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Victorii acasă, înfrîngeri în deplasare - bilanț nesatisfăcător

RĂ SPUN DE REA
Multipla confruntare a fotbalului românesc cu cel maghiar, 

desfășurată pe parcursul a numai 48 de ore pe patru terenuri 
din trei localități diferite, are ea rezultat total o egalitate ; 2—2 
(victorie la Timișoara șl București, înfrîngeri la Budapesta).

In ce măsură aceste cifre pot să mulțumească sau să dezamă
gească publicul amator de fotbal este fără îndoială interesant 
de știut și nici măcar nu ni se pare greu de aflat: trei înfrîngeri 
ar fi fost mai ușor de acceptat dacă selecționata divizionară ar 
fi cîștigat la B.udapesta sau chiar dacă ar fi terminat la egali
tate întîlnirea de sîmbătă seana. Pentru că cei 15 care au evoluat 
pe Nepstadion erau considerați drept cei mai buni Ia ora ac
tuală în fotbalul nostru. Există în această similitudine de optică 
ceva nefiresc ? Să încercăm a ne desluși.

Cele patru partide de care ne ocupăm reprezintă, în fapt, iot 
atâtea confruntări ale unor generații de fotbaliști a căror depar
tajare nu rezidă doar în cea rezultând din actele de naștere ale 
sportivilor (cu excepția juniorilor și ea oarecum relativă deoa
rece selecționerii maghiari nu au luat-o în seamă conform literei 
regulamentului), ci fntr-o serie de particularități. Așa, de pildă, 
1? Timișoara lotul echipei secunde a cuprins cele mai consacrate 
nume fotbalul nostru, reamintind celor care o uitaseră că 
di ținui sportiv poate fi și ascensiv, spre vârful piramidei cali
tății, uar că poate cunoaște și celălalt versant, al cob-orîrii (trep
tate uneori, cu posibilități de revenire spre pisc, brutale alteori 
și definitive). Un joc al nostalgiilor sportive, dacă vreți.

Ce a reprezentat meciul acesta pentru oameni ca I. Pîrcălab, 
M. Ionescu, D. Nicolae, obișnuiți să îmbrace, nu cu mult timp 
în urmă, tricourile primei reprezentative ? S-au felicitat ei oare 
în mod sincer pentru succesul de la Timișoara și pentru absența 
de Ia Budapesta ? Le-a fost indiferent faptul că altora li s-a în
credințat principala misiune pe frontul sportului lor preferat ?

Generația cea mal proaspătă, juniorii, și-a exprimat etalonul unei 
valori nu o dată afirmată, la vârsta lor de astăzi, de mulțl fotbaliști români 
— dar ca<re, crescînd în ani, au descrescut în valoare.

Lor ce li se rezervă ? Pe ei ce îi așteaptă ? Tot nostalgia tribunelor 
peste ani ?

Tineretul a câștigat net confruntarea de la București putînd chiar copia, 
ea proporții, scorul greu de la Budapesta, evident în favoarea noastră. S-a 
văzut Ia această formație, care suporta și ea șocul înfrîngerii de pe Nepsta
dion și în plus pe cel al terenului foarte greu de pe Repub?Mii, că mugurii 
unui nou mod de abordare a fotbalului pot înflori chiar __Ur-un anotimp 
în general neprielnic...

Tot astfel cum sîmbătă seara, la Budapesta, s-a demonstrat — dacă 
mai era nevoie — că mersul în buiestru nu se deprinde de la o zl Ia alta șl, 
mai ales, după însușirea prealabilă a altor păsuri. Depășind cadrul limitat 
al satisfacțiilor și insatisfacțiilor afective ne gîndim, în fața acestui tablou 
general al fotbalului nostru, la răspunderea pentru ceea ce se întîmplă și, 
mai cu seamă, pentru ceea co se va întîmplă de-acum înainte.

Putem considera oare această răspundere ca pe o învestitură, ca p® 
o ipostază declarată în termeni formali și transferată total și exclusiv în sar
cina xlerației de specialitate ? Va putea ea, în astfel de condiții, să rezolve 
to**be problemele acestui sport ? Pot fi absolvite cluburile, tehnicienii lor și 
chiar jucătorii de răspunderea rezultatelor echipelor reprezentative ? Asistînd 
Ia ședința Biroului F.B.F., în care s-a discutat cazul Iui F. Martinovici, am 
văzut în persoana reprezentanților lor înseși cluburile încleștate cu o dispe
rare demnă de cauze mal bune, în lupta pentru un jucător necorect cu ambele 
părți, am aflat despre condamnabila nepăsare a unor tineri internaționali față
de propriul Insucces In Jocul de la Eskisehir, iar sîmbătă Ia Budapesta ne-am 
aflat în prezența lipsei de responsabilitate a celor alețl pentru a reprezenta 
elita fotbalului românesc.

In ce măsură apasă răspunderea pe umerii tuturor acestora 7 Ce posi
bilități are F.R.F. de a descărca ceva din globala răspundere ce-1 revine t Co-

Mingea, lovită de Voinea, a intrat In poartă. Este 2-

„Secunzii" au
amicale con- 
româno—ma
la Timișoara 
selecționatele

Dintre cele patru 
fruntări fotbalistice 
ghiare, In aceea de 
(in care se întîlneau 
secunde) ne-am pus mari speranțe 
pentru o victorie a culorilor noav- 
tre. Evoluția pe teren propriu, pre
cum și prezența în formație a unor 
jucători cu vastă experiență inter
națională constituiau atuurile prin
cipale ale unui pronostic favora
bil reprezentanților noștri. De alt
fel, și oaspeții priveau această par
tidă cu oarecare îngrijorare. Afllnd 
că băieții săi îi vor avea ca ad
versari pe Constantin, Pîrcălab și 
M. Ionescu, antrenorul Karol La-
kat a emis imediat ideea că romă- (Continuare tn pag. a 2-a)

Citiți în pag. 2-3 cronicile meciurilor de la Budapesta 
și București

-1 pentru selecționata noastră secundă
Foto: N. Aurei 

dat satisfacție 
nil pun mai puțin preț pe jocul de 
la Budapesta (unde, după părerea 
Iul, nu aveau nici o șansă) și mai 
mult pe cel da la Timișoara, în
tărind in acest sens echipa pentru 
a-i da posibilități de cîștig.

Nu știm dacă l-a contrazis cine
va pe Lakat (mal bine să n-o fi 
făcut), dar este cert că echipa pre
zentată tn orașul de pe malurile 
Begăl ne-a dat, spre deosebire de 
aceea trimisă tn capitala Ungariei, 
nu numai satisfacția unei compor
tări onorabile In fața unui adver-

a FIRĂNESCU

La Ciudad de Mexico: 

SPORTIVII ROMÂNI - 
In centrul atenției
CIUDAD DE MEXICO, 8 (prin 

telex). — In capitala Mexicului se 
simte tot mai mult „febra* Întrece
rilor preolimpice, cam vor începe Ia 
14 octombrie. Pînă în prezent, act 
au sosit aproape 1 000 de sportivi 
din diferite țări ale lumii, dar er- 
.ganizatorH apreciază eă numărul eon- 
cnrenților va trece de 2 500! PrimH 
sosiți In metropola mexicană și-au 
început, firește, pregătirile șl cântă 
să se aclimatizeze cu altitudinea.

De o atenție deosebita se bucură 
■ sportivii din delegația română. La 

centrele de antrenament, sportivii ro
mâni slnt vizitați de metodiști, me
dici, antrenori și de sportivi, care se 
interesează de felul în care îți do- 
săvîrșesc pregătirile. Presa mexicană 
se ocupă îndeaproape de reprezen* 

i tantn țării noastre, popularizîndu-l 
prin articole și numeroase fotografii 
publicate în prima pagină • ziarelor.

După sosirea delegației române, 
ziarul „ESTO*. cel mai mare perio
dic sportiv din Mexic, și-a intitulat 
reportajul „De astăzi, sportivii ro
mâni și-au început pregătirile*, Ar
ticolul este insotit de numeroasa fo
tografii. Totodată, fiecărui membra 
al lotului român i s-a făcut un scurt 
portret.

La 5 octombrie, același ziar a pu
blicat an mare reportaj intitulat 
„Cum se antrenează sportivii din Ro
mânia în capitala Mexicului*. Auto
rul articolului descrie antrenamentele 
boxerului Ciucă, ale luptătorilor Ba
riu ți Popescu, ale scrimerilor Mu- 
reșanu și Drîmbă ți ale trăgătorilor 
Sencovici și Tripșa,

Conducătorul delegației sportivilor 
români, tov. Emil Ghibu •— vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport — 
a făcut o vizită președintelui Con
federației sportive mexicane. Antonio 
Haro Oliva, iar într-una din zilele 
următoare este prevăzută o întllmre 
între conducerea lotului român ți 
președintele Comisiei de organizare 
a viitoarei ediții ,a Jocurilor Olimpice 
de vară.

FM. DEC.

(Continuare în pag. a 2-a)

Crocea in luptă cu portarul liicskey (tară din meciul de tineret)
Foto : A. Ncagu

S-a încheiat turneul de polo din Capitală

UN DUBLU SUCCES AL FORMAȚIILOR ROMÂNEȘTI
Turneul international de pcăo, 

desfășurat timp de 5 zile La bazi
nul Dinamo din Capitală, «-a îa- 
cheiat cu un dublu succes aii for
mațiilor românești. Dacă în ceea 
ce privește victoria finală a na
ționalei noastre nu exista nici un 
fel de dubiu, în schimb cele trei 
victorii ale secunzilor ne-au sur
prins într-un mod plăcut, mai a- 
les prin modul în care au fost 
obținute.

