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In prima gală a turneului internaționaE

Șase boxeri români au terminat invingători 
dar evoluția lor nu ne satisface

ÎNVINGÎND PE STEAUA CU 79-69

Dinamo București a cucerit 
Cupa României" la baschetw

Tradiția întîlnirilor Di
namo — Steaua nu s-a 
dezmințit nici ieri dimi
neață ctnd. în sala Flo- 
reasca, aceste două frun
tașe ale baschetului ro
mânesc au oferit, în fi
nala „Cupei României", 
un meci de o rară spec
taculozitate. Ambele for
mații au luptat cu deo
sebită energie pentrv. 
victorie, și-au valorificat 
din plin calitățile tehni
ce și tactice și au creat 
un spectacol splendid, a 
plaudat deseori 
nă deschisă".

Victoria a 
destul de clar, 
viștilor, datorită 
cipal „armei” 

la „sce-

revenit 
dinamo- 
în prin- 

cu care a-
eeștia au fost învinși, d 
regulă, de campionii ță
rii: aruncările de la se- 
midistanță și distanță. In 
special în prima repriză. 
Albu și Viciu au „punc
tat” excelent și au con
tribuit în mod decisiv 
la detașarea formației 
lor, care la un moment 
dat luase un avantaj de 
9 coșuri (min. 18: 46-28). 
De altfel, însuși procen
tajul aruncărilor din ac
țiune (din 
vent: 65,60 
la sută al 
au început 
ranță și nu au dat, pină în min.

repriza I) este eloc- 
la sută, față de 45,10 

steliștilor. Campionii 
partida cu multă sigu-

Noul lider al diviziei naționale A de fotbal este F. C. Argeș
Steagul roșu — Progresul 1—1 

(0—1)
Farul — Universitatea Craiova 

1—0 (1—0)
Universitatea Cluj — U.T.A. 1—0 

(0-0)

Superlative și cifre, fără telefoane...
— O singură victorie în 

sare : cea a echipei F. C.
— Cea mai importantă

depla- 
Argeș; 
schim

bare în clasament : a liderului în
vins pe teren propriu ;

— Cele mai puține goluri în
scrise (13 — dintre care două lo
vituri de la 11 m) din ultimele 
patru etape ;

— Scăderea eficacității liniilor 
de atac este (vai I) constantă : 19 
goluri în eiapa a 7-a ; 17 puncte 
în a 8-a; 16 numai, în a 9-a ;

— Doar patru echipe și-au men
ținut locurile în clasament : Di
namo (10), Progresul (12), Jiul 
(13) și Steagul roșu (14) — tocmai 
acele formații care s-au întîlnit 
ieri între ele și singurele care au 
terminat la egalitate I

— Au avansat în clasament : 
F. C. Argeș (de la locul 2 pe pri
mul); Universitatea Cluj (de la 3 
la 2); Farul (de pe poziția a 6-a 
la 'a 4-a); A.S.A. Tg. Mureș (de 
ia locul 8 la 6); Petrolul (cel mai 
serios salt: de la 11 la 8);

— Au coborît : Steaua (1 la 3); 
„U” Craiova (4 la 5); 
Bacău (5-7); U.T.A. (7-9); 
(9-H);

— Steaua a decăzut din po-

Dinamo
Rapid

ETAPA VIITOARE
(5 noiembrie)

F.C. Argeș — Universitatea Cluj 
Dinamo București — Rapid 
Steaua — Progresul 
Universitatea Craiova — A. S.

Tg. Mureș
Jiul — Steagul roșu 
U. T. A. — Farul
Dinamo Bacău — Petrolul

A_

Urmărit de Tiidossi, Albu. cel mai bun jucă
tor dinamovist in meciul de ieri, se îndreap
tă spre coșul advers.

Foto : T. Roibu

că vor permite ad- 
se detașeze. O că-

10, impresia 
versarilor să 
dere surprinzătoare (o cauză poa-

D. STANCULESCU
(Continuare în pag. a 4-a)

ziția de lider, dar Soo a urcat pe 
locul fruntaș al golgeterilor cu 6 
puncte înscrise ;

— Dinamo Bacău a marcat pri
mul său gol în deplasare. Auto
rul ? Un debutant : Cernat, care 
nu s-a supus tradiției ;

— Toate cele trei penaltiuri 
n-au iscat discuții în teren, fiind 
acceptate ca juste și de public și 
de jucători ; bravo arbitrilor 1

— Singurul penalti apărat (sau 
ratat — cum vreți să... citiți), la 
Brașov. Autori : portarul Mîndru 
(Progresul) și Ivăncescu (Steagul 
roșu).

X-e
Rep.

Foto: A, NeagaVictorie! 3—2 pentru F. C, Argeș de la 0—2..,

★

Reprezentativelor noastre
de volei, drum bun

și succes ia „europene"!

unul
Elisa- 

depla-

Dră-

Ieri, după ultimul antrenament 
desfășurat în Capitală de către 
loturile republicane de volei înain
tea plecării în Turcia, reprezenta
tivele țării noastre la cea de-a 
VII-a ediție a campionatelor eu
ropene au fost definitivate.

Echipa feminină : Doina Ivănes- 
cu, Alexandrina Chezan, Alexan
drina Constantinescu, Eugenia Re- 
bac (ridicătoare — coordonatoare 
de joc), Helga Bogdan, Aurelia 
Căunei, Mariana Popescu (trăgă
toare principale), Elena Florescu, 
Martha Szekely, Marilena Șteîă- 
nescu, Mariana Baga (trăgătoare 
secunde); — accidentată la 
din ultimele antrenamente, 
beta Goloșie nu poate face 
sarea.

Echipa masculină : Aurel 
gan> Zoltan Cozonici, Radu-Con- 
siantin Ganciu, Giinther Chris- 
tiani (ridicători-coordonatori de 
joc), Eduard Derzei, Gabriel Udiș- 
teanu, Iuliu Szocs, Iuliu Bartha 
(trăgători principali), Mihai Tîr- 
lici, William Schreiber, Octavian 
Crețu, Gelu Smerecinschi (trăgă
tori secunzi).

Cele două reprezentative pără
sesc Bucureștiul, pe calea aerului, 
în dimineața acestei zile, voleiba
listele avînd punct-terminus al 
călătoriei capitala Turciei, An
kara, iar voleibaliștii orașul Istan
bul, unde încep joi lupta din ca
drul seriilor C.E.

DRUM BUN ȘI SUCCES !

REZULTATE TEHNICE

JDinamo București — Jiul 0—0 
Steaua — F. C. Argeș 2—3 (2—0) 
A S.A. Tg Mureș

I
Dinamo

Bacău 2—1 (1—1) Petrolul — Rapid 1—0 (

1. F. C. ARGEȘ

CLASAMENT

10 5 3 2 14— 8 13
2. UNIVERSITATEA CLUJ 10 5 3 2 13—10 13
3. STEAUA 10 5 2 3 19—12 12
4. FARUL 10 4 3 3 14—11 11
5. UNIVERSITATEA CRAIOVA 10 5 1 4 11—11 11
6. A.S.A. TG. MURES 10 4 3 3 14—14 11
7. DINAMO BACĂU 10 5 0 5 14—19 10
8. PETROLUL 10 4 1 5 11—11 9
9. U. T. A. 10 4 1 5 8— 9 9

10. DINAMO BUCUREȘTI 10 2 5 3 8—10 9
11. RAPID 9 3 2 4 8— 9 8
12. PROGRESUL 10 2 4 4 10—14 8
13. JIUL 9 2 3 4 8— 9 7
14. STEAGUL ROȘU 10 2 3 5 7—12 7

(Citiți in pag. 2—3 cronicile meciurilor din etapa a
r.vWAV.-W \ ■■■!

(0—0)

Bigot a alunecat, dar va relua imediat lupta. In fața sa boxerul nostru 
Mihai Dumitrescu Foto : R. Teodor

în care renrezentanții 
croit drum spre victo- 
satisface întrutotul. 

să fini martorii unor

Revederea cu boxerii noștri 
fruntași a fost așteptată cu fi
rească nerăbdare, mai ales că ea 
avea loc. cu prilejul unui turneu 
la care au fost invitați numeroși 
pugiliști de peste hotare. Dacă 
ar fi să luăm în considerație nu
mai rezultatele tehnice . (șase din 
cei opt pugiliști români au coborît 
învingători din ring), atunci desi
gur că ar trebui să fim mulțumiți 
Dar felul 
noștri și-au 
rie nu ne 
Continuăm 
evoluții slabe, boxerii bazindu-și 
acțiunile exclusiv pe forță.

în prima partidă, arbitrul sco
țian Croizer a chemat în ring pe 
Gruiescu și pe Șterev (Bulgaria), 
în general, meciul a fost confuz, 
acțiunile clare fiind rarisime. 
Gruiescu -— care a învins la punc
te — a deținut mai mult timp ini
țiativa, dar în repriza a 
a continuat să domine, 
rar și imprecis. Foarte 
a fost întîlnirea dintre 

treia, deși 
a punctat 

echilibrată 
Otvoș și

francezul Caudron. După o repri
ză de tatonare, Otvoș a recepțio
nat cîteva directe scurte la plex, 
fiind la un moment dat zdrunci
nat. în minutul șase însă, el trece 
de „punctul mort", preia inițiativa 
și plasează cîteva serii eficace la 
față, restabilind echilibrul. Repri
za decisivă i-a dat mult de furcă 
arbitrului turc Șefik, care a fost 
nevoit să tempereze zelul boxeri-

R. CĂLARAȘANU
(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatul
de atletism pe echipe

Sîmbătă și duminică au avut loc 
intilnirile din cadrul etapei a IlI-a 
a campionatului republican pe echi
pe. In categoria A s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

STEAUA — I.C.F. 166—139 
(120—77 la bărbați; 46—62 la fe
mei).

