
multi alții. Ke-au plăcut, de pildă, 
in xaod deosebit ardoarea cu care 
și-au apărat șansele Cornel Motoc, 
Cornel Serghiescu (București), Nico- 
lae Leu (Reșița), Laurențiu Moldova», 
Laurențiu Borbely (Cluj-Napoca), 
Horst Grael, Vasile Olaru, Constantin 
Finichi (Brașov), o mențiune specială 
trebuie să facem, totuși, referitor la 
ultima serie a întrecerilor in care au 
concurat cele mai puternice mașini. 
Favorită, apărea din start, mașina 
Porsche Carrera condusă de italianul 
Luciano Innocenti (aflat cu serviciul 
la noi in țară și posedind licență ro
mânească). Disputa dintre acesta șl 
românii ștefan Iancovici (Renault 12) 
și Eugen Cristea lonescu (Lancia) a 
fost electrizantă. Ea a revenit lui 
Innocenti care avea mașina cea mai 
„tare", insă comportarea lui Iancovici 
(mașina sa avea 50 CP mai puțin de- 
cit a adversarului) a fost splendidă, 
el trecînd linia de sosire la numai 2 
secunde după cîștigător. Clasament 
general: 1. L. Innocenti, 2 Șt. lan- 
coviei, 3 E. Cristea loneseu, 4. Horst 
Graef (B.M.W.), 5. Laurențiu Borbely 
(B.M.W 2000). Pe echipe: 1. I. A. 
Pitești, 2. Universitatea Brașov, 3. 
I.O.B. Balș, 4. l.T.B. Ciclop.

Modesto FERRARINI

NOII CAMPIONI AI TĂRII 
LA CICLOCROS

La Poiana Brașov, pe un tra
seu de mare dificultate, s-a dis
putat ieri finala campionatului 
național de ciclocros. Iată care 
sînt noii campioni ai țării : FI. 
Glonmicu (Șc. sp. 2 București) — 
juniori mici, I. Totora (Șc. sp. 2 
București) — juniori mari și Gh. 
Negoescu (Steaua) — seniori.

2—0), C.S.M. Cluj-Napoca 5—4; Pro
gresul Buc. cu Rovine Craiova 5—0, 
C.S Arad I 5—1; C.S. Arad I cu 
Șc. Sp. Buzău 5—1, Rovine Craiova 

*&•— 0; C.S.M. Cluj-Napoca cu Politeh
nica Buc. 5—0, Șc. Sp. Buzău 5—2; 
Spartac Buc. cu Politehnica Buc. 5—0, 
Șc Sp. Buzău 5—0; Politehnica Buc. 
— Rovine Craiova 5—2.

CLASAMENT
1. C.S. Arad II 14 U 1 83^8 27
2. Progresul Buc. 14 12 2 71:39 2S
3. C.S. Arad I 14 11 3 82:27 25
4. C S.M. Cj.-Napoca 14 7 7 M:57 21
5. Șc. Sp. Buzâu 14 6 8 45:65 29
6. Spartac Buc. 14 5 9 51:57 13
7. Bovine Craiova 14 1 13 33:77 15
8. Politehnica Buc. 14 1 13 14:87 15

Echipe băieți: C.S.M. Cluj-Napoca 
cu Gloria Buzău 9—1. Progresul Buc. 
8—9, Comerțul Tg. Mureș 9—2; Pro
gresul Buc. cu Voința Buc. 9—1. 
C.S.M. Lași 9—5; Universitatea Craio^ 
va cu CSJK. Iași 9—5, Politehnica 
Buc. 9—2, Gloria Buzău 9—3; Voința 
Buc. cu C.S.M. Iași 9—6, Politehnica 
Buc. 9—7; Gloria Buzău cu Comer
țul Tg. Mureș 9—7, Locomotiva Buc. 
6—9: Locomotiva Buc. cu Politehnica 
Buc. 9—6, Comerțul Tg. Mureș 9—7.

CLASAMENT
1. CSM Cj.-Napoca 18 17
2. Frog. Buc.
3. Univ. Craiova
4. Voința Buc.
5. C.S.M. Iași
6. Locom. Buc
7. Gloria Buzău
8. Comerțul Tg.
9. Poli. Buc.

10. Constr. Himcd.

1 190: 69 35
18 15 3 193: 74 33
18 15 3 162:101 33
18 12 6 154:118 30
18 9 9 1381143 27
18 7 11 125:151 25
18 6 12 1181158 24

M. 18 5 13 104:172 23
18 3 15 97:177 21
18 1 17 74:189 14

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la concursul Pronosport, 
-etapa din 17 noiembrie 1974

I. Dinamo — Univ. Craiova 1 
H. F.C. Argeș — „u- Cl.-Napoca 2

III. F. C. Galați — Steaua x
IV. U.T. Arad —A.S.A. Tg. Mureș 1
V. C.F.R. Cluj-Napoca —

Chimia Rm. V. X
VI. Politehnica Iași — Jiul i

vn. Steagul roșu — „Poli" Timiș 1 
VUI. F.C.M. Reșița — F.C. C-tâ. J
IX. Betonul Săvlnești —

Progresul Brăila 1
X. C.S. Tirgoviște — Rapid Duc. X

XI. Metalul Drobeta Tr. s. —
Progresul Bue. 1

XII. Automatica Alexandria —
Heclroputere 2

XIII. Vie. Car.ei — Minerul B. M. 1 
FOND DE CLȘT1GU1U 374.441 lei 
Plata cîștigurilor de la acest con

curs se va face astfel : în Capitală 
de la 22 noiembrie pînă la 17 ia
nuarie 1975, in tară de la 25 no
iembrie 1974 piuă la 17 ianuarie 
1975.

I CAMPIONII Al] ACCELERAT CU ÎN
I 
i■
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

OINAMO_ _ _ _ _ _ _ 1(1)
UNI V. CRAIOVA 0(G)

Dinamo a înscris relativ repede 
golul care a rămas unic și a de
terminat o victorie importantă 
pentru actuala lideră a campiona
tului. în rain. 12, iladu Nunweil- 
ler l-a driblat pe partea laterală 
stingă a careului pe fundașul cra- 
iovean Niculescu, apoi a centrat 
cu boltă in interiorul careului 
mic, de unde, DUDU GEORGES
CU a lovit puternic mingea cu 
capul și a trimis-o în plasă : 1—0. 
Iscusită fază dinamovistă dar și 
greșeala apărătorilor craioveni care 
nu l-au marcat pe autorul golului.

Cursul Jocului înclina spre o 
victorie lejeră a echipei Dinamo, 
chiar dacă „U“ Craiova și supor
terii săi veniți la București n-au 
fost de acord cu poziția de ofsaid 
din care Deselnicu a înscris un 
gol nevalabil în min. 25 : Desel

Cind nu te gindești doar la apărare...
CLUJ-NAPOCA. 17 (prin telefon)

Primele 15 minute au aparținut 
oaspeților care, bine coordonați La 
mijlocul terenului prin jocul inteli
gent prestat de Haidu și Tătaru, au 
pus în cîteva rînduri în dificultate 
poarta apărată de Moldovan. în spe
cial prin C. Nicolae, cel mai laborios 
jucător de pe teren. După ce, in min. 
6, Lepădatu a expediat un șut pu
ternic reținut greu de Moldovan, în 
plină ofensivă vîlceană, contrar 
cursului jocului, scorul este deschis 
de CF.R.-iști: M. Brelan șutează pe 
jos de la 20 m, mingea este intercep
tată de MOGA, aflat singur în inte
riorul careului, Oană iese în întimpi- 
nare, dar clujeanul îl driblează scurt 
și trimite fără dificultate în plasă. Se 
părea că, după acest gol, gazdele vor 
prelua inițiativa. Dar n-a fost așa, 
căci partenerii lor de întrecere n-au 
renunțat nici o clipă la veleitățile lor 
ofensive, astfel că meciul păstrează 
pînă la pauză același aspect echili
brat.

Imediat după reluare C. NICOLAE 
(min. 50) ia o acțiune pe cont propriu 
pe care o încheie cu un șut plasat 
pe jos, mingea poposind în poartă. 
După egalare, vilcenii se retrag in de
fensivă, prilejuind gazdelor o domi
nare autoritară. Cu toate acestea, re
zultatul nu mai poate fi modificat, 
deși în min. 72 M. Bretan, singur la 
6 metri, a ratat copilărește. Cu 3 mi
nute înainte de final C. Nicolae a 
fost la un pas de a aduce o nespe
rată victorie formației sale trimițînd, 
din apropiere, balonul exact în por
tarul Moldovan. Și astfel, Chimia Rm.

STEAGUL ROȘU 3(2)
POLI Timișoara 1(0)
BRAȘOV, 17 {prin telefon)
O victorie prețioasă pentru bra

șoveni, care și-au văzut încununa
te eforturile generoase făcute de

Slcdîon ..Tinerelului"; teren bun; 
timp foarte frumos; spectatori aproxi
mativ 7-000. Au nmarcat : GHERGHELI 
(min. 18 și 37), GîUCHICI (min. 63 
din penalii) și PAPUC (min. 80). Ra
port de cornere : 11—5. Reportul șu
turilor la poartă : 16—T7 (pe spațiul 
porții: 7—5). Raportul faulturilor co
mise : 16—13.