Și în ultima partidă, susținută 
tn compania reprezentativei R.F.

STEAUA — CAMPIOANA 
LA URMĂRIRE PE ECHIPE

Amînate de vineri, din cauza 
timpului nefavorabil, întrecerile 
finale ale campionatului național 
de urmărire pe echipe s-au des
fășurat sîmbătă după-amiază pe 
veMdromul Dinamo. Cum între 
timp a mai plouat, pista nu t-a 
prezentat în cele mai bune con- 
dițiuni, iar aerul rece i-a privat 
pe coneurenți de posibilitatea de 
a dovedi nivelul de pregătire la 
care se află. In mod firesc, re
zultatele au fost departe de cele 
mai bune performanțe realizate de 
pistarzi în această probă.

Au luat parte 5 echipe (destul 
de puține) din... două cluburi 

a Germaniei, tinerii poloiști din 
formația Capitalei au acționat nu 
numai cu un deosebit elan, dar 
și au un plus de maturitate, pne- 
luînd inițiativa chiar din repriza 
secundă. Popa a deschis scorul în 
min. 7,01. Novac i-a mărit (2—0) 
în min. 11.28 ca urmare a unor 
aahimJmirl rapide și spectaculoa
se, care au făcut ,mat“ apărarea 
vest-gennaniJor. în min. 18,04, 
scorul era favorabil bucureșteni- 
lor ou 3—1 (au mai marcat Noack 
șl Ruso) și cu toate eforturile de

sportive: Steaua ți Diaamo. A 
ifost vorba, așadar, de un „meci“ 
între cele două secții de ciclism. 
Prima evoluție a stabilit ordinea 
valorică a participantelor. Forma
ția primă a duhului sportiv 
Steaua s-a anunțat încă din a- 
ceastă fază ca o pretendentă se
rioasă la titlu. Iată timpii reali
zați : Steaua I 4 :53,6 ; Dinamo I 
4 : 57,1 ; Steaua II 5 : 03,4 ; Di
namo II 5 :06,4. A treia echipă 
a duhului Steaua, aflată în trei 
oameni flora Stoica a absentat), a 
realizat timpul de 5 :11,4, cu care

(Continuare în pag. a 3-a) 

osebite făcute de adversari (care 
au mai transformat un «ponalti* 
prin Ott), victoria nu le-a putut 
scăpa. Rezultatul final: 3—2 (0—0, 
1—0, 1—1, 1—1), care consfin
țește superioritatea poloiștitor 
noștri,

N. Truhin (U.R.S.S.) a condus 
bine următoarele formații: BUCU
REȘTI : P. Mureșan (Bogdan)— 
Popa, Țăranu, Novac. Mihăilescu, 
Zamfirescu, Kar i, Băjenaru i

(Continuare în pag. a 4-a)

V. BURLACU.



De la trimisul nostru special GH. NICOLAESCU

CAUZELE EȘECULUI DE LA BUDAPESTA
Faptul că jocul de sîmbătă seara 

s-a transmis în întregime la televi- 
xiune și radio, ca și distanța de 
două zile care s-a scurs de la 
desfășurarea lui pînă la apari
ția ziarului nostru, mă determină 
să renunț la cronica obișnuită 
și să încerc a vă oferi unele 
explicații pe care eu însumi sim
țeam nevoia să vi le dau, cu 
atît mai mult cu cît asistasem 
la ședința tehnică, dinaintea me
ciului de pe „I ’ , 
preună cu 
ascultat 
se dau jucătorilor. Prescripțiile 
antrenorului C. — 
seau realism, 
condițiile specifice ale 
partide: joc disputat în 
re, în compania unei 
alcătuită din virtuoși de 
Albert, Varga. Farkaș. 
Rakosi, care aproape nu-și amin
tesc de cînd n-au mai părăsit 
cu fruntea plecată gazonul Nep- 
stadionului.

„Cum trebuie să neutralizăm 
atacurile lor fulgerătoare ? Jucînd 
tot timpul cu fata la adversarii 
directi. Marcîndu-i sever în zona 
din apropierea careului de „16* 
(în treimea noastră de teren). 
Negrea, mijlocaș defensiv, îl va 
păzi cu strictețe pe Farkaș. Ll- 
bardi va proteja ca o „placă 
frontală" pe cei doi apărători 
centrali, pentru a-i da posibili
tate lui Nelu Nunweiller să ac
ționeze în poziție de „libero*. Și 
pentru că adversarul atacă și cu 
fundașii de margine, aripile noas
tre îi vor jena primii".

Au urmat indicații cu privire 
la jocul pe care trebuia să-l 
desfășoare echipa — în situația 
de atac. Dar, să ne oprim nu
mai la aceste măsuri de pru-

„Nepstadion". îm- 
alți confrați, am 

obișnuitele indicații ce

Teașcă mărturi- 
tineau seama de 

acestei 
deplasa- 
formatii 
talia lui 
Bene și

ECHIPA DE

să vedem ce a urmat, 
de eră de la primul 
arbitrului Vlachoianis 

că lucrurile vor merge

dență șl 
Un sfert 
fluier al 
se părea 
pe făgașul dorit. Gazdele au ata
cat de la început, însă formația 
noastră a încercat tăierea tempo- 
ului acestora prin temporizare. 
Mingile l-au căutat pe Dobrin, 
priceput în a proteja și apoi în 
a expedia balonul Iul Iancu și 
Cuperman în spații libere. Des
tul de repede însă (min. 18) a 
căzut primul gol. Albert s-a an
gajat decis pe direcția porții, l-a 
deschis pe dreapta pe Bene care, 
printr-o centrare precisă, l-a res
tituit mingea lui Albert: e lovi
tură de cap, din apropierea ca
reului mic (unde erai Haidu ?) și 
tabela de marcaj a suferit pri
ma modificare.

Ca la o comandă, complexele 
pe care le credeam lăsate în ca
bină au pus stăplnire pe cel mai 
mulți dintre jucătorii noștri și 
mingea i-a „ascultat" din ce în 
ce mai greu. Dar deficiența esen
țială — care a dus la dereglarea 
echipei — a constat în faptul 
că cei doi mijlocași, două piese 
de bază, au trecut la o interpre
tare proprie a „partiturii", cu re
percusiuni asupra echilibrului tac
tic general. In special Negrea 
și-a uitat aproape complet sar
cinile defensive, fapt care 
mis Iul Farkaș și Albert 
pravegheati de nimeni) să 
vreze în largi zone libere, 
doi maeștri al balonului, 
li s-a mai adăugat Varga și mij
locașul Mathesz, au pus la grea 
încercare apărarea noastră Ime
diată, depășind-o în repetate rîn
duri. Din cînd în cînd, pe lateral, 
se infiltrau și fundașii Ihasz și 
Kaposzta, accentuînd panica de 
la poarta lui Haidu.

la pauză au adus 
oarecare reviriment 

de scăderea ritmului 
maghiarilor. La puțin 

reluare (min. 48), 
oară 
el îi 
două 
este

TINERET

a per- 
(nesu- 
mane- 
Acești 
cărora

0 INVITAȚIE LA SPERANȚĂ
Șirul întîlnirilor cu echipele 

reprezentative maghiare s-a în
cheiat Ieri după-amiază, pe sta
dionul Republicii. S-a încheiat cu 
e victorie netă a tinerilor noștri 
fotbaliști care, au reușit astfel 
să egaleze numărul victoriilor 

Desigur, un asemenea calcul 
nu poate șterge mîhnirea prile
juită iubitorilor fotbalului 
evoluția 
stadion.
cum nu 
prezența 
măr redus 
credem noi, 
această formă dezaprobarea față 
de cei ce i-au reprezentat la 
Budapesta. Păcat însă, pentru că, 
parafrazînd o veche zicală prie
tenii fotbalului la nevoie se cu
nosc, iar cei ce n-au venit teri 
la stadion au pierdut o repriză 
(a doua) de mare intensitate și 
satisfacția de a fi martorii victo
riei tinerilor noștri fotbaliști.

O primă concluzie: dispunem 
de o serie de elemente tinere 
valoroase, astfel că viitorul pare 
să ne surîdă. Ar mai trebui adău
gat doar că fată de acești tineri 
fotbaliști (ca și pentru juniorii 
care au evoluat la Budapesta) 
trebuie să se manifeste o grijă 
deosebită, grijă care trebuie 
pornească in primul rînd de la 
cluburi. Altfel...

Dar, să revenim la meciul
Ieri. în primele 45 de minute, 
am asistat, în general, la un joc 
de o factură modestă, practicat 
în egală măsură de ambele for
mații. Fotbaliștii noștri au domi
nat. ce-i drept, mal mult (9 lo
vituri de colț fată de una a oas
peților), dar n-au putut fructifica 
nici una dintre 
șurate la poarla 
șut al lui Vigu, 
lovitură de cap 
o „bombă 
una a lui Grozea au 
rele faze care ne-au 
tentia. Oaspeții au 
acțiuni mal Incisive, 
kaș și Somogyi, dar 
împrejurări Răducanu, 
reținut. Terenul alunecos, un ad
versar dificil pentru tinerii fot
baliști, și-a pus amprenta asu
pra tehnicității jocului. 
spre un rezultat egal, 
au luptat din răsputeri, 
obstructionist, pentru a 
dica pe fotbaliștii noștri 
apropie de poarta lor. Nu-i mai 
puțin adevărat să în asemenea 
condiții jucătorii români trebuiau

iubitorilor fotbalului de 
primei garnituri pe Nep- 
Acest fapt s-a reflectat 
se 
în

poate mai bine în 
tribune a unui nu
de spectatori care, 
și-au manifestat sub

să

de

acțiunile desfă- 
lui Bicskey. Un 
venit în atac, o 
a lui Țarălungă, 

a iui Dembrovschi șl 
fost singu- 
reținut a- 

avut două 
prin Faze- 
în ambele 

atent, a

Țintind 
ungurii 
uneori 
împie- 
să se

să desfacă jocul, să folosească 
mai mult extremele. Spre regre
tul nostru, însă, atît Țarălungă, 
dar mal ales Oprișan, nu au co- 
lespuns, Iar Dembrovschi a cău
tat foarte mult poziția Ideală.