STEAUA — BRAȘOV 190—115 
(133-62; 57—53).

I.C.F. — BRAȘOV 202—121 
(125—80; 77—41).

RAPID — CLUJ 150—139 (101— 
79; 49—60).

RAPID — BACĂU 153—141 
(100—83 • 53—58).

CLUJ — BACĂU 154—146 (98— 
38; 56—58).

DINAMO — ARGEȘ 185—126 
(136—63 . 49—63).

DINAMO — BANAT 190,5—121,5 
(132—68 ; 58,5—53,5).

BANAT — ARGEȘ 168—144; 
(114—83; 54—61).

Dintre rezultatele individuale în
scrise în foile dc arbitraj consem
năm :

BUCUREȘTI (I.C.F. — Steaua — 
Brașov). BĂRBAȚI: 100 m: Gh. 
Zamfirescu (S) 10,5, N. Perța (S) 
10,6, C. Rizon (I.C.F.) 10,8, N. Pita 
(B) 10,9; 200-m: Gh. Zamfirescu 
21,4 ; 400 m: A. Deac (S) 49,4;

(Continuare în pag. a 4-a) '



Noul lider al diviziei naționale A <d<
Multe „bare“, un singur gol SĂ NU ZICI HOP,

Univ. Cluj 1
U. 7. A. 0

CLUJ, 22 (prin telefon). — 
...Min. 60. Sabo, care de cîteva 
etape face simplă figurație pe ex
tremă, este înlocuit cu Oprea. Nu 
trece un minut și proaspătul in
trat trimite o minge în diagonală 
și în adîncime, Coman intercep
tează. pătrunde în careu și cu un 
șut sec expediază balonul în pla
să, pe lîngă Gornea care-i plon
jase la picioare.

Am început cu această fază, 
deoarece a fost singura care s-a 
soldat cu gol. In rest. Un joc 
desfășurat la voia întîmplării și- 
fi ,,bare“. Reproducem sec
vențele, deoarece au fost 
singurele, și bineînțeles golul, 
care au încălzit tribunele : 
Mustețea țmin. 3) zguduie bara 
transversală cu un șut de la 25 m 
și mingea, care ricoșează în te
ren, în picioarele lui Coman, este 
degajată in extremis de Bacoș ; 
Anghelescu (min. 48) șutează nă- 
praznic, din nou mingea întîlnește

salvator bara transversală, revine 
în teren și Mustețea reia cu ca
pul, dar reflexul senzațional al 
lui. Gornea anulează un gol si
gur ,■ Anghelescu (min. 85) repetă 
șutul și din nou... bara transversală 
respinge. A urmat apoi faza din 
min. 88 care ne-a amintit de fi
nalul dintre „U* și U.T.A. din 
campionatul trecut, cînd arădanii 
au egalat: o lovitură de la 40 m 
este dirijată de Birău spre careul 
clujenilor, învălmășeală cum
plită, Petescu reia cu capul spre 
gol, mingea se lovește de mu
chia barei transversale, care re- 
linia de 6 m și Dumitrescu re
trimite balonul cu capul exact în 
aceeași bară transversală care 
respinge (Ringheanu căzuse).

Cam atît despre secvențele de 
poartă, fiindcă în rest am asistat 
la un joc mediocru, anost și plic
tisitor. Au abundat pasele la ad
versar, degajările disperate și la 
voia întîmplării, din 16 in 16 m, 
încît jucătorii dintre cele două 
linii de fund se uitau la seninul 
cerului, urmărind trecerea min
gilor. Nici una dintre liniile de 
atac nu a reușit să lege jocul. 
Clujenii au încercat să ghicească 
eventualele fisuri din zidul apă
rării arădane ; nereușind au șutat 
de la distanță. La rîndul lor, îna

intașii echipei oaspe au zburdat 
frumos la centrul terenului, dar 
cînd să ajungă în fazele de fina
lizare se pierdeau în mod la
mentabil, anulînd tot ce construi
seră cu migală pînă atunci.

în altă ordine de idei, un ac
cident stupid (o ciocnire invo
luntară cu Cretu) a văduvit linia 
de fund a clujenilor de prezenta 
lui Anca, (min. 64), care a pără
sit terenul definitiv. Deci, pro
bleme grele pentru Săbăslău care 
nu-i are nici pe Solomon 
(gravă abatere disciplinară) și 
Pexa — operat de apendicită. 
Așadar, semn de întrebare pentru 
etapa viitoare, în derbiul Univer
sitatea Cluj — F. C. Argeș.

A arbitrat C. Petrea — Bucu
rești

UNIVERSITATEA : Ringheanu 7 
— Codrea 6, Cretu 7, Anca 7, 
Cîmpeanu 7 — Anghelescu 6,
Neșu 7 — Sabo 4 (Oprea — min. 
60), Mustețea 6, Adam 6, Co
man 7.

U. T. A. : Gornea 8 — Birău 
6, Bacoș 6, Lereter 7, Czako 6 — 
Petescu 7. Chivu 8 — Șchiopu 5 
(Domide — min. 70), Axente 6, 
Pop 4, Dumitrescu 6.

VICTOR MOREA, 
corespondent principal

A MAI TRECUT O ETAPĂ...

După șapte partide în campiona
tul intern și două internaționale, în 
care n-a cunoscut înfrîngerea, Steaua 
a capotat în fața Argeșului. Era de 
presupus că seria rezultatelor bune 
se va întrerupe cîndva, dar nimeni 
nu credea că acest „eveniment" se 
va petrece tocmai ieri, și intr-un 
mod de-a dreptul uluitor. Evoluția 
scorului (de la 2—0 la 2—3) a do
vedit că formația bucurcșteană mai 
trebuie încă mult lucrată pentru a 
deveni o forță, că aprecierile elogioa
se ale unor confrați (chiar și după 
meciul nul obținut la Petroșeni) nu 
i-au priit, ci i-au dăunat. Dovadă în
fumurarea care a pus stăpînire pe 
unii jucători, înfumurare ce s-a 
transformat în derută, renunțare la 
luptă, după primirea primului gol, 
cînd rezultatul le era încă favora
bil : 2—1.

De fapt, din acest moment a în
ceput partea senzațională a jocului. 
Asistam la o acțiune pe partea 
dreaptă a terenului. Nuțu primește 
balonul, arbitrul de margine M. Bio- 
lan semnalizează greșit o poziție de 
ofsaid, arbitrul de centru O. Com- 
șa nu fluieră, Nuțu trimite mingea 
sus în fața porții, Suciu și ceilalți 
apărători nu intervin și Olteanu in
troduce balonul cu capul în plasă. 
Momentul a fost intr-adevăr deru
tant, dar golul e perfect valabil, de
oarece jocul nu se oprește decît la 
fluierul arbitrului, așa că discuțiile

Steaua 2
F. C. Argeș 3

de pe teren nu și-au avut rostul. 
Era deci 2—1 pentru Steaua în min. 
19. Pînă atunci, bucureștenii avuse
seră o repriză plină, mingea zbura 
de la un jucător la altul, găsea în
totdeauna coechipierul cel mai bine 
plasat în teren, practicaseră un joc 
după cele mai moderne legi ale fot
balului, în timp ce argeșenii acțio
naseră sporadic, mai mult pe con
traatac. Veniți în Capitală în spe
ranța obținerii unui meci egal, ei 
pierduseră această șansă încă din 
minutele 25 și 40 cînd Soo înscrise
se pentru Steaua. Dar, după cum 
am spus, în min. 49 scorul devenise 
2—1. Ținînd seama în ansamblu de 
felul cum se desfășurase pînă atunci 
partida, era de așteptat ca stelișlii 
să-și reia atacurile, să conducă mai 
departe „ostilitățile" și să termine 
învingători. Cel puțin aceasta era im
presia generală. Nu s-a întîmplat 
așa. în locul unor acțiuni clare și 
a unor combinații făcute cu discernă- 
mînt, bucureștenii cad, cedează pas 
cu pas terenul și inițiativa, cei care 
încep să acționeze ,,ca la carte" sînt 
băieții de pe Argeș. De neînchipuit 
cum au început să joace! în min.

68, 
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In min. 1 Dumitrache șutează 
pe lîngă bară. Repusă in joc, 
mingea...

Nu! E mai bine să renunț I 
Cronica jocului Dinamo Bucu

rești — Jiul Petroșeni ar merita 
să jie înlocuită cu lecții de e- 
tică, de sfaturi tehnice, adresate 
celor mai mulți din cei 24 de 
jucători care au pătruns azi pe 
stadionul „23 August".

Lui Dinamo București — for
mație pinâ mai ieri de valoare 
a fotbalului nostru și de la care 
se așteaptă încă o reconsiderare 
a posibilităților sale — i se a- 
tribuiau înaintea ,jiasco"-ului de 
ieri, cele mai multe prerogati
ve. Au rămas simple prezumții, 
pentru că dinamoviștii aveau 
să-și decline competența față de 
aceste investiri, „rezolvînd" fa- 
cU formalitatea de azi: joc fără 
orizont, fără o concepție tacti
că. cu infinite greșeli de pase 
și plasament și, ceea ce este și 
mai dureros, fără nerv, lipsită 
de dorința reabilitării.

Jiul Petroșeni a scormonit 
ceva mai adine vrînd să aducă 
la iveală ceva mai mult decit 
a adus pînă acum. Nu și-a fe
recat porțile decît cu mijloace 
firești, a delegat pe Sandu și 
Libardi să nu accepte condițiile 
ce, eventual, le-ar fi fost impuse 
de Ghergheli și Dinu, și a pre
tins atacului să circule în fața 
apărării dinamoviste , și să— ob
țină ceva, dacă este posibil.