STEAGUL ROȘU : Clipa 7 - Hîrlab 
7, Ciugorin 8, Mihăilescu 7, Rusu 8
— Cadar 7, Ghergheli 9, Mateescu 9
— Șerbânoiu 7 (min. 64 Papuc 8), 
Pescaru 8, Gyorfi 7.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Jivan 5
— Mioc 7, Păltinișan 6, Arnâutu 7, 
Popa 6 - Lața 7, Mehedințu 7, Bojin 
5 (min. 46 Gîuchici 8) — Floareș 6 
(min. 72 Voinea 7), Dașcu 6, Peties- 
cu 7.

Arbitrajul ACCEPTABIL - la centru: 
Maximilian Popescu ; la linie: Vaieriu 
Teciu (ambii din București) șa Otto 
Anderco (Satu Mare).

Cartonașe galbene : Popa.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tinere‘-speron|e : 1—3 (1—0).

Itoți jucătorii pe parcursul celor 90 
de minute. Succesul s-a datorat în
deosebi evoluției foarte bune din 
prima repriză, cind gazdele au des-

■ fășur.at un joc inteligent în atac,

| ASTĂZI, TRAGEREA LA SORȚI 
| A OPTIMILOR 

„CUPEI ROMÂNIEI"
I Da sediul F.RJ.-’. va ayca loc, 

astăzi dimiae.ață, tragerea la sorți

Ia optimilor ,<Cupri iîomâjîiei", ale 
căror partide se vor disputa 
miercuri 27 noiembrie.

Stadion Dinamo ; teren bun; timp friguros; speed 
A marcat : D. GEORGESCU (min. 12). Raport de cornel 
rilor ia poartă : 8—7 (pe spațiul porții : 6—5). Raportul j

DINAMO : Constantinescu 9 — Cheran 6, Dobrâu 1 
7 — Dinu 7, Custov 6 — Nunweiller VI 7* Moldovan 61 
Georgescu 7, Lucescu 8.

UNIV, CRAIOVA : Oprea 7 - Niculescu 6. Boc sj 
Dese în ic u 7. Ștofanescu 6, — Crișan 8, Bclaci 7, Oblei 
lungă 6), Marco 7. |

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la centru : T. Leca ; Io I 
greșeli ți C. Firvu (toți din Brăila).

Cartonaș? gaîberve • Niculescu și Bălăci.
Trofeul Petschovschi : 9. I
La tineret-speranțe : 1-0 (0—0). |

nicu se afla cel puțin pe aceeași 
linie cu ultimul său adversar, deci 
ofsaid. în timp ce atacurile di- 
namoviste erau consistente (două 
mari ocazii de gol în min. 39 și 
42) și ar fi putut mări avantajul, 
ofensiva craioveană se încurca în 
mișcări lente și stereotipe fără a 
ști’ să folosească aripile rapide, 
Crișan și Marcu.

După pauză, Oblemenco, acest 
fotbalist demn de toată admira
ția, însă în scădere după ani și

Stadion C.F.R. ; teren bun; timp 
frumos, dar răcoros; spectatori: apro
ximativ 9 000. Au marcat ; MOGA 
(min. 15) șî C. NICOLAE (min] 50). 
Raport de cornere : 6-3. Raportul șu
turilor la poartă : 12—11 (pe spațiul 
porții; 4—7). Raportul faulturilor co
mise : 14-15.

C.F.R. : Moldovan 7 — Szoke 8,
Dragomir 7, Vișan 7, Roman 7 — M. 
Bretan 6, Țeqean 7, M. Pod 6 (min. 
73 Cojocarii 6) — S. Bretan 7 (min. 
80 Soporan), Adom 5, Moga 7.

CHIMIA : Oanâ 8 — Lepădatu 8, 
Borz 8, Stoica 8, Cincă 8 - Ciobanu 
7, Haidu 8, Tătaru 8 — C. Nicolae 9, 
P. Gheorghe 6 (min. 63 Donose 6; 
min. 82 Pintilie), lordache 7.

Arbitraiuî : FOARTE BUN ; la cen
tru Fr. Coloși (București) ; la linie : 
V. Dumitru (Oltenița) și M. Hanganu 
(București),

Trofeul Petschovschi : 9.
La tirreret-speranțe : 4—1 (1—1).

Vîlcea obține al doilea punct în de
plasare din acest campionat.

Gheorghe NERTEA
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Cheia succesului? Cenirări
unde trebuia să străpungă un sis
tem defensiv bine pus la punct. 
Pătrunderile impetuoase ale ju
cătorilor din liniile din urmă au 
fost urmate de centrări tari, din 
viteză, pe jos, în fața porții lui 
Jivan — care au pus de fiecare 
dată în dificultate pe masivii a- 
părători centrali timișoreni — au 
constituit clieia cu care brașove
nii au deschis lacătul apărării 
oaspeților. Așa s-au marcat cele 
două goluri ale reprizei. La pri
mul, a centrat Rusu (ajuns priu 
dribling pînă la linia de fund), 
la al doilea, Mateescu și de fie
care dată, aceste centrări l-au 
găsit prumpt, demarcat, în careul 
de 6 metri, pe GHERGHELI, care 
a marcat nestinsherit.

După pauză, jocul s-a echili

brat, s-a 
ieșit mai 
cercat de 
puternice 
poarta lui 
marcheze

s'orin;. 
acordat de 
maginar a 
pensație 
torul jocul 
tură de la 
însă, henți 
era foarț* 
de oaspef 
însă pe br 
ambiționat 
luat atacu 
lor, PAPI 
gol al lor.

L

F.C, ARGEȘ 1(1.) 
„U‘CLUJ-HAPOCA 2(0) |

PITEȘTI, 17 (prin telefon).
Partida din campionat explică, 

de fapt, rezultatul puțin obișnuit 
realizat miercuri, în „Cupa Româ
niei" îtitre aceste echipe, la Cluj- 
Napoca. într-adevăr, și de data 
asta echipa studențească, ce pare 
transformată în bine, a reușit 
victoria, confirmînd astfel și ca
lificarea sa în optimile cupei. în
ceputul partidei nu lăsa să se în
trevadă, însă, victoria finală a 
oaspeților, întrucît, piteștenii, se
tași să infirme rezultatul de 
miercuri, se instalează la cîrma 
jocului și, după cîteva acțiuni o- 
fensive, bine concepute și reali
zate, reușesc să deschidă și sco
rul prin RADU II (min. 30) care 
ridieîndu-se peste înalții apără
tori pe care ii avea în față, trans
formă, cu capul, centrarea lui 
Troi. In min. 36, din nou o mare 
ocazie a argeșenilor. Albu respin
ge un .șut al lui Troi, la Radu II, 
dar lovitura acestuia trece peste 
poartă.

REV/
Cu toate 

nat în ave 
trevăzut, î 
mai multă 
cît în trec 
juniorul C 
confirmat 
în el. Coi 
devin tot 
inin. 60, 
driblindu-1 
ge primită

F. C.
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port de J 
8—3). Rof
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IERE
«oliv 22 000. 

aportul șutu- 
imise: 22—12. 
' 7, Deleanu 
omfir 4), D.

Hegrilâ 6 — 
lin. 46 Țară-

csprrta — cu

>orioasă, este 
ngă. Crișan 
astfel, înain- 
/ine mai ra- 
i. Totuși Di- 
ntreprinde o 
imbinație în- 
Lucescu care 
rgescu intr-o 
de gol. A- 

1“ in plus și 
rului.

Dinamo 
avans și cu 

Dar, peste 
ildovan este 

Modificarea 
tă pentru că 
si slab decît 
se. In același 
i lui Dinu

ARAD, 17 (prin telefon)
Un stadion arhiplin a ținut să 

urmărească unul din derby urile 
etapei a XIII-a. Mai întîi au fost 
minutele de studiu, apoi U.T.A. 
a apăsat ușor pe accelerator. A- 
părarea mureșenilor însă s-a 
aflat la post, folosind și tehnica 
ofsaidului, pe care Munteanu și 
Trandafilon nu au știut - s-o con
tracareze. Gazdele, ca și oaspeții 
de altfel, evitînd aglomerarea jo
cului caută rezolvări în atac prin 
folosirea extremelor. Prima fază 
spectaculoasă se petrece tn min. 
12 — Munteanu îl lansează pe 
Broșovsclii, acesta sprintează 
cîțiva metri cu balonul la picior 
și din careu șutează violent; dar 
Solyom, printr-o intervenție ex
cepțională, respinge in-extremis 
cu piciorul. Trei minute mai tîr- 
ziu IJomide il lansează pe BRO- 
ȘOVSCHI: „nouarul- gazdelor
se dezlipește cu ușurință de Kiss 
și înscrie plasat. A-S-A. nu se 
pierde după" primirea golului, cl 
iese la atac, U.T.A. își strînge 
rîndurile în apărare și trece de 
două ori prin momente grele i 
min. 18 •— Hajnal șutează din 
afara careului, Iorgulescu scapă 
mingea, dar tot el plonjează la 
picioarele lui Mureșan, min. 20 
— Hajnal șutează ia st lipul din 
dreapta porții arădene. în con
tinuare, gazdele se dovedesc ne
inspirate la mijlocul terenului, 
echipa pare ruptă în două. Mu
reșenii, dimpotrivă, au o linie 
mediană mai activă, mai construc
tivă, dar omul de gol (Mureșan, 
cel mai înaintat atacant) nu e- 
xistă. în teren asistăm la un

Stadion U.T.A.; teren excelent; 
timp însorit, călduros; spectatori peste 
17 000. A marcat: BROȘOVSCHI (min. 
15). Raport de cornere : 5—4. Rapor
tul șuturilor la poartă : 14—13 (pe 
spațiul porții: 8-S). Raportul faultu
rilor comise : 10-10.

