
portul
PROLETAR 6IN TOATE T^RHE, UNIȚI-VXI

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

| ANUL XXXII — Nr. 8407 | 4 PAGINI — 30 BANI | Luni 15 noiembrie 1975

j lin strălucit succes al gimnastelor noastre in Japonia 
I

I
I
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IA CÎȘTIGAT „CUPA KUNIKI» I
| leodora Ungureanu și Mariana Constantin pe locurile 2 și 3 |

, (Amănunte în pag. a 4-a)

NADIA COMANECI
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0 MARE VICTORIE A RUGBYULUI ROMÂNESC!
ROMÂNIA-FRANȚA 15-12!

• Un succes datorat hunei pregătiri iizicc, tehnice 
și morale, ambiției și angajamentului 9 Jucătorii noștri 
au evoluat excelent după pauză, ci nd au înscris 3 încercări
• Bucos, Paraschiv, Hurariu și Alexandru —autorii celor 
15 puncte 9 Echipa României a luat o importantă 
opțiune pentru ciștigarca campionatului european

O mare victorie și o mare satisfacție pentru sportul românesc, 
pentru rugbyul românesc ! Puternica echipă a Franței, la apogeul 
său in acest an, din nou învinsă la București I Pentru a cincea 
oară I Dar succesul de ieri de pe Giulești este cel mai mare pen
tru că a fost realizat de un nou val al rugbyului nostru, de o 
echipă cu opt debutanți împotriva Franței și, îndeosebi, pentru 
că victoria se obține pentru prima oară din trei eseuri și o lovi
tură de picior, spre deosebire de celelalte succese realizate în 
majoritate din lovituri de picior.

O mare victorie, deoarece 
realizarea ei se înscrie pe linia 
angajamentelor ferme ale spor
tivilor români de a lupta cu 
dăruire și pasiune pentru suc
cese de prestigiu și, iată pe 
rugbyșii, ca aproape întotdeau
na, în fruntea acelora care în
țeleg să lupte pentru culorile 
naționale cu un spirit de sa
crificiu exemplar. Ieri, ei au a-

uita curînd. Ar fi foarte bine 
dacă televiziunea noastră ar re
transmite, în aceste zile, înre
gistrarea meciului.

Realizarea performanței rug- 
byștilor noștri n-a fost deloc u- 
șoară. Startul echipei României 
a fost mai slab decît al france-

Dimitrie CALLIMACHI 
Geo RAEȚCHI

O fază care precede prima noastră încercare : Daraban se ridică și pleacă pe lingă grămadă.
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rătat tuturor, inclusiv milioane
lor de telespectatori din Ro
mânia și Franța (unde meciul 
s-a transmis în direct), că spor
tivii nu trebuie să se considere 
niciodată învinși dinainte. Mo
dul spectaculos și emoționant 
în care rugbyștii noștri au reu
șit să cîștige meciul cu Fran
ța, avînd un handicap de 12 
puncte, a fost de-a dreptul ului
tor. După pauză ei și-au sufo
cat literalmente adversarii care 
nu-și credeau ochilor că româ
nii le înscriau eseu după eseu. 
A fost, pentru noi, după spec
tacolul Nadiei Comâneci și al 
colegelor ei, de la Montreal, 
cel mai frumos spectacol spor
tiv al anului, pe care nu-l vom

(Continuare in pag. a 4-a)

NOUA RELANSARE
A ECHIPEI ROMÂNIEI...
Pentru un ziarist francez, 

acest rezultat este, desigur, o 
decepție, după răsunătoarea 
victorie a reprezentanților noș
tri asupra Australiei. Dar, pe de 
altă parte, este o revelație, in 
ceea ce privește noua formație 
și — aș adăuga — noul stil al 
„XV”-lui României.

Să fii condus cu 12—0 și să 
învingi, reușind 15 puncte, iată 
ceva foarte convingător ! Cu 
atit mai mult, cu cit in aceste

15 puncte sint cuprinse trei 
„eseuri", dintre care două (cel 
reușit de Paraschiv, după o ac
țiune hotărită și strălucită a 
aripei Motrescu, și cel al lui 
Murariu) au fost rezultatul

ROBERT BARRAN
Redactor șef al revistei 
„MIROIR DU RUGBY”

(Continuare in pag. a 4-a)

Divizia A la fotbal, etapa a 13-a

GAZDELE -17 PUNCTE SI 25 DE GOLURI
t

9 Liderul s-a distanțat din nou O Progresul Ia prima... înfringere în 
deplasare I 9 Politehnica lași — singurul punct al oaspeților 9 Două 
penaltyuri ratate din trei acordate 9 încă două goluri în „contul* lui 
Dudu Georgescu • F.C.M. Reșița, neînvinsă pe teren propriu, dispută 

miercuri „restanța” cu Sportul studențesc

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F.C. Bihor
F.C.M. Reșița 
F.C. Corvinul

— Polit. Iași
— Progresul
— Polit. Tim.
— A.S.A. Tg. M

— F.C. Argeș
— Jiul
— Univ. Craiova

U.T.A.
Sport Club Bacău — Rapid
Steaua
F.C. Constanța
Dinamo
Sportul studențesc— F.C.M. Galați

0—0
4-1 (1—1)
1—0 (0—0)
2—1 (0—1)
3— 0 (1—0)
6—1 (3—1)
4— 1 (0—0)
2—1 (2—0)
3—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE (21 noiembrie)
Rapid 
Politehnica Tim.
A.S.A. Tg. Mureș 
Sport Club Bacău 
F.C.M. Galați 
Politehnica lari 
U.T.A.
Progresul
Jiul

— F.C.M. Reșița
— F.C. Constanța
— Sportul studențesc
— F.C. Bihor
— Univ. Craiova
— Dinamo
— F.C. Argeș
— F.C. Corvinul
— Steaua

Meci restanță (17 noiembrie)
F.C.M. Reșița — Sportul studențesc Citiți în pag. 2—3 relatări de la jocurile de ieri

1. DINAMO 13 9 2 2 33—13 20
2. Sportul stud. 12 6 4 2 17— 6 16
3. Univ. Craiova 13 7 2 4 24—15 16
4. Steaua 13 7 2 4 23—16 16
5. Politehnica Tim. 13 7 1 5 19—13 15
6. F.C. Argeș 13 6 3 4 18—21 15
7. U.T.A. 13 6 3 4 16—22 15
8. Jiul 13 6 2 5 16—1J 14
9. A.S.A. Tg. Mureș 13 6 1 6 11—12 13

10. F.C. Bihor 13 4 4 5 15—17 12
11. F.C. Corvinul 13 4 4 5 13—16 12
12. F.C.M. Reșița 12 5 1 6 18—19 11
13. Rapid 13 5 1 7 17—20 11
14. Progresul 13 3 5 5 17—27 11
15. Politehnica lași 13 4 2 7 13—12 10
16. S.C. Bacău 13 4 2 7 16—18 10
17. F.C. Constanța 13 4 2 7 16—20 10
18. F.C.M. Galați 13 1 3 9 9—28 5

GOLGETERII
20 GOLURI : D. Georgescu 

(Dinamo) — 1 din 11 m.
J GOLURI : Marcu si Oble- 

menco — 1 din 11 m (Univ. 
Craiova). Dumitrache — 2

din 11 m (Jiul). Țevi (Pro
gresul Buc.). O. Ionescu 
(Sportul stud.). Gabel (F.C.M. 
Reșița).

5 GOLURI : Bălăci (Univ.
Craiova), Munteanu (S.C. Ba
cău) — 1 din 11 m. Bdlttni 
(A.S.A. Tg. Mureș). Dănilă

(Politehnica Iași). Troi. Ră- 
ducanu și Iordănescu — cite 
1 din 11 m (Steaua). Nedelcu 
(U.T.A.), Georgescu (F.C. 
Corvinul), Sutru (Rapid). Flo- 
rescu și Ghergheli (F.C. Bi
hor). Radu II (F.C. Argeș), 
Bora (F.C.M. Reșița),

Stadion Giulești : teren bun ; timp excelent ; spectatori 
aproximativ 12 000. Au marcat: Aguirre (min. 12 — l.p.), 
Bastiat (min. 20 —. încercare). Aguirre (transformare și, în 
min. 42, l.p.), Bucos (min. 49 — drop), Paraschiv (min. 50
— încercare), Murariu (min. 63 — încercare), Alexandru
(min. 66 — încercare).

Baloane cișligate : (în tușe) România 28 (pe reprize 16^12)
— Franța 25 (15—10) ; (în grămezi) România 5 (3—2) — 
Franța 9 (7—2).

ROMÂNIA : Bucos — Ianusevici, Nica, Varga. Motrescu
— Alexandru. Paraschiv — Stoica, Dărăban. Murariu — M. 
Ionescu, Pintea — Băcioiu, Ortelecan. Dinu.

FRANȚA : Aguirre — Harize. Bertrannc, Sangalli. Ave- 
rous — Pesteil, Astre — Skrela, Bastiat, Rives — Choliey, 
Gasparotto — Paparemborde, Paco. Vaquerin.

Arbitru : J. C. Kelleher (Țara Galilor) — foarte 
ajutat la margine de C. Inchauspe și T. Witting.

e
bun,

Finalele campionatelor individuale

UN SUCCES AL BOXULUI NOSTRU
• Pugilițtii dinamovițti au obținut 5 titluri 9 Alee Nâstac, din 
nou în formă O Sportivii de la Farul, de două ori victorioși 9

Valentin Vrinceanu — la 20 de ani — campion al semigreilor!
Palatul sporturilor și culturii din 

Capitală a cunoscut din nou atmos
fera marilor evenimente sportive- Fi
nalele campionatelor individuale de 
box ale seniorilor au fost urmărite 
de aproape 10.000 de spectatori, care 
au aplaudat frumoasele evoluții ale 
celor mai buni pugiliști români anga
jați în lupta pentru cucerirea celor 11 
centuri.

Finala categoriei semimuscă s-a 
disputat între Alexandru Turei (Voin
ța Cluj-Napoca) și Teofil Ghinea 
(Steaua). In prima repriză. Turei a 
atacat mai mult și a reușit deseori 
să străpungă garda adversarului cu 
croșee rapide la cap. în timp ce Ghi
nea, mult prea static, a punctat des
tul de rar. în rundul doi, stelistul 
iese mai des la atac și directele sale 
îl incomodează pe pugilistul clujean 
care cedează din terenul cîștigat. In 
repriza a treia. Turei are o revenire 
surprinzătoare, atacă în permanență, 
dominîndu-și categoric adversarul. 
Ghinea dă semne vădite de oboseală 
și ripostează destul de rar, recepțio- 
nînd aproape totul. Totuși, spre sur
prinderea generală, victoria i-a fost 
acordată celui care In ring a pierdut 
T. Ghinea bp. (3—2) Al. Turei.

Campionul „muștelor”, constănțea- 
nul Faredin Ibrahim, a reușit pentru a 
patra oară să cucerească titlul. în 
disputa cu dinamovistul Teodor Dinu 
(în evident progres), deținătorul tit
lului și-a impus tehnica superioară.

reușind să acumuleze avantajul nece
sar victoriei, în special în ultimul 
rund, cînd Dinu nu s-a mai apărat cu 
exactitatea cu care o făcuse pină a- 
tunci. F. Ibrahim b.p. (5—0) T. Dinu.

Nicolae Stoenescu (A.S-A. Cluj-Na
poca) pornea favorit în intîlnirea fi
nală a cocoșilor, cu Iuseim Memct 
(Farul). Aceasta, judecind după evo
luțiile bune ale clujeanului de pină 
atunci. Dar, I. Memet s-a prezentat 
foarte bine pregătit, mai decis decît 
ne obișnuise, obținînd primul titlu de 
campion național. I. Memet b.p. (3—2) 
N. Stoenescu.

Finala categoriei pană i-a opus In 
ring pe Marian Eazăr (Rapid) si 
Gheorghe Ciochină (Steaua), doi pu
giliști cu frumoase palmarese. de la 
care, era firesc ca miile de spectatori 
să aștepte o dispută pe măsură. Me
ciul a fost însă urît, presărat cu ne- 
regularități de tot felul, cei doi fina- 
liști fiind parcă preocupați să se Îm
piedice reciproc în practicarea unui 
box corect, frumos, spectaculos In 
final, pentru că a atacat mai mult și 
a lovit de cîteva ori corect. Marian 
Lazăt a primit decizia : M- Lazăr b.p 
(3—2) Gh. Ciochină.