Sarcina cronicarului, în a reda 
filmul „jocului" este nu prea 
grea de dus la îndeplinire. Am 
notat doar cîteva faze, rodul mai 
de grabă al unor fericite intîm- 
plări: min. 5 un schimb de

Dinamo București 0 
Jiul Petroșeni 0

UN JOC

pase Covaci—Peronescu, ultimul 
ajunge singur la 11 m numai cu 
Datcu în față, dar M. Rotaru, 
arbitrul jocului, ii anulează in
tenția de șut, sesizat de „tușă" 
pentru un ofsaid imaginar. 
Peste 5 minute, Nunweiller III 
acroșează spectaculos, dar și util, 
pe Covaci aflat in intimitatea lui 
Datcu. Luce seu, de fiecare dată 
cînd primește balonul, nu zăbo
vește la sfat cu Mihai, trece de 
el, și-și caută coechipierii. In
vită la șut pe Naghi în min. 20, 
acesta insă nu e receptiv pe 
moment — așa cum se cere mai 
ales în careu — și Georgevici 
acordă corner. In min. 30, Lu- 
cescu repetă partitura favorită 
și-i transmite lui Haidu o minge 
care se cerea expediată în plasa 
porții lui Zamfir. Acesta însă 
parcă ațipise și mingea este cu
leasă de un apărător din Valea 
Jiului.

Vine pauza și publicul ascultă 
cu atenție programul meciuri
lor din etapa viitoare...

Repriza a doua avea să con
firme intențiile nemărturisite 
ale Jiului, care descoperise po
sibilități de a pleca cu o victo
rie. Jiul atacă mai mult, dar ii 
lipsește „pickhamerul" care să 
perforeze galerii. Peronescu, de- 
pășindu-l ușor pe Stoenescu, 
centrează, la 2 minute de la re-

MOD

luare, lui Libardi, care, de la 
numai 6-7 metri, trage în bra
țele lui Datcu. Datcu îi mulțu
mește !

Minutul 55: Lucescu se infil
trează din nou, pasează lui Du
mitrache, dar Ghergheli... îl 
jenează. Naghi recuperează, îl 
găsește pe Dumitrache dar... 
Peronescu nu așteaptă ca Dumi
trache să se decidă să șuteze și 
trimite în corner.

Jiul are în continuare două 
ocazii de gol — min. 59 și 66: 
Peronescu — dar nu obține decit 
constatarea publicului: Dinamo 
dacă „smulge" azi un punct 
poate fi satisfăcut.

Și atît Dinamo cit și Jiul a- 
veau să-și împartă pînă la urmă 
dota, deși s-au irosit alte cîteva 
ocazii în continuare (Dumitrache 
a trimis mingea peste bară min. 
75, Libardi voie min. 88 salvat in 
extremis de Datcu).

Min. 91 : jucătorii Jiului se să
rută, zăbovind încă cîteva clipe 
pe stadion. Dinamoviștii se duc 
la cabine... A mai trecut o e- 
tapă...

Dar trec șl anii. Timpul este 
ireversibil.

DINAMO : Datcu 8 — Popa 4, 
Boc 6. Nunweiller III 6, Stoe
nescu 5 — Ghergheli 6 (min. 60 
Radu Nunweiller 6), Dinu 7 — 
Lucescu 8, Dumitrache 6, Naghi 
3, Haidu 4.

JIUL: Zamfir 8 — Talpai 7, 
Stocker 8. Georgevici 7, Mihai 6 
— Sandu 7, Libardi 8 — Achim 
7, Covaci 6, Peronescu 8, Naidin 
7 (min. 70 Toia 6).

Arbitrul M. Rotaru-lași

DRAGOȘ COJOCARU

Egalitate in medul med
Steagul roșu 1
Progresul 1

Vreme splendidă, teren bun, 
8 000 de spectatori. Au înscris Ța- 
rălungă (Progresul, min. 7) și Ne- 
cuia (Steagul roșu, min. 47).

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 
— Ivăncescu 7, Jenei 6, Roma 4, 
Rusu 6 — Alecu 7, Szigheti 5 (min. 
46 Campo 6) — Necula 7, Pescaru 
6, Florescu 5, Ghyorfi 6.

PROGRESUL : Mîndru 8 — V. 
Popescu 6, Măndoiu 7, Peteanu 5, 
Ad. Constantinescu 6 — Neacșu 6, 
Șoangher 5 — Matei 7 (min. 80 
Mihai), Mateianu 6, Oaidă 5, Ța- 
răiungă 8.

Arbitrul N. Cursaru (Ploiești) 
★★★★• ~

Cele două formații au confir
mat — prin jocul prestat — locu
rile pe care le dețin în clasament: 
14 și 12. Intr-adevăr, pe parcursul 
întregii partide, rar ne-a fost dat 
să vedem o acțiune, cît de cît, le

gată, controlul balonului deve- ii 
nind o chestiune de hazard. In la t 
schimb, am fi putut acoperi cu adve 
însemnări, multe file din carnet, capii 
dacă am fi făcut o statistică a incit 
paselor greșite, trimise la adver- s-a 
sac de către Roma, Szigheti, Pe- arbit 
teanu, Șoangher, ca să nu vorbim baloi 
decît despre o parte dintre „pro- vehe 
tagoniștii" acestui meci al medio- Sc
cri tații.

In condițiile arătate, ar fi difi
cil să amintim măcar despre vreo 
idee tactică. Poate că o fi existat 
așa ceva, dar numai pînă cînd 
echipele au ieșit pe teren. Apoi, 
fiecare a jucat la intîmplare.

Dar, dacă, după cum prevăzu
sem in avancronică, nu ne aștep
tam ca echipele să realizeze ac
țiuni tehnico-tactice ieșite din co
mun, speram totuși ca întrecerea 
să se desfășoare intr-o notă de 
sportivitate. Regret, dar acest lu
cru nu s-a petrecut. Partida a 
fost presărată cu numeroase du
rități și obstrucții. La acest capi-

■cînd 
și-a 
verși 
pești 
șut < 
mai 
caret 
pena 
de sl 
ficult 
larea 
ză, î 
ner
roșu, 
porții 
vălm:
cu c:

toi, nu trebuie să stăm prea mult ajuns 
pe ginduri pentru nominalizări, acești 
Primul loc ii ocupă Roma — cu—

VICTORIA A STAT ÎN CI

TG. MUREȘ, 22 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Bone și Nicu- 
șor. Urmăream meciul de pe sta
dionul din localitate și din cînd în 
cînd îini aruncam privirile spre 
cele două bănci ale antrenorilor. 
Mă gîndeam la jocurile Dinamo 
București-C.C.A., în care, coinci
dență, Bone și Nicușor erau ad
versari direcți (primul mijlocaș 
stingă, al doilea inter dreapta). 
Și Tibi și Nicușor smulgeau ropote 
de aplauze, pentru jocul lor teh
nic, elegant. Iată, acum, evolujnd 
pe gazon pe elevii lor. Dar aceștia 
sînt departe de ceea ce au fost 
cindva „profesorii*1. Să lăsăm insă 
nostalgia și să redăm ce s-a intim- 
plat, azi, la Tg. Mureș.

Meciul noilor promovate a fost 
de o valoare modestă. S-a luptat, 
dar a fost o luptă oarbă. Au lipsit 
fazele curate, acel fotbal pe care-1 
așteptam. A existat la toți jucătorii 
multă ambiție, dar numai atit. Au 
învins mureșenii. Au avut iniția
tiva mai bine de 60 de minute, in 
repriza secundă dominînd de la 
cap la cap. Au lansat atacuri după 
atacuri. Dar lipsa a două extreme 
care să se apropie cît de cit de 
valoarea unui Raksi și chiar a 
lui Dumitriu III și Siko le-a pri
vat pe gazde de concretizarea unor

A. S. A. Tg. Mureș 2 
Dinamo Bacău 1

ocazii bune. Dragomir și Plugaru 
— firi timide, soldați de „cavalerie 
ușoară", au cedat mereu în duelu
rile cu adversarii, s-au speriat și 
au greșit centrări sau șuturi în po
ziții favorabile. In această situație, 
a trebuit să se joace pe centru, 
unde adversarul își stringe rindu- 
rile mai ușor. O singură dată apă
rarea adversă a fost străpunsă pe 
centru, in min, 12 cînd Dumitriu 
III a reluat cu capul înscriind 
spectaculos primul gol. Mureșenii 
au mai forțat 10—15 minute șl a- 
poi, siguri de victorie, s-au decla
rat mulțumiți. Băcăuanii au profi
tat și, in urma unei faze excelen
te, au egalat în min, 26 ; Daniel 
Ene a centrat de pe extremă, 
Dembrovschi a reluat cu capul in 
bară, Cernat — debutantul, a ur
mărit și a înscris. Primul gol al 
băcăuanilor, în deplasare. Se cre
dea că vor realiza și primul punct 
pe teren si un. Dar oaspeții aveau 
să treacă in nun. 51 prin momente 
grele, dramatice, cînd de altfel s-a

hotărît și soarta meciului. In a- 
cest minut Lică Nunweiller, stilpul 
apărării sale, a făcut o întindere 
musculară. Nici nu ajunsese pe 
banca rezervelor și apărarea sa a 
primit gol, înscris de fundașul 
Tîmpănaru, venit în atac și reluînd 
cu capul o minge „prelucrată" de 
Dragomir și centrată de Raksi. Pe 
parcurs, oaspeții au echilibrat jo
cul, dar contînd numai pe Ene și 
David — la înaintare — nu au 
putut depăși ferma apărare, in 
care Balasz ni s-a părut totuși 
puțin cam dur. Nota generală însă 
a meciului la capitolul sportivitate 
poate fi cotată ca bună.

Arbitrajul : A. Bentu •k'k'k'ir 
ajutat de C. Popa și D. Isăcescu 
(toți din București).

A.S.A. TG. MUREȘ: Bai 7 — 
Timpănaru 8, Balasz 7, Toth 6, 
Czako 6 — Siko 7, Ciutac 5 — 
Plugaru 5 (din min. 46 Pavlovici 
6), Raksi 8, Dumitriu III 7, Dra
gomir 5.