U.T.A. : Iorgulescu 8 — Birou 7. 
Kukla 8, Pojoni 7, Purirro 7 — Pîrvu 
6, Domide 6 (min. 70 Leac ă). 
Schepp 6 — Munteanu € (min. 70. 
Axente 6), Broțovschl 7, Trandafilon 4.

A.S.A. : Solyom 8 — Gligore 6. Kiss 
6. Ispir 8, Onufan 7 — Vorodi 7 (mm. 
70, Pîslaru 6). Boloni 7. Noghi 6 — 
Both II 7, Murejan 5 (min. ă5, F«- 
zekaș 6), Hajnal 7.

Arbitrajul : BUN ; la centru t N. 
Rainea (Birtad); Io linie: Tr. Moar- 
căs p N. Iliescu (ombu dm Brațe.).

Cartonașe galbene i Brajovschi, 
Bălonî, Both II.

Trofeul Petschesschi
La tineret-speronțe ;

: 7.
4-0 (2-C).

Joc de ..țăcăueală* cum se spune 
la tenis de masă. în min. 52 și 
53 urmărim două faze fierbinți : 
în prima, Munteanu, pătruns în 
careul mic, lovește balonul cu ti
bia piciorului drept dar Solyom 
reține, în a doua Naghi, scăpat 
pe contraatac și intrat In careu, 
îl obligă pe Iorgulescu la o in
tervenție de ultim moment. Con
cluzia după acest meci : la pomul 
lăudat să nu te duci cu sacul. 
Cîteva cuvinte despre arbitrai : 
pină în min. 87 excelent (cu ex
cepția lui Tr. Moarcăș) — atunci 
Hajnal a făcut fault' in atac si 
N. Rainea a acordat gratuit o 
lovitură liberă laterala care pu
tea să schimbe soarta partidei. 
Fapt pentru care cronicarul ii 
subțiază calificativul general. Ca 
și publicului care s-a dovedit pe 
parcursul partidei mai supărat 
pe arbitru decit pe jocul lui Do
mide, Brosovschi etc.

Stelion TRANDAFIRESCU

REȘIȚA, 17 (prin telefon)

în ciuda absenței Iui Beldeanu 
(suspendat pentru acumularea a 
3 cartonașe galbene), F.C.M. Re
șița a făcut și astăzi un joc bun, 
la nivelul ultimelor sale evolu
ții, obțînînd o victorie comodă 
și reușind să infirme o mai ve
che tradiție care-i vedea pe con- 
stănțeni cu regularitate învingă
tori pe acest teren. Victoria re- 
șițenilor s-a conturat încă de la 
jumătatea primei părți a Sntii- 
nirii, cii.d PUȘCAȘ, primind o 
excelentă pasă, in adiacime, de 
la Bora. a plasat abil batonul 
pe jos. în Stimta portaralui Popa. 
Superioritatea teritorială a gaz
delor mai putea fi fructificată 
de cîteva ori în primele 45 de 
minute, dar în min. 28 ți in min 
36, Horea și Căprioru au ratat 
mari ocazii din poziții favora
bile. A fost o repriză de joc 
bun. mai ales că ți constănțenil 
au manifestat destule valeități 
ofensive, dar — din păcate pen
tru ei — l-au căutat prea mult 
pe Măreulescu cu pase decisive, 
iar acesta, fără colaboratori, n-a 
putut pătrunde printr-o apărare 
masivă și fermă.

Cu toate acestea, în min. 35, 
Tănase a fost pe punctul de a 
egala, dar șutul său puternic, la 
capătul unei acțiuni personale, a 
fost respins in extremis de Con
stantin.

După reluare, F.C.M. joacă cu 
foarte mult aplomb și atacă de
bordant. alternativ, pe cele două 
aripi. Chiar in min. 48, Nistor 
scoale de pe linia porții o minge 
șutată de Bora, pentru ca după 
două minute, Florea să greșeas
că de puțin ținta, reluînd din 
unghi o centrare de pe dreapta 
care a trecut prin fața întregu
lui front defensiv constănțean.

Bara din min. 65 a lui Căprioru 
avea să anunțe desprinderea re- 
șițeuilor de adversar și pe ta
bela de marcaj, după ce această 
desprindere se conturase net în 
joc. AI doilea gol al gazdelor a 
fost realizat de fundașul FILI- 
PESCU care a șutat puternic, cu 
stingul. la o lovitură liberă de 
la 25 m ; Popa a atins mingea, 
dar n-a putut-o reține, nefâcînd 
decît s-o Împingă și mai mult 
in poartă. Reșițenii fac acum un 
joc rapid cu o mare varietate 
de acțiuni în atac, constănțenii 
încep să se rezume la o apărare 
strictă, dar, în min. 70, oaspeții 
nu pot evjta cel de al treilea

F.C.M. REȘIȚA 3(1)
F.C. CONSTANȚA 0(0)

i 
gol î Pușcaș execută o lovitură 
liberă, laterală, și ATODIRESgX; 
trimite, cu capul, in plasă. MăJ; 
ftotăm o ocazie a Iui Bora în"" 
min. 87 și meciul se încheie cu'Ț 
scorul etapei după o partid®] 
care, pe de o parte, a confirmat 
bunele aprecieri formulate în ulȘ* 
timul timp ia adresa echipei anJL 
trenată de Reinhardt, iar, pe de" 
alta, a arătat că F. C. Constanță^ 
mai are încă de lucru pentru a 
depăși perioada nefericită pe 
care o străbate în acest sezon.

Radu URZtCEANU

Stadian Valea Domanului, teren bun; timp frumos; spectatori cea. 12 000. 
Au marcat : PUȘCAȘ (min. 24) FIUPESCU (min. 66), ATODIRESEI (min. 70). 
Raport de :«wre : 10-2. Raportul șuturilor la poartă : 18-13 (pe spațiul penii: 
7—4). Raportul faulturilor comise : 22—16.

F.C.M. : Constantin 7 — Pigulea ?. Ologeanu 7, Hergane 7, Filipescu 8 - 
Pușcaș 7 (min. 82 Kiss). Bora 8 - Atodlresei 8, Căprioru 6 (min. 82 Rodnic), 
Nestorovici 7, Florea 7.

F. C. CONSTANȚA î Popa 5 — Mustafa 7, /\ntonescu 7, Bălosu 7, Nistor 7 
— loYonescu 7. Mihu 6 (min. 69, Negoescu 6) — Tănase 7, Ca roman 6 (min. 
46 Lică 7), Mârculescu 6, Turcu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN : Iq centru : M. Rotaru ; la linte ; V. Buimis.triuc 
f; I. Ciolan (toți <iin lași).

Trofeul Petschovschi : 10; La tineret-speranțe. ; 4-1 (1-0).

AU ÎNVINS FOTBALUL ȘI SPORTIVITATEA
F. C. GALAȚI 0
STEAUA 0
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ITRESCU

N-A FOST DE VINĂ CEAȚA...
Stadion Steaua ; teren ban; timp închis, ceată; spectatori aproximativ 300. 

Raport de cornere : 15-4. Raportul șuturilor la poartă : 13-8 (pe spațiul porții: 
4—2). Raportul faulturilor comise : 11-6.

SP. STUDENȚESC : Verșonschi 7 — Tonosescu 7. Cazan 7. Grigore 6, Manea 
6 — Cassai 6 (min. 46 Leșeanu 7), O. lonescc 5. Rodylescu 5 — Chihaia 5, 
M. Sandu 5 (min. 61 Țolea 5). I. Constantin 5.

OLIMPIA : Bathori I 8 — Filip 6. Btaan 6. Knoblau 6. Bocșa 6 — Naom 6. 
Borota 7, Kaiser 7 — Lucaci 5 (min. 61 Toth 5), Helvei 7, Bathori II 6 (min. 76 
loncu).

Arbitrdjul ; BUN ; la centru : V. Topan (Cluj-Nopoco); la linie : ft. Pop 
(Clui-Napoca) ți C Szilaghi (Boia Mare).

Cartonașe galbene : M. Sandu ; Trofeul Petschovschi : 9; La tineret-spe-
ranțe : 0-0.