Schimbările efectuate în repri
za secundă «u fost Inspirate. 
Introducerea lui Dumitrache (fin 
tehnician) și revenirea la joc nor
mal a lui Strîmbeanu au dat 
posibilitate formației noastre să 
acționeze din ce în ce mai bine, 
cuplul Grozea-Dumitrache deve
nind extrem de periculos. In fe
lul acesta, rezultatul egal de pe 
tabela de marcaj n-a mai re
zistat mult. în min. 49, la o 
lovitură liberă, Boc deschide sco
rul cu o lovitură de cap. Fa
zele la poarta oaspeților devin 
electrizante. Grozea a șutat nă- 
praznic, dar balonul a- nimerit 
bara. Un șut al lui Lupulescu a 
fost deviat în corner (al 16-lea) 
de fundașul Gali. Dominăm mi
nute în șir, dar golul al doilea 
avea 
min. 71 de Grozea. După numai 
două minute, aveam să asistăm 
la cel mai frumos gol al acestei’ 
partide: Sătmăreanu se infiltrea
ză în atac, face un schimb de 
pase cu Grozea, centrează în fața 
porții și Dumitrache, prin plon
jon, înscrie cu capul. Pînă la 
sfîrșit, jocul se desfășoară într-un 
singur sens: spre poarta echi
pei maghiare. Oprișan, Grozea și 
Lupulescu (singur cu portarul), 
ratează ocazii care ar fi prile
juit majorarea scorului. Fluierul 
final al arbitrului Al. Gaidarov 
(care a condus competent) a pus 
capăt unei lupte sportive în care 
fotbaliștii 
adversarii din toate punctele de 
vedere și care ne-a adus satis
facția unei frumoase victorii. Cei 
mai buni: Boc, Dinu, Vigu, Săt
măreanu, Dumitrache și Grozea 
din echipa noastră șl Bicskey, 
Formagginl, Gall, Horvath, Koz- 
ma și Fazekas de Ia oaspeți.

ROMANIA: Răducanu — Săt
măreanu, Boc, Dinu, Vigu — An
tonescu (Strîmbeanu), Lupulescu
— Oprișan, Grozea, Dembrovschi 
(Dumitrache), Țarălungă (din 
74 Tătaru II).

UNGARIA: Bicskey —
maggini, Gall, L. Horvath, F. 
vath — Konrad, Pusztay (Berczi)
— , Fazekas, Kozma, Nosko (Du- 
nai III), Somoqvi

să fie realizat abia în

aveam să asistăm

noștri și-au depășit

min.

For- 
Hor-

CRISTIAN MANTU

De la trimisul nostru special VALENTIN PĂUNESCU

învinși, dar cu iruntca sus
în numai 9 minute (36—45), ei 

nu vor putea opri pe Farkaș, 
Mathesz și Varga (lovitură libe
ră de la 18—20 m) să urce sco
rul de la 1—0 la 4—0. în acest 
timp, formația noastră a navi
gat dezorientată precum o navă 
aflată la discreția curenților și 
valurilor, fără ca echipajul ei să 
încerce, fie și din disperare, s-o 
redreseze. Neputința de a da o 
replică, cît de cît, onorabilă se 
reflectă limpede în această cifră: 
doar 3 șuturi (anemice) spre 
poarta adversă în prima repriză.

Schimbările operate în forma
ția noastră 
echipei un 
înlesnit și 
de joc al 
timp după
Dobrin l-a pus pentru prima 
la lucru pe Tamasz și tot 
va încerca vigilenta încă de 
ori, în min. 57 și 67. Mai 
de reținut ocazia favorabilă ra
tată de Iancu (reluare cu capul, 
din poziție excelentă, în brațele 
portarului), dar nu putem uita 
nici o clipă că toate acestea se 
petrec la 0—4 (cînd adversarul 
pare să fie satisfăcut) și că între 
timp Barbu și Nunweiller III re
zolvaseră în manieră rugbistică 
duelurile cu Farkaș și, respectiv, 
Albert. Ca să nu mai vorbim de 
„bara' lui Rakosi (min. 51). după 
ce fentase tot ce-i ieșise în cale. 
Numărul va fi repetat, pe „bule
vardul” dintre Nunweiller III și 
Barbu cu mai mult succes, de că
tre Albert (6—0 în min. 80), după 
ce tot el înscrisese al 5-lea gol 
(min. 72), dintr-o pasă a 
Dobrin. Un scor 
ne reamintește 
„elvețian". Care

1. Valoarea și 
bilă a fotbaliștilor 
aflați în deosebită dispoziție de 
joc ;

2. Lipsa oricărei orientări tac
tice în teren, determinată de ne- 
respectarea atribuțiilor, accentuată 
după 0—1 și, în special, după 
0—2, precum și cîteva grave gre
șeli personale ;

3. O totală incapacitate de con
centrare în timpul jocului, de 
reunire 
fizice 
noștri, 
rului.

Nu 
debutantul Kis și pe Constanti- 
nescu, din cei 15 jucători ai 
noștri care au evoluat. Iată for
mațiile :

BUDAPESTA: Tamasz 
poszta. Matrai 
Pancsics, Ihasz 
kosi — Bene, 
Farkaș.

BUCUREȘTI : 
Constantinescu) 
I. Popescu). Nunweiller 
bu, Hălmăgeanu 
bardi (Deselnicu, min. 46) — S. 
Avram (min. 46 Lucescu), Iancu, 
Dobrin, Cuperman

Arbitrul — Vlachoianis (Aus
tria) a comis. împreună cu cole
gii săi de margine, numeroase 
erori, în special în situațiile de 
ofsaid. dezavantajînțk formația 
noastră, erori care ar fi putut 
duce chiar la o majorare a sco
rului de 6—0.

lui...
de proporții care 
acel amar 1—7 
sînt explicațiile? 
clasa incontesta- 

maghiari,

a tuturor capacităților 
și morale ale fotbaliștilor 
în vederea limitării sco-

putem remarca decît pe

Ka-
(min. 76 luhasz), 
— Mathesz, Ra- 

Varga, Albert.

Haidu
— Kis

(min. 46
(min. 73 
III, Bar- 

Negrea, Li-

BUDAPESTA, 7. — Aș putea în
cepe relatarea de la această fru
moasă partidă într-o mulțime de 
feluri. Aș putea insera declarația 
reputatului specialist Lajos Baroti 
care, după meci, îmi spunea : „Am 
fost, pur și simplu, încîntat de fi
nețea tehnică a juniorilor români, 
de prezența atîtor talente întrunite 
într-o singură echipă. Nicolae, Ior- 
dănescu, Dumitru, Ștefănescu — 
iată numai cîțlva dintre acești bă
ieți care mi-au plăcut". Aș putea, 
de asemenea, să consemnez aici 
faptul că antrenorul Gh. Ola, deși 
afectat de înfrîngere, intrînd in 
vestiar a început prin a-și felicita 
elevii pentru maniera în care au 
jucat. Aș vrea să redau satisfacția 
noastră, a românilor din tribună, 
încercată pe parcursul celor 80 de 
minute, văzînd că, în sfîrșit, ar
mele jucătorilor noștri nu mai sînt 
doar entuziasmul și voința, ci, in 
primul rînd, tehnica și lucidilalea, 
premeditarea în organizarea și 
desfășurarea fazelor. E tocmai ceea 
ce consider că am cîștigat, ceea 
ce trebuie păstrat și consolidat, a-

Făgăraș). Foarte bine ieșeau Ia joc 
mijlocașii Rizea și Dumitru, spri
jinind inițiativele celor din față 
Gazdele simt pulsul jocului și se 
concentrează în propriul teren 
(Naghi joacă libero, în spatele fun
dașilor), aruneîndu-se din cînd în 
cînd pe contraatac. Aceste contra
atacuri sînt purtate cu o viteză de
bordantă, punînd în evidență cali
tățile lui Branikovics (un Albert 
în stadiu de premisă) și, în același 
timp, unele defecțiuni de organiza
re (plasament, acoperire reciprocă) 
ale sistemului nostru defensiv. Do 
altfel, după un 0—0, înregistrat Ia 
pauză, vom consemna după reluare 
două goluri ale reprezentativei un
gare (Branikovics min. 50 și SI) 
tocmai ca o urmare a acestor de
fecțiuni. De fiecare dată, apără
torii noștri erau greșit plasați, ne- 
făcînd aproape nimic pentru a 
ușura misiunea lui Vidac. 2—0 a 
fost succedat, însă, de un reviriment 
în jocul echipei noastre, datorat in 
mare măsură evoluției prestigioase 
a lui Iordănescu. In min. 69 el nu 
poate fi oprit decît prin fault in
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Atac la poarlu guzaeior rezolvat
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1

cu succes de portarul acestora
Foto: P. Romoșan

dăugînd acestor calități altele care 
țin de pregătirea fizică generală, 
de munca ce va trebui depusă 
pentru ca aceste talente să se dez
volte normal. Scriind aceste ultime 
rînduri, ne apropiem de cauzele 
care au făcut ca întîlnirea să se 
încheie cu un rezultat negativ. Și 
oricît de satisfăcuți am fi de va
loarea jocului, nu putem rămîne 
indiferenți în fața rezultatului. De
sigur, în meciul de astăzi există 
cel puțin o cauză obiectivă ce nu 
poate fi ocolită : echipa maghiară 
era mai mare (ca vîrstă efectivă), 
dar oare nu se poate să ridicăm 
valoarea tehnico-tactică a echipei 
și să urmărim în același timp îm
bunătățirea pregătirii fizice gene
rale care să ne asigure succesul 
chiar în condițiile unui decalaj de 
vîrstă ? Desigur că se poate.

