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Trimisul nostru special la C.E. de volei, C. Faur, transmite:

Prima victorie în turneul final
România — Iugoslavia 3-0

Astăzi, meciurile cu Italia (m) și Suedia (f)

Juctnd tn cadrul etapei ■ fl-o « <ii- 
viziei naționale A, baschetbalițtii de 
la Politehnica București u repurtat 
o categorică victorie asupra Farului 
Constanța: 61—42. /« imagine, Pur- 
căreanu, protejtnd mingea, eonii un 
partener, pentru a pasa. Citiți la pa
gina a IlI-a cronicile ți rezultatele 
meciurilor de stmblta ți duminici

Fote i A. Neagtt

4 ISTANBUL 5 (prin telefon). în 
fine, după trei înfringeri conse
cutive, am din nou posibilitatea 
să vă vorbesc de o victorie a re
prezentativei masculine de volei, 
obținută sîmbătă seara în dauna 
selecționatei Iugoslaviei cu 3—0 
(ti, 10, 14), după 70 de minute 
de joc. Dar ce fel de joc? Cred 
că cel mai slab din actuala edi
ție a europenelor... O întrecere 
în erori tehnice, cu o sumedenie 
de mingi trimise în aut sau în
gropate în plasă; de-o parte și 
de alta 1 E trist acest adevăr : 
ne-au întrecut în ratări jucătorii 
iugoslavi, îndeosebi în ultima par
te a fiecărui 6et, căci altfel — 
probabil — aș fi fost nevo’t să 
vă relatez despre un nou insuc
ces.

Iată cum a evoluat scorul în 
această dispută, în care am no
tat nu mai puțin de 32 de gre
șeli flagrante ale învinșilor și 
29 ale învingătorilor: SETUL I: 
0—2. 2—2. 2—3, 5—3, 5—7, 12—7, 
12—11, 15—11; SETUT. ni 0—1, 
3—1, 6—2. 7—3, 7—6, 9—6, 9—8,
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F. C. ARGEȘ SE DISTANȚEAZĂ...
REZULTATE TEHNICE

Dinamo Bacău — Petrolul 1—0 
(1-0) . .

F. C. Argeș — Universitatea 
Cluj 2—0 (1—0)

Dinamo București — Rapid 3—2 
(1-D

Universitatea Craiova — A.S.A. 
Tg. Mureș 4—0 (1—0)

Jiul — Steagul roșu 4—0 (0—0)
U.T.A. — Farul 1—0 (0—0)
Steaua — Progresul 1—1 (0—0)

CLASAMENT

1. F. C. Argeș 11 6 3 2 16— 8 15
2. Steaua 11 5 3 3 20—13 13
3. U. Craiova 11 6 1 4 15—11 13
4. U. Cluj 11 5 3 3 13-12 13

k

4

5. Dinamo
Bacău

6. Farul
7. U.T.A.

8. Dinamo 
București

9. A. S. A.
Tg. Mureș

10. Jiul
11. Petrolul
12. Progresul
13. Rapid
14. St. roșu

11 6 0 5 15—19 12
11 4 3 4 14—12 11
11 5 1 5 9— 9 11

11 3 5 3 11—12 11

11 4 3 4 14—18 11
10 3 3 4 12— 9 9
11 4 1 6 11—12 9
11 2 5 4 11—15 9
10 3 2 5 10—12 8
11 2 3 6 7—16 7

ETAPA VIITOARE
(12 noiembrie)

Progresul — Farul
Universitatea Cluj — Steaua 
Petrolul — F. C. Argeș
Rapid — Steagul roșu
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo

București
Dinamo Bacău — Jiul
U.T.A. — Universitatea Craiova

10—10, 15—10; SETUL IU: 5—0, 
5—6, 7—6, 7—8, 9—9, 12—9,
12—13, 13—14, 16—14. întîlnirea 
a fost bine condusă de suplul 
Altav (Turcia) și Zwierjanski 
(Polonia). Echipa noastră a in
trat pe teren în formația: Schrei
ber, Christian!, Udișteanu, TîrlicL 
Cozonici, Barta și de-a lungul ce
lor 3 seturi au mai fost introduși 
Smerecinschi, Drăgan, Ganciu și 
Szocs. Toți cei 10 jucători s-au 
comportat cu mult sub cunoscuta 
lor valoare. N-au fost folosiți 
Derzei (accidentat) și Crețu.