DINAMO BAC AU : Ghiță 7 — 
Kiss 6, NuuweiUer IV 7 (din min. 
51 Naumcef 6), Vătafu 5, Maghiar 
6 — Nedelcii 6, Cernat 7 — Corr.ă- 
nescu 5, Dembrovschi 5, Daniel 
Ene 6, David 6.

CONSTANTIN AÎ.EXE

CONSTANȚA 22 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Așteptat în 
localitate ca un nou festival de 
4 goluri, meciul Farul — Univer
sitatea Craiova s-a încheiat cu o 
victorie grea a gazdelor, la capă
tul unui joc aspru, care a crescut 
și mai mult in intensitate, spre 
final.

Cum se explică acest 1—0, în 
palmaresul echipei faimosului „un
do!" de opt goluri, administrat cu
plului Steaua — Dinamo Bucu
rești ?

Farul a aruncat în luptă ar
mele sale cunoscute, mizînd pe 
„șenilele" lui Iancu, pe sprintu
rile lui Tufan, pe „joaca" lui 
Kallo, și pe „dispeceratul” lui 
Koszka. De data aceasta, însă, 
constănțenii au avut in față o e- 
chipă cu o excelentă disciplină 
tactică. Asigurind un marcaj in
dividual de o severitate... italiană, 
executînd un presing de o rigoare 
neobișnuită, de la care a fost ex
ceptat doar rareori Sfîrlogea, cra- 
iovenii au „tăiat" aproape toate 
atu-urile Farului, mergînd pînă la 
imobilizarea lui Koszka in chiar 
fazele de preluare a balonului din 
mina portarului. Farul a acuzat 
din plin această „schimbare la 
față" a oltenilor. Echipa lui Măr- 
dărescu a încercat, prin toate 
mijloacele, să lărgească frontul de 
atac prin trimiterea lui Kallo și 
Zamfir spre tușe, prin demarcarea 
și încrucișarea permanentă a cu
plului „lancu-Tufan", prin lansa
rea din urmă a lui Antonescu (și 
apei Manolache), dar cei patru 
olteni de pe mijloc (Bîtlan. Desel- 
nicu, Strimbeanu și apoi M. Po-

Farul 1
Univ. Craiova 0

pescu) au operat cu strictețe, ne- 
menajîndu-se. Dacă adăugăm că 
aproape toate deposedările și in 
tercepțiile au fost urmate de con
traatacuri pe linia Niță — Sfirlo- 
gea sau vice-versa, avem tabloul 
perfect al unei excelente idei tac
tice, intr-un joc disputat în de
plasare, împotriva unei echipe 
care a uitat „ce este ineficacitatea •.

Jocul a fost început de Farul, 
dar primul șut la poartă l-a tras 
Deselnicu (min. 18), pe contra
atac. In min. 21, oltenii au co
mis singura lor „indisciplină”, scă- 
pîndu-1 de sub control pe Tufan 
care, primind o pasă lungă de la 
Mareș, a sprintat și a șutat sec 
1—0. Golul dereglează, timp de cî
teva minute, mecanismul psihic al 
studenților și Iancu are două bune 
ocazii (min. 27 și 30). Pînă la fi
nalul primei părți, culoarele apă
rării oltene se îngustează tot mai 
mult. La reluare, Universitatea ra
tează după numai 2 minute cea 
mai mare ocazie de gol, pe un 
contraatac Sfîrlogea — Nrț.ă. Fa
rul își continuă dominarea terito
rială, dar Miliăilescu este lipit de 
Kallo, Mincă il urmărește peste 
tot pe Iancu, iar Tufan cade me
reu în capcana apărătorilor oas
peți. inspirați la dublaj. Jocul se 
îndreaptă spre sfirșit și evită în 
min. 81 marea „lovitură de tea
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Mai rar un meci Petrolul— 
Rapid atît de dezolant cum a fost 
cel consumat ieri în fief-ul plo
ieștean. Dezolant prin numeroasele 
greșeli tehnice săvîrșite de „am
bele părți", prin erorile de na
tură tactică, prin lipsa de tempo, 
prin — compensație nedorilă — 
desele faulturi, care au fragmen
tat și mai mult jocul. Așa incit, 
suporterii localnicilor, din ce în 
ce mai rari în ultima vreme, au 
lost trecuți și de data aceasta 
prin țoale răcorile de idolii lor. 
Pentru că — aici drama se am
plifică — și victoria, așa chinuită, 
este, după părerea noastră, con
testabilă fiind obținută grație u- 
nui penalti care... n-a fost. Mai 
rămăseseră doar 13 min. din joc. 
Petrolul continua să atace (con
fuz), iar Rapidul să se apere. La 
o învălmășeală în lața porții sale, 
Raducanu (jenat de Drideaj n-a 
reușit decît să boxeze balonul, 
trimițîndu-1 în afara careului 
mare pînă la Oprișan care n-a 
stat pe gînduri și a reluat pu
ternic de la aproximativ 18-20 
mmingea l-a lovit însă pe Pop 
(primul jucător rapidist, aliat pe 
traiectorie) în cotul lipit de corp, 
de unde a deviat spre lateral. 
Deși n-a existat nici cea mai mică 
INTENȚIE de oprire a mingii cu 
mina (Pop se și întorsese, instinc
tiv. pentru a nu primi balonul în 
fată), arbitrul Rainea a indicat 
punctul de la 11 m. Și spre deo
sebire de colegul său Grozea, 
(care duminica trecută a Tatat), 
Mircea Dridea a trimis cu putere, 
sus, in stingă lui Raducanu, scu- 
turînd plasa porții.

Intr-adevăr. ca și în meciul cu 
A.S.A. Tg. Mureș, Petrolul nu 
s-a lăsat prea mult invitată (de 
adversar cgțe a jucat evident cu 
gîndul să scape fără să primească 
vreun gol) să atace. A făcut-o 
însă la maniera cea mai puerilă 
posibilă, lăsîndu-ne impresia că 
între ea și o echipă de categorie 
regională nu există vreo diferenlă. 
Rînd pe rînd cele două aripi, Opri- 

. șan și Roman, au trimis baloane 
după baloane, înalt, în fața por
ții lui Răducanu, obligîndu-1 în 

Țelul acesta pe Dridea să se lupte

inutil pentru minge cu grupul 
apărători rapidiști masați în fata 
porții. Miopie tactică, altfel cum 
s-o numim ?, care i-a molipsit și 
pe cei doi fundași (îndeosebi pe 
Pal) veniti foarte des în ajutorul 
coechipierilor din prima linie, dar 
uzitînd de același procedeu sor
tit eșecului.

Dar la ratarea „eternului 
derbi", cum am numit acest joc 
în avancronica noastră, și-au adus 
din plin „contribuția" și proaspe
ții învingători ai Trakiei. Depla- 
sînd la 
maischi 
pentru 
(cît de 
cătorii noștri succesul...), Rapidul 
a acționat mult mai prudent decît 
obișnuiește s-o facă in meciurile 
pe care le dispută în deplasare. 
Și-a retras aripile, pe Pop (o a- 
devărată... improvizație) și Co- 
dreanu spre mijlocul terenului, 
aceștia îndeplinind sarcini 
mult defensive și lăsîndu-i 
Ionescu și Dumitriu izolați prin
tre apărătorii Petrolului. Dacă 
mai adăugăm faptul că acesta din 
urmă n-a jucat nici un moment 
pentru echipă (fiind preocupat 
doar să introducă balonul prin
tre picioarele adversarilor) avem 
și mai limpede imaginea de 
prăpastie deschisă între singurul 
vîrf de atac, Ion Ionescu (care, 
totuși, în min. 46 a ratat cea mai 
mare ocazie a jocului), și res
tul... echipei. Cît despre debu
tantul Bungău ? Deocamdată o 
evoluție neconcludentă. Mai mult 
din vina coechipierilor, care preo
cupați să obțină „egalul" au con
struit prea puțin.

Numai ★★ arbitrului bîrlădean, 
Nicolae Rainea, care comitînd 
greșeala capitală din min. 
influențat direct rezultatul 
dei.

Ploiești o echipă fără Ja- 
și Năsturescu, suspendați 
abateri de la disciplină, 
repede îi îmbată pe ju-

PETROLUL : M. Ionescu

mai 
pe

77, a 
parti-

7 —
Pal 5, N. Ionescu 6, Pahontu 7, 
Mocanii 6 — Dincuță 6, luhasz 7 
— Oprișan 5, Dridea I 7, 
zea 6, Roman 5 (min. 77 
dea).

RAPID : Raducanu 7 — Lupescu 
7 (min. 84 Ștefan), Motroc 6, 
Dan JB. Greavu 8 — Dinu 5, Bun- 
gău 5 — Pop 5, Dumitriu 3, lo- 
nescu 6, Codreanu 6.