Am așteptat mai mult, s-o spu
nem din capul locului, de la aces
te singure învingătoare ale lide
rului, decît ceea ce au reușit să 
ofere : un joc plat, fără ritm, fără 
nerv, fără goluri. Și, sinceri să 
fim, investisem speranțe nu atit în 
echipa vizitatoare, care (îmbinind 
clasa unora, Bathori I, Bigan, Kai
ser, Helvei, cu conștiinciozitatea 
celorlalți) ne-a mai arătat cite 
ceva (un fotbal destul de curat, 
tehnic, dar nu în viteză ci static), 
cit în formația gazdă, aceea care, 
cu numai o săptămînă în urmă, pe

același teren, izbutea o victorie de 
răsunet în dauna amfitrioanei, 
Steaua. Dar se vede treaba că ele
vii lui Angelo Nîculescu digeră 
greu un succes în campionat, în- 
tr-atît de lipsită de inspirație și 
de convingere a fost, sîmbătă, evo
luția lor. Principala defecțiune, cu 
consecințe pentru întreg mecanis
mul echipei, a constat in jocul con
tractat, precipitat și fără orizont 
al celor destinați să prepare ata
cul : Rădulescu, O. Ioncscu, Cassai, 
Chihaia.

Nici introducerea după pauză a

ȘANSA îl AJUTĂ PT Ctl CUTEZĂTORI
POLITEHNICA lași 1(1)
JIUL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0(0)

IAȘI, 17 (prin telefon).
Se anticipa un joc strict defensiv 

din partea Jiului și tocmai lucrul 
acesta ridicase cota de dificultate 
pentru echipa lui Ilie Oanâ. Deconec
tarea ieșenilor s-a produs însă repe
de.La numai 9 minute după începe
rea partidei, cînd prima fază curată 
a meciului a purtat balonul pe tra
seul Dătiilă — Simionaș (centrare ex
celentă de pe extrema dreaptă) — 
COSTEA, ultimul a plasat din mar
ginea careului mic o estetică și utilă 
lovitură de cap : 1—0. Suita ieșeană

avea să consemneze peste numai 4 
minute bara lui Costea și intervenția 
de ultim moment a lui Dodu, care a 
scos balonul de pe linia porții. ia 
min. 21. Dar in meciul acesta, domi
nat de gazde, a lipsit convingerea in 
fasele-limită, așa că spectatorii nu 
au putut vedea decît un singur got

Sigur, ieșenii sînt mulțumiți de

Stadton „23 Auguot’; te ren foarte 
bun; Timp ir.sorit, dar rece; spectatori, 
aproximativ 9 000. A marcat : COSTEA 
(min. 9). Raport de cornere : 11-5. 
Raportul șuturilor la poartă : 21—7
(pe spațiul pertii: 12—4). Reportul 
faulturilor comise s 18-11.

POLITEHNICA : Casto ș 7 - Sofion 6. 
Romilă II 8, Dinu 8, Vlad 7 - Si 
mionov 7 (min. 62 Birto 6). Ciocirlan 
8 — Ir.cze 7 (min. 77 Grosonj). Dâ 
nilâ 7. Simionaș 9, Costea 7.

REVENIT TOT LUI „U
s-a fermi

lor, s-a în- 
1 lui „U“, 

în atac de- 
ie adusă de 
[I, care a 
antele puse
studenților 

oase și, in 
J egalează,

Ia o min- 
sanu II. „U“

joacă tot mai bine, jocul se în- 
dîrjește, Olteanu trece atacant. 
Radu II țste mereu cu un pas în 
urma balonului, și după cîteva 
acțiuni, cum a fost aceea din min. 
84 realizată de Mureșan — Cîm- 
peanu II și Uifăleanu, BATACLIU 
aduce victoria oaspeților, in min. 
87, în urma unei curse pe extre
ma dreaptă a lui Uifăleanu.

Mircea TUDORAN

11UL : Ion Gabriel 8 — N:țu 6. 
fonco 6, Stocker 7. Dodu 6 — Noghi 
v (min. 70 Pavel 6), Rusu 6, Stan 6 
— Razna! 8. Libardi 7, Fildiroiu 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru - Gh. 
Retez.n; la liniei N. Păvălugă (am
bii din București) ți Al. Ene (Cro- 
iova).

Cartonașe galbene : Simionaș.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 7-0 (4-0) .—

SP. STUDENȚESC 0 
OLIMPIA 0

GALAȚI, 17 (prin telefon)
Elemente mai mult de ordin su

biectiv — avind darul de a supra
dimensiona miza acestei totilniri, 
in care, se afirma, că gazdele își 
vor juca ultima carte a Diviziei A 
— anticipau o „partidă de iod și 
cum se spune in mod obișnuit, cu 
probleme. în realitate, însă, n-a 
fost așa, spectatorii gălăteni avind 
prilejul de a asista la o dispută

n bun; timp splendid; spectatori aproximativ 7 000. Au
30), UIFĂLEANU (min. 60), BATACLIU (min. 87). Ra- 

Raportul șuturilor la poartă : 11—5 (pe spațiul porții: 
comise : 11-9.

uf 6 (min. 29, Stan 6) — Cotigă 6, Olteanu 7, Din 6, 
1 M. Popescu 7 — Trai 5 (min. 68, Tronaru 5), Radu

i Albu 6 — Porațchi 7, Pexa 8, Matei 7, Pam.ian 7 — 
ica 8 — Uifăleanu 8, Coca 5 (min. 1,8. Cîmpeanu II 8),

BUN î la cenliu : C. Bărbulescu ; la linie : R. Stlncon 
■ești).
Olteanu ți Pexa ; Trofeul Petschovschi ; 8; La tineret-

aceste două puncte pe care le-au 
meritat din plin. Și pentru jocul lor 
de ansamblu (fără străluciri deosebi
te, dar superior adversarului) șl pen
tru numeroasele ratări din poziții ex
celente : Clocirlan — min. 48, Dănilă 
— 58 și 69, Costea — Ti și Birta — 
81. In replică, Jiul n-a oferit prea 
mult. Cu Roznai stingher, ca o pa
săre fără o aripă în absența lui Mul- 
țescu, cu o linie de mijlocași mult 
prea defensivă și ruptă în multe si
tuații, petroșenepii n-au așteptat, 
parcă, decît ajutorul șansei pentru 
un rezultat cit de cit favorabil. Șansa 
asta s-a ivit in min. 27 (cînd arbitrul 
a mutat faultul din careu asupra lui 
Dănilă Ia linia de 16 m), în min. 36, 
cînd Fildiroiu s-a aflaț. intr-o poziție 
foarte pună, așa cum avea să se gă
sească și Koznai în finalul primei 
reprize. Dar șansa îl ajută, de regulă, 
pe cei cutezători...

Mircea M. fONESCU

impetuosului Leșeanu n-a adus 
mai mult decît o înviorare a ofen
sivei, întrucît, avind simple „silu
ete" (M. Sandu și I. Constantin) în 
zona frontală a careului, oaspeții 
s-au orientat judicios și au putut 
stăvili stereotipa dominare a ad
versarului. O singură dată a tre
murat, literalmente, acolo pe ban
ca lui, antrenorul Gh. Staicu: la 
dictarea penaltyului (obținut de 
Leșeanu, in stilul lui... Năstures- 
cu), în min. 51; l-a liniștit, însă, 
repede I. Constantin care i-a per
mis lui Bathori să respingă cu 
cotul fără să fie nevoit să plonje
ze. Apoi, încet-încet, ceața a co- 
borît și mai aproape de sol, dar 
nu din cauza aceasta, în continu
are, nu s-a văzut fotbalul...

G. NICOLAESCU

Stadion „Dunărea"; teren moale ; 
limp închis, rece, ceață; spectatori 
aproximativ 12 000. Raport de cornere: 
11-4. Raportul șuturilor la poartă: 
17—10 (pe spațiul porții 4—5). Rapor
tul faulturilor comise: 15-15.

F.C. GALAȚI: Gheorghiu 8 - Ne- 
delcu 7. Stoicescu 7, Dan Coe 9. I. 
Nicu 7 - Manea 8, Codreanu 8 (min. 
86 Dumltriu III), L. Nedelcu 8 — Man- 
ciu 6, Lupulescu 6 (min. 67 Burcea 
6), 1. Ionică 6.

STEAUA: Moraru 8 — Sătmăreanu 6, 
Smarandache 7, Someș 7, Anghelini
7 — Vigu 7, Dumitru 8, Dumitriu IV
8 — Aelenei 7, Nostase 6, Fl. Dumi
trescu 7.

Arbitrajul: FOARTE BUN; la centru 
- N. Cursaru (Ploiești): la linie: V. 
Gligorescu (Ploieșțj) și T. Andrei 
(Sibiu).

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

atractivă, cu un bogat conținut 
fotbalistic și desfășurată, spre lauda 
ambelor ecliipe. intr-un spirit d<- 
inare angajament, dar și de depli
nă sportivitate.

Meciul a avut o primă repriză In 
care F.C. Galați a atacat mai mult, 
nu insă șl suficient de agresiv, în
aintașii săi exagerînd in căutarea 
poziției ideale de șut la poartă, și 
atunci cînd s-au liotărît să facă 
acest lucru, loviturile expediate de 
L. Nedelcu, Ionică și Lupulescu .au 
fost lipsite de precizie și forță.

