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Ieri, la fotbal

POLONIA (A)-ROMÂNIA (A) 0-0 

ROMÂNIA (B)—POLONIA (B) 2-2 (0-1) 

ROMANIA (T)—POLONIA (T) 5-3 (2-1)

POLONIA (J)—ROMÂNIA (J) 2-4 (1-1)
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O nouă victorie la scor
a rugbiștilor noștri
România — R. F. a Germaniei 27-5 (16-0)

DUMINICA ROZA
in sfîrșit o duminică în roz la 

fotbal 1
Răspîndife pe patru terenuri 

din tot atîtea orașe — două între 
hotarele tării, două dincolo de 
ele, cei peste 50 de jucători, al
cătuind elita zilei în fotbalul nos
tru de azi au stabilit un bilanț 
pozitiv : 2 victorii și 2 rezultate 
egale. Coloana înfrîngerilor a 
fost închisă ieri, hai să zicem, 
pentru inventar dacă nu pentru 
altceva...

Spectatorul pasionat de fotbal 
a trebuit să facă reale eforturi 
pen’ru a se men*ine în actua
litate : prezența matinală în tri
bunele stadionului „23 August', 
cursă rapidă pînă la primul ecran 
de televizor sau la cel dintîi 
radio receptor, pentru rendez- 
vous-ul cu undele pornite de la 
Cracovia. Craiovenii, cu puțin 
efort, au putut prinde jocul de la 
Cracovia și pe cel de pe noul 
stadion al orașului lor.

Ce au făcut însă ceilalți iubi
tori ai fotbalului din restul țării? 
Au trebuit să se mulțumească cu 
mult mai puțin decît într-o dumi
nică obișnuită, cînd 
poartă dintr-un oraș

te. Știm, spectacolul nu 
cîntat și egalitatea a fost 
rată de cele mai multe ori 
mafie și in extremis. Știm, '

a în- 
apă- 
dra- 

matic și in extremis. Știm, nu s-a 
jucat vizibil după niște scheme 
sau după un sistem, dar a fost 
salvată onoarea unui palmares 
care n-a lăsat ieri indiferent pe 
nimeni — chiar dacă evoluțiile 
în teren i-au scos în evidență mai 
mult pe apărătorii ultimei linii 
decît pe cei din mijlocul terenu
lui sau din atac. Se știa probabil 
că echipa nu avea capacitate de 
atac, dar s-a simțit clar că a- 
ceasta nu va însemna de loc RE
SEMNAREA.

Juniorii au reconfirmat buna 
impresie lăsată la Budapesta, dar 
cu un succes în cifre de data a- 
ceasta. Si încă net. VICTORIE SI 
JOC EGAL ÎN DEPLASARE, DECI 
SEMNUL PLUS.

★

Publicul Cracoviei — a 
juit celui românesc să se 
noască adeseori : chipuri animate 
de speranță, voci entuziaste, at
mosferă propice succesului. La în-

ceput, firește. Apoi figuri iritate, 
exasperate și — finalmente — 
blazate. Trebuie s-o recunoaș
tem : au ratat mult polonezii I

★

în tară, formația secundă, lip
sită de foștii titulari din jocul cu 
ungurii, nu a repurtat victoria 
mulțumindu-se cu un draw nesem
nificativ și neinteresant pentru ;
uvertura unui palmares. pe mă- I 
sura frumuseții noii baze spor- j 
five craiovene și a ambiției lo
calnicilor în materie de fotbal. 
Formația — foarte amestecată — 
parcă alcătuită din resturi, atîta 
a putut să facă, atîta a făcut. Să 
nu o așezăm 
bind, nimeni 
mai mult...

la zid. Sincer vor- 
nu se așteptase la

DECI

prile- 
recu-

★

Succesul cel mai net putea 
fie cel al tineretului. Pentru că 

celor 5 goluri 
știe că această

a fost, în ciuda 
înscrise. Cine nu

(Continuare

să 
nu

REP —

în pag. 2—3)

Ieri după amiază, stadionul Re
publicii a găzduit întîlnirea de rugbl 
dintre echipele României și R. F. a 
Germaniei, cea de a patra în ultimii 
9 ani. Sportivii noștri au obținut și 
de această dată victoria: 27—5 
(16—0). Scorul reflectă fidel dife
rența de valoare existentă pe teren 
între cele două echipe, superiorita
tea absolută a reprezentanților noștri 
neputînd fi pusă nici nn moment la 
îndoială. Ba mai mult, chiar și 
punctele de onoare ale oaspeților au 
fost rezultatul unei neatenții din 
partea apărării gazdelor.

Poate că în locul unei cronici 
obișnuite ar fi mai bine să vă re
dăm evoluția scorului, deplin edifi
catoare : 3—0 (Irimescu lovitură 
de pedeapsă în min 3), 8—0 (Ve
luda încercare, Irimescu transformare 
în min 17), 13—0 (Demian încer
care, Irimescu transformare în min 
31). 16—0 (Irimescu lovitură de
pedeapsă în min 36), 21—0 (Ma
rinescu încercare, Irimescu transfor
mare în min 42), 21—5 (Schenkel 
încercare, 'Veseli transformare în 
min 59). 24——5 (Irimescu dropgol 
în min 60), 27—t! (îVnssek încer
care în min 67). Dacă, pe plan fizic, 
în special ca gabarit, rugbiștii vest- 
germani au lăsat o excelentă impre
sie In schimb arsenalul lor tehnico- 
tacfîc este insuficient dotat.

Menționăm că victoria se înscrie 
pe linia plusului de seriozitate ma
nifestat de selecționabili, iar scoru
rile mari cu care au învins anul 
acesta pe toată linia dovedesc acest 
fapt. Nu e mai puțin adevărat. însă, 
că rezultatul trebuie cîntărit cu 
mare circumspecție în rîndurile na
ționalei și ale celor care conduc des
tinele rugbinlui : 
n-au fost 
decembrie. 
Franța...

Arbitrul 
a condus 
vitatca tuturor jucătorilor 
exemplară) formațiile : ROMÂNIA— 
Marinescu, Dragomir (Țîbuleac), 
PFussek. Dragomirescu, Irimescu: 
Oblemenco, Florescu; Rășcanu, De-

oaspetii), 
Țuțuianu.
Bageac

Duel în tușă (în alb, 
pe care pare a-l cîștiga 

Foto: V.

Țutuianu l 
R. F. A 

GERMÂNÎE1 — Frauenfeld; Haas, 
Bruhl, Schinkel, Friedel; W esch,
Seligmann; Schmidt, Dorr (Heupel), 
Dreyer; Kneifel, Hoppe; Ticele, 
Sander, Heupel (Gocke).

G. RUSSU—ȘIRIANU
★

Intr-un meci restanță contînd pen
tru categoria A, Politehnica Iași » 
dispus de Rapid București cu 6—3 
(0—3). (D. Diaconescu—coresps 
principal).

mian, Veluda; V. Rusu, 
Mihalașcu, Onufu, Dinu;

problemele echipei 
integral rezolvate, iar In 
la Nantes, jucăm cu

francez Francis Gallonier 
excelent (de altfel sporli- 

a fost

în Campionatul european 

de fofbal

R. D. Germană

radioul îi 
într-altul, 

chiar dacă numărul acesta este 
de 7 și nu de 4, ca ieri. Jocul 
formațiilor de tineret, din Capita
lă, nu s-a transmis, nici cel de la 
Craiova, al formațiilor secunde, 
iar despre victoria juniorilor în 
Polonia, multi iau cunoștință din 
presa de azi.

Să se fi blazat vrednica re
dacție sportivă a Radiodifuziunii 
tocmai la un asemenea eveni
ment ?

A treia medalie de aur pentru sportivii români
la Ciudad de Mexico

• ION BACIU — PE PRIMUL 
A ÎNTRECERILOR PREOLIMPICE 
ROMÂNE • NOU RECORD EUROPEAN

LOC LA „COCOS" • PENULTIMA ZI 
A ADUS CINCI MEDALII DELEGAȚIEI 

LA 200 M SPATE MASCULIN

★

Tn ordinea valorii, meciul egal 
de la Cracovia se înscrie în frun-

In „Cupa orașului iași"
PATRU NOI RECORDURI

Competiția de ciclism din 
cadrul întrecerilor preolimpice 
a programat cursa de fond pe 

Victoria a revenit rutie- 
Giovanni Bramucci, 

pe 
cu timpul de 4h

distanța de

întrecerile con-

IAȘI. 29 (prin telefon). In com- 
petiția de tir dotată cu „Cupa ora
șului Iași“ au luat parte 44 de spor
tivi din București (cluburile Steaua, 
Dinamo și Metalul), Brașov, Cluj, 
Ploiești si Iași. Cu acest prilej au 
fost realizate patru noi recorduri 
republicane : armă standard 3x20 f. 
seniori — Petre Șandor (Steaua) 
579 p. (v. r Petre Șandor 576 p.), 
armă sport 3x20 f. junioare : Mari
ana Boccea (Dinamo) 541 p. (v.r.î 
Marina Vasiliu 533 p.), armă stan
dard 60 f. culcat juniori : Viorel 
Savin (Dinamo) 593 p. (v.r.j Viorel 
Savin 592 p.), armă standard 3x20 f. 
juniori : Marin Marin (Metalul) 558 
p. (v.r.. Gh Vlădan 556 p.).

D. DIACONESCU-coresp. principal

șosea, 
rului italian 
cronometrat 
194,832 km 
49:25,4.