Gro-
Ba-

G. NICOLAESCU

SERIA EST

S.U.T. Galați — Medicina
1-1 (1-1)

Minobrad Vatra Dornei — Șoi
mii Buzău 1—0 (0—0)

Textila Buhuși — Foresta Făl
ticeni 0—0

Unirea Focșani — Petrolul Moi- 
nesti 3—1 (1—0)

Gloria C.F.R. Galați — Gloria 
Bîrlad 2—1 (0—0)

Metalul Buzău — Otelul Galați 
2—2 (2—1)

Metalul Rădăuți — Ancora Ga
lați 2—3 (1—2)

SERIA SUD

lași

Progresul Brăila — Rapid Plo- 
peni 3—2 (2—2)

SERIA VEST

S.N. Oltenița — I.M.U. Medgi
dia 1—2 (0—1)

ȚȚ’.G. București — Oltul Sf. 
Gheorghe 1 — 1 (1—1)

Electrica Constanța — Viitorul 
Fieni 5—0 (4—0)

Chimia Tr. Măgurele — Ftacăra 
roșie București 0—0

Dunărea Giurgiu — Stuful Tul- 
cea 2—0 (1—0)

Metalul Tîrgoviște —
C.F. bucurești 8—0 (2—0)

Rapid

Victoria Călan — A.S.A. Sibiu 
1—0 (1—0)

Tr-actorul
Anină 1—1

Mureșul
Jiu 1 — 1 (0—0)

Progresul Strehaia — Minerul 
Lupeni 4—0 (3—0)

Electroputere Craiova — GF.R. 
Caransebeș 2—0 (0—0)

Progresul Corabia — U.M. Ti
mișoara 2—0 (1—0)

Metalul Tr. Severin — Chimia
Făgăraș 5—2 (2—1)

SERIA NORD
Metalul Satu Mare — Faianța 

Sigiușoară 3—1 (2—0)
Recolta Cărei - ~

Mureș 3—1 (0—0)
Steaua roșie Sa'lonta — Metalul 

Aiucf 2—0 (1—0)
Chimica Tîrnăveni — Medicina 

Cluj 2—1 (0—1)
Minerul Bihor

Mureș 2—0 (1—0)
Metalul Copșa Mică — 

rul Baia Sprie 2—0 (1—0)
Unirea Dej — Unio Satu

1—0 (0—0)

Brașov
(1-0)

Deva — Victoria Tg.

Minerul

Medicina Tg.

Soda Ocna

Mine-

Mare

Metrom

Metalul

rtul Constan-

Zictoria Ro-

iț — Poiana

- Politehnica

Siderurgistul

SERIA A II-A

MinerulC.F.R. Timișoara
Baia M.tre 0—0

Gaz metan Mediaș — Politeh
nica Timișoara 1—1 (0—0)

Vagonul Arad — Crișul Oradea 
0—0

C.S.M. Sibiu — C.F.R.I.R.T. Arad 
2—1 (1—0)

C.F.R. Cluj — A.S. Cugir 6—0 
(3—O|

C.S.M. Reșița—Metalul
dO- : t— 0

C.ino.’a Oradea — Ind.
C. Tuizii 1—0 (0—0)
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din meciul Steaua- 
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O ETAPA „CALMA
Dimineață splendidă de toamnă 

blîndă, care îmbia la joc. N-a lipsit 
de la „întîlnire" rugbiul bun, repre
zentat prin faze de calitate. „Des
chiderea", GLORIA — RULMEN
TUL BÎRLAD. a dat oarecum tonul, 
printr-o primă jumătate de 
„albă" la scor. Dacă n-ar fi 
unele faze de ,,contact“ sever, 
fi crezut că e o partidă de antrena- 

pauză, metalurgiștii

! 
£

I
I
1
i
I
I
I
I

ment. După 
bucureșteni au înclinat întrucîtva de 
partea lor balanța, reușind să trans
forme una din numeroasele lovituri 
de pedeapsă executate (Crăciunescuz 
3- 0) și se părea că avantajul te
renului va fi concretizat. Dar meciul 
durează 80 de minute și gazdele au 
omis, probabil, acest amănunt. Bîrlă- 
deanul Dufu s-a 
reamintească și a reușit eu nu 
mult de 10 secunde 
ierul final, reușind 
care a transformat 
autentic. . . „egal" : 
aspectul jocului, nu 
dreptate, fiindcă deși 
teritorială a bucureștenilor a avut o 
durată mai mare, cele mai multe 
faze incisive au fost create de Rul
mentul A arbitrat bine FI. Tudo- 
rache.

în ..vedetă", STEAUA — FARUL 
CONSTANȚA 18—3 (9—0). Cei ce 
n-au fost de față ar putea crede că 
jocul s-a disputat în sens unic. Lu
crurile nu stau chiar așa. Mai întîi, 
Steaua a marcat un surprinzător as
cendent de formă (cred că apropie
rea trialurilor pentru partidele inter
naționale nu e străină...), 
țiune suplimentară pentru 
Ionescu și Călărașii. 
fără să joace prost 
manifestat un minus 
faze și. .

însărcinat să li-1 
mai 

înainte de flu- 
un drop-goal 
partida într-un 
3—3’ Față de 
e chiar o ne- 

dominarea

cu mem-
Penciu, 

Apoi, Farul, 
propriu-zis, a 
de vigoare pe 

per total, soldai cu scor 
sever. ,,Sacul plin" cu care au ple
cat pe litoral învinșii trebuie să le 
dea de gîndit și să le stimuleze ten
dința de ascultare a indicațiilor. . . 
Au fost doar la un pas de locul al 
treilea în clasament! Punctele au 
fost înscrise de Penciu (două încer
cări și un drop-goal), Mateescu (două

I

I
I

I

I
i
I
I
I
I

Roibu

drop-goaluri)
(încercare), respectiv de 
(încercare). Slăbuț 
Cervinschi.

Gheorghe Mircea 
T omescu 

arbitrajul : N.

G. RUSSU-ȘIRIANTJ

pe terenul din Par- 
GRIVIȚA ROȘIE a

Performera etapei a IV-a:
Electroputere Craiova

După amiază, 
cui Copilului, 
dispus de ȘTIINȚA PETROȘENI cu 
18—0 (8—0). Lidera clasamentului 
a arătat din nou cit de bine poate 
juca, dar în finalul partidei și-au 
făcut apariția unele racile: Șerlm și 
Dinu au fost eliminați. . . Studenții 
din Valea Jiului au jucat cu multă 
ambiție, dar nu au reușit să facă 
față unui adversar dezlănțuit. Au și 
ratat o lovitură de pedeapsă din po
ziție extrem de favorabilă (Snbău) la 
scorul de 3—0. Autorii punctelor 
sînt Irimescu (o încercare, o trans
formare și o lovitură de pedeapsă).

Țîbuleac (o încercare transfor
mare). Demiari (o încercare) și Ma
rinescu (o transformare). A condus 
cu multe scăpări Șt. Constantinescu 
București (D. Dumitrescu-corcs]>.).

PRECIZIA SÂCELE — DINAMO 
BUCUREȘTI 3—11 (3—0). Au în
scris Zetzer (drop-goal) pentru Pre
cizia. Coraeii (două încercări), Ila- 
cin (o încercare) și Nica (transfor
mare) pentru oaspeți (TC Secăreanu- 
cores p).

AGRONOMIA CLUJ — RAPID 
BUCUREȘTI 3—3 (3—3). Au în
scris Cordoș I pentru gazde și Naca 
pentru rapidiști, ambii din lovituri 
de pedeapsă ȚN. Tucforan-corcsp.).

POLITEHNICA IAȘI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 6-0 (6—0). 
Autorul punctelor este Crișan, prin 
lovituri de pedeapsă (D. Diacnnescu- 
coresp.).

Dinamo București si> >

meciurile decisive
Confecția an pierdut 
de Ia Timișoara!

TG. MUREȘ 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Sala I.M.F. din lo
calitate a găzduit întrecerile etapei 
a IV-a a diviziei A la scrimă (echipe). 
Revelația acestei etape a fost echipa 
de spadă a clubului sportiv Electro
putere Craiova (antrenor, P. Ghinju) 
care a reu-șit să termine în avantaj 
meciul cu Medicina Tg. Mureș. Scor 
9—7. Spadasinii olteni au contat în
deosebi pe serviciile lui D. popes'*-» 
care a realizat numărul maxim de 
victorii (4). Bine au tras, de aseme
nea, Al. Mironov și tânărul Bunea, 
ambii cu câte 2 victorii. Medicinlștii 
n-au avut, de fapt, decît doi trăgă
tori care au „mers“, Pongraț și Hu- 
sarin, care au punctat de cîte 3 cri. 
(A 7-a victorie se datorește lui Gh. 
Budahsxî). Cu această victorie Elec
troputere a trecut pe locul 2 în cla
sament.

Etapa a IV-a a limpezit situația, 
mai ales la periferia clasamentelor, 
în probele de floretă băieți, floretă 
fete șî spadă. In acest sens trebuie 
Spus că Medicina Tg. Mureș (floretă 
băieți) a reușit să evite retrogradarea 
in dauna Progresului de care a dis
pus la o singură tușe ! La floretă fete 
S P.O.B. și-a consolidat locul 6, astfel 
că retrogradarea ei nu mai poate fi 
pusă in discuție. La fel, la spadă, 
Crișul Oradea este iremediabil ieșită 
din’ prima divizie.

Iată acum șl rezultatele tehnice : 
FLORETĂ BĂIEȚI : Medicina Tg. 
Mureș ; 8—S (62—63) cu Progresul,
9—7 cu Unio Satu Mare și 10—6 cu 
C.S.M. Cluj. Progresul : 8—8 (53—51) 
cu Unio si 10—6 cu C.S.M. Cluj. FLO
RETĂ FETE : Progresul : 14—2 cu 
Șe. sp Sa-tu Mare și 13—3 cu Unio. 
S.P.O.B. : 6—10 cu Șc. sp. S. Mare și 
Unio. Unio — Șc. sp. S. Mare 10—6. 
SPADA : Electroputere Craiova : 9—7 
cu Medicina Tg. Mureș și 9—6 cu
Crișul Oradea. Medicina Tg. M. : 9—7 
cu Crișul și C.S.M. Cluj. C.S.M. Cluj 
— Crișul 9—7. SABIE : Agronomia
Iași: 9—7 cu Unio și 10—6 cu S.P.O.B. 
Scena Brașov ; 10—6 cu S.P.O.B. și 
9—7 cu Unio. Unio — S.P.O.B. 10—6.

T. STAMA

După cum era de bănuit, rezulta
tele etapei de ieri au adus o clari
ficare în lupta pentru primele locuri 
ale clasamentelor categoriei A. A- 
cuin, Steaua București (4 puncte a- 
vans) la băieți Universitatea Ti
mișoara (3 puncte avans) la fete 
pot fi considerate campioane 
toamnă, cu toate că mai este de 
cat încă o etapă.