Ion Mantu (Steaua) a devenit cam
pion al „semiușorilor“ fără luptă, co
legul său de sală, Florian Livădaru, 

Mihai TRANCA
_____________Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)



Prima decizie în Divizia A de polo In Cupa cupelor I

RAPID ÎNVINGE PI
Am simțit din plin atmosfera 

marilor derby-uri, sîmbătă 
seara. în bazinul acoperit Flu- 
reasca din Capitală, unde Ra
pid și Dii.amo își măsurau for
țele pentru a 3-a oară in ac
tualul campionat. A fost o par
tidă aprig disputată, încheiată 
cu victoria la limită a actuali
lor campioni, rapidiștii : 4—3 
(2—1, 0—1, 2—1. 0-0).

Feroviarii au meritul de a 
fi știut să profite de condițiile 
în care s-a desfășurat întîlni- 
rea. precum și de cele citeva

CAMPIONATE • COMPETIȚII 
FINALELE DE GIMNASTICA 

RliMICÂ-SPORTIVA
întrecerile Campionatelor repu

blicane de gimnastică ritmAca- 
sportivă au luat sfirșit sîmbătă 
seară in bala sporturilor dm 
Baia Mare lată primele clasate : 
Categ. 1, pe 
rul București
Moțet) 103,00 ; 
101,10 : 3. șc.
4. Șc. sp. Ploiești 98,55 ; 
Cluj-Napoca 97,85; 
Constanța 97.50 ; 
pus: 1. Carmen
Baia Mare — antrenoare Rozalia 
Rado) 36.00 ; 2 Sanda Comșâ
(Șc sp. 2 București) 34,95 ; 3.
Anda Marinescu (Șc. sp. 2 Bucu
rești) 34,90 ; 4. Carmen Sandu
(Viitorul) 34,70 ; 5. Ileana Crețu 
(Viitorul) 34,40 ; 6. Stela Radovici 
(Viitorul) 33,90 ; Cat. maestre, 
pe echipe : 1. Viitorul București
111.85 ; 2. I.E.F.S. 107,00 ; 3. 
litehnica București 106,10 ;
sp. Brașov - «
Constanța 
compus : 
(I.E.F.S. —
Voinea) 38,30 ; 
nu (Viitorul)
Tîrnoveanu (Șc. sp. 2 București)
37.85 ; 4. Ileana Măndescu (Viito
rul) 37,25 ; 5. Firicel Laslo (Vi
itorul) 36,40; 6. Marcela Costerică 
(Politehnica București) 36,25.

DIVIZIA A LA VOLEI
Tn prima divizie Ia volei s-au 

desfășurat sîmbătă și duminică 
partidele etapei a șaptea. lată 
rezultatele comunicate de cores
pondenții noștri :

FEMININ. Penicilina Iași — 
Farul Constanța 3—0 (13, 10, 8),
Universitatea Craiova — Rapid 
3—1 (9, 9. —13. 12), C.S.U. Galati
— Universitatea Timișoara 0—3
(—12. —9. —7). I.E.F.S. — Cea
hlăul P. Neamț 3—1 (3. 13. —3,
1), Știința Bacău — Maratex B. 
Mare 3—1 (13, —3. 12, 9), C.S.M. 
Sibiu — Dinamo 0—3 (—3, 
—1>-MASCULIN. Constructorul Bră
ila — Politehnica Timișoara 3—1 
(2, 14, —6, 7), Dinamo — Rapid 
3—0 (10, 6, 10), Petrolul Plo
iești — Universitatea Craiova 
0—3 (—13. —13. —11). C.S.U. Ga
lați — Viitorul Bacău 1—3 (—14, 
—14, 9. —1), Explorări B. Mare
— Delta Tulcea 3—0 (5. 12, 8).

Corespondenți: T. Teodor, N. 
Drăgănoiu, T. Siriopol, V. Săn- 
dulescu. I. lancu. I. Ionescu, N. 
Costin. A. Cristea. L. Chira.

eempe : 1. vato-
(antrenoare Ana 

2. Șc. sp. Brașov 
sd. Brăila 100,70 ;

-• " ; 5. .+“ 
6. Șc. sp. 1 

Individual com-
Coca (Lie. 1

PO- 
4. Șc. 

Șc. sp. 1 
Individual 

Maziiu 
Niculina 

Doina Păi ținea- 
Mihaela

103,15; 5.
103,15 ;

1. Rodica 
antrenoare 

2. _
38,20 ; 3.

—2,

14.

-Si

la volei masculin

STEAUA
erori ale defensivei adverse, 
în apărare, rapidiștii au căutat 
să rezolve duelurile directe in 
centru cu jucătorii robuști 
(Rus. Nastasiu), folosind aproa
pe de fiecare dată mijloace ne
regulamentare, care ar fi tre
buit penalizate cu eliminări sau 
lovituri de la 4. metri- Conuu 
cătorul întîlnirii, I. Drăgan. nu 
a sancționat echipa feroviată 
decît cu două penalty-uri si 
trei eliminări și, astfel, C. Rusu 
și coechipierii săi au putut re
zista pînă în final jocului in 
forță al atacantilor dinamoviști 
In ofensivă, învingătorii au ex
ploatat la maximum ezitjriie. 
schimburile greșite de jucători 
(Mirea — Nastasiu la golul 
3) sau lipsa de experiență a lui 
D. Spînu (a primit două goluri 
parabile) și au punctat 
cient pentru a-și asigura 
toria.

Poloiștii de la Dinamo, 
siguri de victorie după 
moașele evoluții din semifinala 
„Cupei cupelor" au greșit ne- 
permis. au ratat trei din cele 
șase ocazii rarisime (V. Rus 
penalty, Răducanu singur 
doi metri la „om în plus" 
Zamfirescu, 
situație de superioritate), 
mente care au cîntărit decisiv 
în stabilirea rezultatului final.

Autorii celor 7 goluri : Olac 
(R) 
tată 
din 
fost 
van 
Zamfirescu (D) 
Rush (R) — voie din apropie
re, Nastasiu — la ..om in plus’’ 
și Olac — cu largul concurs al 
lui Spînu. în urma acestui re
zultat. Rapid intră în turneul 
final cu un avans de două go
luri față de Dinamo (A. V.).

sufi-
vic-

prea 
fru-

la zonă mică

Ia

în
mo-

— reluare la o minge șu- 
în bară, Rus (D) — una 

puținele situații în care a 
lăsat să acționeze, Scher- 
(R) — contraatac frumos, 

penalty, C.

A CÎȘTIGAT NET 
Șl RETURUL 

HAPOELCU I

DIV
ETAR

LA UN PAS DE 3-0desfășu- 
a intîl-
Steaua 

Ilaogcn 
faza

In sala 
ral ieri manșa a doua 
nirii dintre 
București și 
(Israel), con tind pentru 
preliminară a „Cupei cupelor" 
la volei masculin. Echipa Stea
ua, care se impusese și in pri
ma întilnire cu 3—1, a dominat 
de la un capăt la altul partida, 
obținind o victorie clară ; 3—0 
(3, 6, 8). Voleibaliștii noștri au 
jucat lejer, nefiind obligați să 
se angajeze total, atuurile lor 
principale (talia și forța de atac 
superioare, jocul combinativ) a- 
sigurindu-le o eficacitate mare, 
atit în atac cit și în apărarea la 
fileu.

Oaspeții s-au străduit să piar
dă seturile la diferență cit mai 
mică, dar deși dispun de cîțiva 
jucători cu calități (ridicătorul 
Shraga Agam, trăgătorii Amnon 
Vardi, Michael Ezer și Amran 
Galili). talia mai scăzută și lip
surile pe plan tehnic nu le-au 
permis o evoluție la nivelul 
partenerilor de intrecere. Cea 
mai bună replică au dat-o ju
cătorii de la Hapoel la începu
tul setului al treilea, cînd au și 
condus cu 4—0. Arbitrii K. 
Kiss (Ungaria) și S. Popescu 
(România) au condus foarte 
bine formațiile : STEAUA — 
Cr. Ion, Macavei, Chifu (Țer- 
bea), Manole, Pop, 
HAPOEL ■. A. Vardi, 
Helman (R. Vardi), 
Vitesch (Peled), Ezer. în turul 
următor, Steaua va întilni luna 
viitoare formația daneză D.H.G. 
Odense. (A. B-).

Floreasca s-a

echipele
Hapoel

Chițigoi : 
Agam, 
Galili,

Campionatele individuale de popice

NUME NOI PE TABLOUL LAUREAȚILOR
PLOIEȘTI, 14 (prin telefon).

Turneele finale ale campionatelor 
individuale de popice, la care au 
participat primii 16 clasați din pre
liminariile probelor de 100 lovituri 
mixte-femei și 200 bile mixte-băr- 
bați, au satisfăcut pe deplin aș
teptările, favorițli primind o pu
ternică replică din partea mai ti
nerilor lor parteneri. Confirmînd 
forma bună in care se află, bra- 
șoveanca Mariana Constantin și 
gălățeanul Iosif Tismănar și-au a- 
părat cu dîrzenie poziția de lider, 
obținînd cifre valoroase și in 
manșa a doua : 466 șl, respectiv. 
931. Prin urmare, se poate afirma 

. că titlurile se află in miini bune.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET
în campionatele republicane de 

etapa a 
a turu-

bașchet s-au desfășurat i 
8-a ia fete și etapa a 3-a 
lui secund la băieți.

FEMININ
RAPID — POLITEHNICA 

REȘ1I 2—6: 61—55 (41—20)
(43—25). Meciurile au avut o des
fășurare aproape identică: fero
viarele au obținut in primele 15 
minute un avantaj decisiv (sîm
bătă: 30—10 în min. 12; duinini- 

min. 14) datorită 
evoluții remarcabile in 

părare (unde s-a interceptat cu 
regularitate) si in 
atacurile eficiente 
precise de la semidistanță 
avut ponderea principală), 
jocul s-a echilibrat, iar in 
priza a doua studentele au refă
cut o parte din handicap (sim- 
bătă: 51—57 în . min. 38; dutdinl- 
că: 67—74 tot în min. 38), fără a 
periclita însă succesul baschetba
listelor pregătite de S. — _ 
Tinînd seama că au învins, 
pidistele pot fi 
cele patru puncte 
clasament, dar ne facem datorta 
să le atragem atenția că prea 
multele ratări consemnate în cele 
două întilniri pot fi repetate și 
în partidele din cadrul Cupei 
„Liliana Ronchetti" (în care 
butează, miercuri), ceea ce... 
Politehnica am consemnat 
surprindere replica slabă dată la 
începutul jocurilor (ne întrebăm 
dacă nu cumva a fost vorba de 
o încălzire insuficientă), dar și 
capacitatea de a recupera cu o 
ambiție lăudabilă. Cele mai efi
ciente: Gugiu 25+27, Andreescu 
11+13, Nicolau 8+13 de la Raoid, 
respectiv Pîrsu 18+...0 (!), Tita 
8+21. Ciocan 14+12. (D. ST.)

CRIȘUL ORADEA ------------
BRAȘOV 2—0: 
58—53 (30—24). Principalele reali
zatoare : Boca 1" ; -------
17+9, Szabo 12+9 pentru 
respectiv Petric 18+16, 
8+20. (EM. SURANYI-coresn?).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — C.S.U. GALATI 2—0: 90—71 
(39—29) si 91—83 (53—40). princi
palele realizatoare: Aszalos 25+12, 
Merca 26+21, Mate 15+24 pentru 
,.U“. respectiv Rădulcscu 22+15, 
Spătărescu 18+14. (M. RADU-co-
resn.).

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 2—0: 90—58 (39—30) si

că: 29—10 in 
unor

BUCU-
și Si—69

a-

atac (contra
și aruncările 

au 
Apoi 

re-

mulțumite 
cucerite

Ferencz. 
ra
de 
în

cle- 
La 
cu

VOINȚA
77—54 (45—23) cj

16+22, Să'ăfan 
Crișul, 

Opriciu

84—39 (47—15). Accidentarea Ro-
dicăi Goian în prima partidă a 
afectat in mod evident potenția
lul formației timișorene în 
de a ’ 
toare;
15+12 de
Colțescu 10+20, 
TO*iACEK-coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI 
IN TA BUCUREȘTI 2—0 : 
(41—21) și 83—57 (36—26).

SANATATEA PLOIEȘTI — MO
BILA SATU MARE 2-0: 74—67
(37—41) și 81—71 (35—38).