Au continuat 
cursului de natație. In absența 
campionului olimpic Don 
Schollander (S.U.A.). care nu s-a 
prezentat la startul finalei pro
bei de 400 m liber masculin, 
pe primul loc s-a clasat tînărul 
sportiv mexican Guillermo Eche
verria cu 4:17,1. Proba de 200 m 
bras femei a fost dominată de 
înotătoarele sovietice, care au o- 
cupat primele trei locuri, A cîș
tigat Galina Prozumenșcikova 
cu timpul 'de 2:47,2. La 100 m 
spate masculin a terminat învin
gător Roland Matthes (R.D. Ger
mană), care a realizat timpul 
de 59,6. In proba de 100 m bras 
masculin, pe primul loc s-a cla
sat Vladimir Kosinski (U.R.S.S.) 
cu timpul de 1:07,7, urmat de

compatriotul său Prokopenko — 
1:08,9 și Henninger (R.D. Ger
mană) — 1:09,3. Sportiva ameri
cană Debbie Meyer a cîștigat 
proba de 400 m liber cu 4:45,1, 
iar compatrioata sa, Claudia 
Kolb, a terminat victorioasă în 
proba de 200 m mixt cu perfor
manța de 2:31,2. Cursa de 200 m' 
fluture masculin s-a încheiat ou 
victoria lui Cari Robie (S.U.A) 
cronometrat cu 2:10,9.

O frumoasă victorie a obținut 
echipa masculină a R.D. Ger
mane (Matthes, Henninger, Horst, 
Wiegand) cîștigătoare a probei 
de ștafetă 4x100 m mixt cu tim
pul de 4:01,3.

Proba 
încheiat 
loniei.

de 
cu

spadă pe echipe s-a 
succesul echipei Po-

★

Penultima zi a întrecerilor s-a 
soldat 
pentru 
cucerit 
argint, 
cele 7

cu un bilanț remarcabil 
sportivii români care au 
o medalie de aur și 4 de

Acestea se adaugă la 
obținute anterior, astfel

că delegația României, cuprin- 
zînd numai 18 sportivi (la 6 ra
muri) a cîștigat trei medalii de 
aur, șapte de argint și două de 
bronz, situîndu-se după numă
rul total de medalii (12), a 10-a, 
iar după numărul celor de aur 
a 12-a, din peste 50 de țări par
ticipante Ia repetiția generală a 
Olimpiadei.

A treia medalie de aur a e- 
chipei noastre a fost adusă de 
luptătorul Ion Baciu, învingător 
in turneul de „greco-romane", 
la categoria cocoș. Al doilea 
luptător român, prezent la între
ceri, Simion Popescu, s-a situat 
pe locul doi în limitele catego
riei pană, în urma finlandezului 
Martti Laakso. In turul II Simi
on Popescu l-a învins prin tuș 
pe mexicanul Contreras. Ion Ba
ciu l-a întîlnit pe luptătorul 
bulgar Traikov, cu care a termi
nat la egalitate. La categoria 
muscă, sportivul iugoslav Ma- 
rinko Bosko l-a învins prin tuș 
pe mexicanul Urbano, iar Imre 
Alker (Ungaria) a dispus la 
puncte de Jimenez <Mexic).

(Continuare în pag. 2—3)

R. P. Ungară 1-0!
a 
de 

ieri 
La Leipzig, 

aproape 100 000
____ , echipa R.D. Germane a 
învins cu 1—0 (0—0) echipa Un
gariei, care nu a cunoscut în- 
frîngerea în acest an. Este, pri
ma victorie obținută de fotbar 
liștii reprezentativei R.D. Ger
mane în compania selecționatei 
Ungariei. Totuși, victoria aceas
ta nu a putut schimba clasa
mentul decît în mică măsură i 
Ungaria a rămas pe locul I, 
iar R.D. Germană a trecut de 
pe locul III pe locul al Il-lea. 
In meciul de ieri, gazdele au re
purtat o victorie pe deplin me
ritată. Crainicul postului de ra
dio Budapesta, Gyorgy Szepesi, 
spunea că formația gazdă a 
fost o revelație și că o înfrîn- 
gere chiar cu 3 0 nu i-ar fi pu
tut supăra pe fotbaliștii ma
ghiari.

Este aproape cert faptul că în 
preliminariile olimpice, în me
ciul cu România, de la_ 11 no
iembrie < 
va folosi același 
Blochwitz F ' _ .
ter, Wruck, Bransch — Pankau, 
Erler, Hoge ■ f.'U ’ 
Love.
voluat
Szucs, Ihasz — Goroes, Albert, 
Rakosi — Bene, Varga, Farkaș. 
Singurul gol al meciului a fost 
înscris de Frenzel, în min. 52.

a V-a 
european 

s-a desfășurat

In grupa 
pionatului 
bal 
tima partidă, 
fața a 
tatori,

Cam- 
fot- 
ul- 
în

spec-

echipa R.D. Germane 
__ i „11“, adică s 

— V rbanczyk, W al

> — Noldner, Frenzel, 
Formația Ungariei _ a e- 
în următoarea alcătuire 5 

— Kaposzta, Matrai,

— Bene, Varga, Farkaș.



Qotbal
Trimișii noștri speciali CRISTIAN MANTII și GHEORGHE NICOLAESCU transmit:

România-Polonia O-O, la Cracovia
„Secunzii" au realizat greu un

Prima reprezentativă de fotbal a 
României a obținut, pe stadionul 
din Cracovia, un rezultat de egali
tate în fața Poloniei. După aspec
tul general al jocului, rezultatul 
nemulțumește pe gazde în măsura 
tn care... ne satisface pe noi. 
'Aceasta pentru că a fost dobindit 
tntr-un joc în deplasare, pentru că 
gazdele porneau favorite după vic
toria de la Bruxelles, pentru că ali
niau o formație omogenă (mult 
mai omogenă ca a noastră) și dc- 
reau, pe lingă reabilitarea în fața 
propriului public (după înfrîngerea 
•uterită în meciul cu Franța), să 
«Întrerupă seria neagră care durea
ză de 35 de ani in fața echipei Ro
mâniei*, după cum scria și ziarul 
•Sport" din Katowice- Ei bine, 
aceasta nu s-a petrecut. Intr-ade
văr, polonezii au jucat mai bine, 
au dominat copios (au beneficiat 
de 16 lovituri de colț) dar în acțiu
nile de finalizare au avut slăbi
ciuni. Aceasta, din punctul lor de 
vedere. In ce ne privește, putem 
spune că dacă formația noastră 
n-a ieșit învinsă de pe teren, fap
tul se datorează unor jucători din 
apărare, îndeosebi lui C. Dan, după 
părerea noastră, cel mai bun jucă
tor de pe teren, lui Coman — care 
■ debutat peste orice așteptări — 
lui D. Nicolae (deși a Început slab 
meciul), ca și lui Năsturescu — care 
a ajutat deseori apărarea. In prin
cipal, apreciem la acești patru ju
cători voința de a fi luptat pînă 
la epuizare* spiritul de sacrificiu 
de care au dat dovadă din primul 
șl pînă in ultimul minut de joc. 
Dar, este greu de presupus că, în 
Istoria fotbalului, a existat o echi
pă care, doar cu patru jucători cu 
randament deplin, să fi obținut 
victoria. Cu atît mai mult, într-un 
joc inter-țări.

Formația noastră a părut (din 
păcate), majoritatea timpului, rup
tă în două. Am asistat la o hărțuia- 
lă continuă Intre atacul gazdelor 
și apărarea noastră, rareori jucă
torii români punind probleme por
tarului polonez Kostka- De ce a- 
ceasta ? Unii dintre jucătorii noștri 
au intrat pe teren copleșiți de im
portanța meciului, timizi (Libardi, 
Boo), alții n-au dat randamentul 
scontat (Koszka, Voinea) iar funda
șii Sătmăreanu și Mocanu s-au ali
niat — tîrziu— eforturilor celor
lalți amintiți mai sus. Menționăm 
aici și cele două schimbări efectua
te in echipă, care ar fi fost mai 
oportune imediat după pauză. Do
brin și Kallo n-au avut prilejul, 
In ultimele 27 de minute, să evo
lueze la nivelul posibilităților de 
care dispun. Este clar, credem, de 
ce fotbaliștii noștri nu au jucat, de 
fapt, ca o reprezentativă în adevă
ratul înțeles al cuvîntului, ca un 
tot omogen, intr-un spirit ofensiv 
(ar fi avut toate condițiile deoa
rece adversarii 
adoptind un joc 
rezumîndu-se la

ce au declarat: C. 
fost o partidă mo- 
noastră, mai ales 

amica], trebuia să 
cu toate forțele. N-a

lor jucătorilor polonezi. In aceste 
condiții, după cum am mai spus, 
egalitatea obținută nu este de na
tură să ne satisfacă decît în ce 
privește rezultatul tehnic. Eloc
vente, pentru acest punct de vede
re, sînt și părerile celor doi antre
nori cu care am vorbit la sfîrșitul 
partidei. Iată 
TEAȘCA: „A 
destă. Echipa 
înlr-un meci 
abordeze jocul
reușit acest lucru. Atacul, cu ex
cepția Iui Constantin și Năsturescu, 
n-a corespuns, n-a construit decit 
2—3 acțiuni demne de reținut. Dar, 
și acestea fără consistența necesa
ră. Apărarea și-a făcut datoria. Ei 
să-i mulțumim. Mai este încă foar
te mult de lucru la echipa noastră 
națională."