Steaua s-a apărat exact șl a con
traatacat periculos, găsindu-se de 
trei ori( min. 6 și 10 prin Năstâse 
șt min. 31 prin Fl. Dumitrescu), in 
situația de a înscrie. Partea a doua 
a întîlnirii, în ansamblu mai e- 
chilibrată șl mal dinamică, a evi
dențiat efortul ambelor echipe de 
a obține victoria, și fiecare dintre 
ele au fost în cîteva rînduri la un 
pas de a realiza acest lucru, cele 
mai clare ocazii de gol fiind acelea 
din finalul partidei : in min. 82. la 
un contraatac stelist, Năstase, scă
pat pe aripa stingă, a demarat ire
zistibil și a șutat năpraznic în mu
chea barei verticale, de unde min
gea a fost respinsă în corner de 
Dan Coe ; trei minute mai tlrziu 
este rîndul gălățenilor să trimită 
balonul, in bara transversală prin 
L. Nedelcu, care a reluat frumos, 
cu capul, centrarea lui Manciu. Ul
timele minute ale meciului ■ se des
fășoară intr-un ritm de-a dreptul 
Infernal, cu faze la ambele porți. 
Nici una dintre cele două formații 
nu reușesc însă să eîștige, rezulta
tul de egalitate răsplătind in mod 
echitabil străduințele jucătorilor 
pentru realizarea unei inlreeeri co- 

" recte și de bună calitate.

Mihai lONESCU

DIVIZIA B (etapa a
SERIA I

PETROLUL PLOIEȘTI - C-S.M. SUCEAVA 
1—fl (1—6). Unicul gol c fost realizat ds 
Eporu (min. 12). (O Bălteonu, coresp.)

GLORIA SUIAU • CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
3—0 (1-0). Au marcat « Opri^an («un. 
12), Bădin (min. 50) fi Stan (mm. 53). 
(O. Soare, cores?.)

C.S.U. GALAȚI - CELULOZA CĂLĂRAȘI
1— 1 (0-6). Au înscris : Dinu (min. 60)
pentru C S.U., Pitiș (min. 83) per..ru Celu
loza. (Gh. Arsenie, coresp.)

METALUL PLOPENI - OTELUL GALAȚI
2— 0 (0—0). Au marcat : Rădulescu (min.
57) și Florea (min. 80). (I. Pâunescu.
coresp.)

FOREST A FĂLTICENI - S. C. TULCEA 
0—2 (0—0). Autorii golurilor : Stoicescu
(min. 85) și Leca (min. 87). (D. Crăciun, 
coresp.)

CHTMIA BRĂILA - C.F.R. PAȘCANI 4-0 
(1—0). Au înscris : Negroiu (min. 15 — 
autogol) și Chițu (min. 63, 71, 76). (Tr. 
Enoche, coresp.)

RELONUL SĂ VIN EȘTI - PROGRESUL 
BRĂILA 1-0 (6-0). Unicul gol a fost rea
lizat de Nicoarc (min. 47 din 11 m). (C- 
Nemțecnu, coresp.)

S. C BACĂU - CONSTRUCTORUL GA
LAȚI 2—1 (1—1). Au marcat : Bă uțo (min. 
44), Oltecr.u (min. 84, outoșcl). respec
tiv Volmer (min. 3D, autogol). (S. Neniță, 
coresp.)

UNIREA FOCȘANI - ȘTIINȚA BACĂU 
1—0 (0—0). Golul o fost înscris de Opri- 
$an (niin. 90). (S. Alexandru, coresp.)

1. S.C. BACĂU 14 8 2 4 31-23 18
2. Metalul Plopeni 14 7 4 3 22-16 18
3. Gloria Buzău 14 8 1 5 Z7-16 17
4. Prog. Brăila 14 7 3 4 25-18 17
5. C.S.U. Gale ii 14 7 2 S 23-15 16
6. Petrolul PI. 14 7 2 5 20-13 16
7. S C. Tulcec 14 6 3 5 20—13 15
3. Celuloza Colâiași 14 7 1 4 18-15 15
9. Ceahlăul P. N. 14 8 3 5 17-16 15

10—11. Unirea Focșani 14 S 4 5 20—23 14
Chimia Brăila 14 5 4 5 14-17 14

12. C.S.M. Suceava 14 5 3 6 19-22 13
13. Constr. Galați 14 4 4 5 20-19 12
14. Știința Bacău 14 4 0 8 12~t3 12
15. Foresta Fălticeni 14 6 0 8 17-27 12
16. C-F.R. Pașcani 14 5 1 8 14-22 11
17. Relonul Săvinești 14 4 1 9 9-23 9
18. Oțelul Galați 1« 3 2 9 12—24 8

ETAPA VUTOARE (24 noiembrie) : Ști-
ința Bacău — Petrolul Ploiești, S.C. Tul- 
cea — Metalul Plopeni, Ceahlpul P. 
Neamț — C.S.U. Galoți, C.S.M, Suceava 
- Foresta Fălticeni, Celuloza Călărași — 
Gloria Buzău, Constructorul Goloți - Re- 
lon.ul Șăvinești, Progresul Brăila — S.C. 
Bacău, Oțelul Galați — Chimia Brăila, 
C.F.R. Pașcani — Unirea Focșani,

XIV-a)
SERIA A H-a

METALUL BUCUREȘTI - OLTUL SF. 
GH6ORGHE 3-1 (2-0). Au înscris • Geor
gescu (min. 14, 52), Făgăraș (mia. 31, 
cu tag o.’), respectiv Sikkxii (mki. 87), (V. 
Jordache)

VOINȚA BUCUREȘTI - CS.U. BRAȘOV 
0—3 (6-0). Au marcat : Karancsy (min. 
58), Paraschurescu (min. 65) și Aibotc 
(min. 80). (P. Peana)

S. N. OLTENIȚA - FLACĂRA MO RENI
1- 8 (0-0). Unicul gol a «ost realizat de 
Râducanu (min. 58). (1. Țugui, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV - METALUL MU A
2- 0 (0-0). Golurile au fost marcate de 
Ooncea (min. 46, 75). {C. Gruia, coresp. 
județean)

AUTOMATICA ALEXANDRIA - ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 0-1 (0-1). A marcat: 
Cirțu (min. 24). (M. Bizon, coresp.)

DINAMO SLATINA - METROM BRA
ȘOV 1-0 (0-0). Autorul golului : Pană 
(min. 75 din 11 m). (C. Dîmescu, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ - AUTOBUZUL 
BUCUR EȘT’ 2-2 (1-0). Au înscris : Toth 
(min. 32), Sultânoiu (min. 82) pentru 
Goi metan. Horea (min. 50), Preda (mîn. 
60) pentru Autobuzul. (Z. Rișnoveanu,

GS. TIRGOVIȘTE - RAPID BUCUREȘTI 
1—1 (l-O. Autorii golurilor : Savo (mm. 
27) pentru C.S., Neagu (min. 51) pentru 
Rapid. (M. Avanu, coresp. județean)

METALUL DROBETA TR. SEVER1N - 
PROGRESUL BUCUREȘTI 3-0 (2-0). Au 
marcat : Preda (min. 30), Brihac (min. 
41) și Tîrâ (min. 61). (Gh. Mcncfu, 
coresp.)

1. RAPID BUC 14 11 3 0 24- 6 25
2. Dinamo Slatina 14 9 2 3 29-10 20
3. Metalul Buc. 14 8 3 3 19—10 19
4. CS. Tirgoviște 14 7 3 4 21-15 17
5. Progresul Buc. 14 5 6 3 18- 9 16
6. Metrora Brașov 14 5 4 5 16-11 14
7. Eiectroputere Cv. 14 6 2 6 13-12 14
8. Ș.N. Oltenița M 5 3 6 10-17 13
9. Flacăra Moreni 14 4 5 5 11-18 13

10. Autobuzul Buc. 14 3 6 5 17-18 12
11. Voința Buc. 14 5 2 7 15-20 12
12. Met. Drobeta T.S. 14 4 4 6 15-29 12
13. C.S.U. Brașov 14 4 3 7 15-17 11
14. Oltul Sf. Gh. 14 4 3 7 15-tS ti
15. Tractorul Brașov 14 4 3 7 18-24 11
16. Gaz metan Mediaș 14 5 1 8 16-23 M
17. Metalul Mija 14 4 3 7 11-19 11
18. Automatica Alei. 14 3 4 7 9-14 TO

ETAPA VIITOARE (24 noiembrie) î Me- 
trom Brașov — Automatica Alexandria.1 
Voința București — Autobuzul București, 
C.S.U. Brașov — Goi metan Mediaș, Elec- 
troputerf Craiova — Ș.N. Oltenița, Me
talul București — Rapid Bucureft», Oltul 
Sf. Gheorghe — Tractorul Brașov, Metalul 
Mija — Dinamo Slatina, Progresul Bucu
rești — C.S. Tirgovlște, Flocăro Moreni 
— Metalul Drobeta Tr. Severin.