MASCULIN
, GRUPA 1—6

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — DINAMO BUCUREȘTI 0—2: 
88—102 “ .......................
Partide 
tacular
RUllrig
contraatac, iar Roman șf Crăciun 
foarte utili în disputa sub pa
nouri, au dominat în ambele me
ciuri repriza I, dar în continuare 
nu au avut rezistența fizică ne
cesară pentru a face față lotului 
campionilor, din rîndul *-ărora 
s-au remarcat Diaconescu, Popa 
și Novac. Principalii realizatori: 
Barna 14+29, Crăciun 23+15 de 
la „U“, respectiv Popa 25+17, 
Novac 28+6. (Mircea RADU-co- 
resp.).

RAPID — I.C.E.D. 2—0: 72—71
(33—32, 62—62) și 61—58 (32—31).
Ambele întîlniri au fost deose
bit de echilibrate, victoriile fero
viarilor fiind decise de fiecare 
dată în ultimul minut.

STEAUA — FARUL 1—0: 92—71 
(49—28). Al doilea joc are loc azi 
la ora 9,30 în sala Floreasca.

GRUPA 7—12
C.S.U. GALATI — C.S.U. BRA

ȘOV 1—1: 91—105 (46—48) și 98—
88 (51—40).

DINAMO ORADEA — I.E.F.S. 
2—0: 84—54 (40—19) și 93—61
(48—26).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— POLITEHNICA IAȘI 2—0: 90— 
67 (43—35) Si 93—67 (46—36).

Situația în clasamente: FEMI
NIN: 1. I.E.F.S. 27 p, 2. Rapid 
27 p, 3. Olimpia 25 p,... 9—11. Să
nătatea, C.S.U. Galați, Voința 
București 17 p, 12. Voința Bra
șov 16 p; MASCULIN: 1. Dinamo 
34 p, 2. Steaua 3P p. 3. „U"
Cluj-Napoca 28 p,... 11. C.S.U. 
Galați 22 p, 12. I.E.F.S. 19 p.

doua.
Mihalic 

la

cea 
Principalele realiza- 

Capotă 
respectiv 

14+8. (N.

18+16,
I.E.F.S., 
Czmor

vo- 
76—35

(50—47) și 89—105 (58—50).
de un ridicat nivei spec- 
șl tehnic. Gazdele, cu 
și Barna excelenți pe

Foștii campioni, Gh. Silvestru si 
Ana Petrescu, au făcut uz de în
tregul lor arsenal fizic și tehnic, 
însă au trebuit să se mulțumească 
cu locurile 2 și, respectiv 5. se 
cuvine să subliniem com portar ea 
tinerei jucătoare Elisabeta Badea, 
care a reușit să urce pe podiumul 
Laureatelor la vîrsta junioratului.

CLASAMENTELE FINALE : fe
minin — 1. MARIANA CONSTAN
TIN (Hidromecanica Brașov) 948 
(482 4- 4€6, nou record republican 
la total, v.r. 922), 2. Maria Stanca 
(C.S.M. Reșița) 927 (459 4- 468), 3. 
Elisabeta Badea (Voință — Bucu
rești) 911 (435 4- 476), 4. Elena
Gonciar (Voința București) 885 
(437 4- 448), 5. Ana Petrescu (Glo
ria București) 883 (427 + 456), 6. 
Minodora Chețan (Voința Tg. Mu- 
_reș) 876 (435 4- 441), 7. Elena Tran
dafir (Laromet ■ București) 866 
(454 4- 412) ; masculin — 1. I. TIS- 
MANAR “ ‘ ■
1 847 (916 
(Petrolul 
910), 3.
București) 1 822 (914 4- 90S), 
Băiaș (Constructorul Galați) 1 811 
(905 4- 90S), 5. R. Pavel (Rulmen
tul Brașov) 1 898 (837 4- 921), 6.
I. Lang (Voința Oradea) 1 795 
(836 4- 909), 7. A. chirilă (Con
structorul Galați) (1 793 (902 4- 891).

Nici foștii campioni ai probei de 
perechi n-au putut să-și mențină 
supremația, deținătorii titlului și 
actualii campioni mondiali. I. Tis
mănar și I. Băiaș, s-au resimțit
— după eforturile depuse la ,,in
dividuale", fiind categoric depă
șiți. Disputele feminine s-au în
cheiat de asemenea cu victoria 
tînărului cuplu format din Elisa
beta Badea și Elena Gonciar.

CLASAMENTELE FINALE — 
feminin — 1. ELISABETA BADEA
— ELENA GONCIAR (Voința 
București) 904 (478 4- 426), 2. Ana 
Petrescu — Margareta Cătineanu 
(Gloria București) 886 (452 4- 434), 
3. Cornelia Nicolae —. Constanța 
Marincea (Vo.ința București) 861 
(443 4- 418) ; masculin — 1. ST. 
DEAC — L. FODOR (Voința Cluj- 
Napoca) 1 819 (392 4- 927). 2. St. 
Ordpc — L. Martina (Electromu- 
reș Tg. Mureș) 1 783 (880 4- 903), 
3. I. Stefutz — V. Gyarfaș (Voința 
Cluj-Napoca) 1 776 (937 4- 839).

(Constructorul Galați) 
4- 931), 2. Gh. Silvestru 
Teleajen) 1 823 (913 +

Al. Cătineanu (Gloria
4. I.

Troian 1OANIȚESCU

3.

LOTO

I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I

rama»
Un meci aspru, cu multe 

„contre", ca urmare a unui an
gajament 
jocurilor 
tehnic nu s-a ridicat la cotele 
așteptate, exceptînd cîteva mo
mente aprinse, la ambele porți, 
cînd demarcările au reușit să 
învingă... marcajul. Dinamo a 
obținut o victorie meritată. 
Bucureștenii au dominat în pri
ma repriză, fiind la un pas de 
3—0, în min. 40, cînd, la o fru
moasă combinație Moldovan- 
Dudu-Dinu, acesta din urmă a 
ratat de la 7 m. Liderul ajun
sese la 2—0 în urma golului din 
min. 15, țîșnire a Iui DUDU 
GEORGESCU, printre Tilihoi și 
Ștefănescu, tentați de forțarea 
ofsaidului. Cel de-al doilea 
a pornit de la o greșeală a 
Bălăci, care nu a recurs Ia 
degajare simplă, preferind 

urmat cen- 
intervenția 

și Ciobanu, 
pătrundere

fizic peste nivelul 
noastre. Spectacolul

venii atacă insistent. Bălăci ra
tează două ocazii (min. 57 și 
60), prima la capătul unui pre
lungit iureș ofensiv. Atacurile 
craiovene, mereu mai insistente, 
pe fondul unei scăderi treptate

Dinamo ; teren bun ; 
spectatori — aproxi- 

Au marcat : DUDU 
15 și 23) res- 

(min. 84, din pex 
de cornere : 4—8.

15—12

O 
un

dribling inutil. A 
trarea lui Lucuță. 
greșită a lui Lung 
pasa lui Moldovan, 
a aceluiași DUDU GEORGESCU, 
și gol în colțul sting. Repriza 
se încheie cu o bună ocazie a 
lui Oblemenco (min. 43), care 
ratează reluarea la o frumoasă 
centrare a lui Negrilă, peste a- 
părarea dinamovistă. După pau
ză, rolurile se schimbă. Craio-

Stadionul 
timp frumos ; 
mativ 25 000. 
GEORGESCU (min. 
pectiv NEGRILĂ (min. 84, 
nalty). Raport de cornere 
Raportul șuturilor la poartă 
(pe spațiul porții : 9—7).

DINAMO : Ștefan~7 
Sătmăreanu 
cuță 7 
Dobrău 
cu 7, 
tov 6).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung 
6 — Negrilă 7, Tilihoi 6, Ștefănescu
6, Berneanu 6 — Bălăci 6, Donose
7, Beldeanu 7, — Ciobanu 5, Oble
menco 7 (min. 78 Purjma) Marcu 
(min. 6 Geolgău 6).

A arbitrat : C. Ghiță ;
la linie Gh. Racz și H. Nicolau (toți 
din Brașov).

Cartonașe galbene : TILIHOI,
OBLEMENCO.

Trofeul Petschovschi : 9. 
La juniori : 1—0 (0—0).

.. .................. i

' — Cheran 7, 
Sandu 6, Lu- 

Moldovan I 8,
II 6, G. 

Dinu 6,
6 — Lucescu 6. D. Georqes- 
Vrinceanu 6 (min. 60 Cus-

a resurselor fizice dinamoviste, 
sînt întrerupte rareori de con
traatacurile bucureștene. In min. 
70, Dinamo ratează cea mai 
mare ocazie a meciului. Luces- 
cu aruncă mingea peste Negrilă,

liIEȘI OfiSPET> ■> II Al
11
1 '

F.C.M. REȘIȚA 4(1)
PROGRESUL 1(1)

DESCHIS SCORUL...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

REȘIȚA, 14 (prin telefon).
Progresul a jucat bine doar 

în prima repriză. A dominat, 
chiar, tactic, partida, apărin-

Stadionul Valea Domanului ; teren 
moale, a plouat înaintea partidei ; 
timp rece ; spectatori aproximativ 
6 000. Au marcat : GABEL (min. 41, 
73 și 76) și BORA (min. 62), respec
tiv TEV| (min. 28). Raport de cor
nere : 10—6. Raportul șuturilor la
poarta : 20—6 (pe spațiul porții : 
7-3).

F.C.M. REȘIȚA : Windt 7 — Chivu 
6, Porațchi 7, Hergane 6, Boțonea 7 
— Gabel 8, fanase 7, Bora 7 — Ato- 
diresei 8, Câprioru 5 (min. 46 Bojin 
7), Florea 7.

PROGRESUL : Giron 5 — Sătmă- 
reanu 6, Moraru 6, Badea 6, G. Ște
fan 6 — Nignea 6 (min. 68 D. Ștefan 
6), latan 7, lorgulescu 8 — I. Sandu 
6, Țevi 8, Libra 5 (min. 73 Grama 6).

A arbitrat : M. Moraru ★ :
la linie V. Gligorescu (ambii din Plo
iești) și I. Barbu (Deva).

Cartonașe galbene : PORAȚCHI. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 1—0 (1—0).

du-se grupat, ademenindu-și 
adversara în preajma propriu
lui careu, pentru a pleca apoi, 
fulgerător, pe contraatac, in su
perioritate numerică. După ce 
abilul și percutantul Țevi ra
tează o ocazie (min. 12), după

ce latan îl imită 
ȚEVI nu va mai 
(min. 28), deschizind scorul cu 
un șut rapid din interiorul ca
reului. Se amendase, de fapt, 
jocul pripit al F.C.M—ului, a- 
tacurile sale orientate exclusiv 
pe centrul terenului, în pofida 
demonstrațiilor de forță ale lui 
Atodiresei, în puținele ocazii in 
care a beneficiat de lansări. Se 
părea, cu alte cuvinte, că spe
cialista scorurilor favorabile 
din deplasare (Progresul) 
va scăpa nici acest prilej 
care etapa a XIII-a i-1 oferea 
în Valea Domanului. chiar dacă 
GABEL a egalat (min. 41) la 
o pasă bună a lui Porațchi.

După pauză însă, raportul de 
forțe s-a schimbat subit. Bojin 
a adus, de pe banca rezervelor, 
vigoare și suficientă fantezie 
pentru a-și impulsiona colegii 
și a deregla mecanismul defen
siv bucureștean, aparent bine 
pus la punct. Progresul, resim
țind și lipsa extremei Apostol 
(accidentat), nu mai poate con
ta decît pe incursiunile solitare 
ale lui Țevi și, hărțuită necon
tenit în apărare, cedează fără 
drept de apel de trei ori : min. 
62 — BORA, din șpagat, devia
ză, pe lingă Giron, 
min. 73, 
Ia 20 m, 
ță ; min. 
nemarcat, 
Greu de 
45 de minute, „stingerea1 
greșului și atîta fervoare re
găsită în tabăra reșițeană.