MICHEL MATHIAS: „Jocul a 
fost de un nivel mediocru. Am spe
rat că jucătorii mei vor străpunge 
— măcar o dată in 90 de minute — 
apărarea aglomerată a românilor. 
A fost imposibil pentru că acolo 
a fost un băiat minunat: C. DAN. 
Jucătorii mei au acționat lent in 
fazele de finalizare, șutind impre
cis la 
țumit

nație la poarta poloneză este „stri
cată" In ultimă instanță, iar două 
minute mai tîrziu Dobrin trage la 
poartă primul șut din această re
priză. In min. 79, in sfîrșit o des
chidere â la Constantin, spre Năs
turescu, iar în min. 82 avem o mare 
ocazie de a obține victoria... îm
potriva cursului jocului. Combinație 
Soo - Năsturescu, dar ultimul, în loc 
să-i paseze lui Constantin — sin
gur în poziție favorabilă — pre
feră să șuteze din unghi dificil în 
spatele plasei- Pînă la fluierul fi
nal Încă două momente de emoție 
la poarta lui Coman (min. 87 și 89).

Arbitrul T. Wotawa a condus co
rect și autoritar formațiile :

POLONIA: Kostka — Piechni- 
czek, Gmoch, Osliszlo, Szefer — 
Brychzy, Schmid (min. 73 Gomo- 
loch) — Zimrjewsky, Lubansky, 
Jarosik (min. 78 Boula), Faber.

ROMANIA : Coman — Sătmă
reanu, D. Nicolae, C. Dan, Mocanu 
— Libardi (min. 63 Dobrin), Kosz
ka — Năsturescu, Constantin, Soo, 
Voinea (min- 63 Kallo).

CRAIOVA 29 (prin telefon, de la 
trimisul nostru), 
celor 90 de 
de sport din 
ne, fără pic 
Intr-adevăr, 
facem această afirmație nu ne refe
rim la meciul de fotbal, ci la fap
tul că începînd de astăzi Craiova 
are un splendid stadion (locuri nu
merotate 31749) a cărui inaugurare 
ne-a oferit prilejul de a asista la o 
plăcui'ă festivitate. începutul a fost 
anunțat de patru trotnpeți, după al 
căror semnal pe stadion au pătruns 
150 de stegari urmați de 35 de 
sportive, eleve de liceu, care au 
adus pe această nouă bază a sănă
tății prospețimea și gingășia vîrstei 
lor. După aceea, 4 000 de sportivi 
au pătruns pe stadion.

In acele clipe, de neuitat pentru 
amatorii de sport din Cetatea Bani
lor, nimeni nu se gîndea la neca
zurile ce aveau să urmeze, la dure
rile de cap pe care avea să le pri
cinuiască tuturor, comportarea selec
ționatei noastre secunde.

Începutul a fost făgăduitor. Din 
primul minut, jucătorii români s-au 
postat în terenul oaspeților. Atacu

La încheierea 
minute de joc amatorii 
Craiova au putut spu- 
de ezitare : „Frumos!“ 
așa este! Dar cînd

dreapta, pe 
cel mai bun

n-au strălucit), 
strict de apărare, 
stăvilirea acțiuni-

poartă. Nu sint de Ioc mul- 
de echipa mea".

★
la început, polonezii se do-De

vedesc periculoși, atacînd în va
luri. Faber se infiltrează pe extre
mă
11),
ții
siv

(min. 
poar- 
o se
rata tă

și centrează prompt (min. 9 și 
prilejuind lui Coman interven- 
excepționale. Acordăm succe- 
corner după corner, iar în atac

lansăm contraatacuri timide 
12, Soo trage primul șut pe 
tă). Cinci minute mai tîrziu 
țiune Constantin - Soo este
de ultimul. Jocul continuă mai 
mult la poarta noastră- Mocanu și 
Sătmăreanu sînt deseori prinși în
tre doi adversari. în ajutorul apără
rii vin frecvent Năsturescu și Con
stantin. în rarele situații cînd fotba
liștii noștri sînt preocupați de con
strucția jocului, adversarul se do
vedește destul de vulnerabil (min. 
28 : combinație Sătmăreanu - Năstu
rescu - Soo — un șut prin surprin
dere și... numai bara verticală îl 
salvează pe portarul polonez). In 
min. 33, Mocanu degajează balonul 
ce se îndrepta spre poarta goală- 
D. Nicolae salvează o situație iden
tică în min. 38. Cu 3 minute înain
te de sfîrșitul primei reprize, Co
man blochează curajos la picioa
rele Iui Lubansky.

După pauză Zimrjewsky șutează 
și el în bară. Urmează momente de 
presiune puternică. în min. 48, 49, 
54, 56 Brychzy, Faber, Jarosik și 
Lubansky îl pun la grele încercări 
pe Coman. In min. 61, Coman li
chidează o fază periculoasă, blo- 
cîndu-1 din nou pe Lubansky. După 
introducerea lui Dobrin (min. 63), 
reușim să temporizăm jocul la mij
locul terenului, oferind apărători
lor momente de respiro. O combi-

Juniorii - învingători
TARNOBRZEG, 29 (prin tele

fon). — Niciodată n-am văzut 
echipa de juniori a României 
jucînd atât de bine oa azi ! Spor
tivii români au încheiat victo
rioși un meci de o rară specta
culozitate.

Gazdele încep furtunos și ob
țin două cernere în primele 
două minute. In min. 7, notăm 
primul atac al echipei noastre. 
Peste 6 minute, Caniaro înscrie 
primul goi, după o splendidă 
combinație cu Ciutac și Rizea. 
Se vedea că echipa României 
este superioară din punct de ve- 
3ere tehnic și tactic. Dar, juni
orii polonezi apasă pe accelera
tor, măresc viteza de joc și în 
• doua parte a reprizei au ini
țiativa, egalind prin Kmiecik în 
min. 32.
. După pauză fotbaliștii români 
Iși corectează greșelile și fac un 
adevărat festdvaL Paradoxal, cei 
care înscriu sînt însă polonezii. 
Wawrowski (în min. 61) îl sur
prinde pe 
neașteptat 
•-a reluat 
trare a lui 
ficată de

(debutant în acest meci). El a 
sărit, cu un cap, peste un bu
chet de jucători și a înscris im- 
parabil : 2—2. Golul a avut un 
deosebit efect psihologic. După 
5 minute, Caniaro a înscris, din 
nou, dintr-o centrare a lui Nico
lae. In sfîrșit, în min. 70, Ște- 
fănescu pornește cu mingea de 
la mijlocul terenului, își „pre
sară" adversarii și în luptă cu 
portarul, ieșit în întîmpinare, 
împinge balonul în plasă : 4—2.

Arbitrul Todor Betchirov — 
Bulgaria, a condus fără greșeală.

ROMÂNIA : Bârbulescu (min. 
51 Vidac) — Marinescu, Ciuga- 
rin, Ispîr, Viciu — Rizea (min. 
60 Etern; min. 68 Tănăsescu), 
Dumitru — Caniaro, Ciutac (min. 
46 Iordănescu), Ștefănescu, Ni
colae.

Vidac printr-un șut 
de la 16 m. Nici nu 
bine jocul șl o cen- 
Dumitru este fructi- 
fundașul Marinescu

POLONIA : Klos (min. 73 Dra- 
us) — Eachwalski, Balcerzak, 
Dziadek, Wyrobek — Wawrow
ski, Masztaler — Walkowiak, 
Kasalik, Kmiecik (min. 71 Gar- 
lowski), Sokha (min. 71 Herisz),

MIRCEA TUDORAN 
redactor la revista „Fotbal"

rile purtate pe partea 
partea lui Sfirlogea — 
om al formației noastre — ne fă
ceau să credem că fotbaliștii noștri 
vor reuși să-și depășească adversa
rii. Pînă în min. 35 selecționata ro
mână a dominat categoric, oaspeții 
mulțumindu-se cu o apărare strictă, 
fără să conteze de loc în atac. Din 
clipă în clipă ne așteptam ca Iancu, 
Tufan sau Sfirlogea să deschidă 
scorul. Dar ei au risipit cu senină
tate ocazie după ocazie. în plină 
dominare a echipei române (min. 39), 
oaspeții au realizat un contraatac, 
la care Deliu, M. Marcel și Mo- 
troc au ezitat să intervină, dîndu-i 
posibilitatea lui Marks să șuteze și 
să deschidă scorul.

După pauză, acțiunile ofensive 
ale echipei române au continuat să 
fie lipsite de eficiență. Mai mult, 
slabul marcaj în apărare a dat po
sibilitate lui Muszialek să înscrie 
în min. 67 (reluare de la 7—8 m 
sub privirile pasive ale Iui Motroc, 
M. Marcel și Ionescu), după ce, cu 
chiu cu vai, reușisem să egalăm fn 
min. 59. Atunci, Țarălungă s-a bătut 
pentru o minge, a driblat doi apă
rători și a șutat dintr-un unghi di-

Un nou succes al „tineretului44

de
decor cu totul neobișnuit, la 

.a—, „tineretul"
O pătură

Un 
începutul partidei dintre 
nostru și cel polonez. _ ,____
groasă de ceață, albă, lăptoasă, aș
ternută peste stadionul „23 August", 
făcea aproape imposibilă urmărirea 
celor 22 de jucători.

Luînd drept bune previziunile 
meteorologice (că ceața va dispare), 
arbitrul a hotărit începerea partidei 
șl primele minute de joc s-au des
fășurat cam pe ghicite. Cine cu cine 
combină, cine cui pasează ? O ac
țiune secretă (din cauza condițiilor 
atmosferice) purtată de înaintașii 
români, î-a creat Iul GROZEA o si
tuație favorabilă de a șuta la poartă. 
Șl primul gol al meciului a fost în
scris. Era în minutul 16. Trei mi
nute mal tîrziu, Lucescu a pătruns 
ca o nălucă tn careul oaspeților. 
Fault. Lovitura de la 11 metri. Și 
GROZEA marchează, executînd im
pecabil : 2—0.