SERIA A III«a
CORVINUL HUNEDOARA > U.M. IIMI- 

ȘOARA 3—0 (2—0). Autorii golurilor ;
Șchîopu (min. 9). Ologu (mîn, 10) și 
Mihalcic (min. 79, autogol). (I. Vlod, 
°MÎNERUL BAIA SPRIE - METALURGIS

TUL CUGIR 1-« (8-8), Unicul goi o tost 
realizat de Aidea (min. 63 din 11 m). 
(Al. Domută, coresp.)

VULTURII TEXTILA LUGOJ - MINERUL 
ANINA 1—1 (0-0). Au marcat : Imireanu 
(min. 57) pentru Vulturii TextHa. Olaru 
(min. 65Ț pentru Minerul. (C. Olarul 
coresp.)

IND. SIRME1 C. TUR2II - MUREȘUL 
DEVA 1—1 (1—0). Au înscris : D. Mure
șan (min. 41) pentiu Ind, sîrmel, Petru 
(min. 52) pentru Mureșul. (Șt. Giurgiu, 
coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA - METALUL AJUD 
1—1 (0—0). Autorii golurilor ; Kun (mîn. 
90) pentru C.F.R., Sanislav (min. 80) pen
tru Metalul. (St. Marion, coresp.)

VICTORIA CĂLAN - F.C. BIHOR 1-0 
(0—9). Unicul gol u fost realizat de 
Gheorghiu {min. 76). (A. Gunther,
coresp.)

ȘOIMII SIBIU - ARIEȘUL TURDA 3-0 
(1-0- Au marcat : Turtoa (min. 44, 60) 
și Schwarti (min. 50). (I. Boțocan, 
coresp.)

VICTORIA CĂREI - MINERUL BAIA 
MARE 2-0 (0-0) .Au înscris : Vcncea 
(mîn. 60 din 11 m) și Budai (min. 72), 
(E. Herman, coresp.)

RAPID ARAD - MINERUL MOLDOVA 
NOUA 0-0.

1. MINERUL Baia Mare
2. Șoimii Sibiu
3. Corvinul Huned.
4. F.C. Bihor
3. C.F.R. Timișoara
6. Rapid Arad
7. Mureșul Deva 
<. Ind. sîrmel C.T.
9. Victoria Cărei

19. Vulturii T. Lugoj
11. Victoria Câlan
12. U.M. Timișoara
13. Metalurg. Cugir
44. Minerul Baia Sprie
15. Arieșul Turda
14. Minerul Anina
17. Mineral Mold. Nouă
18. Metalul Atud

14 7 5 2 26- 8 15
14 9 1 4 27-11 19
14 9 0 5 30-14 18
14 8 2 4 22-13 18
14 8 1 5 21-25 17
14 7 2 5 22-17 16
14 6 3 5 16-15 15
14 6 3 5 17-19 15
14 6 1 7 20-21 13
14 5 3 6 16-18 13
14 6 1 7 9-23 13
14 5 2 7 22-22 12
14 5 2 7 15-16 12
14 5 2 7 17-20 12
14 5 1 8 14-21 11
14 4 3 7 14-23 11
14 3 4 7 7-14 10
14 3 2 9 12-27 8

ETAPA VIITOARE (24 noiembrie): Mu
reșul Deva •• Minerul Baîa Sprie, Arieșul 
Turda - Victoria Câlan, Metalurgistul 
Cugir - C.F.R. Timișoara. F.C. Bihor - 
Vulturii Textila Lugoj, Victoria Corei - 
Rapid Arad, Minerul Moldova Noua - 
Ind. sîrmel C. Turzii, Metalul Aiud! - Cor- 
vinuJ Hunedoara. Minerul Baia More -■ 
Minerul Anina, U.M. Timișoara - ȘoimW 
Slbto.

per..ru


ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE BASCHET,

DUPĂ PRIMUL TUR, 
DINAMO PE LOCUL I

• Grupa 1—6, definitivată de ultimul meci * Horia Demian 
a decis calificarea lui „U“ Cluj-Napoca în grupa fruntașă

Atac al echipei Politehnica lăți in meciul cu Medicina Tg. Mure?. 
Foto : S. P.AKCSY

Primul tur al campionatului 
republican masculin de baschet 
s-a încheiat odată. cu meciurile 
disputate sîmbătă și duminică In 
sala Floreasca. Cu acest prilej 
an fost stabilite cele două grupe 
— 1—6 și 7—12 — în cadrul că
rora se va continua întrecerea 
4n celelalte două tururi ale com
petiției. Clasamentul i 1. Dinamo 
S2 p. 2. Steaua 21 p. 3. Univer
sitatea Timișoara 20 p, 4. IEFS 
i* p, 5. Universitatea Cluj-Napoca 
<« p. 6. Rapid t« p ; 7. Farul 16 p, 
0. Politehnica București 16 p, 9. 
ICED 15 p, 10. Politehnica Iași 
14 p, 11. CSV Galați 12 p, 12. 
Medicina Tg. Mureș 11 p.

Iată rezultatele și amănunte de 
la cele mai importante Jocuri.

Universitatea Cluj-Napoca — 
Farul 76—61 (26—30). Prin prisma 
rezultatelor anterioare, victoria 
clujenilor pare surprinzătoare, 
dar ea este explicabilă prin re
apariția maestrului sportului Ho
ria Demian în formația „U“. A- 
cesta tși anunțase retragerea din 
activitatea competițională, însă 
situația precară a echipei sale l-a 
determinat să revină asupra ho- 
tărîrii. El s-a comportat foarte 
bine și. pe lingă cele 26 de puncte 
Înscrise (eu un procentaj de 
76,40»,'i !). a recuperat multe mingi, 
si-a dirijat excelent coechipierii. 
Constănțenii, de nerecunoscut 
față de turneele precedente, au 
fost depășiți la toate capitolele, 
Iar, în «nai, unii dintre ei nu 
și-au stâpînit nervii și au _ avut 
atitudine ireverențioasă față de 
arbitrii întîlnirii, motiv pentru 
care au fost sancționați prompt 
(este vorba de Pașca și Spinu).

DIVIZIA A
LA BASCHET FEMININ 

în etapa a Vl-a a Diviziei A 
la baschet feminin, au fost înre
gistrate următoarele rezultate i 
I.EJT.S. — Olimpia București 83— 
76 (36—44), C.S.U. Galați — Uni
versitatea Iași 90—59 (39—32), Inst. 
Pedagogic Tg. Mureș — Crișul O- 
radea 59—62 (28—23), Politehnica 
București — Constructorul Bucu
rești 117—56 (60—24),, Voința
București — Universitatea Cluj- 
Napoca’73—59 (31—33). Meciul Ra
pid — Universitatea Timișoara a 
fost amînat.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
în primele două zile ale turneului fe
minin de handbal de la Zagreb : iu
goslavia — Cehoslovacia 15—13, Da
nemarca — R.F. Germania 12—8, Iu
goslavia — R.F. Germania 21—14, Ce
hoslovacia — Danemarca 11—9. Cla
sament: 1. Iugoslavia 4 p., 2 Ceho
slovacia 2 p., 3. Danemarca 2 p., 4. 
R.F. Germania Op.

Cel de-al treilea meci dintre selec
ționatele de hochei pe gheață ale Ce
hoslovaciei și Suediei, disputat Ia 
Fraga în cadrul competiției „Cupa 
ziarului Izvestia", a fost cîștigat de 
hocheiștil cehoslovaci cu 8—1 (2—0, 
1—1. 3—0). Au marcat: Novy (3), Ho- 
racek, Martlnec, Augusta, Glinka și 
Novak, respectiv Alberg. Tn clasa
mentul competiției conduce neînvinsă

Rapid — ICED 76—61 (32—35). 
Intr-lina din partidele hdțărîtoare 
.pentru calificarea . în grupa 1—6. 
ICED a dominat multă vreme, 
dar tabela de scor nu a înregis
trat diferențe prea mari. Din min, 
■W, însă (scor 33—45 pen tril ICED), 
rapidiștli au aplicat a „zonă" de
osebit de activă prin care au ob
ținut o sumedenie de Intercepții 
și contraatacuri. Drept urmare. 
Rapid' a egalat și a luat, condu
cerea (55—53), iar în final s-a 
impus, datorită unui . plus de vi
oiciune și luciditate, în fața unor 
adversari care au ratat aruncări 
la coș chiar șl din situații deose
bit de favorabile. Au arbitrat 
foarte bine, un meci dificil. G. 
CMralcu și M. Aldea

Universitatea Timișoara — 
ICED 77—66 (36—29). Partida a 
fost echilibrată doar la început, 
dar timișorenii și-au valorificat 
treptat superioritatea sub panou 
(Mănăilă 18 p, Czmor 23 p. We
ber 10 p) șl au luat un avans de 
8—10 p, care a crescut in repriza 
secundă. Bucureștenii au făcut e- 
forturi deosebite, anulate însă de 
numeroasele greșeli de tehnică. 
De menționat că Gh. Cîmoeanu 
(,,U“) nu a jucat, deoarece s-a 
accidentat, cu o seară înainte. In 
întllnirca cu Dinamo.