MASCULIN

FEMININ

de 
ju-

PRONOSPORT
ASA ARATĂ O VARIANTĂ 

CU 13 REZULTATE EXACTE
CONCURSUL PRONOSFORT

NR. 42 ETAPA DIN 22 
OCTOMBRIE 1967

I. Spania-Cehoslovacia
II. Steaua-F.C. Argeș

III. Farul-„U“ Craiova
IV. Petrolul-Rapid
V. „U“ Clnj-U.T.A. Arad

VI. Dinamo Buc.-Jiul

1
2
1
1
1
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VII. A.S. Tg. M.-Din. Bac.
VIII. Steagul roșu-Progresul 

IX. Gaz met.-Polit. Tim.
X. Internazionaie-Milan

XI. Juventus-Torino
XII. Sampdoria-Roma

XIII. Spal-Napoli
Fond de premii : 611.675 

care. 100.922 lei report la

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 3-6 
(1—3). Handbalistele din Timișoara 
an trecut inult mai ușor decît se bă
nuia „examenul** pe care l-au- , sus
ținut ieri în compania Universității 
București. Gazdele nu au pus în di
ficultate formația timișoreană decît 
atunci cînd aceasta prefera un joe 
defensiv. Scorul s-a menținut slrîns 
pînă în ultimele 6 minute (min. 44 î 
3—4). Finalul a aparținut însă stu
dentelor timișorene, bine pregătite 
tehnic și îndeosebi tactic. Acestea 
din urmă, net superioare m ceea ce 
privește capacitatea de finalizare au 
obținut un rezultat favorabil, pe de
plin meritat, care le situează cu au
toritate pe primul loc a! clasamentu
lui. Evoluția scorului în acest meci 
a fost următoarea : 0—1 (min. 2 — 
Ncnietz) ; 0—2 (min. 6 •— Sechcli); 
1—2 (min 11 — Furcoi); I—3 
(min. 23 — Secheli) ; 2—3 (min. 
28 — Arghir) ; 3—3 (min. 29 —- 
Scorțescu) ; 3—4 (min. 30 — Ne-
metz) ; 3—5 (min 44 — Nemetz);
3—6 (min 49 — Franz). Bun arbi
trajul lui Gh. Lungu (Brașov), (c.a,^.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI 16—14 (7— 
8). Partida derbi a etape.i a VIII-a 
a avut loc la Timișoara. între Poli
tehnica și Dinamo București. In par
tea a doua a îniîlnirii, studenții au 

jjircat mai bine și au obținut o ne
sperată victorie în fața foștilor cam
pioni. Jucătorul nr. I al timișoreni
lor nu a fost — așa cum s-au aș
teptat bucureștenii — Guneș, ci 
Stentzel. Acesta, în mare vervă de 
joc și șut, « făcut ,.niat“ toate în 
-cercările lui Ifogolea și Redl de a 
opri înscrierea punctelor.

Meciul a început într-un ritm viu. 
După 3 minute, Dinamo conducea 
cu 3—0, și se părea că nu va avea 
probleme. De altfel, bucureștenii au 
avut avantaj pînă în ultimele 15 mi
nute ale partidei, cînd studenții au 
egalat și an preluat inițiativa pînă 
la sfîrșit. De subliniat faptul că di- 
namoviștii au ratat 4 aruncări de la 
7 m. în tot meciul s-au acordat nu 
mai puțin de 10 asemenea aruncări. 
Arbitrul Adalbert Alini, depășit de 
importanța partidei, a condus cu 
greșeli dezavnniajind ambele forma
ții. Au înscris : Stentzel (8), Guneș 
(4), Comei (2), Sauer și Szabo pen
tru Politehnica, Costache II (5), 
Moser (2), lieu (2), Coman (2), 
Niea. Moldovan și Dan Marin pentru 
Dinamo. (P. Iovan).

STEAUA — C.S.M. REȘIȚA 25— 
14 (10—6). Incercînd să obțină un 
rezultat cît mai slrîns, reșițenii au 
prelungit atacurile. Această idee 
tactică nu a dat însă roade, Steaua 
acționînd prompt pe contraatac și 
foarte decis în finalizarea atacurilor.

DINAMO BACÂU — UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI 10—0 (10—5). 
Joc cu multe greșeli tehnice și cu 
numeroase faulturi. (El. Ene — oo- 
resp.)

RAFINĂRIA TELEA.JEN — UNI
VERSITATEA CLUJ 15—12 (7—5).

TEXTILA CISNÂDIE — DINAMO 
BRAȘOV 17—15 (9—8).

1
X
X
X
2
X
2

dinlei 
cat. I.

Rubrica redactată de Adminis
trația de stal Loto-Pronosport.

POLITEHNICA GALAȚI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 9—7 (5—4).

LICEUL NR. 4 TIMIȘOARA — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 3—1 
(3—0). Șirul victoriilor echipei 
hucureștene a fost întrerupt tocmai 

, acolo unde aceasta se aștepta mai 
[ puțin. Numărul mic de goluri în

scrise se explică prin forma exce
lentă a celor doi portari Simo — Li
ceul nr. 4 și Naghi — Confecția. 
Elevele au jucat mai sigur, au tras 
mai mult și mai precis la r-oartă, 

I fapt care a contribuit la n-r.ir-ar-a 
acestei victorii. Au înscrisMetzcn- 
rath. Gavrilov și Sturtzinger (Liceul 
nr. 4), Dincă (Confecția). (C. Creții 

1 — corcsp.).
1 MUREȘUL TG. MUREȘ — RUL

MENTUL BRAȘOV 9—3 (3—1).
RAPID — CONSTRUCTORUL TI

MIȘOARA 14—11 (5—6). Victorie 
nesemnificativă, obținută la capătul 
unui meci anost. A fost un joc ner
vos, cu multe greșeli tehnice și... 

1 șuturi anemice din poziții favorabile. 
‘ Campioanele, deși au jucat pe teren 

propriu n-au avut nici o clipă cer
titudinea victoriei, balanța oscilînd 
permanent intre cele două competi- 

• toare. Aceasta a înclinat abia în fi
nal pentru Rapid, (n.m.).



Victorii ale gimnaștilor dinamoviști bucureșteni
• Dinamo București - Dynamo Berlin 536,50 - 532,50
• Pe primul loc la individual compus A. Cadar

La prima confruntare bilaterală 
dintre gimnaștii dinamoviști din 
București și Berlin, victoria a fost 
de partea sportivilor români, care 
au ocupat primul loc atît în cla- 
samentul pe echipe cit și la indi
vidual compus. Deși punctajul ge
neral de 536,50—532,50 indică un 
succes net al echipei gazdă, tre
buie să arătăm că pe tot parcursul 
ei (aproape 10 ore de concurs) în- 
tîlnirea a fost în general echilibra
tă. Gimnaștii bucureșteni și-au a- 
sigurat victoria în prima zi, la 
exercițiile impuse (îndeosebi la 
sol), cînd au luat un avans de 5 
puncte.

Palpitantă a fost disputa pentru 
primul loc la individual compus. 
Șansele hîrtiei îi indicau favoriți 
pe Cadar, Tohăneanu (București) 
și Koppe, Fiedler (Berlin). într-a-

Șase boxeri români
au terminat învingători, 

dar evoluția lor nu ne satisface

(Urmare din pag. 1)

lor. dictînd cîte un avertisment. 
Decizia a aparținut, în final, ul 
Otvoș.

Operat recent de apendicită, 
Goantă nu a putut lupta în pleni
tudinea forțelor, așa că nu știm 
de ce a fost selecționat pentru 
turneu. El a avut prilejul. în pri
ma repriză, să-l trimită pe Plotni
kov (U.R.S.S.) Ia podea, dar nu a 
insistat. în schimb, a insistat 
boxerul sovietic, care a atacat ho- 
tărît obtinînd o victorie meritată, 
la puncte. Meciul dintre Azzaro 
(Franța) și Sironv (Ungaria) a en
tuziasmat datorită francezului, 
care, deși mai mic de statură, a 
trimis cu precizie o avalanșe de 
directe și un-doiuri. Sirony s-a 
dovedit un încasator ,de clasă", 
pe care arbitrul Epureanu a tre
buit să-l avertizeze pentru ob
strucții. Firește, victoria a aparți
nut lui Azzaro.

Meciul dintre Mihai Dumitrescu 
și Bigot (Franța) a luat sfîrșit în 
mtn. 1 al ultimei reprize, cînd ar
bitrul sovietic Enghibarian a decis 
oprliea luptei. Intervenția aces
tuia a fost însă inoportună, intru
și. BijOt era perfect lucid. Fără 
discuție că Dumitrescu ar fi obți
nut și așa victoria, ea urmare a 
avantajului acumulat pînă atunci. 
.Greii" Sănătescu și Petrov (Bul
garia) s-au mișcat cu atîta ușu
rință încît aveam impresia că pe 
ring evoluează sportivi de cate
gorii mult mai mici. Boxerul bul
gar a reușit să plaseze cîteva se
rii ,de efect", dar și-a neglijat 
apărarea, astfel că Sănătescu a-a 
stat mult pe gînduri și a trimis 
directe de stînga, care... se punc
tau. Meciul a fost foarte strîns, 
decizia apartinînd boxerului ro
mân. Numărat de două ori în re
priza secundă de arbitrul Kalifă 
(Liban) maghiarul Gajer a aban
donat, astfel că reprezentantul 
noetru. C. Ghită, s-a calificat în 
finală. Primind două directe la 
cap, Hodosan a abandonat în fața 
unui boxer (Abrahmanov-U.R.S.S.) 
de clasă. Vulnerabilitatea lui Ho- 
doșan nu dă oare de gîndit antre
norilor săi ?