Parcă atît ar fi așteptat șl ceața,- 
care a eliberat stadionul, lăsîndu-ne 
să-i vedem șl la față pe protago
niști. Atunci a fost limpede că, orl- 
cît ar dura această partidă, învin
gători nu pot fi decît românii, supe
riori cu o clasă adversarilor, atît în 
ce privește condiția fotbalistică (teh
nică, tactică, pregătire fizică) cit șl 
cea morală (două goluri avantaj). 
Tinerii noștri reprezentanți, simțind 
cum stau lucrurile, au început să 
joace din... talent, căutînd soluții 
complicate, subtile, construind faze 
frumoase, cu ecou în tribunele des
tul de populate pentru ora matinală. 
Cea mal aparte dintre aceste faze 
s-a petrecut în min. 34, avîndu-i a 
eroi pe Vlgu, Dumltrache șl Lucescu, 
iar ultimul a ratat de la cîțiva 
metri de poartă.

Surprinzătoare pentru noi românii 
(spectatori și jucători) a fost, însă 
ambiția cu care oaspeții căutau să 
refacă terenul pierdut. Cu patru mi
nute înainte de pauză, Velea sal
vează de pe linia pcrțil un gol ca

și cel

Boc, bine „servit" de Jercan, majorează scorul la 4—1 pentru echipa 
tineret Foto: A, Neagu

șl făcut, amînînd înscrierea lui cu 
un minut. Un corner în favoarea 
oaspeților, un „cap" bine plasat al 
lui Kot și întreruperea regulamen
tară ne găsește la diferență de nu
mai un gol. Se vede treaba că su
părarea băieților noștri (pentru acest 
gol) a ținut întreaga pauză pentru 
că, imediat după reluare, DUMI- 
TRACHE are o inițiativă eficace, 
restabilind distanța de două goluri. 
Apoi, 10 minute mai tîrziu, BOC, 
prezent la o lovitură liberă executată 
de Jercan înscrie un gol splendid: 
4—1 I

Șl din nou, delicatese servite pe 
rlnd de Lucescu, Dumitrache, Gro- 
zea (care s-a stins, totuși, în a doua 
parte a meciului), faze de calitate,

nefinaliznte. Oaspeții sînt forțați să 
accepte superioritatea tehnică și tac
tică, dar nu renunță la ideea că ar 
putea termina mai onorabil (sub 
raportul scorului) această partidă. 
O acțiune pe dreapta, urmată de o 
centrare clasică, o intervenție gre
șită a lui Kiș, și Constantinescu 
scoate pentru a doua oară balonul 
din poartă. Autorul golului : KO
ZERSKI MIN. 75. DUMITRACHE se 
concentrează mai mult, combină . î 
cu Tătaru II și înscrie cel mai spec
taculos gol al partidei (min. 84). E- 
chipa antrenorului Waclaw Pegza 
pare resemnată : asta e situația ' 
mai ales -diferența de valoare, 
totuși, ultimul ajutor îl vine 
unde se aștepta mai puțin : de la 
Constantinescu. Omul din poartă are 
o clipă de uitare de sine, prinde un 
balon trimis de KOZERSKI. apoi il 
scapă, printre picioare. în poartă 
(min. 89) : 5—3 (2—1). Scorul final 
spune multe și nimic. El consem
nează un nou succes al „tineretului" 
nostru, expresie a talentului și cu
noștințelor fotbalistice ale acestor 

băieți, dar șl a superficialității lor, 
a ușurinței cu care risipesc ceea ce 
realizează la un moment dat. Din 
păcate, aceasta este o latură esen
țială a fotbalului nostru actual.

Cei mai buni : DUMITRACHE,
VIGU, BOC, LUCESCU, DINU, iar de 
la oaspeți, KOT, KOZERSKI, SPUT, 
RUDNOW. A condus foarte bine, D. 
RUMIANȚEV — Bulgaria — ajutat 
la tușe de A. PIRVU și C. PETREA
— București.

ROMANIA (tin.) : Constantinescu
— Kiș, Boc, Dinu, Velea — Desel- 
nicu (min. 76 Lupulescu), Vigu — 
Lucescu, Grozea, Dumitrache, Jer
can (min 51 Tătaru II).

POLONIA (tin.) : Matysek (Sput)
— Leszczynski, (Novak min. 67), 
Michalik, (Brysiak' min. 54), Pielok, 
Musial — Janik (Szarinsky min. 72), 
Domarski — Rudnow, Maszczyk, Kot, 
Kozerski.

VALENTIN PAUNESCU
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DUMINICA ROZA
(Urmare din pag. 1)

formație — cu limită de vîrstă la 
pragul celor mai mari calități : 
vigoare, viteză, fantezie, îndrăz
neală, talent este cea care tre
buie să vină ? Dar cum ? Cu 
blazarea demonstrată ieri, îndată 
după ce succesul nu i se mai 
refuza ? Neseriozitatea cu care 
s-a abordat jocul în partea a 
doua indică un drum periculos ; 
eshibițiile acelor jucători care
— văzîndu-și adversarul depășit
— au încercat să-l ridiculizeze 
(amintifi-vă pasele cu călcîiul I) 
sînt un alt semnal de alarmă la 
capitolul sportivității și al capa
cității de concentrare la joc.

De ce C. îeașcă — pe care-l 
știm mai atașat de această echi
pă lăsată acasă — a trebuit să 
meargă la Cracovia (unde a stat 
de altfel în tribună) pentru a în
soți cealaltă formație ? Cu el 
aici tineretul ar fi urmărit poate 
mai atent jocul, scorul și, în a- 
ceste condiții, s-ar fi repurtat 
credem un succes net într-un spi
rit de înaltă sportivitate.

Ieri a fost o duminică ___
pentru fotbalul nostru și poate 
că rîndurile acestea n-au __
dit-o îndeajuns. Dar prea am aș
teptai-o mult ca să ne bucure to- 

de ce am

roză

dove-
țepi. _ _______
tal și, în fond ... _ __
face exces de. zel ? Culoarea asta 
roz nu-i nici roșie, nici albă...

„Cupa României
Rezultate înregistrate In etapa de 

Ieri în „Cupa României" : Fulgerul 
Dorohol—C.S.M.S. Iași 0—1 (0—1),
Viitorul Botoșani—Chimia Suceava 
1—3 (0—1), Gloria Bîrlad—Siderur- 
glstul Galați 2—0 (2—0), Petrolul Moi- 
nești—Ceahlăul P. Neamț 1—2 (1—1). 
Textila Buhuși—Victoria Roman 2—l 
(2—2, 2—2), Chimia Mă rășești—An
cora Galați 0—1 (0—0), Gloria C.F.R. 
Galați — Metalul București 4—1 
(3—3, 4—4), Progresul Brăila—Electro
nica Obor 1—0 (0—0), cimentul Med
gidia—Portul Constanța 1—0 (0—0, 
1—0), Avîntul „9 Mai" București— 
Metalul Tîrgovlște j—s (1—0), T.U.G.

București—Metrom Brașov 1—0 (0—0), 
S. N. Oltenița—Politehnica București 
1—0 (1—0). Chimia Tr. Măgurale—
Chimia Hm. Vilcea 2—0 (0—0), Me
talul Buzău—Flacăra Moreni 1—1 
(1—1. 1—1), Victoria Tg. Jiu—C.S.M. 
Reșița 2—1 (1—1), Dacia Orăștie—
C.S.M. Sibiu 1—2 (0—1), Minerul Ghe- 
lar—A.S. Cugir 2—1 (1—0), Mureșul 
Deva—C.F.R.I.R.T. Arad 1—2 (1—1),
Furnirul Deta—C.F.R. Timișoara 1—3 
(0—0). Minerul Moldova Nouă—Poli
tehnica Timișoara 0—3 (0—1), U. M. 
Timișoara—Vagonul Arad 1—3 (1—2), 
Unirea Oradea—C.F.R. Cluj 0—2 
(0—1), Bihoreana Marghita—Olimpia

Oradea 3—0 (2—0), Recolta Cărei—
Crișul Oradea 1—2 (1—2), C.I.L. Gher
la—Soda Ocna Mureș 5—1 (4—1), Me
dicina Cluj—Ind. sîrmei C. Turzii 
0—3 (0-"<0), Lemnarul Odorhei—Chi
mica Tîrnăveni 2—1 (1—1), Torpedo 
Tohan—Oltul Sf. Gheorghe 2—2 (0—0,
1— 1), A.S.A. Sibiu—Metalul Hune
doara 1—2 (0—0, 1—1), Chimia Făgă
raș—Gaz metan Mediaș 5—i (1—1), 
Dunărea Calafat—Progresul Corabia
2— 1 (0—0), Dinamo Obor București— 
Rapid Plopeni 3—2 (2—2, 3—2), Ma
rina Mangalia—I.M.U. Medgidia 3—2 
(3-1).
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XEXE

Pentru a treia oară consecutiv 
Steaua a tranșat în favoarea sa 
rivalitatea cu Dinamo, cucerind 
în concursul de la Cluj titlul rle 
cea mai bună echipă de atletism 
a tării. Punctajul final al întîlni- 
rii directe Steaua—Dinamo : 
161—149 (106—96 la bărbați și 
55—53 la femei). în meciurile cu 
echipa regiunii Cluj, Steaua a 
învins cu 183—120 (128—70 și 
55—50), iar Dinamo cu 187—126 
(125—74 și 62—52). Raportul de 
forte este oglindit și de numărul 
probelor cîștigate : Steaua 19 (11 
la bărbați + 8 la femei) și Di
namo 10 (7 + 3), din totalul de 
30 desfășurate. Clujenii au obți
nut victoria într-o singură pro
bă masculină (lungime). Este re
gretabil că echipa Clujului, 
practic, nici nu a contat în în
trecere. La femei, în absența 
campioanei și recordmanei repu
blicane fleana Silai (operată de 
amigdalită cu cîteva zile în 
urmă), atletele localnice nu 
s-au clasat pe primul loc în nici 
o probă ! într-un concurs în 
care — fără a străluci — trei 
atlete de la Steaua (Aura Pe
trescu, Elisabeta Bucur și Livia 
Oros) au cîștigat împreună nu 
mai puțin de 6 probe...