(min. 19), 
greși ținta

centreațSfi, I 
bară, dupăl 
mingea revl 
du GeorgeJ 
la 4 m, cil 
în bară. Al 
ultima zvîcl 
min. 73, Cil 
invită la g<| 
o decizie. I 
ratează o ■ 
greșit, pești 
vendor caii 
la o pătrunl 
se acordă I 
faultului Iul 
NEGRILĂ. I 
egalăgfii, în I 
se scapă, d 
forță și Lt| 
in ultimă ia 

Dinamo a 
repriză, ca I 
lui dispecen 
dovan, cărei 
perechilor 1 
tuite aproai 
Superiorități 
asigurată, dl 
durile ofcnJ 
care n-au d 
tea necesara 
tea a doua, 
o cădere 1 
Craiovenii a 
tărît, și-au 
unui pressiJ 
au adoptat 
defensivă, I 
explicabilă, ] 
lui Cămătai 
cidentat în I 
ei au forțai 
prins, după 
nose au cîși 
cu adversari 
craioveană r 
deoarece pe 
cestei perioJ 
a existat, m 
gerea lui d 
înaintaș de

nu 
pe

CÎND
ARAD,
Sfidînd vrd 

ioasă, peste ( 
U.T.A.-ei au 
încurajînd de

BACĂU,
Nimeni nu credeai

14 (prin telefon).
după des

fășurarea a mai bine de o oră 
de întrecere, că gazdele vor cîș- 
tiga atît de autoritar. Este ade
vărat, băcăuanii s-au impus în 
prima repriză, au avut inițiativa, 
au dominat chiar, dar s-au des
prins greu de adversari. In min.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 14 NOV. 1876.

v- a :
vi- a:

Faza a Il-a : extragerea a
26 44 4 21 33; extragerea a
33 31 37 34 7; extragerea a Vn-a.
40 14 6 8 34; extragerea a VUI-a; 
2 23 7 40 5.

FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GUK1 ; 1.014.493 lei

REZULTATELE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT, 

TAPA DIN 14 NOIEMBRIE 
I. Dinamo —

II. Steaua —
III. F.C. Bihor
IV. FCM ReșițaV. --------....
VI.

VII.
VIII.

IX.
X. CFR Tim. -
XI. CFR Tim. -

XII. Gloria Bist.
XIII. Sticla Turda — CIL Sighet 1 

FOND DE CIȘTIGURI LEl 
503.352.

LA 
E-

1 
1 
x
1
1
1
1
1
2

surprins ; 
GABEL fructifică de 
cu o lovitură violcn- 
76 — tot GABEL, 
înscrie de la 15 m. 

bănuit, după primele 
i“ Pro-

Ion CUPE?!

O DIFERENȚĂ
8 șl 14, la șuturile lui Băluță șl 
Lunca (ultimul cu capul) Ioniță 
a intervenit ca prin minune și a

August* : 
timp ploios, 

8 000.
CARPUCI (min. 25) 

SOȘU (min. 73). 
: 7—4. Raportul

16—12 (pe .

,,U“ Craiova 
F.C. Arges
— Polit. iași

. , Progresul
Corvinul — politeh. Tim. 
U.T. Arad — A.S.A.
S.C. Bacău — Rapid 
F.C.. Constanța — Jiul 
Unirea Focșani — Petrolul

Olimpia S.M. 1 
Olimpia SM 1 
„U“ Cj.-Nap. 1

Stadionul ,,23 
moale, alunecos ; 
spectatori : aproximativ 
marcat : "* ""
(min. 71), 
de cornere 
lor la poarta 
porții : 12—5).

S.C. BACĂU : Constantinescu 7 
Lunca 8, Câtargiu 
gasoiu 8 — Soșu 
naite 6 (min. 68 
Pană 7, T. Zamfir 
6), Băluță 7.

RAPID : Ioniță 6 — Pop 6, Pîrvu 
7, Zalupca 7, A. Dumitru 6 — Șutru 
7, Petcu 6, M. Stelian 7 — Teleșpan 

Neagu 6 (min. 68 Rontea 5), 
(min. 21 Doru Popescu 6).

I. Chilibar ★ î la 
I. Râileanu

teren

PANA 
Raport 
șuturi- 
spațiul

6, Volmer 7, Mar- 
8, Cărpuci 7, Pa- 
Sinâuceanu 6) —
5 (min. 56 Florea

6,
Manea

A arbitrat : 
linie : FI. Anuțescu și 
(toii din Pitești).

Cartonașe galbene : 
Trofeul Petschovschi :
La juniori : 3—0 (0—0).

VOLMER. 
7.

salvat goluri gata făcute. Gazde
le au reușit să puncteze în min. 
25 după o combinație Ia mijlocul 
terenului: CARPUCI a avut in-

Stadionul U.j 
timp ploios ; sl 
tiv 15 000. Au rrl 
SCHEPP (min. 
(min. 28). Răpi 
Raportul șuturil 
(pe spațiul pJ

U.T.A. : Iorgu 
Kukla 7, Schd 
Domide 7, Leol 
Cura 6, Tisa I 
Uilecan 7). |

A.S.A. : SolJ 
Unchia'X 6, Isl 
Varoxi’r o, Boli 
Marton 5. Pîsld

A arbitrat : H 
la linie : Gh. 
teescu. ultimul 
aprecierea ofsa 
rești).

Cartonașe ga 
Trofeul Petsa 
La juniori :

•
arbitrului 
U.T.A. atacă 
consistentă ș 
oaspeților estl 
țional, econoi

£XA
spirația să siJ 
metri, aproape 
s-a dus acolo 
a atins-o, dan 
cat în poartă.

După pauză, 
nute, inițiativă 
delor; dar, ap 
inițiativă impl 
Stelian si Șuti 
tează în min. I 
după ce trecui 
cu) și... în pli: 
peților, gazdeli 
tajul! Tn min. 
tură liberă, S 
puternic, ioniț; 
dm brațe si 1 
Ia 6 metri. G 
căci, în loc c 
fi, tabela arătî 
hologic, căci i 
șese pur și sii 
minute primes' 
năuceam^ l-a 
acesta centrea: 
ză direct în g 
faze excelente, 
ză Rontea iar 
se accidenteaz; 
Volmer) și, în 
peții nu mai 
Meci cu cîtev 
dar și cu m-gj 
rități, pe care 
cu vederea.



A
3-a

I

22
Itcasă in 
|ng ' scurt, 
Iul lui Du- 
Isingur, de 
poală, 
pa să 
perului. 
Bălăci 

poată
79, 

lie, 
olul craio- 
I. 84, cind, 

Beldeanu, 
Iin urma 
Transformă 
au prilejul 
bind fljono- 
e destulă 
rdă corner,

reia 
fie 
In 
se 

lua 
Bălăci 

reluînd

1 în prima 
I excelentu- 
lit de Mol- 
Ide pe lista 
In'1, cansti- 
I terenul, 
lor a fost 
lea, de rai- 
I stoperilor, 
l tehnicită
ții. In par- 
I înregistrat 
Irijorătoare. 
p start ho- 
|t sarcina 
Icabil, dar 
modalitatea 
I repriză, 
rin absența 
preu, reac- 
După pauză 
l s-au des- 
lanu și Do- 
iurile fizice 
Beți. Echipa 
t mai mult, 
p cursul a- 
fensivă, nu 
pupă retra- 
k nici un

IIRILA

MIJLOCAȘII GAZDELOR, IN VERVA ■ ■ ■ ECHILIBRUL S-A RUPI UUPA PAUZA
STEAUA
F.C. ARGEȘ

Partida aceasta — de bun ni
vel tehnic, cu 7 goluri specta
culoase, unul mai frumos decît 
altul — încheiată cu o victo
rie la scor a actualei campioa
ne, a avut, totuși, un moment 
de cumpănă. Un moment psi
hologic. în min. 
ce scorul fusese 
IORDANESCU și majorat 
RĂDUCANU, în urma unei faze 
cu trei șuturi consecutive, din
tre care două au lovit stilpul 
din stingă al porții lui Cristian 
— DOBRIN a șutat imparabil 
din marginea careului, sus, Ia 
„vinciul" barelor și scorul a de-

40 —
deschis

după 
(fe 
de

fionat 
tirziu, 
rul la 
pe Olteanu, Zamfir și Cristian. 
Ultimul gol a fost înscris de 
IORDANESCU printr-o execuție 
tehnică de excepție. Spre fina
lul acestei reprize oaspeții- au 
forțat reducerea scorului, dar 
Radu II, D. Nicolae și Dobrin 
au ratat bune ocazii, arbitrul 
refuzîndu-le și un penalty în 
min. 82. Meciul fusese, însă, ju
cat și cîștigat pe deplin meritat 
de Steaua ai cărei mijlocași, în 
vervă, s-au dovedit a fi și ex- 
celenți finalizatori.

Stadionul Steaua ; teren bun ; timp 
foarte frumos ; spectatori, aproxima
tiv 20 000. Au marcat : IORDANESCU 
(min. 7. 48 și 68), RADUCANU (min. 
27 și 42)__ ș^DUMITRU (min^ 54),
respectiv • • —» - ■
de cornere : 
la poartă : < 
16—10).

STEAUA : 
6 (min. 82 
meș 7, Vigu 7 
Aelenei), Dumitru 9, lordănescu 9 — 
Troi 7, Râducanu 8, C. Zamfir 7.

F. C. ARGEȘ : Cristian 5 — M. Zam
fir .5, Olteanu 5, Stancu 5, Ivan 5 
— Mustățea 5 (min. 34 Bărbulescu 7), 
Cîrstea 6, lovănescu 5 — Radu |l| 6 
(min. 64 D. Nicolae 5), Dobrin 8, 
Radu II 6.

A arbitrat : O. Anderco * ★ ★ (Satu 
Mare) ; la linie : N. Moroianu și Al 
Avramescu (ambii din Ploiești).

Cartonașe galbene : DOBRIN,
CIRSTEA, STOICA.

Trofeul Petschovschi : 7. 
La juniori : 1—1 (0—0).

și DUMITRU (min.
DOBRIN (min. 40). Raport 

; 7—3 Raportul șuturilor 
29—17 (pe spațiul porții :

Iordache 7 — Angheiinl
Zahiu). FI. Marin 7, Sa-

Stoica 7 (min. 82

venit 2—1. După numai 60 de 
secunde, la următoarea fază o- 
fensivă a oaspeților, Radu III 
n-a fost atent la o minge res
pinsă defectuos de Iordache în 
careul mic, ratind egalarea. Și, 
imediat, pe contraatac, RĂDU- 
CANU l-a surprins cu un șut 
plasat pe Cristian 3—1 pentru 
Steaua, deși ar fi putut să fie 
2—2.

După pauză, în min. 48, por
tarul piteștenilor a ieșit ino
portun dintre buturi și IOR- 
DĂNESCU, prompt, i-a sanc-

I DOAR O REPRIZA
fclefon).
hisă. plo- 
sunorterl ai 

| în tribune. 
iul fluier al

gafa. Șase minute mai 
DUMITRU a ridicat sco- 
5—1 după ce i-a driblat

Laurenjiu DUMITRESCU

CONSTANȚA, 14 
fon).

Așa 
ținînd 
ții și 
plasare Jiul a dat 
bună echipei locale 
jumătate a partidei, 
vut, astfel, un aspect 
ral echilibrat. Spre 
de oaspeți, gazdele au 
mai periculoase în 
cele citeva situații de gol 
rămas 
Gătej 
19) au 
foarte 
Gătej

(prin tele

de anticipat, 
ultimele evolu- 

în de- 
replică 
prima

cum era 
seama de 
rezultate ale sale

o 
în
care a a- 

t în gene- 
deosebire 

i fost ceva 
atac, dar 

au 
deoarece 

12) și Peniu (min. 
slab din poziții 
iar centrarea lui 
40) •paralel cu

nefructificate 
(min.
șutat 
bune, 
(min.

GAFELE LUI MOROHAI
SP. STUDENȚESC 31(1)1

F. C. M. GALATIi 0(0)

în min. 64 pentru ca, în conti
nuare, studenții să profite de ga
fele copilărești — de care ani 
amintit — ale lui Morohai, în
scriind încă două goluri prin O. 
IONESCU (min. 67) și -----------
(min. 78), la ambele 
bucureșteni îndeplinind

GROSU 
atacanțll 

o simplă

poarta 
să de

După pauză însă, echilibrul 
nu mai rezistă decît puține mi
nute. Gazdele încep jocul mult 
mai hotărît și reușesc, în con
secință. să deschidă repede sco
rul. Acest prim gol este înscris 
de MARCULESCU (min. 48) 
care reia in plasă mingea nere
ținută de Cavai la șutul Iui Pc- 
niu. Dezlănțuiți in atac, con- 
stănțenii iși măresc avantajul 
(min. 53) prin același MARCU
LESCU. care, primind o fru
moasă centrare de Ia Buduru, 
a trecut foarte ușor de Bădin 
și a înscris apoi nestinghcril. 
După alte zece minute, scorul 
devine 3—0 datorită, de astă 
dată, lui BUDURU (foarte in
spirat introdus în teren), 
a fructificat o centrare a 
Turcu.