Dar să revenim la întîlnirea 
fășurată pe stadionul M.T.K. 
Budapesta. Chiar din primele
nute, echipa noastră și-a surprins 
adversarul (și publicul din tribune) 
printr-un joc tehnic, superior for
mației ungare. O impresie deose
bită au produs acțiunile inițiate 
de aripa dreaptă Nicolae (Chimia

des- 
din 
mi-

careu. Arbitrul H. Bana acordă 
metri și Etern transformă impe
cabil. Tot fault în careu este și la 
următoarea acțiune a lui Iordă
nescu (min. 71), dar arbitrul îl 
trece cu... vederea. Mai avem spe
ranța egalării în min. 72 (Nicolae : 
bară) și alta în min. 74, într-o fază 
în care Iordănescu și-a înșirat pe 
drum pe toți 
cale (plecase 
nului), dar a 
reul de 6 m 
piciorul drept, însă „nelegitimat"). 
Si astfel s-a terminat un meci în 
Cfa’.Ay am fi avut dreptul măcar la 
o egalitate de scor.

Pentru că, vă rugăm 
deți, noi am jucat mai 
învingătorii.

A arbitrat H. Bana — 
slovacă.

UNGARIA : Szikinger — Zarka, 
Pozgai, Naghi I, Legradi — Pa- 
licsko (Sooa din min. 22), Szigeti 
— Radics, Branikovics, Nagy L„ 
Covaci.

ROMÂNIA : Vidac — Ciugarin, 
Diaconu, Ispir, Viciu — Rizea, Du
mitru (Iordănescu, min. 52) — Ni
colae, Etern, Ștefănescu, Ciutac.

adversarii întîlniți * 
de la mijlocul te> ’ 
șutat greșit din ca- 
(mingea a fost pe..

să ne cre- 
bine decît

R.S. Ceho-

„Secunzii6*
(Urmare din pag. ])

sar valoros, dar și mulțumirea 
unui succes meritat și prețios.

Ar fi desigur exagerat să spu
nem că evoluția selecționatei noas
tre ne-a încîntat din toate punc
tele de vedere. Au fost și unele 
lucruri care nu ne-au plăcut (lipsa 
de omogenitate între compartimen
te și chiar în cadrul aceluiași com
partiment, nesiguranța unora din- 

■ tre apărători, scăderile de ritm- 
etc.)- Părțile bune au prectimpănit, 
în:>\ asupra celor mai puțin bune 
sau rele și astfel, în ansamblu, e- 
chipa a lăsat o impresie pozitivă. 
Ea s-a impus asupra formației 
oaspe îndeosebi în primele 45 de 
minute și în finalul partidei, adică 
în perioadele de activitate mai in
tensă a liniei sale de înaintare. 
Cele 20—25 de minute din repriza 
secundă, în care echipa maghiară 
a avut inițiativa, au constituit toc
mai' partea de criză a atacului gaz
delor, cauzată și de căderea mijlo
cașilor, mai ales a lui Pescaru. 
Schimbările efectuate (deosebit de 
inspirată fiind introducerea —
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au dat satis
chiar și numai 
cinci minute — a 
la reactivarea ofensivei, ceea ce a 
permis echipei noastre să măreas
că diferența de goluri la proporții 
mai reale raportului de forțe de pe 
teren.

Fără îndoială, victoria nu poate 
fi socotită ca opera exclusivă a lui 
Constantin și colegilor săi din pri
ma linie. Dar în obținerea ei aceș
tia au meritele cele mai mari. Ran
damentul apărării a fost în parti
da de sîmbătă sub nivelul celui al 
compartimentului ofensiv. Cu ex
cepția lui Nunweiller IV — apre
ciat unanim drept cel mai bun om 
al formației noastre (e de mirare 
cum cronicarul nesemnat al „Ro
mâniei libere" l-a văzut ca foarte 
slab) — ceilalți apărători au avut, 
în prima repriză, intervenții defec
tuoase, care s-au soldat și cu un 
autogol.

In cea de-a doua parte a întîlni- 
rii, respectînd indicațiile date la 
pauză de antrenorii Angelo Nicu- 
lescu și Șt. Coidum, apărătorii au 
folosit mai bine dublajul, iar Kosz-

pentru ultimele 
lui Kallo) au dus

ka a jucat ceva mai retras, „patru- 
lind“ în fața perechii de fundași 
centrali, și, astfel, cu toate că oas
peții s-au apropiat mai mult de 
poarta lui M. Ionescu, zidul de
fensivei noastre a fost greu de pă
truns.

In ceea ce-i privește pe oaspeți, 
aceștia s-au remarcat, așa cum era 
de așteptat, prin tehnica lor supe
rioară. Ei au jucat bine în cînip 
dar, după cum remarca și antre
norul Lakat, n-au .avut suficientă 
forță în atac.

întrucît meciul a fost transmis 
la televiziune, iar în ziarele de ieri 
au apărut primele cronici detaliate, 
mă voi 
fazelor 
lurile.

Min.
dribling pe partea dreaptă, a șutat 
la poartă, dar D. Niculae, vrînd să 
respingă mingea în corner a intro
dus-o imparabii în poartă (0—1).

In același minut, la o pătrundere 
a lui Voinea, portarul oaspeților 
iese sâ-1 blocheze ; el nu poate de
cît să respingă mingea spre Pero- 
nescu, cure, din marginea careului.

rezuma doar la reamintirea 
din care s-au înscris go-

30 : Varsany a pătruns prin Iv 
IV
Ba
Ste 
mi

Kț 
(di 
Sz 
nu



TUNDEREA
(Urmare din pag. 1)

^suficient, la cel material nu se gîndește, pare-se, nimeni, 
mula de organizare s-a creat — după părerea noastră — 
fugii de răspundere tdeea, îndelung dezbătută și flnal- 

selecțîonerului unic, l-a investit pe acesta cu atribuții 
abstracție făcînd de persoana lui — posibilitățile unui om, 
i se cere să onoreze un susținut calendar sportiv inter- 

t pentru patru echipe reprezentative. El poartă răspun- 
oporiunității unor indicații de joc, mai ales tactice. Dar 

! alese si nerespectate în teren, cine poartă răspunderea ? 
i de la'selecționer ? Redresarea tehnică a fotbalului sau 
schipei reprezentative ? De unde 1 se cere să înceapă 
sau de la virf 1
iede un fapt : concepția de joc proprie lui C. Teașcă nu 
icceptată la nivelul cluburilor. Și-atunci ? Pe fondul cali- 
! unor jucători, imposibil de transformat in cadrul lotu- 
esătura altor idei tactice se crede sau se speră intr-un 
ctură. Este — cu alte cuvinte — o incercare de a cînta 
nte dezacordate.
se va pune de acord politica cluburilor cu cea a fede- 

— nu se recurge totuși la serviciile unui colectiv restrins 
Idă inclusiv selecționerul unic — pentru asigurarea parti- 
igrrmul competițional angajat — pe o formulă de com- 
iriveste concepția de joc (în orice caz mai aproape de 
or să facă) dindu-i-se selecționerului unic posibilitatea 
ie la echipa de tineret și — eventual — la cea de ju- 
fini mai limpede lucrul în perspectivă și s-ar așeza răs- 
trebuie să stea : în forul plenar al fotbalului și nu in 

nipotente indiferent de cuantumul capacității sale.
umul spre acceptarea răspunderii trebuie eliberat de 
șurile pentru că altfel între ele va rămîne veșnic înțalenit.
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V I ZI A B i
SERIA a Il-a

Ceahlăul Piatra 
I)
Poiana Cîmpina

erurgistul Galați

C.F.R. Pașcani

— Politehnica
-0)
Melrom Brașov

Flacăra Moreni

Metalul Hunedoara —- C.F.R. Cluj I
1— 0 (0—0) I

C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Marc 
0—0

C.F.R. Timișoara — Crișul Oradea
2— 0 (1—0) |

C.F.R. Arad — Politehnica Timișoara I
2—0 (1—0) . .

A.S. Stigir — Ind. sirrnei C. Turzii I 
2—0 (2-0)

Gaz metan Mediaș — C.S.M. Reșița ■
I—o (1-0) I

Olimpia Oradea — Vagonul Arad
1-1 (0-1) |

lini INTERNAȚIONALE 
ECHIPELOR DE CLUR
U—SELECȚIO- 
. 2—2 (1—0)

a întîlnirii au 
tii, care au și 
n min. 22 prin 
:ă, calitatea jo-

Oaspeții au 
țiativa, reușind 
orovik în min. 
onducerea prin 
Belikov în min. 
îare a situației 
îrțeală pe bă- 
jiesc în conti- 
îi - asive fru- 
;alarea în min. 
execută impeca- 
"ă de la 17 m. 
ii T. I.eca —

resp. principal

EA CLUJ— 
IDA PESTA
-1)
ninat mai mult 
:), dar linia lor 
t să străpungă 
Honvedului. în 

au comis gre- 
n special fun- 
omon și Pexa), 

oaspeților să 

fie
ta goală (1—1). 
ace una din cu
rse pe partea 
puternic la se- 
se lovește mai 

r, apoi este re- 
gol (2—1). Min. 
lansează în a- 
acesta conduce 
centrează pre

sa, care înscrie, 
-1).
Todor Gerov a 

cea mai mare 
rii unui gol în- 
n min. 21, pe 
it al faultării 
scăpase mingea

M. Ionescu — 
ilae, Nunweiller 
ru (din min. 74 

Pîrcălab, Con- 
eronescu (din.