Dacă sub aspectul luptei pen
tru puncte competiția a fost 
foarte atractivă (ne referim bine
înțeles la meciul direct Steaua— 
Dinamo), în schimb, în ce pri
vește performantele înregistrate, 
nu putem avea multe cuvinte de 
laudă. S-au evidențiat doar Nico- 
lae Per{a (Steaua) și Alexandru 
Spiridon (Dinamo). Primul, după 
șase curse de 14,4 s în acest 
sezon, a reușit în sfîrșit un 14,3 
la 110 mg cu care își îndepli
nește norma de maestru al spor
tului. Cel de-al doilea, în eviden
tă revenire de formă, a trecut 
clar 2,06 m la înălțime, doborînd... 
milimetric la 2,09 m. în afara lor, 
nimic peste nota obișnuită a se
zonului atletic 1967.

Este drept că, sîmbă.tă, cu 5 
minute înaintea primei probe, a
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Steaua și Universitatea Timișoara-
in frunte

Dincă, „îngerul păzitor* al campionilor, a mai „scos* o minge dificilă trasă de Nica. Fază din jocul 
Steaua—Dinamo (15—12) desfășurat ieri în Capitală.
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au egalat și s-au aflat chiar în a- 
vantaj (9—8 în min. 37). In con
tinuare jocul a fost din ce fn ce 
mai dîrz (eliminările dictate de con
ducătorul partidei n-au putut tem
pera spiritele) și echilibrat pînă în 
min. 59 (11—11). Apoi, soarta par
tidei a fost decisă de „bombele" 
(din păcate doar atit) ale lui 
Gruia...

Arbitrul V. Pelenghian a avut o 
misiune extrem de dificilă, de care 
nu a reușit sS se achite integral. 
Au jucat: STEAUA: DINCÂ—OȚE- 
LEA 1, Gruia 7, Goran 2, MARI
NESCU 3, lacob 2, Popescu, Savu, 
Cristian ; DINAMO : Redl (BOGO- 
LEA) — Moser 2, Nica 2, COS- 
TACHE II 3, MOLDOVAN 4, Sa- 
mungi 1, Coman, Licu. (a.v.).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
RAFINĂRIA TELEAJEN 15—15 
(8—8) Petroliștii au plecat cu un 
punct prețios de la București. în 
finalul partidei ei au condus cu 
14—11 și, apoi, cînd Universitatea 
s-a aflat la rîndul ei în avantaj 
(15—14), handbalișt'ii din Teleajen 
au reușit să obțină in extremis o 
neașteptată remiză. DINAMO BRA
ȘOV—POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(m) 14—12 (8—5). Victorie meri
tată a gazdelor la capătul unui joc 
plăcut, (V. Popovici—coresp.) U- 
N1VERSITATEA CLUJ—TEXTILA 

început să cadă o ploaie de 
’oamnă deasă și rece, care i-a 
stînjenit vizibil pe atleti. Multi 
și-ar putea constitui din aceasta 
o scuză destul de plauzibilă; dar 
Perta și Spiridon și-au obtinut 
performantele tocmai cînd ploaia 
era în toi. Și apoi, duminică a 
fost vreme foarte frumoasă... Mai 
curînd credem că pregătirea defi
citară este principala cauză a re
zultatelor mediocre. Ca scuză ar 
putea fi invocată și programa
rea prea tîrzie a ultimelor eta
pe. Foarte just: la sfîrșitul lui 
octombrie nu se pot pretinde 
aceleași cifre ca în iulie—auqust. 
Dar, cînd în mijlocul sezonului 
nu s-au prea obtinut mari per
formanțe, se putea spera că mă
car ultimul prilej va fi folosit 
pentru aceasta.

Iată cîteva rezultate individuale 
de la acest concurs: BĂRBAȚI : 
100 m: Gh. Zamfirescu (S) 10,8, 
P. Ciobanu (D) 10,8: 200 m :
Gh. Zamfirescu 21,4, V. Jurcă (D) 
21,5; 400 m: A. Deac (S) 48,8; 
800 m: Gh. Ene (S) 1:54,4, FI. 
Purghel (C) 1:54,6; 1 500 m: Gh. 
Ene 3:51,6; 400 mg: I. Rățoi (D) 
55,2 ; 3 000 m obst.: Z. Vamos 
(D) 9:03,8; 10 km marș: L. Ca- 
raiosifoglu (D) 46:07,2, V. Ilie (D) 
46 11,2; 4x100 m: Steaua 41,8, 
Dinamo 41,9; prăjină: P. Astafei 
(S) 4,62, D. Piștalu (D) 4,62, Cr. 
Ivan (D) 4,50; lungime: V. Să- 
rucan (C) 7,28; triplu: C. Corbu 
(S) 15,65; greutate: Ad. Gagea 
(D) 16,72; disc: I. Naghi _ (S) 
55,94, Z. Hegheduș (D) 49,12; 
suliță: W. Socol (S) 67,62; cio
can: Gh. Costache (D) 61,80; 
FEMEI: 100 m: A. Petrescu (S) 
12,8; 200 m: A. Petrescu 25,9; 
400 m: E. Bucur (S) 61,4; 800 m: 
E. Bucur 2:20,2; 80 mg: E. Vin- 
tilă (D) 11,4; 4x100 m: Steaua 
49,6; înălțime: D. Radu (S) 
1,57; lungime: E. Vintilă 5,84; 
greutate : L. Oros (S) 13,76 ; disc: 
L. Oros 42,20; suliță: M. Ciurea 
(D) 50,18, I. Stancu (D) 49,34.

ADRIAN IONESCU

CISNÂDIE (m) 29—14 (15—2).
C. S. M. REȘIȚA—DINAMO BA
CĂU (m) 10—18 (5—6).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
NEÎNVINSĂ

CONFECȚIA BUCUREȘTI—UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 3—4 
(1—1). Obținînd o meritată victo
rie, studentele din Timișoara au 
încheiat prima parte a campionatu
lui cu un avans apreciabil, dovedind 
în acest fel că alcătuiesc — la ora 
actuală — cea mai bună echipă din 
handbalul nostru feminin. De altfel, 
și în jocul de ieri, Universitatea Ti
mișoara a demonstrat calități certe, 
în special de ordin tactic, impunîn- 
du-se clar, in ciuda rezultatului 
strîns.

Cum se explică atunci această 
victorie la limită ? în primul rînd, 
prin exemplara putere de luptă a 
jucătoarelor de la Confecția care 
prin ambiție și dăruire au încer
cat și au reușit adesea să supli
nească diferența de valoare tehnică 
și tactică ce le separa de adversa
rele lor. Și, în al doilea rînd, prin 
forma lună a Irinei Naghi, care, 
și de această dată a apărat șuturi 
puternice și bine plasate. în gene
ral, ambele formalii au jucat pru

In diviziile naționale, 

favoritele învingătoare 
pe toată linia

MASCULIN
Rapid București—Steaua 79—92 

(40—47). La scorul de 16—4 
(min. 5), se părea că steliștii vor 
cîștiga comod. în numai 5 mi
nute, însă, Rapid a egalat și a 
luat un coș avans (min. 10: 
20—18). Apoi, după o scurtă pe
rioadă în care scorul s-a menți
nut strîns, campionii s-au dis
tanțat din nou. Meciul a plăcut 
datorită rapidității fazelor. Am 
remarcat la Rapid apariția lui 
Lucaci, un element tînăr, cu 
talie înaltă (2 m) și bine dezvol
tat. Au marcat: Novacek 20,
Nosievici 20, Gheorghe 18, Barau
7, Dimancea 8, Niculescu 4, Popa
8, Tiidossi 2, Cîmpeanu 5 pentru 
Steaua, respectiv Stănescu 10, 
Olteanu 9, Popovici 17, Popescu 
17, Predulea 17, Reisenbiichler 2, 
Tursugian 7.

I.C.F.—Universitatea Cluj 64— 
57 (29—29). Intrarea în teren a 
maestrului emerit al sportului, 
Mihai Nedef (min. 13, scor 21—15 
pentru Universitatea), s-a făcut 
din plin simțită. Impulsionați de 
Nedef, icefiștii au egalat și au 
dominat în continuare. Absenta 
lui H. Demian (încă nerefăcut 
după un accident) din formația 
clujeană a fost resimțită, mai ales 
în ceea ce privește eficacitatea 
echipei sale. Au înscris: Tarău 
19, Nedef 7, Spiridon 6, Mălușel
22, Podvarcu 1, Irimie 9 pentru 
I.C.F., respectiv Bogdan 8, Ruhring
23, Prie 2, Vizi 11, Stăvariu 4, 
Geomoleanu 8, Kun 1.

Dinamo București—Dinamo
Oradea 2—0 (neprezentare). Din 
interminabilele tratative între 
fostul antrenor al dinamoviștilor, 
jucători, conducerea asociației, 
C.R.E.F.S. etc etc, a pierdut bas
chetul orădean. Vom reveni.