Rapid — Politehnica București 
64—61 (32—35). Ultima partidă a 
turneului, decisivă pentru cali
ficarea în „1—6“, a oferit o între
cere pasionantă prin evoluția sco
rului, care a alternat permanent. 
In ultimele minute, Rapid a ob
ținut un avans de 10 puncte, 
dînd impresia că va cîștiga fără 
emoții. Dar nu a fost așa. deoa
rece studenții au avut o revenire 
puternică și, ca urmare, au mic
șorat diferența. Totuși, feroviarii 
au manifestat un plus de matu
ritate și au învins. Au arbitrat 
excelent E. Hottya și A. Atana- 
sescu.

Politehnica Iași — Medicina Tg. 
Mures «4—63 (43—30). Politehnica 
București — CSU Galați 9t—75 
(42—39),’ Dinamo — Universitatea 
Timișoara 98—76 (50—40), Steaua 
— IEFS 107—76 (52—41). Steaua — 
Medicina Tg. Mures 106—58 (58— 
26). IEFS — CSU Galați 87—67 
(43—36), Farul — Politehnica Iași 
93—73 (47—35), Dinamo — „U“ 
Cluj-Napoca 97—69 (43—35).

Cronici redactate de :
D. STANCULESCU, A. VASILIU, 

P. IOVAN

UR.S.S. cu 12 p (din G meciuri), ur
mată de Suedia — 7 p (6 jocuri), Ce
hoslovacia 4 p (3 meciuri) și Fin
landa — 1 p (9 jocuri).

După 6 runde, în turneul de șah de 
la Veneția conduce marele maestru 
olandez Jan Timman, cu 5 p, urmat 
de Tarjan (S.U.A.) și Liberson (Is
rael), cu cîte 4ij^ p, Smîslov 
(U.R.S.S.) 4 p.

tn prima zi a turneului feminin de 
volei de la Lodz: Start Lodz — Trak
tor Schwerin (R.D. Germană) 3—0 
(13, 13, 3), Ruda Hvezda Praga — 
LK.S. Lodz 3—0.(7, 4, 6).

Echipa masculină de baschet a Ce
hoslovaciei, aflată în turneu în S.U.A.,

VICTORIE Șl IN

ROMÂNIA - R. 
2214 (10-4)

PLOIEȘTI 17 (prin telefon) A- 
bordind cu o mai mare ambiție 
cel de al doilea meci cu selec
ționata K. F. Germania, disputat 
în sala Victoria, în fața a peste 
2500 de spectatori, handbaliștii 
români au cîștigat partida revan
șă (20—18 în primul meci) la o 
diferență mult mai clară 1 22—
14 (10—4).

Dorința de a se impune net a 
fost vizibilă în jocul formației 
României chiar din primele mi
nute. Sportivii noștri au impus 
locului un ritm rapid, au atacat 
variat, folosind o permanentă de
clasare a pivoților la semicerc, 
și o apărare extrem de activă, 
cpnducînd cu 5—1 (min. 14) și 
10—4 (min. 28), diferență ce avea 
să se amplifice după reluare. For
mația oaspete. Ia fel de comba
tivă ca în prima întîlnire de la

DINAMO BUCUREȘTI
CALIFICAREA ÎN

Al C.C.E.
La Amersfort (Olanda) și la Bu

dapesta au început întrecerile 
turneelor semifinale ale C.C.E. Ia 
polo. Reprezentanta țârii noastre, 
Dinamo București, participanta 
în prima grupă, a întîlnit în jo
cul de debut pe campioana Olan
dei (locul IV la C.E.), Den Robben 
Hilversum. Partida a fost extrem 
de echilibrată și s-a terminat la 
egalitate) 4—4. tn cel de al doi
lea meci al zilei I. M.G.U. Mos
cova — Ruda Hvezda Kosice 8—2,

Defavorizată de tragerea la 
sorți. Dinamo a fost nevoită sa 
joace în cel de al doilea meci cu

SPORTIVI ROMANI 
PESTE HOTARE 
VARȘOVIA (Agerpres). în ca

drul turneului de hochei, pe ghea
ță „Cupa Prietenia", care se des
fășoară la Gdansk, echipa de Jll» 
niori a României a întîlnit for
mația Ungariei. Partida s-a înche
iat la egalitate t 4—4 (1—2. 2—1, 
1—1). Pentru reprezentativa ro
mână au înscris Dumitru, Olenici, 
Șandor și Nagy.

ZURICH (A gerpres). — în tur
neul internațional de hochei pe 
gheață de la Geneva, selecționa- 
ta Elveției a întrecut cu scorul 
de 5—2 (3—2, 2—0, 0—0) formația 
României. Golurile echipei româ
ne au fost marcate de Tureatiu șl 
Justinian. Pentru gazde au mar
cat Berger (2), Neivlninger, Wyss 
și Lott.

BRATISLAVA (Agerpres). — 
în turneul feminin de baschet de 
la Bratislava, echipa Universita
tea Timișoara a învins eu 77—36 
(42—24) 'formația secundă a Uni
versității din Bratislava. într-un 
alt joc. U. K. Bratislava a pier
dut cu 62—82 în fața formației 
Akademik Plovdiv.

Au fost fixate delegațiile
R. F. G. pentru 

Jocurile Olimpice
MUNCIIEN (Agerpres). Un 

purtător de cuvlnt al Comitetului 
olimnic vest-german a declarat 
că participarea echipelor R. F. 
Germania la Jocurile Olimpice 
de iarnă și de vară din anul 1976 
va costa circa 5 milioane de 
mărci. Comitetul olimpic vest-ger- 
man intenționează să deplaseze 
la Jocurile de vară de la Mon
treal o delegație de 450 de spor
tivi și oficiali, iar la cele de iar
nă. de la Innsbruck, 150 de con- 
curenți și ofîeiali.

a evoluat la Steubenville (Ohio) în 
compania selecționatei orașului. Vic
toria a revenit baschetbaliștilor ame
ricani cu 90—73 (43—39).
Disputată la Kosice, întîlntrea inter
națională de tenis de masă dintre se
lecționatele mixte ale U.R.S.S. și Ce
hoslovaciei s-a încheiat cu 5—2 în fa
voarea sportivilor sovietici.
Intr-un meci internațional amical 
de hochei pe gheață, disputat în lo
calitatea franceză Asni&res, selecțio
nata secunda a Elveției a învins cu 
5—4 (1—1, 2—0, 2—3) reprezentativa 
Franței.
Concursul Internațional de călărie de 
la Viena a debutat cu o probă de 
obstacole. în care victoria a revenit 
italianului Vittorio Orlandi („Fiorei-

AL DOILEA MECI

F. GERMANIA:
LA HANDBAL

București, a făcut eforturi pen
tru a obține un rezultat cit mai 
onorabil, dar ea a fost clar de
pășită, mai ales în repriza se
cundă.

Au marcat î Tudosie 3, Voina 
5, Kicsid 5, Gațu 1, Gunesch 2, 
Stockl 1, Lieu 1, Drăgăniță 2, Dan 
Marin 1, Birtalan 1, pentru for
mația română și Picket 1, Be
cker 3, Westebbe 3. Spengler 1, 
Deckarm 2, Hahn 4 pentru oas
peți. Au arbitrat Mitrovici și Pe
tro viei (Iugoslavia).

Călin ANTONESCU

La Si. Ghcorghe, în dubla în- 
tilnire de juniori dintre echipele 
României și R. D. Germane, 
sportivele noastre au învins cu 
16—13 (7—8), în timp ce la băieți 
au cîștigat oaspeții cu 20—15 (8— 
9). (Gh. Briotă — coresp.I

III CURSA PENTRU

IA POLO
o altă candidată la turneul final, 
M.G.U, Moscova, deținătoare a 
trofeului. Evoluînd la nivelul po
sibilităților sale, campioana Romă-, 
niei a obținut un nou rezultat de 
egalitate i 5—5 (1—1, 2—0, L—2, 
1—2). O victorie neașteptat de di
ficilă a obținut Den Robben în 
fața lui Ruda Hvezda : 4—3 (1—1, 
1—0, 1—2. 1—0). In urma acestor 
rezultate șl înaintea ultimelor 
partide (Dinamo — Ruda Hvezda. 
și Den -Robben — M.G.U. Mos
cova) bucureștenii păstrează șanse 
de a se clasa pe primele două 
locuri, ceea ce le-ar aduce pen
tru a 3-a oară calificarea în raza 
finală a competiției. Clasamentul' 
înaintea ultimei 
L MG U Moscova 
2: Den Robben
3. Dinamo- Buc.
4. Ruda Hvezda 

în grupa de
O.S.C., campioana

etape i
2
U
2
2

3
3
2

13— 7
8— 7
9— 9 
5—12 a

Budapesta, 
Ungariei șl 

Partizan Belgrad au obținut cite 
două victorii, calificîndu-se In 
turneul finM. Rezultate : Partizan
— Pro Recco (Italia) 8—5 ; O.S.C.
— OV Wurzburg (R.F.G.) 7—2 ; 
O.S.C. — Pro Recco 7—4 ; Parti
zan — OV Wurzburg 2—1.