Szentmihaly — 
Judos, Laesko 
osi) — Bankuti, 

Szurgent (din 
tunai II, Sikora.

înscrie 3 goluri în ultimele 20 de 
minute. Ivansuc a avut cîteva scli 
piri, dar prin acțiuni individuale 
nu a putut fi depășită o apărare 
deseori compusă din 8—9 jucă
tori. Au marcat Szendrei (min. 20) 
Toth (min. 73 și 89), Cociș (min 
83), respectiv, Ivansuc (min. 60), 
și Adam (min. 85 — din 11 jn). 
A arbitrat bine Todor Gherov —■ 
Bulgaria.

P. RADVANI — coresp.

ALEMANNIA—RAPID 
BUCUREȘTI 5—4 (3—4)

MUNCHEN, 7 (Agerpres). — în 
primul joc din cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în R. F. a 
Germaniei, echipa Rapid București 
a evoluat la Aachen, în nocturnă, 
în compania formației locale Ale
mannia. La capătul unui joc echi
librat, fotbaliștii vest-germani au 
obținut victoria cu scorul de 5—4 
(3—4). Golurile au fost marcate 
de Dumitriu II (min. I), Ion lo- 
nescu (min. 28, 29 și 32) pentru 
feroviari, Glenski (min. 24), Krott 
(min. 33), Boteiro (min. 40), Sell 
(min. 53) și Pawellek (min. 54) 
pentru gazde.

ÎN AL DOILEA MECI 
RAPID A ÎNVINS PE S. C. 

KARLSRUHE

DUSSELDORF. — Echipa Rapid 
București a susținut duminică ai 
doilea meci în R.F. a Germaniei 
Fotbaliștii români au jucat cu SC. 
Karlsruhe, formație care activează 
în prima ligă a campionatului 
vest-german. Rapid a obținut vic
toria cu 2—1 (1—1), prin golurile 
marcate de Codreanu (min. 17) și 
Pop (min. 62). Pentru gazde a în
scris Miiller (min. 1).

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la

CONCURSUL nr. 40 
etapa din 8 octombrie 1967
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11. România
2. România
3 Bulgaria—U.R.S.S.4 - - •
5.
6.
7.

(tin)—Ungaria (tin)
(B)—Ungaria (B) Anulat ---------- 2

Belgia—Polonia 2
C.S.M.S. Iași—Siderurgistul Anulat 
A.S. Cugir—Industria sirrnei 
Olimpia—Vagonul

8. Napoli—Milan
9. Brescia—Bologna

10. Fiorentina—Torino
11. Sarnpdoria—Mantova
12. Spal — Roma
13. Cagliari—Atal anta

Fond de premii 385.981 lei.
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X
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s
1

Rubrica redactata de Administrația 
de Slat Loto-Pronospori.

DINAMO A CÎȘTIGAT LA POLITEHNICA IAȘI (9-3), 
DAR Șl GRIVIJA ROȘIE LA RULMENTUL (3-0)...

STEAUA ÎNVINSA LA
Cuplajul bucureștean de rugbi 

de pe stadionul Tineretului a 
oferit în general un spectacol de 
bună calitate, din păcate urmă
rit de foarte puțini iubitori ai 
sportului.

în deschidere, Progresul a mal 
adăugat trei puncte la „zestrea" 
ei, de data aceasta în dauna Agro
nomiei Cluj. Scor : 5—3 (5—3).
Victoria rugbiștilor gazdă nedrep
tățește oarecum pe oaspeți, care 
au evoluat cu destulă acurateța 
(față de condițiile de joc, cu un 
teren moale, pe alocuri alunecos). 
De altfel, sportivii clujeni au și 
deschis scorul, prin Balint, care 
a transformat o lovitură de picior 
de pedeapsă. Progresul a egalat 
prin Vicol, autorul unei încercări 
realizată după o fază destul de 
confuză și apoi a preluat condu
cerea, deoarece Viorel Ghica a 
reușit să transforme.

Pînă la fluierul final al arbi
trului Șt. Cristea, au fost de sem
nalat eforturi de ambele părți de 
modificare a scorului, dar infruc
tuoase. Jocul a plăcut, în special 
prin dîrzenie. O mențiune pentru 
tendința jucătorilor de a utiliza 
baloane la mînă, ceea ce, trebuie 
să recunoaștem, în condițiile amin
tite, a constituit o adevărată te
meritate.

în meci vedetă, Dinamo a dis
pus de Politehnica Iași cu 9—5, 
după ce încheiase prima parte a 
jocului cu 9—0. Dinamoviștii au 

„STATU QUO" IN CAMPIONATELE DIVIZIEI A
teptat. A arbitrat bine V. Pe- 
lenghian (București). (Gh. Corco- 
del — coresp ). Dinamo Bacău — 
Rafinăria Teleajen 17—10 (7—7).

Cu cît se apropie de sfîrșit — 
pînă la încheierea turului mai 
sînt doar trei etape — întrecerile 
oficiale de handbal devin mai

dtac ul echipei Steaua. Gruia s-a măltat și se pregătește să arunce peste 
Speck și Roth (Universitatea Cluj) în timp ce Goran și Marinescu 

(Steaua) îl urmăresc cu... privirea
Foto : Th. Roibu

pasionante. Etapa de ieri a ofe
rit, din nou, dispute dinamice, 
dar care n-au influențat ordinea 
primelor locuri în clasamente.

MASCULIN. Steaua — Univer
sitatea Cluj 23—16 (9—7). în ciu
da terenului desfundat, ambele 
echipe ne-au oferit un joc de un 
bun nivel tehnic, cu faze și com
binații rapide. Meritul pentru a- 
cest frumos spectacol sportiv re
vine atît echipai noastre cam
pioane, cît și clujenilor, care au 
dat o replică neașteptat de bună. 
Autorii golurilor : Gruia (6), Oțe- 
lea (5). Popescu (4), Goran (4), 
lacob (3), Marinescu pentru 
Steaua și Speck (6), Oană (3). 
Reich (2), Schwartz (3), Panțîru, 
Roth pentru Universitatea Cluj. 
Textila Cisnădie — Dinamo Bucu
rești 11—24 (8—12). Peste 2 000 
de spectatori au asistat la un 
meci dinamic, în care oaspeții 
au obținut o binemeritată victorie. 
(Ilie Andrei — coresp.). Politeh
nica Timișoara — Universitatea 
București 11—11 (7—7). Bucureș- 
tenii au fost superiori și dacă 
nu au obținut victoria aceasta 
se datorește faptului că portarul 
timișorean Demian a apărat foar
te bine. S-au remarcat : Gațu și 
Tale (U), respectiv, Demian și 
Stenzel. (Șt. Iacob — coresp.). 
Dinamo Brașov — C.S.M. Reșița 
17—16 (8—8). Dinamoviș'ii au
cîștigat mai greu decît s-au aș-

PETROȘENII
reușit să-și facă 
jocul doar în pri
ma repriză, cînd 
au și fructificat de 
trei ori prin Co- 
ravu (încercare), 
Nica și Pilă (cîte 
o lovitură de picior 
de pedeapsă). La 
reluare, rugbiștii 
ieșeni au renunțat 
la jocul static de 
pînă atunci, s-au 
agitat mult și de 
cel puțin patru 
ori ( !) au pus în 
primejdie buturile 
echipei gazdă. (Fă
ră să mai ținem 
seama de loviturile 
de picior de pe
deapsă ratate de 
Rosenberg !). în a- 
ceastă parte a jo
cului Politehnica a 
fructificat și ea o 
dată, în ultimul 
minut al partidei, 
prin Iftimie, reali
zatorul unei fru
moase 
Este 
dacă 
celași 
zultatul ar fi fost altul, formația 
ieșeană plecînd din start ou un

încercări.
evident că
Politehnica

aplomb toată partida
juca cu a-

re-

FEMININ. Mureșul Tg. Mureș 
-- Universitatea Timișoara 6—10 
(4—5). După o partidă de nivel 
mediocru, oaspetele au cîștigat 
în special datorită experienței. 
Cele mai bune : Sekeli, Moșu, 
Nemetz (U), Sebeni, Baczo (Mu
reșul). Politehnica Galați — Rul
mentul Brașov 7—8 (3—5). Brașo-

UegîbM U recorduri ale țării 
realizate in campionatul juniorilor
întrecerile celor mai buni trăgă

tori juniori desfășurate pe poligonul 
Tunari s-au soldat cu rezultate fru
moase, realizîndu-se nu mai puțin 
de 11 recorduri republicane : Viorel 
Savin (Dinamo) 592 p. și Metalul 
1755 p, la armă standard 60 f. ă?u1- 
cat juniori. Dinamo 1635 p. la armă 
standard 3 x 20 f. junioare, Vero
nica Stroie (Dinamo) 586 p. și Di
namo 1756 p la armă standard 60 f. 
culcat junioare, Gheorghe Vlădan 
(Metalul) 556 p. și Metalul 1650 p. 
la armă standard 3 x 20 f. juniori. 
Ladislau Szatmari (C.S.O. Arad) și 
Magda Borcea (Arhitectura), ambii 
cu cîte 529 p. și Dinamo 1549 p. 
Ia armă sport 3x20 f. j(miori, Dinamo 
1574 p. la armă sport 3 x 20 f. ju
nioare, Steaua 1650 p. la pistol sport 
30+30 f. juniori. De asemenea, Ma
rina Vasiliu (Dinamo), 16 ani, ele- 

; vă în c]a<a a X-a a Liceului nr. 42, 
I a egalat recordul Sării Ia annă stan

dard 3x20 f. junioare cu 557 p.