Farul Constanța-Universitatea 
Timișoara 70—72 (36—34, 64—64). 
A fost un joc static, cu muite

dent în atac, prelungind acțiunile 
ofensive pînă la găsirea situației 
ideale de finalizare, care — In con
dițiile derbiului de ieri— a venit 
foarte rar. Din cele 7 goluri înscrise, 
4 au fost realizate din lovituri de 
la 7 ni și doar 3 din acțiune (2 
Universitatea Timișoara și 1 Con
fecția). Evoluția scorului: 1—0 
Ilie (min. 5) ; 1—1 Secheli (min. 
14) ; 1—2 Secheli (min. 29) ; 2—2 
Dumitrescu (min. 32) ; 2—3 Se
cheli (min. 36) ; 2—4 Kaspari
(min. 39) ; 3—4 Dumitrescu (min.
42) . A arbitrat corect și autoritar 
C. Căpătină (Buzău), (c.a).

PROCRESUL BUCUREȘTI—MU
REȘUL TG. MUREȘ 14—14 (4—5). 
După o repriză echilibrată, încheiată 
cu un minim avantaj pentru mure- 
șence, handbalistele de la Progre
sul au încercat să obțină victoria. 
Ele au condus cu 13—11 (min.
43) și 14—13 (min. 47), dar oaspe
tele au egalat la ,.potou“. Princi
palele realizatoare: Ofelea (8) de 
la Progresul, Varo (5) și Baczo 
(4) de la Mureșul.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
—UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
(f) 7—8 (4—5). RULMENTUL
BRASOV—RAPID BUC. (f) 7—12 
(3—4). POLITEHNICA GALAȚI 
—LICEUL 4 TIMIȘOARA (f) 5—5 
(2-1).

In aefiune Hanelore Spiridon, cea mai bună jucătoare a Voinței 
București în meciul cu I.C.F. Foto : N. Aurel

greșeli în atac și în apărare. A 
cîștigat formația mai bine pregă
tită fizic și tactic și care a avut 
în lonescu un excelent realiza
tor. (L. BRUKNER-coresp.).

Politehnica Galați—Politehnica 
București 72—60 (33—26). Studen
ții gălăteni au debutat cu o vic
torie meritorie obținută asupra 
unei echipe bine cotată în bas
chetul românesc. Au înscris: 
Chivulescu 25, Moraru 14, Baltag 
10, Bej an 8, Ioneci 8, Samson 7, 
pentru gălăteni, respectiv Dudes- 
cu 17, Popa 10, Niculescu 6, Jeke- 
ly 12, Purcâreanu 5, Molin 4, Ha- 
neș 4, Săuca 2. (T. SIRIOPOL- 
coresp.J.

Politehnica Iași—Comerțul Tg. 
Mureș 74—71 (36—34).

FEMININ

I.C.F.—Voința București 50— 
52 (23—21). Rar am văzut o par
tidă în care să se înregistreze 
atît de multe greșeli de tehnică. 
Au fost faze întregi în care ad
versarele își pasau de parcă 
erau... partenere. Au înscris: 
Spiridon 16, Varga 8, Tudor 10, 
Teodorescu 9, Sterescu 9 pentru 
Voința, respectiv Szabados 8, 
Goaga 8, Corondy 2, Predulea 2, 
Iliescu 2, Novac 9, Trandafir 10, 
Dumitriu 2, Mihalca 7. Au arbi
trat cu multe greșeli St. Roșu și 
P. Spiru.

Constructorul București—Pro
gresul București 50—40 ( 23—14). 
Am remarcat buna comportare a 
învingătoarelor, care s-au impus 
printr-o mai bună organizare a 
acțiunilor ofensive, dar și evo
luția submediocră a baschetbalis

A treia medalie de aur pentru sportivii 
români la Ciudad de Mexico

(lirmare din pag. 1)

O comportare excelentă au a- 
vut tinerii M. lonescu și C. Ma
nea, clasați pe locul doi la ca
noe dublu 1000 m, cu timpul de 
4:12,56. In această probă victo
ria a revenit cuplului Wichmann- 
Petrovics (Ungaria) — 4:11,06.
Nu mai puțin valoroasă a fost 
evoluția echipajului feminin 
Viorica Dumitru-Valentina Ser- 
ghei. In finala probei de caiac 
dublu 500 m reprezentantele 
noastre au fost la un pas de vic
torie, cedînd primul loc pentru 
numai 49 de sutimi de secundă 
într-o pasionantă dispută cu re
numitele caiaciste sovietice An
tonina Seredina și Ludmila Pi- 
neaeva.

In turneul de box „musca" 
noastră nr. 1, Constantin Ciucă, 
a trebuit să se mulțumească cu 
medalia de argint, deși în finală 
pugilistul român l-a dominat pe 
mexicanul Ricardo Delgado. La 
celelalte categorii au ieșit în
vingători următorii pugiliști : 
semimuscă : Watanabe (Japonia),

PRONOSPORT
CONCURSUL PRONOSPORT nr. 43 
ETAPA DIN 29 OCTOMBRIE 1967 

AȘA ARATĂ O VARIANTĂ 
CU 13 REZULTATE EXACTE

' I. Polonia (A) — România (A) x
II. România (B) — Polonia (B) x

III. România (t) — Polonia (t) 1
IV. Polonia (j) — România (j) 2
V. R.D.G. (A) — Ungaria (A) 1

VI. Torino — Spăl 1
VII. Roma — Atalanta x 

telor de la Progresul. Se pare că 
victoria în „Cupa României” a 
avut un efect negativ asupra ti
nerelor jucătoare, care nu au 
mai manifestat obișnuita lor com
bativitate. Așa nu se poate pro
gresa... Au marcat: Cherciov 19, 
Odobescu 8, Bălan 2. lonescu 3, 
Poulief 14, Roseti 4 pentru Con
structorul, respectiv Grigorescu 
14, Tita 9, Nicolae 5, Braga 2, 
Seilert 10.

Rapid București—Mureșul Tg. 
Mureș 64—33 (34—12). Evoluția 
total nesatisfăcăteare a mureșen- 
celor, în prima repriză, a permis 
rapidistelor să ia un avans con
sistent. Și apoi să folosească o 
serie de talentate junioare. Au 
înscris : Ivanovici 14, Ferencz 3, 
Bițu 14, Vasilescu 7, Nicola 10, 
Chiraleu 14, lonescu 2 pentru Ra
pid, respectiv Pircan 5, Balasz 11, 
Tordai 2, Csorvasy 3, Gamentzy 3, 
Borbely 7, Grigorescu 2.

Voința Brașov—Politehnica
București 32—36 (17—12). Brașo- 
vencele au condus timp de 37 de 
minute, după care studentele au 
egalat și au preluat inițiativa. 
Au înscris : Simon 13, Essigman 7, 
A. Vogel 6, Hergetz 3, Horacek, 
Balogh și Sala cîte 1 pentru 
Voința, respectiv Haralambie 8, 
E. Vogel 12, Dumitrescu 6, Ghiță 
4, Niculescu 3, Ciocan 2, Tin- 
torescu 1. Au arbitrat foarte bine 
V. Kadar și V. Chioreanu. (ILIE 
STANCA-coresp.).

Universitatea Cluj—Crișul
Oradea 63—41 (24—19). O partidă 
de slab nivel tehnic, cu multe 
greșeli comise de ambele echipe. 
(N. TODORAN-coresp.) 

cocoș : Espinoza (Cuba) ; pană 1 
Roldan (Mexic) ; semiușoară : 
Luevano (Mexic) ; ușoară : Fro
lov (U.R.S.S.) ; semimijlocie : 
Wolke (R.D.G.) ; mijlocie mică : 
Garbey (Cuba) ; mijlocie : Ca
sați (Italia) ; semigrea : Pozniak 
ȚJ.R.S.S.); grea: Barannikov 
(U.R.S.S.).

Turneul feminin de volei s-a 
încheiat cu victoria echipei Ja
poniei (3—0 în ultimul meci cu 
Panama) și tot Japonia a cîști
gat competiția de hochei pe iar
bă, învingînd în finală cu 5—0 
echipa Mexicului.

La natație, tînărul înotător 
mexican Guillermo Echeverria, 
revelația acestor întreceri, și-a 
înscris o nouă performanță în 
palmares, cîștigînd proba de 
1500 m cu timpul de 17:05,8. Alte 
rezultate : 200 m spate bărbați : 
Matthes (R.D.G.) 2:11,1 — nou 
record european ; 100 m bras
femei : Galina Prozumenșcikova 
(U.R.S.S.) 1:17,2; 200 m liber
femei : Debbie Meyer (S.U.A.) 
2:14,2 ; 400 m mixt : Claudia
Kolb (S.U.A.) 5:22.0.

VIII. Napoli — L-anerossi . x
IX. Milan — Juventus ’ x
X. Bologna — Fiorentina

XI. Brescia — Sampcîoria
XII. Mantova — Cagliari 2

XIII. Varese — Internazionale 1
FOND DE PREMII : 687.501 lei ;
REPORT CATEGORIA I : 290.845 lei.
Rubrică redactată de Administra

ția de stat Loto-Pronosport.



Turneul internațional de scrimă de la Florența

Trei sportivi români în semifinale
Trimisul nostru special la C. E. de volei, C. FAUR, transmite:

Băieții și-au asigurat calificarea 
în „turneul 1-8". Fetele nu...