o 
o 
o
2

1 1
1 1
0 2 
0 0 

la

DIN FOTBALUL
FRANȚA EGALEAZĂ ÎN 

ULTIMUL MINUT!
Pe stadionul „Parc des Princes" din 

Paris, in prezența a 50 ooo de specta
tori, s-a disputat meciul dintre eeht- 
pole R. D. Germane și Franței (grupa 
a 7-a a campionatului european). în- 
tîlnire’a s-a terminat nedecis 2—2 
(1—0). Condusă cu 2—0 pînâ in minu
tul 78 echipa franceză a fost destui 
de norocoasă, obțin! nd „remiza" în
tr-un meci care la un moment, dat 
îi spulberase toate iluziile. Echipa 
R.D Germane a deschis scorul în 
minutul 25 prin Sparwasser și î-a ma
jorat in minutul 57 prin golul marcat 
de Kreische. Revenirea francezilor 
s-a produs către șfîrsitul partidei 
eînd la o acțiune bine construită 
GouUlou a redus scorul '(min. 79). 
apoi Gallice a epatat în ultimul minut 
de joc. Echipele: FRANȚA • Ber
trand — Jo dar, Tresor, Adams. Bracei, 
Michel (Synaeghel), Houck, Guiltou, 
Soier. Coste (Gallice), Beretta. R.D. 
GERMANA î Croy — Kische, Weise, 
Wătzlich. Domer. Lauck, Kurbjuweît, 
Kreische (Seguin), Hâffner, Sparwas
ser. Hoffmann, a condus spaniolul 
Ibanez.

Iată clasamentul grupei 7, după 
acest meci :

1. Belgia
2. R.D. Germană
3» Franța
4. Islanda

2 2 6 fi 4—1 4
2 fi 2 0 3—3 2
2 I» 1 1 3—4 1
2 0 11 1—3 1

• în C.E. de tineret, la Erfurt : 
n. O. Germană — Franța .1—1 (0—1)

Au marcat : Kreb (min. 64) din 
penalty, și Berdolt (min. 35).

lo“) cu timpul de 27.6 Pe locurile 
2—3, la egalitate, s-au clasat concu- 
renții austrieci Hugo Simon („Ban- 
dalero") și Thomas Fruhman „Das- 
ha“) - 27,9.
Sala „Pierre de Coubertin" din Paris 
a găzduit întîlnirea internațională a- 
micală de gimnastică dintre selecțio
natele masculine ale R.P. Chineze șl 
Franței. Gimnaștii chinezi au obținut 
victoria cu 571—552,40 p.
S-a dat startul în cea de-a 24-a edi
ție a Cursei cicliste de șase zile de 
la Mflnster. La startul întrecerii s-au 
prezentat 10 cupluri, printre favorlți 
numărîndu-se perechile Wilfried 
Peffgen — Albert Fritz (R.F. Ger
mania) și Leo Duyndam — Kees Stăm 
(Olanda).

CUPLUL NĂSTASE-CONNORS 
ÎNVINGĂTOR LA LONDRA 
TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS

LONDRA. La Albert Hali, pro
ba de dublu bărbați din cadrul 
turneului dotat cu „Cupa Dewar" 
s-a încheiat cu victoria cuplului 
Ilie Năstase — Jimmy Connors 
care a învins cu 3—6, 7—6, 6—3 
perechea Gottfried — Ramirez. în
vinșii întrecuseră în semifinală 
cu 7—6, 7—6 pe Okker — Riessen. 
Simplu bărbați, semifinale I Gott
fried — Vilas 6—7, 6—2, 6—1 ; fi
nala |. Connors — Gottfried 6—2, 
7—6. Simplu femei, semifinale 1 
Helman — Fuchs 7—6, 6—3 șl 
Wade — Jausovec 6—1, 6—3 ; fi
nala i Wade — Heldman 7—6, 6—2. 
Dublu femei, finala! Wade, 
Walsh — Charles, Mappin 6—2, 
6—7, 6—2.

MANILA. Sferturi de finală-: Ku- 
kl —- Fassbender 6—1, 1—6, 7—6 ; El 
Shafel — Austin 6—4. 6—2; Newcom
be — Taylor 6—3, 7—5; semifinale : 
Ei Shafel — Newcombe 6—4, 7—6 șl 
Pohmann — Kuki 6—1. 6—0 1 finala 1 
El Shafel — pohmann 7—6. 6—1.

OSLO Sferturi de finală: Borowlak 
— Rahim 6—4. 6—O'. Meiler — GerUla- 
itis 7—6, 4—6, 6—3.

BOMBAY. Sferturi de finală: Crea- 
ly — V. Amritraj 6—4. 6—2; Parun — 
Dell 6—2, 7—5; Roche — A. Amritraj 
4—6, 6—2. 12—10.

CUPA DAVIS. Zona asiatică: la 
Djakarta, Indonezia — Japonia 0—z 
{după prima zi). Zona sud-america- 
nă: la Montevideo, Uruguay — Ar
gentina 0—3,

Competiția europeană pe teren aco
perit: la Bruxelles, Belgia — Italia 
2—3. (în ultima zi, Zugarelli — Mig- 
not 6—3. 4—6, 6—0; Barazzuttt —
Hombevgen 4—6, 7—5, 6—0).

RON LYLE VA FI
VIITORUL ADVERSAR

AL LUI CASSIUS CLAY
NEW YORK (Agerpres). — 

Campionul mondial de box la catego
ria grea, Cassius Clay. în căutarș» de 
adversari măi facili pentru viitorul 
său meci, s-a oprit deocamdată asu
pra americanului Ron Lyle (32 d« 
ani), pe care nu l-a mal întîlnit pirtĂ 
acum. în același tlnip. se duc trata
tive cu englezul .loe Bugner. cam
pionul Europei,' și du ar gen Vm lanul 
Osuar .,Ringo(‘ Bonavena. Dar înainte 
de a «rea dtn «ou pe ring. Casiius 
CEay. va face o vizită la Kinshasa, ca
pitala Zairului, unde l-a învins luna 
trecută pe George Foi-eman.

(Reamintim că ia 4 hille 1970. I* 
București, pe cîud era amator. Ron 
Lyto a fost, învins la puncte de 
A'exe).

INTERNAȚIONAL
CAMPIONATE

UNGARIA (etapa a 13-a) : Widcoton 
— Hon veci 1—l, .Uj pești pozsa — Dloa- 
gydr 2—0. Pees — Vasas 2—o, Fe-
.rencvâro.q — Bekescsaba 0—9. 
pei Szbnlbathely 2—1. saigo-.
tarjan — Tatabănya 1—D, Egy-e- 

.Urt^s — Zalaegex'szeg 4—0. în el >sa- 
meni conduce Ujpesti Dozsa cu 24 p. 
urmată de Ilonved cu 20 p, Ferenc- 
vâros LU p. etc.

ANGLIA. — Rezultate din campio
natul englez : Arsenal — Derby y—1; 
Birmingham — Manchester City i—o; 
Evertoii — Liverpool 0—0: Tps- 
wich — Coventry 4—0 : Leeds — 
Middlesbrough 2—2;, Stoke — Luton
4— 2: Newcastle — Chelsea 5—0. Tn 
clasament conduce Liverpool, cu 
22 p

R. F. GERMANIA. — Dună 13 eta
pe, în campionatul vest-german con
duce echipa Kickers Offenbach cu 
19 o, urmată de Eintracht Braunsch
weig cu 18 p. Rezultate : Kickers 
Offenbach — Kaiserslautern 2—1; 
Bochum — Hamburger S.V. 4—2; 
Duisburg — Bayern Miinchen 2—1 ; 
Monchengladbach — F.C. Kbin 1—1; 
Eintracht Braunschweig — Schalke 
1—0: Eintracht Frankfurt — Stuttgart
5— 5.

ȘTIRI, REZULTATE
• Uniunea europeană de fotbal a 

confirmat arbitrii pentru turul 3 al 
Cupei u.E.F.A. Printre cel delegați se 
numără șl arbitrul român Nieotae Pe- 
trlceanu, care va conduce primul Joc 
dintre echipele F.C. Napoli șt Banlk 
Ostrava

• într-un meci disputat Ia Mar
silia. Real Madrid a terminat la ega-

1 litate : 1—1 cu o selecționată a ora
șului. !

W Selecționata iugoslaviei a obți
nut o nouă victorie în turneul pen
tru juniori, care se desfășoară la 
Monte Carlo. Iugoslavia a întîlnit 
Belgia pe care a învlns-o cu 4—1 
(2—1). iar R.F. Germania a dispus cu 
3—0 (1—0) de Polonia.

® Miercuri. 28 noiembrie; se va 
desfășura la Rotterdam Întîlnirea din
tre reprezentativele de fotbal ale G- 
landeî și Italiei, partidă derby a gru
pei a S-a a campionatului european. 
Antrenorul echipei Italiene. Fulvir» 
Bernardini, a anunțat că va începa 
partida de la Rotterdam cu următoa
rea formație : Zoff, Rocca, Zecchlnl. 
Mortal. Roggl, Orlandlni, Cecconl, An- 
tognonl, Juliano, Causio, Boninsegna. 
Mat fac oarte din lot : Albertoal, 
Martini, Guerini, Anastasi șl Bragli».
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