Urui din^ numeroasele acfiuni — din repriza a doua
— a rugbiștilor ieșeni (fază din meciul Dinamo — 

Politehnica ).
Foto :

avantaj substanțial pe 
Dan Lucescu a condus 

V. Bageae 

înaintare, 
bine.

TIBERIU STAMA

vencele au practicat un joc In 
viteză, cîștigînd datorită jucătoa
rei Neghină, care a marcat 7 
goluri. (State Constantinescu — 
coresp.). Progresul București — 
Constructorul Timișoara 4—7 
(2—4). Victorie obținută prin fo
losirea contraatacurilor, lucru im
pus de terenul desfundat. Foarte 
slabă comportarea echipei bucu- 
reștene. Rapid București — Liceul 
nr. 4 Timișoara 7—2 (3—2). în 
prima repriză, rapidistele au pu
tut cu greu trece de apărarea 
adversă, care a funcționat bine, 
anihilînd-o, în special, pe Ana 
Stark. La reluare, bucureștencele 
și-au adus aminte că sînt cam
pioane și jocul practicat de ele 
a devenit mult mai eficace și 
spectaculos. în această partidă 
s-au ratat nu mai puțin de 6 
aruncări de la 7 m. Foarte 
corect arbitrajul lui A. Bre
ner (Sibiu). (Rodica Vișan). Uni
versitatea București — Confecția 
București 4—6 (1—3). Handbalis
tele de la Confecția au cîștigat 
și această partidă. Victoria ob
ținută în fața studentelor le men
ține în cursa pentru întîietate.
Irina Naghi a fost și de data 
aceasta factorul determinant al 
succesului, prin felul cum a apă
rat. Elocvent este faptul că a 
reținut 5 aruncări de la 7 m tra
se de Dobîrceanu 2, Furcoi, Ar- 
ghir și Șramko. A arbitrat foarte 
bine Vasile Sidea. (P. Iovan).

Iată pe noii campioni : Viorel Sa
vin 592 p.. Metalul 1755 p. — armă 
standard 60 f. culcat juniori; Marina 
Vasiliu 557 p. :— aripă standard 
3 x 20 f. junioare ; Fpți# Gabriel 
(Viitorul) 82 t. — talere (100 t.) ; 
Veronica Stroie 586 p. — armă stan
dard 60 f. culcat junioare ; Gheorghe 
Vlădan 556 p. și Metalul 1650 p. 
— armă standard 3x20 f. juniori,; 
Mariana Borcea (Dinamo) 531 p. și 
Dinamo 1574 p. — armă sport 3 x 20 
f. junioare ; Ladislau Szatmari 529 p. 
și Dinamo 1549 p. — armă sport 
3 x 20 f. juniori ; Dan Ciobanu 
(Steaua) 557 p. și Steaua 1650 p. — 
pistol sport ; Nicolae Vlădoiu 
(Steaua) 86 t. —skeet (100 t.). La 
probele de armă standard 3 x 20 f. 
junioare și armă standard 60 f. cul
cat junioare — din cauza numărului 
redus de echipe (sub prevederile re- 
gulament are) — r.u >-an decernat 
titlurile de campioni pe echipe.

Qucbi

Pe Giulești, Rapid a ficat 
un joc frumos fi a întrecut Pre
cizia Săcelc cu 11—0 (6—0). Rea
lizatori : Naca — lovitură de pi
cior de pedeapsă, Bruckner — in
cercare și Rujoiu — încercare 
transformată de Naca. V. Cișmaț 
a arbitraj foarte bine.

CORNEL VĂLEANU, comp.

GRIVIȚENII AU RĂSUFLAT 
UȘURAȚI; 3—0 

CU RULMENTUL

BÎRLAD, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Un joc mohorît, 
desfășurat sub semnul luptei pen
tru puncte și, inerent, cub acela 
al uzurii pe înaintare. Lidera a 
cîștigat cu 3—0 prin Invitară de 
picior de pedeapsă transfonaaiă, 
în min. 67, de Țîbuleac. Grrvita 
Roșie a demonstrat o superioritate 
tactică nu absolută, dar suficientă 
pentru realizarea scopului prapos
— câștigarea acestui joc cheie.

Dacă prin forța împrejurărilor 
partida a plăcut mai puțin apec- 
tatorilor, în schimb orice specia
list prezent ar fi foot de acord 
că ambele echipe au demonstrat 
o pregătire remarcabilă și pe plan 
tactic. Gazdele s-au dovedit la 
înălțimea rezultatelor din ultima 
vrane, dar și grivițenii la aceea 
a poziției în clasament și ta 
rugbiul nostru. Voi mai menționa 
sportivitatea jucătorilor angrenați 
în această luptă de uzură care
— iată că se poate și așa I — 
nu s-a soldat cu incidente. Cw 
alte cuvinte, duritatea în contact 
nu este și nu trebuie să fie pre
zentă, nici chiair in sensul nai 
larg al cuvântului—

GR RUSSU-ȘIRIANU

• Surpriză la Petroșeni : Știința
a terminat victorioasă la Steaua, 
cu 11—6 (8—3) I Jocul a fost
început de gazde care au și des
chis scorul (Șabăm — lor. de pe
deapsă). Apoi, Steaua a egalat, 
prin Durbac (Iov. de pedeapsă). 
In finalul reprizei I gazdele an 
preluat inițiativa și Rowașa a ba
ser» o încercare pe care
a transformat-o. După pauză 
Știința și-a mărit avantajul (Sabia
— Iov. dc pedeapsă). Rezultatei 
final l-a stabilit Durbac (Iov da 
pedeapsă). Corect, arbrtrajta tai 
Șt Constantinescu,

TT1US CORNEA, coraș

• La Constanța, Farul—Gttafa 
14—6 (9—3).

ennsBi
STEAUA - CAMPI0A1I

LA URMAUlRf P3 ECHIPI
(Uman di* paț. 1)

nu s-a putut califica te laaa ur
mătoare a întrecerilor.

Disputele în semifinale au fost 
pasionante. Pentru ca Dina®» I 
să-și poată asigura calificare» te 
finală a trebuit să lupte din greu 
cu a doua garnitură a clubului 
Steaua. Numai efortul deosebit 
pe care l-a făcut Emil Ruse. dw- 
cînd trenă continuă în ultimcia 
trei ture, le-a asigurat dinamoviș- 
tilor posibilitatea de a rămîne ta 
lupta pentru tricouri și medalii. 
Dinamo I 4 :54,2 — Steaua TI 
4 :57,0. în cealaltă semifinală, 
Steaua I (4 :55,8) și-a asigurat 
calificarea în dauna formației se
cunde a clubului Dinamo (4 : 59,6). 
Finala întrecerii ne-a arătat o 
echipă omogenă, în care toți aler
gătorii și-au adus din plin co»- 
tribuția (Steaua) și o echipă ta 
care disproporția valorică la acest 
gen de întrecere dintre Emil Rum 
și coechipieri s-a făcut din pita 
simțită (Dinamo). Victoria a reve
nit, în mod firesc, primei repre
zentative a clubului STEAUA 
(V. BURLACU, P. SOARE, GH. 
JURAVLE, ION ARDELEAN!! 
— antrenor IULIAN GOCIMAN) 
care a marcat în finală timpul de 
4 :48,4 — cea mai bună perfor
manță a zilei. Dinamo I — cla
sată pe local II — 4 :53,3 (echi
pa formată din Emil Rusa, N. 
Ciumeti, W. Ziegleț, G. Grigore). 
în finala pentru locurile III—IV, 
Dinamo II (4 :59,?) a întrecut 
Steaua II (5 : 01,0).

Din cauza ploii, duminică di
mineață reuniunea în care trebuia 
să se desfășoare proba as adi- 
țiune de puncte n-a mai avut loc. 
Ea se va desfășura marți după- 
amiază, cu începere de la ora 16, 
pe velodromul Dinamo.



Campionat J republican pe echipe

București!a cîștigat derbiul etapei
Echipa Dobrogei învinsă la Cluj!

Iulian Lungu (stingă) recepționează un croșeu de 
dreapta expediat de craioveanul I, Fîciu

Calculul hîr- 
tiei indica me
ciuri foarte sirîn- 
se în întîlnirea 
derbi, dintre for
mațiile București I 
și Oltenia. Cele 
două echipe se 
•aflaii la egalitate 
de ptfncte în cla
samentul catego
riei A. în... careul 
magit, bucureștenii 
au dtfttonstrat că 
benefiefâză de o 
garnitură mai ro
bustă; mai omo
genă, cu toate că 
în componența e- 
chipei adverse fi
gurau un Pătraș- 
cu, un Buzuliuc, 
Constantinescu sau 
Sănătescu. In fi
nal, gazdele au 
cîștigat, fără drept 
de apel, cu sco
rul de 16—6.