Oaspeții revin în atac și 
șese să inscrie, in min. 70, 
MULȚESCU. Dar constănțenii 
nu consideră conturile încheia
te. Ei au o nouă perioadă de 
presiune la poarta 
și. în min. 78,

n-a mai putut fi ajun- 
Peniu.

a

care
Iui

reu- 
prin

Stadionul 1 Mal ; teren bun ; timp 
închis ; spectatori — aproximativ 6000. 
Au marcat : MARCULESCU (min. , 48 
și 53). BUDURU (min. 63 și 78), res
pectiv MULȚESCU (min. 70). Raport 
de cornere : 8—3. Raportul șuturilor 
la poartă : 20—10 (pe spațiul porții : 
11—5).

F. C. CONSTANȚA : Popa 7 — Gă
tej 7, Antonescu 8. Nistor 7, Codin 6 
— Petcu 6, Mateescu 7, Dragnea 5 
(mîn. 49 Buduru 8) — Peniu 5 (min. 
72 Ignat 7) Mărculescu 8, Turcu 7.

JIUL s Cavai 5 (min. 80 Homan) — 
Niculescu 5 (min. 60 Rusu 
5, Ciupitu 7, Deleanu 6 — 
5, Mulțescu 7, Stoica 6 — 
5, Dumitrache 5, Sâlăjan 6.

A arbitrat : N. Georgescu . ..........
la linie D. Ghețu (ambii din Bucu
rești) și V. Paladescu (Galați).

Cartonașe galbene : DELEANU. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 7—0 (4—0). ..

6), Bădin 
Augustin 

Bucurescu

**★*.

teren bun ; 
I— aproxima- 
ISA (min. 81), 
lectiv HAJNAL 
Irnere : 14—1. 
loartă : 18—4
p.
k- Gașpar 
Giurgiu 5 
ișovschi 6

5 (min.

5,

46

|- Gligorp, 5, 
Dnuțan —
Hajnal —
zeîcaș 5.

★ ★ ★ * ;
și C. Ma

ra greșeli în 
bți din Bucu-

JNCHIAȘ. 
9.

1).

speculînd, prin dese alinieri la 
ofsaid, naivitatea înaintașilor a- 
rădeni, iar cei de la mijloc pre
gătind atent și abil mingi pentru 
vîrfurile... ocazionale. Acest ta
blou tactic caracterizează întrea
ga primă repriză, timp în care 
situațiile de gol apar doar la 
poarta lui Iorgulescu. Două din
tre ele, cit roata carului, sînt ra
tate copilărește de Boloni (min. 
4) și Marton (min. 43) ; numai 
HAJNAL îl învinge pe goalkeepe- 
rul arădean, în min. 28, 
cu capul, la o lovitură 
executată de Varodi.

După pauză. U.T.A. — 
rința 
zează 
și cu 
joacă 
vei".

reluînd 
liberă

în do- 
— mi-

rt.
Ite. 
de 
lindasii

favorită, 
dar fără 

Replica 
joc pozi- 

lor

ATA
f la 25 de 
inclu, loniță 
[după minge, 
ța, a alune-

de zece ml- 
Larținut gaz- 
bureștenii au 
Li. de JițMarin 
Popescu ra- 
unghi greu, 

Constantines- 
kinare a oas- 
năresc ____
lupă o lovl- 
|inu a , ‘ * 
păpat mingea 
a înscris de 
i de șansă, 
, cum putea 
Moment psi- 

;ii se prăbu- 
i peste două 
eilea gol. Si

pe -^Băluță, 
ȘOȘU șutca- 
capătui unei 
in. 75 ratea- 
in. 76 sutru 
iccidentăt de 
jucători, oas- 
ăce nimic, 

frumoase, 
fazii, cu du
al le-a trecut

I -an-

șutat

itin ALEXE

de a egala repede
fotul pe ofensivă, dominînd 
sprijinul adversarului, care 
numai pe ,.cartea defensi- 
apărîndu-se 

sistăm, așadar, la 
manent la poarta 
bligat, deseori, să 
tremis. „Baricadele* ___
rezistă însă pînă în min. 81 cînd, 
la șutul lui TISA, din afara ca
reului, mingea se strecoară în 
plasă printr-o „pădure de picioa
re*'

egalul, dar,
un
cu 

văd 
rul

destructiv. A- 
un asalt per- 

lui Solyom, o- 
rezolve in ex- 

oaspetilor

Acum, mureșenii
în min. 86

corner. SCHEPP 
capul, balonul în 
nevoiti să soarbă din paha- 
înfrîngerii.

Gheorghe NICOLAESCU

îsi apără 
(cînd. la 

expediază, 
plasă) se

Au fost suficiente două greșeli 
flagrante comise, după pauză, de 
fundașul central gălătean Moro
hai (min. 67 si 78—pase la adver
sar în interiorul careului) pentru 
ca scorul să devină 3—0 în fa
voarea Sportului studențesc 
astfel, soarta partidei să fie pe
cetluită. Pînă atunci, cînd tabela 
de marcaj arăta numai 1—0, gra
ție golului înscris de O. IONES
CU (min. 31), care a reluat din 
apropiere, în plasă, mingea cen
trată de Manea, meciul a avut 
o desfășurare anostă, formația 
bucureșteană neregăsindu-se de- 
loc, complăcîndu-se în combina
ții ineficiente, fără a reuși ..spar
gerea" frontului defensiv al gă- 
lățenilor. și, astfel, pe fondul 
unei dominări teritoriale insis
tente a studenților, minutele rc 
scurgeau fără ca aceștia să-șl 
creeze vreo situație periculoasă 
de gol. în schimb, oaspeții au 
fost în cîteva rtnduri beneficiarii 
unor mari ocazii care, dacă ar 
fi fost fructificate,, ar fi dat o 
altă turnură partidei: Tolea (min. 
25), Constantinescu (min. 3Q) sl 
Haiduc (min. 35).

Imediat după pauză, în min. 
50, formația gălățeană a fost 
foarte aproape de a puncta: R. 
Dan a centrat pe jos si Haiduc, 
de la numai 3 m, a luftat. L-a 
imitat O. lonescu de la Sportul,

VICTORIE

Si.

teren bun ; 
spectatori aproximativ 

O. IONESCU (min. 
GROSU (min. 78). Raport 

7—1. Raportul șuturilor 
21—7 (pe spațiul porții :

Stadionul Republicii ; 
timp frumos : 
700. Au marcat 
31 și 67) și I 
de cornere : 
la poartă : 
5—2)

SPORTUL ! 
Tănosescu 7. 
Manea 7 — ___ __
(min. 46 Grosu 6), Cazan 6 — 
treanu 6 (min. 76 Madca), O. 
nescu 8, Vlad 6.

F.C.M. GALAȚI : Hagioglu 6 — 
delcu 5, Morohai 4, Stoicescu 6, 
Nicu 5 — Constantinescu 6, Haiduc 6, 
(min. 74 Oroc 5), Ghircă 5 (min. 61 
Constantin 5) — R. Dan 6, Popescu 
6, Țolea 7.

A arbitrat : C. Szilaghi ★ ;
la linie E. Feldman (ambii din Boia 
Mare) și C. Ghenciulescu (Tîrqovîște).

Cartonașe galbene : CONSTANTI- 
NESCU, HAIDUC.

Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 1—2 (0—0).

STUD. : Răducanu 7
Ciugarin 8,

■ Rădulescu 6, Cassai
Gri gore- 7,

6
Pe- 
lo-

Ne- 
lon

formalitate. St astfel, 
studențesc învinge, la scor, 
adversar învins... mai mult 
el însuși.

Sportul 
un 
de

Gheorghe NERTEA

CU EMOȚII
HUNEDOARA, 14 (prin tele

fon).
Meci deschis, multă vreme 

chilibrat, foarte disputat, pe 
locuri — mai ales în primele 
de minute — cu accent de duri
tate care a impus intervenția 
repetată a arbitrului pentru cal
marea spiritelor. Gazdele au for
țat. încă din startul partidei, în

e- 
a-
20

CORVINUL KoD
POLITEHNICA TIM. o.Co)

Stadionul Corvinul ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — aproxi
mativ 15 000. A marcat : ECONOMU 
(min. 60). Raport de cornere : 10—6. 
Raportul șuturilor la poartă : 12—11 
(pe spațiul porții : 9—6).

CORVINUL
6, Tonca 6, 
Economu 7, 
IV 8 — Bucur 6 (min. 86 Savu), 
Șurenghin 8 (min. 70 Șumulanschi 6), 
Georgescu 8.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Bat
hori I 7 — Mioc 6, Păltinișan 7, 
Mehedințu 7, Maier 6 — Roșea 6 
(min. 67 Șerbânoiu 6), Dembrovschi
7, Lața 6 — Floareș 6 (min. 77
Cotec), Vișan 7, Petrescu 7.

A arbitrat : C. Niculescu ;
la linie N. Gheorghe (ambii din 
București) și V. Dumitru (Oltenița).

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 4—1 (2—0).

: Bologan 7 — Dina
Vlad 7, Miculescu 6 — 
Angelescu 8, Dumitriu

atac, și-au creat cîteva situații 
bune de gol, dar Șurenghin și 
Georgescu s-au jenat reciproc la 
cîtiva metri de poartă în min. 1. 
Economu, singur cu Bathori, n-a 
putut să-1 învingă pe acesta în 
trei împrejurări favorabile (min.

14, 22 și 39). ,,Poli“ s-a apărat 
calm și precis, riposta ofensivă 
a studenților timișoreni soldîn- 
du-se cu trei ocazii de a înscrie, 
nefructificate însă de Vișan — 
șut puternic deviat în corner de 
Bologan (min. 17) : Petrescu — 
reluare din interiorul careului în 
brațele portarului hunedorean 
(min. 24) și Lața — șut pe lîngă 
bară (min. 43).

După pauză, aspectul jocului 
se menține în general același. 
Corvinul are. totuși, un plus de 
inițiativă, este mai insistentă în 
atac și, după o suită de acțiuni 
ofensive, periculoase, reușește să 
deschidă scorul. în min. 60 ECO
NOMU. care în prima repriză ra
tase exasperant de mult, „în
toarce" frumos o minge în careu, 
trimițînd-o în plasă. Opt minute 
mai tîrziu același Economu are 
prilejul să înscrie din nou (Ia 
o lovitură de la 11 metri acorda
tă pentru un fault în suprafața 
de pedeapsă asupra lui Suren- 
ghin) dar ratează șutind în ba
ră I De aici înainte. ..Poli" iese 
în atac decisă să obțină egala
rea. încercările studenților timi
șoreni se vor izbi însă de de
fensiva fermă a gazdelor care nu 
va lăsa, pînă în final, să treacă 
nimic, apărînd un minim avan
taj.

Mihai IONESCU

„REDUTA" IEȘEANA A REZISTAT
3

lui 
în urma 

atac prelungit, BUDURU 
din marginea 

mingea intrînd in
tează splendid 
careului,

Cavai 
unui 

șu-

plasă după ce a lovit mai întii 
bara. Victorie pe deplin meri
tată pentru jocul foarte bun al 
gazdelor din repriza secundă.

Constantin FIRĂNESCU

DIVIZIA B: ETAPA A 13-a
SERIA I

PETRO-
A

UNIREA FOCȘANI 
LUL PLOIEȘTI 0—1 
înscris : Toporan

C.S.U. GALATI
P. NEAMȚ 3—0 ____
golurilor: Marinescu (min. 6), 
Dobre (min. 28) și Olteanu (min. 
72).

CELULOZA CALARAȘI — OL
TUL SF. GHEORGHE 3—0 (1—0). 
Au marcat : Gh. Alexandru (min. 
34 șl 6G) și Basarab (min. 74).

VICTORIA ------------- - - —
SUCEAVA 2—1 (0—1). Autorii go
lurilor : Stoica (min. 47), lonescu 
(min. 54). respectiv Iosep (min. 

24).
PRAHOVA PLOIEȘTI — MINE

RUL GURA HUMORULUI
Dobre (min.
66) și

(0-0).
(min. 85).
— CEAHLĂUL 

(2—0). Autorii 
(min.

TECUCI C.S.M.

(0—0). Au 
48). Tudor 
(min. 81).

OLIMPIA 
C.S.M.

înscris 
(min.

3—0

Ilăut

sArat —
____ . . 2—0 (0—0). A 
marcat : Grozea (min. 50 și min. 
70 din 11 m).

RELONUL SĂVINEȘTI 
TUL CONSTANȚA 1—0 
înscris : Covrig (min.

C.F.R. PAȘCANI — 
BUZĂU 0—0.

METALUL PLOPENI 
BRĂILA 0—0.

RM.
BORZEȘTI

— POR- 
(1—0). A 
10).
gloria

F.C.