ISTANBUL, 29 (prin telelon). — 
Sîmbătă, echipa feminină a Româ- 
r’.ai a reușit o frumoasă victorie, 
întrecînd redutabila selec|ionată a 
R.D.G. cu 3—0 (14, 13. 9)! Este 
drept însă că meciul își pierduse 
din interes, formația R.D.G. fiind 
ca și calificată în turneul pentru locu
rile 1—8. România ar fi obținut 
acest drept numai în cazul unei 
victorii zdrobitoare asupra fruntașei 
acestei scrii Victoria a fost reali-
zată, dar... Ia un scor insuficient 
calificării echipei române.

Spre deosebire de meciul cu Un
garia, în care au jucat' crispat, fe
tele noastre, eliberate de presiunea 
emoțiilor, au abordat lupta cu mult 
calm, reușind să se impună încă de 
Ia primele schitu.>uri de mingi. De 
data aceasta, antrenorii nu introdus 
în teren o echipă tînăr?, foarte mo
bilă — Popescu, Ștefănescu (Flo- 
rescu). Constantinescu (Ivănescu), 
Bogdan, Szekelv (Baga), Rebac, 
(Ivănescu) — care. prinfr-un joc 
relaxat, bine gîndit și organizat, a 
pus în inferioritate pe experimen
tatele lor adversare. Setul I a fost 
caracterizat de o luptă strînsă, în 
Cure nici una dintre echipe n-a 
reușit să ia un avans hotărîtor. în 
setul următor, conduse cu 13—2, 
româncele au găsit t'otuși resursele 
necesare pentru refacerea handica-

Pe scurt • Pe scurt
BELGRAD : Echipa austriacă de 

hochei pe gheață A. C. Klagenfurt, 
aflată în turneu în iugoslavia, a în
trecut cu 7—3 (2—0, 2—3. 3—0) for- | 
mafia Jesenice, în echipa austriacă ; 
a jucat și canadianul Cameron, au
torul a două goluri.

PARIS : într-un meci international 
amical de baschet discutat la Vitre, 
echipa spaniolă Kas Vitoria a în
vins cu scorul de 74—64 (39—34) for
mația franceză Aurore Vitre.^ Echi^ 
pa Kas Vitoria este cîstigătoarea 
ultimei ediții a „Cupei Spaniei" ba 
baschet masculin.

LONDRA : Tn turneul international 
de tenis (rezervat jucătorilor profe
sioniști) de la Londra, spaniolul 
Andre? Gimeno 1-a învins cu 6—2, 
6—1 pe australianul Owen David
son. în proba de dublu. perechea 
australiană ^od Laver- Fred StoHe 
a dispus cu 7—5, 6—3. 6—4 de cuplul 
Earl Buccholz (S.U.A.)—Lew Hoad 
(Australia).

LEICESTER : Continuîndu-și tur
neul în Anglia, echipa de rugbi a 
Noii Zeelande a jucat la Leicester 
cu o selecționată britanică, pe care 
a învins-o cu scorul de 15—3 (0—0). '

TEL—AVIV • Finala probei de sim- , 
piu bărbați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Tel-Aviv, 
a revenit jucătorului grec Nikola
Kalogheropoulos, care a învins
cu 4—6. 6—4, 6—1, 6—4 pe Elesar
Davidman (Tzrael). La simplu femi
nin a cîștigat Rita Bentley. învingă
toare cu 6—4, 4—6, 6—2 în fata ju
cătoarei vest-germane Almuth Sturm.

MANILLA : Fostul campion mon
dial de box la categoria ușoară 
(Clasa juniori), filipinezul Gabriel 
„Flash" Elorde, a fost învins la 
puncte de campionul Japoniei, Fumi- 
hiko Someya. Meciul, disputat pe 
distanța de 10 reprize, a avut loc 
la Manilla în prezența a 15 000 de 
spectatori.

BUDAPESTA : Rezultate înre
gistrate în turneul internațional de 
tenis de masă de la Budapesta : 
simplu masculin : Negulescu—luhasz 
3—0. Giurgiucă—Temesz 3—2, Papp— 
Rethi 3—1, Negulescu—Timar 3—1, 
K. Johansson—Kocsis 3—1, Neale— 
Sarkoian 3—0 ; simplu feminin : Mi- 
halca—Zongor 3—0. Smith—Lucacs 
3—0. Simon—Pogosova 3—1 ; dublu 
mixt • Giurgiucă, Alexandru—Sarko
ian, Pogosova 3—1, Neale, Wright— 
Rethi,Mihalca 3—0. 

pului și pentru depășirea adversa
relor. Ultima parte a meciului a fost 
interesantă prin evoluția sco
rului. După ce au condus cu 
4—1 și 11—4, româncele au cîști
gat cu 15—9. dar victoria reprezin
tă doar o slabă consolare pentru 
, chipa noastră clasată pe locul 3 
în serie. S-an remarcat Bogdan, Po
pescu. Rebac, Ivănescu, Constanti- 
nescu. Bun arbitrajul prestat de 
Cinilin (U.R.S.S.) și Salgir (Tur-
cia).

Clasamentul seriei:
1. R.D.G. 3 2 1 6:3 (126: 88) 5
2. Ungaria 3 2 1 6:3 (115: 91) 5
3. România 3 2 1 6:3 (119:103) 5
4. Italia 3 0 3 0:9 ( 57:135) 3

Alte rezultate: ISTANBUL: Bul
garia—Suedia (f) 3—0; Izrael—
Turcia (f) 3—1: clasament: 1. 
Bulgaria, 6 p. 2. Tzrael 5 p, 3. 
Turcia 4 p. 4. Suedia 3 p; ADANA: 
Cehoslovacia—R.F. a Germaniei 
3—0, Polonia—Belgia 3—0 : clasa
ment: 1. Polonia 6 p, 2. Cehoslo
vaci n 5 p, 3. R.F. a Germaniei 4 
p, 4. Relgia 3 p; IZMIR : U.R.S.S. 
—Olanda 3—0; clasament: I. 
U.R.S.S. 4 P, 2. olanda 3 p, 3. 
Elveția 2 p. ADANA: Olanda— 
Suedia (m) 3—0, R.D.G.—Austria
(m) 3—0 : IZMIR: Iugoslavia—
Belgia (m) 3—0, Franța—Grecia
(m) 3 —0 ; ANKARA : Cehoslova
cia—Finlanda (m) 3—0, Italia— 
Izrael (m) 3—2 ; ISTANBUL : Bul
garia—R.F. a Germaniei (m) 3—0, 
Polonia—Albania (m) 3—0.

La închiderea ediției. Meciuri 
din grupele masculine : România —

Tenisul de masă
PRINTRE CAPETELE DE AFIȘ :

ALE ROMÂNIEI Șl MECIURILE

După participarea la cam
pionatele internaționale de tenis 
de masă ale Ungariei și Iugo
slaviei, jucătorii noștri sînt 
solicitați în săptămîniie care ur
mează la noi competiții de am
ploare.

• Tn funcție de comportarea 
de la Budapesta și Karlovac, mem
brii echipelor reprezentative vor 
fi programați să concureze și la 
campionatele internaționale ale 
Scandinaviei (Karlskrona, 24—26 
noiembrie).
• București, 2 decembrie : par-

TURNEE
TUNIS (Agerpres). - In runda 

a 9-a a turneului interzonal de șah 
de la Soussa (Tunisia), Mecking a 
cîștigat la Kavalek, Matanovici la 
Barczay și Byrne la Gipslis- A fost 
consemnată remiza în partidele : 
Bouaziz — Sharap, Hort — Korci- 
noi, Ivkov — Portisch, Suttles — 
Quellar, Matulovici — Bilek. In 
clasament conduce Fischer (SUA) 
cu 6 puncte (2), urmat de Portisch 
(Ungaria) 6 puncte, Hort (Ceho
slovacia) 5*/2 puncte (1), Ivkov (Iu
goslavia) 5 puncte (1).

Bulgaria 3—2 (12-15, 15-10, 15-17, 
15-6, 15-12). Partidă de mare luptă. 
Prin această victorie echipa noastră 
este virtual calificată (alături de 
cea a Poloniei) în turneul pentru 
locurile 1—8, în dauna formației 
Bulgariei, care a înregistrat două 
înfrîngeri.

Suedia — Austria 3—2, Polonia — 
R.F. a Germaniei 3—0, Belgia — 
Franța 3—1, Italia — Turcia 3—1 (1).

Încă din a doua repriză Patterson este trimis la podea de învingătorul 
său, Jerry Quarry. Telefoto : UPI — Agerpres
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FLOYD PATTERSON A IEȘIT DIN CURSA PENTRU TITLUL MONDIAL
LOS ANGELES. — Un nou meci din cadrul turneului pentru „succe

siunea" lui Cassius Clay a opus pe greii americani Floyd Patterson și Jerry 
Quarry. Dominat copios de-a lungul celor 12 reprize, fostul campion mondial 
a pierdut la puncte. Jerry Quarry se califică pentru semifinalele turneului. în 
care întîlnește pe Thad Spencer. în cealaltă semifinală vor boxa Oscar Bona- 
vena și Jimmy Ellis.

în plină activitate competițională
„C.C.E.DIN

CAMPIONATELE INTERNATIONALE

tida feminină Progresul—Rapid 
Geneva, contînd pentru cel de 
al doilea tur al „C.C.E.".
• Arad, 8 decembrie : întîlni- 

rea dintre formațiile feminine 
Voința si Spartak Praga — în 
cadrul turului II. în „C.C.E.". De 
asemenea, în prezent se duc tra
tative pentru stabilirea datei me
ciului masculin C.S.M. Cluj—Spoj- 
nia Varșovia (turul II, în 
„C.C.E.", la Cluj).