Numărat prompt de arbitrul Stă- 
nescu. bulgarul Abadjiev a re
nunțat la luptă, astfel că misiunea 
Iul Mavriașin (U.R.S.S.) a fost 
foarte ușoară. Programat în «meci 
vedetă*, duelul dintre Covaci șl 
francezul Warusfel a produs ilari
tate în sală. Și aceasta, datorită 
sportivului nostru, care din nou a 
făcut un prost serviciu boxului. 
Deși avea în fată un foarte tînăr 
adversar, totuși Covaci (care în 
fina] a obținut victoria) a arătat 
că nu a învățat nimic în pregăti- 
■rea care i se asigură de mult 
timp în lotul reprezentativ I

Astă-6 ară, de la ora 19,. se va 
disputa în sala Floreasca o nouă 
reuniune în cadrul turneului in
ternational. Iată programul : Da- 
vldescu—Pillik (Ungaria): Drăgan 
—Lodin (U.R.S.S.); Otvoș—Papp 
(Ungaria); Gîju — Tomașevici 
(U.R.S.S.),- Crudu—Petrov (Bulga
ria); Iliescu—Trestin (U.R.S.S.): 
Azzaro (Franța) — Plotnicov 
(U.R.S.S.); Bădol—Calian (Bulga
ria); Hodoșan—Gajer (Ungaria): 
Abadjiev (Bulgaria) — Warusfel 
(Franța). 

devăr, cu excepția lui Fiedler 
(care a ratat incredibil de mult), 
ceilalți trei gimnaștl s-au angajat 
chiar de la primele aparate într-o 
luptă dirză pentru cîștigarea indi
vidualului compus. Tohăneanu, 
după ce a ratat exercițiul la cal 
(liber ales), a ieșit și el din aceas
tă cursă, astfel că înaintea ulti
mului aparat doar Cadar și Koppe 
mai puteau aspira la primul loc. 
N-a lipsit mult să asistăm la o 
veritabilă lovitură de teatru (Ca
dar a primit doar 8,30 la bară, in 
timp ce adversarul său direct a 
executat un exercițiu de 9,60), dar 
avansul pe care-1 avea gimnastul 
român i-a permis să termine în
vingător cu 5 sutimi! O notă 
bună pentru evoluția gimnastului 
român Coșariu. Rezultate tehnice : 
Dinamo Bueurești-Dynamo Berlin 
(echipe) 536,50—532,50; individual 
compus : A. Cadar (Buc.) 110,15; 
E. Koppe (Berlin) 110,10; Gh. 
Tohăneanu (Buc.) 108,00; K. Knoll 
(Berlin) 107,00; V. Coșariu (Buc.) 
106,60 ; A. Silaghl (Buc.) 105,80 ; 
pe aparate : sol : Silaghl 18,45 ; 
cal cu minere : Cadar 18,75 ; inele: 
Koppe 18,80 ; sărituri : Tohăneanu 
18,25 ; paralele : Koppe 18,85; 
bară fixă : Koppa 18,95.

(Urmare din pag. 1)

800 m : Ch. Ene (S) 1:56,5, M. 
Neamfu (I C.F.) 1:57,8, H. Schmidt 
(B) 1:58.5 ; 1500 m: Gh. Ene
4:05,8, Gh. Cefan (B) 4:05,8 ; 5000 
m: O Lupo (S) 14:44,2, I. Rusnac 
(S) 14:45,0; HO mg: N. Perța 
14,4, D. Hidioșanu (I.G.F.) 14,6:
400 mg: 1. Burcă (I.C.F.) 55,3, 
Gh. Cefan (B) 55,4, FI. Draguleț 
(I.C.F.) 55,4; 3000 m obst.: V.
Caramihai (S) 9:15,9, Em. Botez
(I.C.F.) 9:28,8; 10 km marș: N. 
Rînceanu (S) 50:03,0; 4x100 m:
Steaua 42,6, I.G.F, 42,8; înălțime: 
E. Ducu (S) 1,94, M. Mitilecis
(I.C.F.) 1.04, G. Ceroica (I.C.F.) 
1,90 ; prăjină : P. Astafei (S) 4,70, 
N. I.igor (I.C.F.) 4,00; lungime: 
V. Mureșan (I.C.F.) 7,23. D. Bădi- 
ni (S) 7.04; triplu: G. Corbu (S) 
15.49. O. Viscopolcanu (S) 15.31. Al. 
Mihu (I.C.F.) 14,72; greutate: D. 
Menis (S) 14,33, Al. Techirdalian
(I.C.F.) 14.06, I. Naghi (S) 14.03; 
disc: I. Naghi 57,64, S, Hodoș 
(I.C.F.) 45,00; suliță: W. Socol (S) 
70.72, D. Silaghl (I.G.F.) 62,64; 
ciocan : Fr. Schneider (S) 55,64, V. 
Popescu (S) 50.46; FEMEI: 100 
m : V. Enescu (I.C.F.) 12,3. A. Pe
trescu (S) 12,4; 200 m: A. Petrescu 
26.0, O. Damian (B) 26,1 ; 400 m: 
Ec. Vitalioș (B) 58,4, V. Ca fior 
(I.C.F.) 59,0, E. Baciu (I.C.F.) 
59,6; 800 m: E. Bariu 2:14,2, V. 
Gabor 2:14,8, E. Bucur (S) 2:17,4;

. AITMIIT/ITM
„SĂPTĂMÎNA

TRĂGĂTORUL ROMAN GH. FLO- 
RESCU MEDALIAT CU ARGINT

CIUDAD DE MEXICO (Ager- 
pres). In întrecerile „Săptămlnii 
preolimpice", reprezentanții Ro
mâniei au cîștigat cea de-a 5-a 
medalie prin trăgătorul Gheorghu 
Florescu, clasat pe locul doi la 
talere aruncate din șanț — 197 p, 
cu un punct mai puțin decît J. 
Beck (S.U.A.), cîștigătorul probei. 
Pe locul III s-a clasat italianul E. 
Mattarelli — 196 p. Iar pe locul 
IV polonezul Smelczinski cu 
195 p.

La armă liberă calibru redus, 
poziția culcat, 60 focuri a cîștigat 
Aîexandr Gherasimenok (URSS) 
cu 598 puncte (record mondial e- 
galat). N. Rotaru (România) a 
ocupat locul 8. cu 592 p. Proba de 
pistol precizie a revenit lui H. 
Artelt (R.D. Germană) cu 560 p, 
secondat de Stolîpin (URSS).

IgESEHl
Rezultate strînse în etapa 

inaugurală a diviziei A la fete
CONSTRUCTORUL BUCU

REȘTI - VOINȚA BUCUREȘTI 
59—50 (34—30). Joc viu, cu acțiuni 
rapide de la un coș la altul, In 
prima repriză, încheiată cu un 
avans de 4 puncte pentru baschet
balistele Constructorului. Imediat 
după reluare, jucătoarele de ia 
Voința — mai atente în apărare 
și mai prompte în declanșarea 
contraatacurilor — au echilibrat 
scorul, reușind chiar să conducă 
cu 43—40 (min. 31). Finalul par
tidei a aparținut, însă, tot spor
tivelor de la Constructorul, care 
au recuperat mai bine la panou 
și s-au dovedit mai incisive în fi
nalizarea acțiunilor ofensive. Au 
condus bine S. Filoti și A. Ber
ger (Buc.). (R. VIȘAN).

MUREȘUL TG. MUREȘ — CRI- 
ȘUL ORADEA 55—53 (33-26).
După un început bun, cînd au 
condus cu 8 și 10 puncte, gazdele 
au slăbit treptat alura, permițînd 
oaspetelor să se apropie și chiar 
să egaleze. Intr-un final palpi
tant, mureșencele au cîștigat pe 
merit. Cele mai bune : Pircan, Ba
laș, Csorvassi de la Mureșul, res
pectiv Chiriță și Bodar. (A. SZA
BO — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — UNIVER-

Campionatul pe echipe
80 mg: V. Enescu 11,5, M. Sala- 
mon (S) 12,0; 4x100 m: I.C.F.
49,5; înălțime: N. Balea (S) 1,54, 
D. Radu (S) 1,54; lungime: M 
Salamon 5,68, E. Schal (I.C.F.) 
5.45; greutate: L. Oros (S) 13,40; 
disc : L. Oros 44,98, R. Moțiu 
(I.C.F.) 41.84; suliță: T. Bucura 
(I.C.F.) 45,74, E. Prodan (I.C.F.) 
43,92.

C1MPULUNG MUSCEL (Argeș — 
Dinamo — Banat). BARBAȚI : 100 
m: P. Ciobanu (D) 11,1 ; 200 m: 
V. Jurcă (D) 22,0; 400 m: T. Puiu 
(D) 49,5: 800 m: N. Gagiu (A) 
1:55,8; 1500 m: A. Barabaș (D) 
3:53.0; 5000 m: A. Barahaș 14:57,0; 
110 mg: V Jurcă (D) 14,8; 400 
mg: I. Rățoi (D) 54,6; 3000 m

FOTBAL PE GLOB
,,JUVE“ SURCLASATA 

DE TORINO

Etapa a V-a a campionatului 
italian de fotbal a consemnat două 
derbiuri importante : Milan-Inter- 
nazionale 1—1 (au marcat Rivera, 
respectiv Benitez) și Torino-Ju- 
ventus 4—0 (autorii golurilor: 
Combin 3 și Carelli). Astfel Ju
ventus a coborît de pe locul II pe 
locul VII în clasament. Conduce 
Roma cu 8 p, urmată de Milan, 
Bologna și Torino cu cîte 7 p, Fio-

PREOLIMPICĂ"
Pe velodromul Calles, in proba 

de 1 000 m cu start de pe loc nu 
mai puțin de 6 cicliști au realizat 
timpuri mai bune decît recordul 
mondial oficial. Cîștigătorul pro
bei a fost italianul Gianni Sar
tori cu 1:04,61 (v. r. — Gaiardoni
1:07,27). Alte recorduri mondiale 
stabilite în concurs și în tentative 
oficiale: 4 000 m — Daler (Ceho
slovacia) 4:45,94; 200 m lansat — 
Phakadze (URSS) 10,69; 500 m lan
sat — Trentin (Franța) 27,85; 1 000 
m lansat — Borghetti (Italia) 
1:01,14.