0 singură de- 
cijj.e poate fi pusă 
în discuție. în dis
puta dintre ,,muș
tele” Șt. Constan
tin (B) și D. Belu 
(O) judecătorii au 
recurs la „nul”, 
deși craioveainul 
cîștigase două re-
prize. în rest, brigada de arbitri, 
formată din Dulău, Dobrotă, Sava 
și Gimpoca, a fost... pe fază.

In ansamblu, reuniunea a plă
cut Am asistat la cîteva momente 
de mare luptă, în care loviturile 
eficace au fost mult „gustate* de 
spectatori. Partida dintre C. Bu- 
Miliuc și C. Stan, cîștigată de 
craiovean s.a impus de la dis
tanță. Fostul campion a făcut o 
excelentă propagandă boxului. Lo
viturile extrem de variate și ra
pide, eschivele derutante, urmate 

*— totdeauna — de contraatacuri 
fulgerătoare, au dovedit că Bu
zuliuc rămîne un pugilist de va
loare. Meritul său este cu atît 
mai mare, cu cit C. Stan a luptat 
din răsputeri pentru un rezultat 
favorabil.

După o absență înr>lungată, 
craioveanul FI. Pătrașcu a revenit 
între corzi unde — sîmbătă 
seara — l-a întîlnit pe N. Deicu. 
Ambii au executat cu măiestrie 
croșee scurte, rapide, dovedindu-ne 
cunoștințe temeinice. Justă, deci
zia de egalitate. Nu înțelegem de 
ce antrenorii craioveni îl maâ fo
losesc pe Panduru, care și de data 
aceasta a recepționat lovituri dure, 
fiind abandonat în prima re
priză.

Iată celelalte rezultate tehnice : 
M. Lumezeanu (B) b.p. C. Troică ; 
I. Lungu (B) b.p. I. Fîciu ; C. Ne- 
goescu (B) b.p. M. Moșescu ; E. 
Constantinescu (O) egal cu N. En- 

ciu ; H. Stumpf (B) b. dese. 2 
V. Barbu ; I. Sănătescu (O) egal 
cu B. Schnapp.

». a
CLUJ (prin telefon). Venită de

cisă să cîștige, selecționata Do
brogei a cedat, totuși, reprezen
tativei regiunii Cluj, cu scorul de 
12—10. Meciurile au fost de slab 
nivel tehnic. O surpriză : deși por
nea ca mare favorit, constănțea- 
nul Ion Dinu nu a reușit decît 
un meci egal rn compania lui Pe
tre Primea (C). Iată celelalte re
zultate : G. Hoca (C) b. ab. 3 I. 
Bănică ; I. Otvoș (C) b. ab. 3 D. 
Răgălie ; A. Iliescu (D) b.p. P. 
Puiu ; A. Murg (C) b. ab. 3 Gh. 
Anton ; A. Majai (C) b. ab. 2 O. 
Baciu ; I. Pitu (D) b. ab. 2 V. 
Mîrza ; A. Tarpai (C) b. ab. 2 
C. Vlad ; Gh. Preda (D) b.k.o. 1 
T. Burada ; St. Szentanai (C) egal 
cu N. Motoc.

N. TODOBAN — coresp.
GALAȚI (prin telefon). Selec

ționata Galați I a depășit net 
echipa regiunii Argeș, cu scorul 
de 15—5. REZULTATE TEHNI
CE : P. Gainea (G) cîștigă prin 
neprezentare ; Al. Dumbravă (G) 
b. ab, 1 N. Manea ; I. Jipa (G) 
b.p. C. Badiu ; V. Potolea (G) 
b.p. A. Simina ; A. Păcuraru (G) 
cîștigă prin neprezentare ; N. Să- 
veanu (G) b.p. G. Dumitrescu ; 
C. Vasiliu (G) egal cu I. Vișines- 
cu ; V. Budi (G) egal cu G. Ma
nea ; G. Ionel (G) egal cu G. 
Maidan ; I. Manole (A) b.p. N. 
Stoica.

S. CONSTANTINESCU — coresp.

U.R.S.S., DIN NOU CAMPIOANĂ 
A EUROPEI LA BASCHET

ROMANIA A REEDI1AT CEA MAI BUNĂ PERFORMANTA 
DE PINA ACUL: LOCUL V

HELSINKI, 8 (Agerpres). — A 
XV-a ediție a campionatului euro
pean de baschet masculin s-a în
cheiat aseară cu victoria reprezen
tativei U.R.S.S., care a învins e- 
chipa Cehoslovaciei, în meciul de
cisiv, cu scorul de 89—77 (40—30). 
Echipa României a realizat în ulti
mele două zile tot atîtea victorii, 
în fața Italiei și Finlandei, ocupînd 
în clasamentul final locul V. în 
felul acesta, selecționata română 
reeditează performanța din 1957 
cînd, la campionatul european de 
la Sofia, a ocupat locul V.

Rezultate tehnice : sîmbătă (me
ciurile semifinale) : Cehoslovacia — 
Bulgaria 82—78 (42—10), U.R.S.S.— 
Polonia 108—68 (57—30), Finlanda—

I SUCCESE ALE CĂLĂREȚILOR 
ROMÂNI LA ANKARA

ANKARA, 8 (Agerpres). — în pen
ultima zi a concursului internațional 
de călărie de la Ankara, sportivul 
român Vaslle Pinciu a dominat cu 
autoritate proba de obstacole (1,30 m 
— 11 obstacole). Ei a realizat pe 
calul Gratis timpul de 64.8. De re
marcat teă Pinciu, pe calul Grațlela, 
a ocupat și locul secund cu rezul
tatul de 65,8, cucerind astfel premiile 
acordate pentru primele două locuri 
In clasament. Premiul „Mlthat Pașa“ 
a revenit călărețului turc Engln Mi- 
rel pe Derviș. Gh. Langa (România), 
cu Simplon, Guenov (Bulgaria) și 
Oncu (Turcia) s-au clasat pe locul 
doi la egalitate.

De reținut că în prima zi a con
cursului, cele două probe din pro
gram au fost câștigate de V. Pinciu 
(cu Grațiela) șl Gh. Langa (cu Gînd).

UN DUBLU SUCCES
AL FORMAȚIILOR ROMÂNEȘTI

(Urmare din pag. 1)

R.F.G.; Hoffmeister — Noack, 
Nossek, Vossen, Schulz, Schu
mann, Seitz, Kraus, Weeke, Ott.

.7“-le reprezentativ al României 
a obținut o victorie categorică în 
fața echipei R.S.S. Azerbaidjene 
(10—2)- clasată pe locul doi la 
Spartachiada Popoarelor i din 

U.R.S.S. Pe tabela de marcaj sco- 
rul nu a evoluat decît într-un J 
singur sens : 3—0 după 8 minute, 
3—2 (un simplu foc de paie al | 
adversarilor) în min. 12,33 și a- 1 
poi... 10—2. Atacurile prin sur- _ 
prindere au alternat cu combina- | 
iiile subtile din fața porții, și ro
mânii — spre satisfacția celor ■ 
prezenți în tribune — au concre- I 
tizat de cele mai multe ori cu si
guranță ocaziile ivite.

Rezultatul de 10—2 (1—0, 2—0, 
3—2, 4—0) a fost realizat de : ■ 
Kroner 3, Zahan 2, Szabo, Măr- I 
culescu, Grințescu, Culineac și 
Blajec de la învingători, respec- I 
tiv Bortkievici și Biriuzov de la • 

Izrael 73—60 (35—30), ROMANIA— 
Italia 63—57 (30—28), Iugoslavia — 
Franța 75—69 (37—36), Spania—Gre
cia 99—95 (41—45), Belgia — R.D. 
Germană 63—78 (36—38), Olanda — 
Ungaria 71—76 (32—40) ; duminică 
(meciurile finale) : U.R.S.S. — Ce
hoslovacia 89—77 (40—30), Polonia— 
Bulgaria 80—76 (40—42), ROMÂNIA 
— Finlanda 71—64 (41—33), Italia— 
Izrael 74—72 (41—40), Iugoslavia— 
Spania 101—73 (46—24), Franța — 
Grecia 74—69 (31—31), Ungaria — 
R.D. Germană 78—62 (38—35), Bel
gia — Olanda 92—77 (46—37).

Clasament final : 1. U.R.S.S. — 
campioană a Europei, 2. Cehoslova
cia, 3. Polonia, 4. Bulgaria, 5. RO
MANIA, 6. Finlanda, 7. Italia, 8. 
Izrael, 9. Iugoslavia, 10. Spania, 11. 
Franța, 12. Grecia, 13. Ungaria, 14. 
R.D. Germană, 15. Belgia, 16. Olan
da.

Voința a cîștigat turneul 
de baschet de la Brasov J

BRAȘOV, 8 (prin telefon). — 
în ultima zi a turneului interna
tional feminin de baschet au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
Voința-tineret (România) — Start 
(Polonia) 53—46 (30—27), Voința 
(România) — Septemvri (Bulga
ria) 48—41 (23—14).

Clasament final: 1. Voința (Ro
mânia) 6 p, 2. Septemvri (Bulga
ria) 5 p, 3. Voința-tineret (Româ
nia) 4 p, 4. Start (Polonia) 3 p.

învinși. Excelent arbitrajul Iul 
M. Manguillot (Spania).

Clasament final: 1. ROMÂNIA 
8 p (31—12)> 2. București 6 p
(19—17), 3. R.S.S. Azerbaidjană 
4 p (14—19), 4. R.F.G. 2 p (12— 
20), 5. Ungaria (B) 0 p (6—14).