Relatări de la corespondenții : 
V. Manoliu, 
bulescu, V.
I. Budescu. 
și I. Ion).

T. Siriopol. C. 
Dorus.

R, Toma,

Băr-
Tănăseseu, 
, C. Enea

1. PETROLUL PL. 13 12 1 0 30- 5 25
2. Metalul Plopeni 13 6 4 3 18- 8 16
3. C.S.M. Suceava 13 5 5 3 11- 8 15
4. Gloria Buzău 13 4 7 2 7- 4 15
5. F.C. Brăila 13 5 5 3 15-16 15
6. Relonul Săv. 13 7 1 5 15-17 15
7. C.S.U. Galați 13 6 2 5 21-13 14
8. Celuloza Căi. 13 6 1 6 13-12 13
9. Ceahlăul P. N. 13 5 2 6 15-20 12

10. Vict. Tecuci 13 5 2 6 12-18 12
11. Prahova PI. 13 5 1 7 14-15 11
12. Unirea Focșani 13 4 3 6 13-14 11
13. Oltul Sf. Gh. 13 4 3 6 11-13 11
14. C.S.M. Borzești 13 4 3 6 5- 9 11
15. C.F.R. Pașcani 13 3 4 6 11-13 10
16. Portul C-ța 13 2 6 5 11-14 10
17. Min. Gura Hum. 13 4 2 7 9-18 10
18. Olimpia Rm. S. 13 2 4 7 9-23 8

(duminică
Suceava

ETAPA VIITOARE
21 noiembrie) : C.S.M.
— Relonul Săvinești, Oltul Sf. 
Gheorghe — Olimpia Rm. Sărat, 
F.C. Brăila — Prahova Ploiești, 
Celuloza Călărași — Portul Con
stanta. Gloria Buzău — Minerul 
Gura Humorului, Ceahlăul P. ' 
Neamț — C.F.R Pașcani. C.S.M. 
Borzești 
talul Plopeni 
Petrolul Ploiești 
cuci.

Humorului,
— C.F.R 1 .

1 — Unirea Focsani. Me- 
C.S.U. Galați, 
Victoria Te-

SERIA A II-A
UNIREA A-

Unicul
Moraru

Stadionul F. C. Bihor ; teren bun, 
puțin alunecos ; timp noros ; specta
tori aproximativ 17.000. Raport de 
cornere : 11—2. Raportul șuturilor fa 
poartă : 14—4 (pe spațiul porții :
5-2).

F. C. BIHOR : Albu 7 — Bigan 
E. Naghi 7, Lucaci 7, Petrovici 7 
Al. Naghi 5, Naom 6, 
Lupău 8, Florescu 5, 
(min. 63 C. Georgescu 
M. Marian)

POLITEHNICA : Naște 
8, Toacă 8, Ciobanu 8,

Kun II 6 
Gherghef!
5 ; min.

7,

6
82

8 — Sofia n 
Ciocîrlon 7 

— Romilâ 7. Ursu 7, Simionaș 8 — 
Costea 5 (min. 73 D. lonescu 5), Dă- 
nilâ 6, Trandafilon 5.

A arbitrat : C, Manușaride 
la linie C. loniță | și I. Puia (toți din 
București).

Cartonașe galbene : ROMILA, KUN 
II.

Trofeul Petschovschi : 7. 
La juniori : 2—3 (0—1).

ORADEA,
Partidă de

unde, cu o . x_______  __ _____ _
liderul pierdea de o manieră ca
tegorică. F.C. Bihor, însă, întîl- 
nind un adversar care evoluea
ză bine în deplasare dar jucînd 
și sub cota valorică a etapei an
terioare - * ------ “ “ • • • -
victoria.
mic, cu 
atît! Pentru 
minute, gazdele n-au reușit mă
car o fază clară de gol, atacan- 
ții nefiind în zi bună și nici 
sprijiniți cu exactitate de linia a 
doua. Singur Lupău, foarte activ, 
a creat mereu panică în treimea 
adversă, pe lîngă gol a trecut, 
însă, echipa oaspe: Simionaș exe
cută o lovitură liberă de la 
18 m (min. 40) și Albu scoate 
mingea, miraculos, în corner.

La reluare, gazdele se află în 
permanentă ofensivă, precipitată, 
fără sorți de izbîndă. deoarece 
ieșenii închid bine toate culoa
rele, se grupează cu pricepere,

14 (prin telefon), 
mare luptă aici, 

săptămînâ în urmă,

n-a reușit să obțină 
Meciul a început dina- 
multe 

că,
promisiuni. Dar 
timp de 45 de

F. C. Bl HOR 0
PriîÎTFIrULI 1 Ci INIvH IA91

alcătuind un adevărat baraj în 
fața porții lui Naște. Cînd au 
fost Ia un pas de a fi învinși, 
e drept, sansa le-a surîs din plin. 
Prima dată în min. 47, cînd, la 
centrarea excelentă a lui Lupău, 
Kun ii trimite spre gol si Naște 
este salvat de bară; apoi, în 
min. 66. la un penalty (acordat 
pentru fault în careu), 
șutează puternic si Naște respin
ge cu genunchiul. ‘ ”
fost cele mai mari posibilități de 
Înscriere ale gazdelor. Sigur însă 
că semieșecul este — în princi
pal — consecința propriilor slă
biciuni ale orădenilor în atac; 
dar asta nu înseamnă să negli
jăm efortul lăudabil al oaspeți
lor ____ 2_.
ne-au arătat că sînt pe cale de 
a ieși din impasul în care se 
află.

Stelian TRANDAFIRESCU

care, în

Florescu

Acestea au

multe momente,

ȘOIMII SIBIU 
LEXANDRIA 1—0 (1—0)
gol a fost realizat de 
(min. 5 din 11 m).

C.S. TlRGOVIȘTE — DINAMO 
SLATINA 1—0 (0—0). A marcat: 
Sava (min. 52).

METALURGISTUL CUGIR — 
F.C.M. GIURGIU 0—0.

TRACTORUL BRAȘOV — CHI
MIA TR. MĂGURELE 2—0 '
A înscris : Hintea (min. 
49).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
NOMETAL BUCUREȘTI 
(4-0). 
colae 
37 și

Ș.N. 
ROȘU 
marcat : ........... .......... ------- -
și Răducanu (min. 74). în min. 65 
Lungu (Ș.N.O.) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului.

ELECTROPUTERE CRAIOVA
— NITRAMONIA FAGARAȘ 1—1 
(1—0). Autorii golurilor : Dașcu 
(min. 29) pentru Electroputere, 
Vintilă (min. 81. autogol) pentru 
Nitramonia.

VOINȚA BUCUREȘTI 
LUL BUCUREȘTI 2—1 (1—0). 
înscris : C. Moldovan (min. 
și 50), respectiv Sandu (min. 55).

FLACARA automecanica 
MORENI — CHIMICA TÎRNA- 
veni 4—0 (3—0). Au marcat :
Ilie (min. 8 și 44), Buburuz (min. 
42) și Ddngold (min. 63. autogol).

(Relatări de la corespondenții :

(1—0).
41 și

TEII- 
5—0 

Autorii golurilor : C. Ni- 
(min. 9). Stanca (min. 12, 
80) și Savu (min. 19).

OLTENIȚA — STEAGUL 
BRAȘOV 2—0 (1—0). Au

Șulea (min. 9. autogol)

META-
AU

37

(dumini-

I. lonescu, M. Avanu. M. Vîlcea-
nu(. C. Gruia. P. Giornoiu. V. Tu
gui. T. Costin. N. Ștefan și Gh.
llinca).

1. C.S. TlRGOVIȘTE 13 8 3 2 17- 6 19
2. Voința Buc. 13 8 2 3 14-10 18
3. Steagul roșu Bv. 13 8 1 4 15- 8 17
4. Chimia Rm. Vil. 13 8 0 5 26-18 16
5. F.C.M. Giurgiu 13 6 3 4 22-15 15
6. Dimamo Slatina 13 7 1 5 18-14 15
7. Nitramonia Făg. 13 6 2 5 15-15 14
8. Metalul Buc. 13 6 2 5 17-19 14
9. Met. Cugir 13 5 3 5 10-10 13

10. Tractorul Bv. 13 6 1 6 15-17 13
11. Chimica T-veni 13 6 1 6 15-20 13
12. Chimia Tr. Mag. 13 5 2 6 15-12 12
13. FI. Aut. Moreni 13 5 2 6 13-13 12
14. Electroputere Cv. 13 3 5 5 20-21 11
15. Unirea Alex. 13 5 0 8 11-14 10
16. Ș.N. Oltenița 13 4 1 8 10-16 9
17. Șoimii Sibiu 13 3 2 8 9-16 8
13. Tehnometal Buc. 13 1 3 9 7-25 5

ETAPA VIITOARE
că 21 noiembrie) : Steagul roșu 
Brașov — C.S. Tîrgovișfe. Tehno- 
metal București — Unirea Ale
xandria. Nitramonia Făgăraș — 
Dinamo Slatina. Voința Bucu
rești — Metalurgistul Cugir, 
F.C.M. Giurgiu — S.N. Oltenița, 
Șoimii Sibiu — Metalul Bucu
rești. Electroputere Craiova 
Chimia Rm. Vîlcea, Chimica 
năveni — Tractorul Brașov, 
căra Automecanica Moreni 
Chimia Tr. Măgurele.

SERIA A III-A

Tîr-
Fla-

si-— C.I.L,
Autorii goluri-

66) si Neagu

STICLA TURDA 
GHET 2—0 (0—0). 
lor : Tașnadi (min.
(min. 87).

RAPID ARAD — 
ȘOARA 2—0 (1—0). 
luhaz (min. 9) si 
62).

C.F.R. TIMIȘOARA 
SATU MARE 1—0 (
gol a fost realizat, de Dima (min, 
2 din 11 m). în min. 75 Muntea- 
nu (C.F.R.) — eliminat x“
lovirea adversarului.

GLORIA BISTRIȚA — 
CLUJ-NAPOCA 4—1 (2—0).
înscris î Ciocan (min. 3). 
ceanu (min. 44). Moga (min. 48), 
Bucur (min. 68). respectiv Fur- 
nea (min. 88).

MINERUL CAVNIC — MURE
ȘUL DEVA 2—1 (0—1). Au mar
cat : Medrea (min. 76 si 79). res-. 
pectiv Enescu (min. 10).

F.C. BAIA MARE — AURUL 
BRAD l-o (1—0). Autorul golu
lui : Moldovan (min. 38).

ARMATURA ZALAU — MINE
RUL LUPENI 3—0 (1—0). Au mar
cat : Soo (min. 12). Matlie (minJ 
54) șl Demian (min. 83).

VICTORIA CALAN — IND. 
SÎRMEI C. TURZII 2—1 (2—0). Au 
înscris: Goea (mîn. 36), Mincu- 
lescu (min. 41 din 11 m). respec
tiv Vesa (min. 49).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — DA
CIA orAștie î—o (1—0). Auto
rul golului: Borbeli (min. 23)J

U.M. TIMI- 
Au marcat : 
Capet (min.

L — OLIMPIA
(1—0). Unicul

pentru

MUa
Au 

Ber-

(Relatări de la corespondenții t 
P. Lazăr, I. Ioana. C. Cretu. I. 
Toma, Z. Debrețeni. V. Săsăra- 
nu. M. Bonțoiu, A. Gunther si 
Pocol).

1. OLIMPIA S. M.
2. C.F.R. Tirn.
3. Aurul Brad
4. Vict.
5. „U° Cj.-Np
6. F.C. Baia M.
7. C.I.L. Sighet
8. Sticla Turda

9—10. Gloria Bistr.
Armătura Zalău

11. Ind. sîrmei
12. C.F.R. Cj.-Np.
13. Min. Lupeni
14. U.M. Tim.
15. Rapid Arad
16. Mureșul Deva
17. Dacia Orăștie
18. Minerul Cavnic

Câ la n

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

27- 8 
16-11 
20-11 
13-15
10- 13 
20-16 
13-12
13- 13
16- 17
17- 18 
16-18
14- 17
11- 15 
22-18
15- 17
11- 19
12- 20 
15-23

I.

23
17
16
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
11
11
11
11
8

(dumini 
F.C.

ETAPA VIITOARE
că 21 noiembrie) : F.C. Baia 
Mare — Sticla Turda. Victoria 
Călan — Gloria Bistrița, C.I.L. 
Sighet — Olimpia Satu Mare. Mi
nerul Cavnic — Rapid Arad, 
Ind. sîrmei C. Turzii — Armă
tura Zalău. U.M. Timisoara — 
Dacia Orăștie, Aurul Brad — 
C.F.R, Cluj-Napoca, Minerul Lu- 
peni, — C.F.R. Timișoara. „U« 
Cluj-Napoca — Mureșul Deva,



ROMÂțfA-FRANȚA 15-12 LA RUGBY!