în concursul de scrimă, proba 
de floretă masculin a dat loc unei 
lupte foarte strînse, cîștigătorul 
fiind desemnat după un baraj in 
trei, la care au participat polone
zul Lisewski, maghiarul Szabo și 
românul Tănase Mureșanu, clasați 
în această ordine. Locul patru a 
fost ocupat de sovieticul G. Sveș- 
nikov, iar locul cinci de scrime- 
rul român Ion Drîmbă. Proba de 

SITATEA CLUJ 37-35 (14—16). 
După o partidă de mare luptă, 
brașovencele au obținut o victorie 
la limită. Jocul a fost spectacu
los, iar evoluția scorului pasio
nantă, Cele mai bune : Simon, 
Horacek de la Voința, Horvâth 
și Seres de la Universitatea. (C. 
GRUIA — coresp. principal).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
I.C.F. 56—40 (25—17). Principala
preocupare a Iceflstelor a fost li
mitarea diferenței de scor, lucru 
pe care l-au Încercat prin multe 
greșeli personale. Campioanele 
țării au cîștigat, dar absența 
maestre! emerite a sportului Vio
rica Niculescu s-a resimțit și în 
organizarea acțiunilor ofensive, 
ca și în apărare.

Rapid — Steaua 4-2 la polo !

Steaua și Rapid București s-au 
întîlnît Ieri dimineața, la „Tinere
tului", într-un meci restant al 
campionatului republican de polo. 
Spre surprinderea generală, fero
viarii s-au apărat cu strășnicie 
și au contraatacat eficace, obti
nînd o merituoasă victorie cu 
scorul de 4-2 (2-0. 0-0, 1-1, 1-1). 
(V. Săndulescu - coresp.).

obst. : Gh. Barbu (D) 9:46,0 ;
4x100 m: Dinamo 43.0; înălțime: 
Al. Spiridon (D) 1,95, A. Berbece 
(D) 1,95; prăjină: Cr. Ivan (D) 
4,00; lungime : H Gogoașe (D) 
7,29; triplu: V Dumitrescu (D) 
15,22; greutate: Ad. Gagea (D) 
16,65; disc: Z. Hegheduș (D) 
49,20; suliță: V. Ene (A) 58.20; 
ciocan : V. Țibulschi (D) 61,38 ; 
FEMEI : 100 m : R. Marinesen (D) 
12,6; 200 m: R. Marinescu 26.6 : 
400 m: E. Silaghi (B) 60,7; 800 
m: E. Silaghi 2:21.0; 80 mg: V. 
Dinu (A) 11,7 ; 4x100 m: Banat 
50,7; înălfime: G. Gltje (A) 1,49; 
lungime : G. Popa (D) 5,21 ; disc : 
E. Cataramă (A) 47,16.

V. POPESCU-coresp.

renlina, Napoli și Juventus cu cite 
6 p.

ÎNTÎLNIRI ÎNTRE ECHIPELE 
BRITANICE

în campionatul european (grupa 
a VIII-a) s-au jucat două me
ciuri. La Cardiff, Țara Galilor-An- 
glia 0—3 (au marcat Peters, B. 
Charlton și Ball). La Belfast, Ir
landa de nord-Scoția 1—0 (0—0). 
în clasamentul grupei. Anglia are 
6 p, Scoția 5 p, Irlanda de nord 3 

floretă femei s-a încheiat cu suc
cesul italiencei Antonella Ragno, 
în urma barajului cu A. Zabelina 
(URSS), L. Sakovics (Ungaria) și 
M. C. Deptris (Franța).

Halterofilii și-au mai desemnat 
trei ciștigători s cat semimijlocie
— V. Kurențov (URSS) 470 kg ; 
cat. mijlocie — N. Ozimek (Polo
nia) 475 kg; cat semigrea — I. 
Talts (URSS) 492,500 kg.

Cursa de 20 km marș s-a soldat 
cu o surpriză, primul loc revenind 
mexicanului Jose Pedraza in lh 
34:22, urmat de Reimann (RDG) 
lh 35:38 și Agapov (URSS) lh 
36:02. Campionul olimpic Pamich 
(Italia) a sosit al 6-lea cu timpul 
de lh 36:39.

în turneul de polo : Iugoslavia
— Italia 7-5; URSS — Cuba 8—6; 
Mexic — Japonia 6—3; URSS — 
Mexic II 9—0.

LARSEN ÎNVINS DE PORTISCH 
LA INTERZONAL

TUNIS. După patru runde, în 
turneul interzonal de șah de la 
Soussa (Tunisia) conduc Fischer și 
Ivkov cu cîte 2‘/i (1), puncte, ur
mați de Gheller, Gipsiis, Larsen, 
Byrne și Portisch cu cîte 2'/j 
puncte. Iată cîteva rezultate din 
rundele III și IV : Byme — Quel- 
lar 1—0; Matulovici — Suttles 0—1; 
Gipsiis — Stein 1—0 ; Portisch — 
Larsen 1—0; partidele Korcinoi — 
Gheller, Gheller — Stein, și Fi-

Dinamo București a cucerit
„Cupa României"
(Urmare din pag. 1)

te fi și accidentarea lui Savu, la 
o ciocnire cu... Nosievici), concre
tizată printr-o serie de ratări și 
o oarecare degringoladă în apăra
re,

Victoria finală a revenit echi
pei Dinamo București cu scorul 
de 79—69 (46—32), într-o partidă 
în care s-a comportat mai bine 
și în atac și în apărare (excelent 
au recuperat Novac și Cernea). 
Și astfel, Dinamo București a cu
cerit a treia ediție a „Cupei Ro
mâniei” și, cu aceasta, dreptul de 
a ne reprezenta țara în „Cupa 
Cupelor". Prima adversară : AII
Onesta din Milano.

In meciul de ieri, punctele au 
fost înscrise de : ALBU 26, NO
VAC 18, DIACONESCU 2, VICIU 
14, Cernea 13, Dragomirescu 6 
pentru Dinamo, Novacek 12, Ba- 
rău 16. NOSIEVICI 12, Savu 4. 
Dimancea 8. GHEORGHE 13, Tii- 
dossy 4 pentru Steaua. Arbitrii 
Gh. Dinescu și Gh. Chiraleu au 
condus cu competență și autorita
te o partidă dificilă.

In întrecerea care avea să de
cidă ocupantele locurilor 3 și 4, 
I.C.F. a realizat o surpriză, dis- 
punînd de Politehnica cu 62—61 
(35—26). Inteligent conduși de Ne- 
def și Spiridon, icefiștii au avut 
inițiativa majoritatea timpului. 
Marele lor merit constă în faptul 
că atunci cînd au fost ajunși și 
conduși (de la 29—18 în min. 16 la 
43—48 în min. 32), nu s-au descu
rajat și au luptat cu aceeași ener
gie. Răsplata au primit-o prin a- 
ceastă meritată victorie, obținută 
asupra unei formații „cotată" evi
dent mai bine în ierarhia basche
tului nostru. Au înscris : SPIRI
DON 11, Mălușel 11. fRlMIE 10. 
TARAU 24, Vasilescu 4. și Pod- 
varcu 2 pentru I.C.F. (au mai ju
cat NEDEF. Scorțescu). DUDES- 
CU 14. HANEȘ 14. JEKELY 12, 
Săuca 4, Popa 2. Purcăreanu 8 
Niculescu 3, Molin 4 pentru Poli
tehnică. Au arbitrat bine Gr. Ava- 
chian și. V. Bordeianu.

Clasamentul final al „Cupei Ro
mâniei” : 1. DINAMO BUCU
REȘTI 6 p, 2. Steaua 5 p. 3. I.C.F. 
4 p, 4. Politehnica București 3 p.

p și Tara Galilor 2 p. Anglia mai 
are de jucat cu Scoția la Glasgow 
și cu Irlanda de nord la Londra.

• Aseară la Madrid, în campio
natul european-, (grupa I) Spania- 
Cehoslovacia 2—1 (1—0). Au în
scris : Aniancio, Garate, respectiv 
Kuna. A arbitrat Sbardella (Italia).

• într-un meci contînd pentru 
campionatul Scandinaviei, ieri la 
Copenhaga Danemarca a învins 
Finlanda eu 3—0 (1—0).

scher — Portisch s-au încheiat re
miză.

Deoarece nici al doilea concu
rent argentinian, marele maestru 
Bolbochan, nu a putut sosi în Tu
nisia, în concurs au rămas 23 de 
participant!.

PREGĂTIRI PENTRU EURO
PENELE DE VOLEI

SOFIA. In drum spre Turcia, 
unde vor participa la campiona
tele europene de volei, selecționa
tele URSS au susținut lă Sofia o 
dublă întilnire cu reprezentativele 
Bulgariei. In ambele jocuri, vic
toria a revenit voleibaliștilor so
vietici: la feminin cu 3—0, iar la 
masculin cu 3—2.

<9 Selecționata masculină de 
volei a Franței a jucat la Tel 
Aviv cu reprezentativa Izraelului. 
Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 3—1 (15—10, 15-12, 5—15, 
15-8).

SANTANA L-A ÎNVINS 
PE PUICI

MADRID. în turul II al probei 
de simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Barcelona, Juan Gisbert (Spa
nia) l-a învins cu 6—3, 7—5 pe
Roger Taylor (Anglia). Partida 
centrală a opus spaniolului Ma
nuel Santana pe iugoslavul Nicola 
Pilici. A cîștigat Santana cu 2—6, 
8—3, 6—1.
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