— a. v. —

Echipa de atletism 
(tineret) a României - 
învingătoare asupra celei 

a R.S.S. Ucrainene
ODESA, 8 (prin telefon). — Sîm

bătă și duminică a avut loc întîl
nirea de atletism dintre echipele de 
tineret ale României și R.S.S. Ucrai
nene. In ciuda condițiilor total im
proprii de concurs — ploaie toren
țială în prima zi, temperatura foarte 
scăzută (11—12 grade) și pista des
fundată în ambele zile — atlețiî 
noștri au înregistrat cîteva rezultate 
remarcabile. în fruntea acestora se 
situează noul record republican de 
senioare, obtinut de Valeria Bufann 
la 80 mg : 10.8 (v. r. 11,1 Ana 
Șerban 1957). La triplusalt Petre Ciu
percă a sărit 15,27 m, întrecînd cel 
mai vechi record national de juniori 
(15,24 m Mircea Stein 1958). Scor 
general al întîlniru : România-Ucrai- 
na 169-140 (98—93 la băieți si 
71—47 la fete).

Iată cîteva rezultate individuale 
obținute de atleții noștri : BĂIEȚI : 
700 m: 1. P. Ciobanii 10,7, ...3. 
B. Ilieseu 10,9; 200 m: 1. B. Ilies
cu 21,7: 400 m: 1. A. Deac 49,9, 
...3. E. Tobias 50,3; 800 m: ...3.
I. Damaschin: 1:58,6; 7 500 m: 1. 
I. Damaschin 3:56,0, 2. I. Nicola® 
3:57.0; 3 000 m: ...2. I. Nicolae 
8:44,8, 3. I. Dima 8:47,5; 770 mg : 
I. D. Hidioșanu 1'4,8 ; 1 500 m ob
stacole : 1. Gh. Cefan 4.08,2, 2. R. 
Rusu 4:10,3; înălțime : 1. A. Șepci 
1,95, ... 3. A. Berbece 1,90; prăjină: 
1. D. Piștalu 4,62, 2. Cr. Ivan 4,50; 
lungime : ... 3. H. Gogoașe 6,86, 4. 
Șt. Lăzărescu 6,70; triplu: ... 3. G. 
Corbu 15,53, 4. P. Ciupercă 15,27 — 
rec. juniori: greutate: ... 3. Z. He- 
gheduș 13,78, 4. S. Hodoș 13,28 ; 
disc: 1. Z. Hegheduș 46,14, 2. S. 
Hodoș 45.88; suliță : 1. D. Silaghi 
71,57, ... 3. S. Hodoș 58,78 ; ciocan : 
... 3. Șt. Șișcovici 57,84, 4. S. Ho
doș 40,54 ; 4 x 100 m : ... 2. Ro
mânia 42,1 ; FETE: 700 m: 1. S. 
Anghelescu 12,1, 2. M. Goth 12,2; 
200 m: 1. M. Goth 25,1; 400 m: 
1. D. Bădescu 56.8, 2. Ec. Vi tal io, 
58,0; 800 m: 1. E. Baciu 2:19,3. 2. 
I. Sacaci 2:21,8 ; 80 mg: 1. V. Bu- 
fanu 10,8 — rec. senioare, 2. E. 
Vintilă 11,1 ; înălțime: 1. V. Bonei 
1,71, ... 4. C. Popescu 1,60; lun
gime: 1. E. Vintilă 6.02, ... 4. M. Sa
lomon 5,63 ; greutate: I. E. Elic 
14.96, ... 4. L. Oros 13,63 ; disc: 
1. A. Menis 47,78, ... 3. II. Oros 
44,08; suliță: 3. M. Ciurea
49,02 ; 4x100 m: 1. România 48,1.

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE
FLORIN GHEORGHIU — ÎN 

PLUTONUL FRUNTAȘ, 
LA WINNIPEG

Turneul Internațional de șah de 
la Winnipeg (Canada) a continuat 
cu desfășurarea partidelor cuprin
se în rundele 3 și 4. Florin Gheor
ghiu a făcut remiză cu L. Szabo 
și a obținut victoria în fața lui 
Kagan. în clasament conduce Lar
sen cu 2% puncte și o partidă în
treruptă. Keres, Spasski, Matanovici 
și Gheorghiu totalizează, de ase
menea, cîte 2,5 puncte.

• La Riga, în întîlnirea interna
țională de șah R.S.S. Letonă — Ro
mânia. scorul după primul tur .este 
5*/2—4*/2 în ’favoarea reprezentativei 
letone. jj);,,

Î.CUPA AIPS“ REVINE FEDERA
ȚIEI UNGARE DE ATLETISM

BUDAPESTA, 8 (Agerpres). — 
;,Cupa de argint" inițiată de Aso
ciația presei sportive internaționale 
(AIPS) pentru cea mai bună orga
nizare pe anul 1S66 va fi atribuită 
federației de atletism a Ungariei. 
După cum se știe, forul maghiar 

a organizat în mod excepțional 
campionatele europene desfășurate 
anul trecut la Budapesta, aducînd 
prețioase servicii, în transmiterea 
operativă a rezultatelor, reprezen
tanților presei sportive internațio
nale.

ADVERSARII BASCHETBALIȘTI- 
LOR ROMÂNI ÎN „CUPA 

CUPELOR"

La Helsinki a avut loc tragerea 
la sorți a jocurilor din cadrul „Cu
pei cupelor" la baschet masculin, 
în primul tur, câștigătoarea „CuDei 
României" urmează să întîlnească 
formația italiană AU Onesta Mila
no. învingătoarea din această par
tidă va juca în turui II cu câștigă
toarea „Cupei Iugoslaviei".

★

PE VELODROMUL DIN ERE
VAN, ciclista sovietică Raisa Obo- 
dovskșia a stabilit cin nou record 
mondial în proba de 5 000 m cu 
timpul de 6:55,7 (v.r. — Nina Sa
dova 7:03,1).

REPREZENTATIVA DE VOLEI 
A JAPONIEI a susținut la Hradec 
Kralove un al doilea joc cu selec
ționata Cehoslovaciei. Și de data 
aceasta, victoria a revenit voleiba
liștilor cehi cu scorul de 3—1 (15— 
10, 14—16, 15—9, 15—11).

FOTBAL PE GLOB
R. F. a GERMANIEI — IUGO

SLAVIA 3-1 (1-0)
HAMBURG (serviciul nostru de ra

dio). — Pe /Volksparkstadion" din 
localitate, în fața a 75 000 de spec
tatori, echipa R. F. a Germaniei, a 
dispus cu 3—1 (1—0) de selecționata 
Iugoslaviei, mărindu-și șansele de a 
cuceri primul loc în grupa a IV-a 
a campionatului european. Gazdele 
au deschis scorul în min. 11 prin 
L6hr. Jn min. 46 Zambata a egalat, 
iar spre sfîrșitul partidei gazdele 
și-au concretizat superioritatea prin 
golurile înscrise de Miiller (min. 72) 
și Uwe Seeler (min. 87).

Clasamentul grupei ;
1. R. F. a Germaniei 3 2 0 1 9—2 4
2. Iugoslavia 3 2 0 1 4—3 4
3. Albania 2 0 0 2 0—8 0

Mark Spatz - două noi recorduri mondiale
Cu prilejul unui concurs de nata- 

tie desfășurat în Berlinul accidental, 
cunoscutul înotător american Mark 
Spitz a realizat două noi recorduri 
mondiale: 100 m fluture în 55,7 și

Ultimele meciuri : Iugoslavia—Al
bania (12.XI), Albamia—R. F. a Ger
maniei (17.XII).

SURPRIZA la BRUXELLES : 
POLONIA — BELGIA 4—2 !

Șl campionatul european, ieri, pe 
stadionul „Heysel" din Bruxelles, Po
lonia {învinsă recent pe teren pro
priu de echipa Franței cu 4—1) a 
dispus ou 4—2 (2—2) de reprezenta
tiva Belgiei.

Clasamentul grupei a Vil-a :
1. Polonia 6 3 12 13— 9 7
2. Franța 4 3 0 1 10— 4 6
3. Belgia 4 2 0 2 10— 8 4
4. Luxemburg 4 0 13 0—12 1
Echipa Poloniei a susținut toate 

partidele. Meciurile următoare : Fran
ța—Belgia (28.X), Belgia—Luxemburg 
(22.XI), Franța-^Luxemburg (3.XII).

200 m fluture în 2:05,7. In fotogra
fic, Mark Spitz (stingă) pozează ală
turi de înotătoarea canadiană Elaine 
Tanner.

Prin urmare, Franța are cele mal 
mari șanse ia primul loc.

ÎN MECI AMICAL: BULGARIA —
U.R.S.S. 1—2 (0—1)

Echipele Bulgariei și U.R.S.S. au 
susținut ieri, la Sofia un meci ami
cal, încheiat cu rezultatul de 2—1 în 
favoarea fotbaliștilor sovietici. Au 
marcat : Dermendjiev (min. 10), Strel- 
țov (min. 70) și Banișevski (min. 87). 

în etapa de ieri a campionatului 
Italian : Internazionale — Lanerossi 
1—0, Juventus—Varese 3—0, Napoli— 
Milan 1—1, Brescia—Bologna 0—0,
Fiorentina—Torino 1—1, Sampdoria— 
Mantova 3—0, Spal—Roma 0—1, Ca
gliari— Atalanta 2—1. în clasament 
conduc Bologna, Roma, Juventus cu 
cîte 5 p.

O Meciuri amicale : Rio de Janeiro 
—Sao Paulo 1—1. Au marcat Edu, 
respectiv Bprges ; Pele nu a jucat. 
Varșovia—Berlin 1—0.
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