(Urmare din pag. I)

zilor, încrezători în forța lor, în 
special in superioritatea unei 
grămezi foarte puternice și ru
tinate, care a stat la baza tutu
ror succeselor franceze din acest 
an. Surprinși în cîteva momen
te, nervoși în alte faze, jucăto
rii noștri s-au văzut conduși la 
pauză cu 9—0. Deși la relua
re, tot oaspeții au fost aceia 
care au urcat scorul la 12—0, 
rugbyștii români nu și-au pier
dut cumpătul și au început să-și 
ordoneze jocul la nivelul îna
intării, să se grupeze mai bine, 
să fie mai incisivi, să constru
iască faze mai clare, să domine 
terenul, să-și creeze o bază 
pentru realizarea unor eseuri, 
în același timp, nu s-au mai re
petat erorile de apărare din 
primele 40 de minute, placajele 
funcționînd fără greșeală. Cu 
acest mod de acțiune, „apărare 
agresivă", ,,15-le“ României a 
reușit să-și depășească adversa
rii și să înscrie trei încercări 
(12 puncte), unei echipe care în 
ultimele 10 partide internațio
nale nu a primit decît cinci 1 
Astfel formația română a reu
șit să se autodcpășească, să a- 
nuleze handicapul de 0—12 caro 
părea irecuperabil și să învingă 
cu 15—12 o formație prezentă 
cu toate vedetele ei. Iar cu un 
transformer în zi bună scorul 
ar fi fost mai detașat, dar și 
așa, acest succes românesc va 
rămîne senzația anului rugbys- 
tic 1976.

Pregătirea fizică excelentă, 
coroborată cu tehnică și tacti
că în creștere, au adus echipei 
României o mare satisfacție.

★
Prima posibilitate de deschi

dere a . scorului ește de partea 
echipei noastre, care benefici
ază de o lovitură de pedeapsă 
(ofsaid Skrela), Bucos ratînd 
insă de puțin, e drept dintr-o 
poziție grea (45 m lateral). Era 
minutul 2, Aguirre greșește la 
rîndu-i. ținta, în min'. 9, din si
tuație similară. Urmează un 
iureș, francez: atac debordant 
al înaintașilor, stopat cu des
tulă dificultate. Dar, trei minu
te mai tîrziu, arbitrul sancțio
nează un „afară din joc” la o 
grămadă și Aguirre nu mai 
greșește executarea loviturii de 
penalitate: ROMÂNIA 0 —
FRANȚA 3. După o tușă și o gră
madă ordonată, la numai 5 me
tri de butul , nostru (min. 20), 
oaspeții împing în stilul lor ca
racteristic, care le-a adus atî- 
tea satisfacții, Skrela se de
sprinde cu balonul. îl pasează 
lui Bastiat, lăsat liber, căruia 
nu-i rămîne altceva decît să-l 
culce în terenul de țintă. în
cercarea este transformată de 
Aguirre: ROMÂNIA 0 —
FRANȚA 9. Echipa României 
face mari eforturi, și reușește 
un contraatac. în min. 25, cînd 
Ianusevici face o cursă admi
rabilă, dar este blocat la linia 
de_ 22 m adversă. în faza ur
mătoare, Stoica încearcă să pă
trundă, întîlnind însă o apăra
re decisă. Disputa se menți-

UN SUCCES AL
(Urmare din pag. 1)

fiind oprit de medic să boxeze, 
datorită unui abces dentar.

Ion Budu.șan (Metalul Buc.), 
după victoria asupra lui Paul 
Dobrescu, în semifinale, a în
cercat să realizeze o nouă sur
priză. în disputa cu Calistrat 
Cuțov (Dinamo). Dar superiori
tatea tehnică și tactică a di- 
namovistului i-a permis aces
tuia să obțină o victorie clară, 
fără emoții, in ciuda unei re
plici dirze a metalurgistului. 
C. Cuțov b.p. (5—0) I. Budușan.

în timp ce în multe partide 
între doi colegi de club s-au 
evitat meciurile, la categoria 
..semimijlocie". dinamovistu 
bucureșteni Vasile Cicu și Ion 
Vladimir au oferit celor pre
zent! o mostră de felul cum 
trebuie să-și apere șansele un 
boxer la finalele campionatelor 
naționale. De la primul sunet 
de gong ei s-au angajat în lup
tă cu toate forțele și disputa a 
continuat astfel pînă în ulti
mele secunde. Plusul de clari
tate din ultima repriză mani
festat de Cicu a fost determi
nant în acordarea deciziei : V. 
Cicu b.p. (4—1) I. Vladimir.

Cei doi finaliști ai categoriei 
„mijlocie mică”. Vasile Didea 
(Dinamb) și Sandu Tîrîlă (B. C. 
Galați) au realizat o partidă 
extrem de interesantă, care a 
ținut încordată atenția specta
torilor pînă la gongul final. în 
primul rund, gălățeanul punc
tează mai des cu directa 

ne. foarte dîrză, cele două pa
chete de înaintași se grupează 
perfect.

La reluare, inițiativa la' înce
put aparține tot oaspețilQr. care 
construiesc o fază rapidă chiar 
în min. 41 (Bertranne-Hanzi). 
Peste un minut, arbitrul vede o 
neregularitate și Aguirre bene
ficiază de o lovitură de pedeap
să, pe care o transformă : 
ROMÂNIA 0 — FRANȚA 12. 
„Tricolorii" noștri nu depun 
însă armele. Bucos realizează o 
spectaculoasă lovitură căzută, in 
min. 49, și... ROMÂNIA 3 — 
FRANȚA 12. A fost semnalul 
splendidului reviriment în jocul 
echipei noastre și... pe tabela de 
marcaj. Min. 50 : acțiune colec
tivă, cursă de 60 de metri a Iul 
Motrescu, slalom printre adver
sari și pasă decisivă pentru Pa- 
raschiv, încercare : ROMÂN IA 7 
— FRANȚA . 12. Mare presiune 
asupra țintei franceze. In mi
nutul 63, un grupaj exemplar al 
grămezii noastre și Murariu 
culcă pentru a doua oară ba
lonul în butul advers : ROMÂ
NIA 11 — FRANȚA 12. Sînt 
momente excelente ale echipei 
române, care reușește să în
toarcă rezultatul, în min. 66, ca 
urmare a unei superbe acțiuni, 
pe care Alexandru o încheie 
printr-o nouă încercare. Bucos 
trimite transformarea in bară ! 
ROMÂNIA 15 — FRANȚA 12!!! 
Entuziasm de nedescrls în te
ren și în tribune. Francezii iro
sesc o ultimă șansă, cu trei mi
nute înainte de final (Averous 
„înainte").

Reprezentativa României a 
cîștigat cea de-a doua întîlnire 
in actuala ediție a Campiona
tului european, luînd o serioa
să opțiune Ia titlul continental.

Felicitări întregii echipe, dar 
să nu-i uităm pe oamenii care 
au condus-o la acest frumos 
succes : antrenorii Valeriu Iri- 
mescu și Petre Cosmănescu și 
pe inimoșii conducători ăi fede
rației noastre.

DECLARAȚII
dl

JEAN DESCLAUX, antrenorul XV-kri 
Franței : ,,Știam câ vom avea un
meci greu. Am „căzut", din nou, în 
fața unei echipe excelente, care a 
jucat perfect, aplicînd o tactică de 
apărare agresivă. O tactică-surpriză ! 
Victorie incontestabilă 1“

RICHARD ASTRE, căpitanul echipei 
Franței : „Am mai jucat împotriva 
rugbyștilor români, pe care i-am apre
ciat pentru forța lor. De data aceasta, 
insă, ei au întrecut toate așteptările I 
Placajele românilor ne-au scos din 
ritm, îndeosebi în repriza secundă".

AGUIRRE : „N-om avut ceea ce se 
cheamă o zi bună ; am ratat de cî- 
teva ori. Și totuși, la 12—0 pentru 
noi, nu mi-aș fi imaginat ca românii 
să întoarcă rezultatul I"

VALERIU IRIMESCU, antrenor fede
ral : „Am jucat ,,meciul vieții" I Sco
rul de 3—1, la încercări, pentru noi 
spune, cred, totul".

PETRE COSMĂNESCU, antrenor al 
lotului : „Sinf fericit câ am marcat 
trei încercări, neprimind decît una. 
Am beneficiat de mai multe baloane 
(*.n. în repriza a doua) și am avut 
astfel posibilitatea de a controla le
cui".

BOXULUI NOSTRU 
stînga și tot el este acela care 
lovește decisiv : o dreaptă pu
ternică în bărbie îl trimite pe 
Didea la podea. în rundul doi 
au loc schimburi violente de 
lovituri, dar cele ale dinamo- 
vistului au mai multă precizie, 
astfel că Tîrîlă este numărat la 
rîndu-i pînă fa opt. Ultimul 
rund îl găsește mai proaspăt 
pe Didea, ale cărui lovituri se 
repetă mai des și au mai multă 
precizie. V. Didea b.p. (5—0) S. 
Tîrîlă.-

Alee Năstac (Steaua) s-a 
dovedit din nou un pugilist de 
clasă. încercările rapidistului 
Ștefan Florea de a-1 învinge 
au rămas fără rezultat. Al. 
Năstac b.p. (5—0) Șt. Florea-

întîlnirea „semigreilor" Va
lentin Vrinceanu (Dinamo) și 
Costică Dafinoiu (B. C. Brăila), 
deși a fost una dintre cele mai 
gustate, a durat mai puțin de 
trei minute. Dezlănțuit în atac, 
brăileanul a reușit să-l zdrun
cine cu o dreaptă pe dinamo- 
vist și acesta a fost numărat. 
La reluarea luptei, Vrînceanu 
a ..contrat” precis cu dreapta 
și Dafinoiu a fost k.d.. de trei 
ori consecutiv, fiind apoi oprit 
de arbitru. V. Vrînceanu b.ab 
1. C. Dafinoiu.

Ilie Dascălu (Farul) i-a opus 
lui Mircea Simon (Dinamo) e 
rezistență mai mare decît se 
aștepta vicecampionul olimpic. 

1 Firește, diferența de valoare 
și-a spus în cele din urmă cu- 
vîntul : M. Simon b.ab. 2 I.

de Dascălu.

NOUĂ RELANSARE
A ECHIPEI 
ROMÂNIEI...

(Urmare din pag. 1)

unor acțiuni colective foarte 
spectaculoase.

Din punct de vedere al indi
vidualităților, mi se pare just 
să-l menționez pe fundașul Bu
cos, chiar dacă șuturile sale 
spre but, cu excepția unui 
„drop-gol" de la 45 de metri, 
in unghi, n-au fost reușite. De 
asemenea, pe cei doi jucători 
din linia a doua, Pintea și Io- 
nescu (pe care nu-i cunoșteam 
pînă acum), ca și pe Murariu 
și Dărăban. Dar, in orice caz, 
a fost victoria unei întregi e~ 
chipe, care onorează munca an
trenorului Irimescu. Noul său 
stil de joc, la care am făcut a- 
luzie, s-a concretizat, in spe
cial, printr-o foarte bună ac
țiune de regrupare a înaintași
lor și scoatere a mingilor, ca 
și printr-o mai accentuată re
curgere la jocul ofensiv, la 
mină, la ceea ce se numește 
„joc de largă circulație a balo
nului”. Astfel, după doi ani di
ficili, de înnoiri, sintem în
dreptățiți să credem intr-o 
nouă relansare a rugby-ului ro
mânesc.

In ceea ce-i privește pe 
francezi, dacă unii au decep
ționat, ca aripile Averous și 
Barize, care nu sînt în formă, 
Sangalli inabil azi, Pesteil ne
inspirat in loviturile de picior, 
în rest, ansamblul a operat la 
valoarea sa. Si chiar dacă Astre 
n-a fost jucătorul excelent din 
partida cu Australia, el a făcut 
tot ce a putut și a recunoscut, 
la urmă, că românii au meritat 
victoria. Împărtășim și noi pă
rerea lui...

DUPĂ MECI
GHEORGHE NICA, căpjtanul echi

pei : „Formația noastră și-a făcut 
datoria. Victoria a fost decisă de con
lucrarea perfectă dintre înaintare și 
treisferturi".