• Brașov, 11—17 decembrie: 
campionatele republicane indivi
duale și pe echipe.
• București, sala Floreasca,

DE ȘAH
• In turneul internațional de șah 

de la Veneția, după 7 runde con
duce marele maestru olandez Don
ner cu 6 puncte, urmat de Evans 
(SUA) 5 puncte și o partidă între
ruptă. în runda a 7-a Donner a 
cîștigat la Magrin, Evans la Ro- 
batsch și Pachmann la Paoli.

FLORENȚA, 29 (prin telefon). 
Sîmbătă, a început la „Pa- 
lazzetto dello Sport** din locali
tate, turneul internațional de 
floretă-băieți dintre formațiile 
de tineret ale Italiei, României, 
Ungariei și R.F. a Germaniei.

De la început trebuie mențio
nat că în timp ce echipa țării 
noastre a intrat în concurs cu 
trăgători sub 18 ani, toate cele
lalte formații au avut în alcă
tuirea lor sportivi care au de
pășit vîrsta de 20 de ani.

In primul meci, Italia a dis
pus de România cu 11—5 (Pi- 
nelli 3, Bergonzoni 2, Celentano- 
4, Tranquilli-2), respectiv Cioa
ră și Chișu — cîte 2 și Ștefan-1. 
In meciul următor, sportivii 
noștri nu pot rezista nici în fața 
experimentalilor floretiști ai Un
gariei. Scor : 4—12 (Mellecuti-4, 
.Berkovitz și Kovacs-cîte 3, Ko-

28—31 ianuarie 1968 : campiona
tele internaționale de tenis de 
masă ale României (toate cele 
șapte probe clasice). Au fost in
vitați jucători și jucătoare din 
U.R.S.S., Ungaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, R. D. Germană. Anglia, 
R.F. a Germaniei, Bulgaria, Sue
dia, R. P. D. Coreeană și Japo
nia. Primele opt țări au acceptat 
invitațiile. Se așteaptă și con
firmările de participare ale fede
rațiilor de specialitate din Suedia, 
R.P.D. Coreeană și Japonia.

• Dar, nu numai sportivii de 
la noi ca și din alte țări au, în 
viitoarele luni, un program bogat. 
Si diriguitorii tenisului de masă 
de pe continent vor avea o... în- 
tîlnire. Capitala țării noastre va 
găzdui — la 18 noiembrie — o 
ședință a Comitetului de Direc
ție al Uniunii Europene de tenis 
de masă în vederea pregătirii 
Congresului U.E.T.M. de la Lyon 
care va avea loc cu ocazia 
campionatelor europene (17—25 
aprilie 1968). La lucrările de la 
București va fi prezent și dl. Roy 
Evans (Țara Galilor) — preșe
dintele Federației Internaționale 
de Tenis de Masă.

FOTBAL PE GLOB

nec-2 respectiv Cioară și Corp- 
stantinescu — cîte 2).

Cel mai echilibrat meci s-a 
desfășurat între echipele Româ
niei și R.F. a Germaniei. Rezul
tatul : 8—8 (Neagu-2, $tefan-3,
Cioară-1 și Constantine.scu.-2, 
Henng-4, Renchen-3 și Wildhirt- 
1. Victoria a revenit floretiști- 
lor din R.F.G., la o diferență 
de 2 tușe (63—65).

In celelalte partide : Ungaria- 
R.F.G. 9—7 și Italia-R.F.G. 11—5. 
Turneul a fost cîștigat de echi
pa Italiei.

Duminică, a avut loc turneul 
individual la care au luat par
te 24 de floretiști. Trăgătorii 
noștri s-au comportat bine, în 
special prin Ștefan, Constanti- 
nescu și Chișu, care — la ora 
convorbirii telefonice — ajunse
seră în semifinale.
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București—Sofia 6-1, 
la haltere!

F. BALAS — 415 KG LA CAT. 
UȘOARĂ!

SOFIA, 29 (prin telex). Sîmbătă, 
în sala Diana, s-a desfășurat întîT- 
nirea de haltere dintre selecționa
tele orașelor Sofia și București. 
Victoria a fost repurtată de spor
tivii români cu un scor categoric : 
6—1. O impresie excelentă au lăsat 
F. Balaș și Z. Fiat, autorii a patru 
recorduri ale României. La cat. 
cocoș, Z. Fiat a realizat 112,5 kg, 
la împins (v r. 110 kg), iar la total : 
327,5 kg (v.r. 322,5 kg), la cat. ușoa
ră, F. Balaș a totalizat 415 kg (v.r. 
405 kg), — performanță care consti
tuie un rezultat de valoare mondia
lă — și a smuls 120 kg (v.r. 117,5 
kg).

Al cincilea record al României 
a fost obținut de Marin Cristea 
(cat. mijlocie), la împins, cu 140 kg 
(v-r. 137,5 kg). Rezultatul lui S. Her
ghelegiu (430 kg la „semigrea") co
respunde cu norma de maestru al 
sportului. Tinărul V. Rusu (325 kg 
la cat. pană) a dovedit multă dir- 
zenie, reușind să obțină victoria în 
ultima încercare. Iată rezultatele : 

i cat. cocoș — Z. Fiat (B) 327,5 kg ; 
V. Ibanov (S) a ieșit din concurs ; 
cat. pană ■— V. Rusii (B) 325 kg,

I I. Țonev (S) 322.5 kg ; cat. ușoară 
I — F. Balaș (B) 415 kg ; B. Petrov 
■ (S) 365 kg ; cat. semimijlocie —.

L. Koccv (S) 380 kg ; O. Cristescu 
(B) 370 kg : cat. mijlocie — M. 
Cristea (B) 415 kg, T. Petkov (S) 

' 415 kg; cat. semigrea — S. Her- 
; ghelegiu (B) 430 kg : B. Avramov 
i (S) 325 kg ; cat. grea — Gh. Mincu

(B) 450 kg, I. Atanasov (S) a ieșit 
din concurs.

TOM A IIRISTOV

CONTROL ANTI-DOPING 
Șl PENTRU FOTBALIȘTI

MADRID, 29 (Agerpres). — Cu 
prilejul recentei sesiuni a Comite
tului Executiv al Uniunii europene 
de fotbal s-a luat hotărîrea de a 
se efectua controlul anti-doping in 
„Cupa campionilor europeni" la 
fotbal. începînd cu etapa sferturi
lor de finală. De asemenea, con
trolul va putea fi aplicat și în fi
nala „Cupei cupelor" și a „Campio
natului european", dacă una din 
echipele finaliste va cere acest 
lucru.

Viorica Viscopoleanu 
învingătoare

HAVANA (Agerpres). — In 
prima zi a concursului internatio
nal de atletism de la Havana, 
atleta româncă Viorica Viscopc- 
leanu a cîștigat proba de sări
tură în lungime cu performanta 
de 6,38 m. La. aruncarea suliței, 
pe primul Ioc s-a clasat Mihaela 
Peneș (România) cu 47 54 m. 
AJte rezultate : feminin : înălțime :

și Mihaela Peneș- 
la Havana

Antonina Okorokova (U.R.S.S.), 
1,78 m; greutate: Nadejda Ci- 
jova (U.R.S.S.) 18,03 m; 100 m: 
Miguelina Cobian (Cuba) 11,4; 
800 m: Erika Laine (U.R.S.S.) 2:06,6; 
masculin: 100 m: Kone (Coasta 
de Fildeș) 10,5; 110 m garduri: 
Todd (Anglia) 14,2; 10 000 m: 
Haase (R.D.G.) 30:04,8.

VALENCIA ÎNVINSA
în etapa de ieri a campionatului 

spaniol, Valencia a jucat în depla
sare la Pontevedra, unde a pierdut 
cu 1—0. Alte rezultate : Real Ma
drid — Atletico Madrid 0—0, Barce
lona — Betis 2—1, Sevilla — Espa- 
nol 3—0. în clasament, după 6 eta
pe :• Atletico Madrid 10 p, Real 
Madrid 9 p. etc.
JUVENTUS LA EGALITATE 

CU MILAN
In etapa de ieri a campiona

tului italian, Juventus Torino a 
jucat în deplasare cu Milan. In- 
tîlnirea s-a încheiat cu un scor 
alb (0—0). Formația Varese a 

reușit o frumoasă performanță, 
învingînd cu 1—0 pe Interna- 
zionale. (Picehi — acum la Va
rese — și-a ținut cu strășnicie 
foștii colegi de club). Dintre 
surprizele înregistrate consem
năm : Bologna—Fiorentina 0—1 
și Mantova—Cagliari 0—1. Alte 
rezultate : Roma—Atalanta 1—1, 
Torino—Spăl 1—0. In clasament, 
pe primele locuri se află Roma 
și Torino cu cîte 9 p.
FRANȚA N-A PUTUT ÎNVINGE 

BELGIA (1—1)
Selecționatele Franței și Bel

giei s-au întîlnit la Nantes, în 
meci retur pentru campionatul 

european (in primul meci, 2—1 
în favoarea belgienilor). Partida 
s-a terminat la egalitate: 1—1
(0—1).
Franța
Polonia
Belgia
Luxemburg

5 3 11 11— 5 7
6 3 12 13— 9 7
5 2 12 11— 9 5
4 0 1 3 0—12 1

CELTIC A CUCERIT „CUPA 
LIGII SCOȚIENE’

GLASGOW 29 (Agerpres). — 
Echipa Celtic Glasgow a cîști
gat „Cupa Ligii scoțiene“ de 
fotbal (pentru a treia oară con
secutiv), învingînd în finală cu 
scorul de 5—3 (2—1) formația 
Dundee.
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