DINU : „Am muncit mult pentru 
victoria realizată după pauză. înain
tarea și-a făcut, cred, datoria cu pri
sosință".

J. C. KELLEHER (Țara Galilor) ar
bitrul meciului : „Mi-a plăcut echipa 
României pe care am văzut-o pentru 
prima dată, puternică, cu stil de 
foc modern. Am remarcat forța pla
cajelor. Am lăsat cursivitate fazelor 
și astfel s-a realizat un spectacol a- 
greabil. Mă declar un susținător al 
rugbyului românesc in Țara Galilor".

VICTORIE
Șl ÎN MECIUL 

STUDENȚILOR: 9-7
Selecționata noastră universi

tară a întrecut echipa similară 
a Franței cu scorul de 9—7 
(6—0). Meciul s-a disputat sîm
bătă la amiază, înțf-un cadru 
splendid : tribunele din Parcul 
copilului arhipline, teren exce
lent, vreme frumoasă, cu soa
re. în deschidere, „schimbul de 
mîine" al rugbyului bucureș- 
tean a învins formația ceho
slovacă de prima divizie, Sla
via Praga, cu 15—3 (9—3) !

Jucătorii trimiși în teren de 
Theodor Rădulescu au evoluat 
bine tactic, zădărnicind din 
„fașă" încercările de construc
ție ale adversarilor. în min. 11, 
Peys a greșit de puțin ținta la 
un „drop", iar patru minute 
mai tîrzlu Sîrbu înscrie din 1. 
p., de la 42 m: 3—0. Jocul s-a 
menținut echilibrat, cu luptă de 
uzură pe înaintare. Studenții 
noștri vor mai marca în min. 
32 : Nicolescu, din poziție des
tul de complicată, a executat 
perfect o lovitură de penalitate. 
Scor la pauză : 6—0. Două mi
nute de Ia reluare îl va imita 
Martinez : 6—3. Același aspect 
al meciului încă vreo 10 minu
te, pentru ca Stolorz să înscrie 
prin încercare (min. 65) o fază 
creată de Martinez: 6—7. Suc
cesul final va fi de partea ro
mânilor, care au marcat prin 
Fugigi (min. 70. 1. p.): 9—7. 
A arbitrat C. Udrea.

TURNEUL DE TENIS DE LA HONG KONG
Finala turneului de tenis de 

la Hong Kong a revenit ju
cătorului australian Ken Rose- 
wall. care l-a învins pe Ilie 
Năstase cu 1—6. 6—4. 7—6, 6—0. 
în semifinale : Năstase — Ha-

La Nagoya, succes strălucit al gimnasticii romanești

NADIA COMĂNECI 
A TRIUMFAT iN „CUPA KUNIKI“
Pe locurile 2 și 3 Teodora Ungureanu și Mariana Constantin
NAGOYA. 14 (prin telefon). 

Desfășurat sîmbătă și duminică 
la gimnaziul Aiiki din Nagoya. în 
fața unor săli arhipline, con
cursul internațional de gimnas
tică dotat cu „CUPA KUNIKI" 
s-a încheiat cu o strălucită vic
torie a triplei campioane olim
pice de Ia Montreal, sportiva 
româncă NADIA COMĂNECI, 
care a confirmat pe deplin 
enorma încredere și entuzias
mul de nedescris cu care au în- 
timpinat-o iubitorii de sport din 
Japonia. Mult așteptatul duel 
dintre Nadia Comăneci și Nelli 
Kim nu a avut loc, spre regre
tul publicului spectator și al 
specialiștilor. După proba de 
sărituri (Nelli Kim 9,65, Nadia 
Comăneci 9,95), Kim a absentat 
la paralele, fiind accidentată, 
în această situație, lupta pentru 
primul loc s-a dat între Nadia 
Comăneci și Teodora Ungurea
nu, două dintre cele mai aplau
date gimnaste prezente în con
curs. Tripla campioană olimpică 
nu s-a dezmințit nici de data 
aceasta. oferind spectatorilor 
prezenți în sală și multor zeci 
de milioane de telespectatori 
două execuții de nota 10 (para
lele și sol), una de 9,95 (sări
turi) și una de 9,80 (bîrnă). 
Teodora Ungureanu a concurat 
și ea foarte bine (9.65 — 9.75 — 
9,75 — 9,90), clasîndu-se pe locul 
secund. O frumoasă evoluție în 
acest concurs a avut și cea de-a 
treia gimnastă româncă, Ma
riana Constantin, clasată pe

LOTUL B DE FOTBAL AL R. F. GERMANIA
SOSEȘTE AZI,

Lotul B al R. F. Germania, 
care susține miercuri la Timi
șoara un meci amical cu selec
ționata similară a României, a 
fost definitivat la 16 jucători : 
Burdenski (Bremen) și Kneib 
(Monchengladbach) — portari ; 
Culmann, Gerber, Glowacz, 
Konopka (toți de la F.C. Kiiln), 
Schăffer (Monchengladbach) — 
fundași ; Bongartz (Schalke), 
Diirnberger (Bayern Miinchen), 
Frank (Braunschweig), Magath 
(Hamburger S.V.), Schăfer 
(Karlsruhe), Seliger și Worm 
(ambii de la Duisburg), Woh
lers (Monchengladbach), Abram- 
ezik (Schalke) — mijlocași ș: 
înaintași. Lotul sosește astă 
seară, cu autocarul La Timi
șoara. venind de la Belgrad.

Sîmbătă a avut loc cea de a 
13-a etapă în campionatul 
R.F.G. Pe primul loc în clasa-

LOTUL DL HANDBAL AL R.F.G. 
PENTRU JOCURILE CU ROMÂNIA

In acest sezon, reputatul teh
nician iugoslav Vlado Stenzel, 
care pregătește de mai bine de 
doi ani selecționata masculină 
a R.F. Germania, a anunțat că 
va aborda- bogatul șir de con
fruntări internaționale cu o 
formulă nouă de echipă. în 
care a acordat un mare credit 
tineretului. Cum peste cîteva 
zile handbaliștii vest-germani 
vor evolua- la Brașov și Ploiești, 
in compania reprezentativei 
tării noastre (de fapt, echipa 
universitară), socotim util să 
prezentăm cîteva noutăți din 
lotul oaspeților.

Din echipa care a participat 
la J.O. au rămas doar portarii 
Hofmann și Rauer. precum și 
jucătorii de cîmp Deckarm (65 
de selecționări, căpitanul e- 
chipei). Brand (54), Kluhspiess 
(51), Ehret (35). In rest numai 
jucători tineri, dintre care se 
remarcă portarul Dieter Bartke 
un veritabil uriaș (2.10 m !), 
Drecum si Boczkowski (15), 
Emrich (23). Ohly (61. Laaser, 
Fey (3). Keller (3). Nagel (2), 
Wumderlich.

Selecționata de handbal a 
R.F.G. este așteptată la Bucu
rești joi. urmînd ca în aceeași 
zi să se deplaseze la Brașov.

gey 6—3. 6—4 și Rosewall — 
Mayer 6—3. 6—2. La dublu, 
cuplul american Pffister. Walts 
a învins perechea Ilie Năstase, 
Anand Amritraj cu 6—4, 6—2. 

locul al treilea, la egalitate cu 
Elena Davidova (U.R.S.S.). Pe 
locurile următoare la individual 
compus : Svetlana Grozdova 
(U.R.S.S.) 38.25, Marion Kische 
(R.D.G.) 38,10.

Iată șl primii clasați în în
trecerea masculină : Vladimir 
Markelov (U.R.S.S.) 57.20, Vla
dimir Tihonov (U.R.S.S.) 56,65, 
Teramoto Yoshito (Jap.) 55.90, 
Aleksandr Tkacev (U.R.S.S.) 
55,50.

De la Nagoya sportivele noas
tre pleacă luni dimineață spre 
Hamburg (R.F.G.), unde vor fi 
prezente la concursul demon
strativ din cadrul Festivalului 
presei sportive din R.F. Germa
nia, deci nu vor lua parte la 
finalele pe aparate ale „Cupei 
Kuniki", programate la Tokio.

Sub titlul „ Nadia Comăneci 
— vedeta Cupei Kuniki", agen
ția France Presse a transmis 
un amplu reportaj de la con
cursul din Nagoya. In acest 
material se scrie printre altele: 
„Românca Nadia Comăneci, 
care și-a întrecut toate adver
sarele la recentele Jocuri Olim
pice de la Montreal, a reușit 
duminică seara să obțină un 
nou „10", la exercițiul de la 
sol, după ce sîmbătă primise 
aceeași notă maximă la para
lele. Ea a cîștigat de o manieră 
categorică „Cupa Kuniki” — e- 
diția 1976, competiție tradițio
nală a gimnasticii mondiale, 
desfășurată la Nagoya".

LA TIMIȘOARA
ment se află în continuare 
Borussia Monchengladbach cu 
23 p. urmată de Bayern Mv.n- 
chen cu 18 p și B.S.C- Hertha 
tot cu 18 p. în etapa de sîm
bătă : Kaiserslautern — Essen 
7—1 ; Duisburg — Kiiln 1—1» 
Borussia Monchengladbach — 
Schalke 04 2—0 ; Bayern Miin
chen — Saarbrucken 5—1 1 
We-rder Bremen — Eintracht 
Frankfurt 2—1 ; Karlsruhe — 
Hamburger S. V. 2—2. în cla
samentul • golgeterilor conduce 
G. Muller (Bayern Miinchen) 
cu 17 g.

PE SCURT
AVIAȚIE a La Tașkent para- 

sutistele sovietice L. Hripunova, 
A. Semenova. N. Mamai. O. Ba
jenova. I. Ampleeva și R. Sadi- 
kova au stabilit un nou record 
al lumii la proba de salt. în grup, 
de la 1000 m. cu aterizare la 
punct fix. Din trei lansări a- 
ceastă echipă a reușit două ate
rizări la punctul iix si una la 
0,08 m de tină.

BASCHET • Echipa masculina 
a R.F. Chineze a evoluat în An
glia. în primul meci învingînd 
selecționata Londrei (75—74) si 
în al doilea pierzînd (73—83) la 
reprezentativa Angliei.

HOCHEI • Dublă confruntare 
dintre primele garnituri ale Ce
hoslovaciei sl Uniunii Sovietice. 
In primul meci 5—3 (2—1, 3—1.
0—1) pentru gazde Si în al doi
lea 6—3 (2—0. 3—1. 1—2) pentru 
oaspeți e La Pardubice : Ce
hoslovacia B — R.D. Germană 
5—4 (1—1. 3—2. 1—1).

NATAȚIE e In grupa semi
finală a C.C.E. la polo de 
la Moscova : TSKA Mos
cova — Fiorentina 7—5 (3—1
1—2. 1—1. 2—1). Vasas Budapesta
— Partizan Belgrad 7—6 (3—1,
1— 2. 1—2, 2—1). TSKA Moscova
— Vasas Budapesta 7—5 (2—2.
2— 1. 2—1. 1—1). Partizan Belgrad
— Florentina 8—8 (2—3, 2—1. 
2—2. 2—2). a In cea de a doua 
grupă semifinală la Wurzburg : 
Zian Vitesse (Olanda) — TSKA 
Sofia 10—7 (3—1. 1—2. 3—2. 3—2). 
SV Wurzburg — Ruda Hvezda 
Kosice 5—2 (1—0. 2—0. 1—1. 1—11, 
TSKA Sofia — Ruda Hvezda 
Kosice 6—3 (2—1, 0—1. 2—0. 2—1). 
SV Wiirzburg — Zian Vitesse
5— 4 (1—2. 2—0. 0—1. 2—1). ’*

TENIS a ..Cupa Davis" : Ar
gentina — Ecuador 2—0. Vene
zuela — S.U.A. 0—2, Brazilia — 
Bolivia 2—0 a în „Cupa Wight
man". care opune anual echipele 
feminine ale Angliei si S.U.A. 
s-au înregistrat rezultatele : 
Evert — Wade 6—2, 3—6. 6—3 ; 
Barker — Casals 1—6. 6—3, 6—2 : 
Holladay — Coles 3—6. 6—1. 6—4 : 
Evert. Casals — Wade. Barker
6— 0. 5—7, 6—1. a Surpriză în se
mifinale la Stockholm : Cox — 
Connors 7—6. 3—6. 7—6 ! Tot in 
semifinale : Orantes — Gottfried 
6—2. 6—2. La dublu (semifinalei : 
Oklcer, Riessen — Gottfried. Ra
mirez 4—6. 6—3. 6—3. Hewit. Me 
Millan — Fibak. Taro'-z” «—4. 
6—2.
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