în celelalte meciuri desfășura
te sîmbătă seara la Istanbul s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Italia 3—0 (8, 8, 3) ; 
Ungaria — R.D.G. 3—2 (11, —4, 
—8, 14, 14); Cehoslovacia — Po
lonia 3—2 (—7, 14, —10, 9, 6) — 
cel mai frumos joc de pînă acum, 
înaintea etapei de luni, în care 
formația României o va întîlni 
pe cea a Italiei, clasamentul tur-

(Continuare în pag. a 4-a)

Entuziasmul ți deprimarea față in fată. Ghergheli a înscris cel de al doilea gol al dinamoiiștilor

DOBRIN și telefonul
Nepstadion-ul își stinsese luminile. Albert tși 

savura calificarea. în vestiarul tăcut ol 
Argeșului, jucătorii amînau dezechiparea. 

Coman își încălzea degetul lovit, loachim dezlipea 
nervos bucățelele de noroi dintre crampoane. 
Barbu ar fi vrut să aprindă o țigară. Ilie își spri
jinea capul intre mîini. Olteanu și Prepurgel erau 
întinși pe bănci, frinți de oboseală.

într-un colț, Ion Bălănescu, «omul care nu rîde și 
care nu plînge*. în celălalt, „Genu* Mladin, con
gestionat (încă) de tensiunea celor 90 de minute.

„.Vestiarul tace. Viorel Kraus s-a înfășurat cu pro
sopul peste șa.duri. Caută dușul, loachim se piap
tănă cu mișcări mecanice.

Mă apropii de Dobrin. E imperturbabil. Tși li
pește obrazul transpirat de poplinul răcoros al 
unei cămăși.

— Ce zici, Dobrine ?
Dobrin mă privește cu ochi decolorați :
— Zic că U.T.A. nu ne bate. Pun mîna tn foc,
— Ce importanță mai are acum ?
— Nici Steaua nu ne bate. Puteți să scrieți asta 

la ziar.
— Vorbește-mi de Ferencvaros.
— Și nici Clujul nu ne bate.

Foto: A. Neagu

stricat
— Ieși din priză, Dobrine. Lasă U.T.A. Lasă

Steaua. Spune-mi două vorbe despre Ferencvaros.
— Asta și fac
— O fi vreo fentă nouă.
— Nu-i nici o fentă. Dar ca să jucăm revanșa 

cu Ferencvaros — cum spune „nea Genu' — tre
buie să lăsăm „Cupa orașelor tîrguri* și să ne în
scriem la „Campioni*. Iar pentru „Campioni* nu te 
alege. Acolo trebuie să te alegi singur.

— Bună, Dobrine.
— Iertați-mă, dar ați înțeles cam greu.
— De loc, însă aș fi vrut...
— Ce-a fost, a trecut. Bătaia asta e binevenită. 

Mai bine, spuneți-mi dacă e rost de luat un punct 
la Ploiești...

— De ce î
— Ca să intrăm în urna cu Ferencvaros.
— Știu și eu, Dobrine ?

— Rep. —

P.S. Scena de pe Nepstadion mi-a fost povestită 
de un martor ocular, cu rugămintea de a o scrie 
după meciul cu „U*. Nepotrivirile de omănunt vă 
rog să le puneți pe seama telefonului... stricat.

Turneul speranțelor olimpice la box

Patru români in
BUDAPESTA, 5 (prin telefon), 

încheiate sîmbăită, aproape de 
miezul nopții, semifinalele Tur
neului speranțelor olimpice — 22 
de meciuri I — au atras la Sport- 
csarnok un mare număr de iu
bitori ai boxului din Budapesta,

Mihal l-a întîlnit pe sovieticul 
Zaporojeț. Deși a atacat mult, 
lipsa calmului l-a privat pe ro
mân da un rezultat favorablL El 
s-a năpustit deseori descoperit șl 
a recepționat multe lovituri la 
figură. în ultimul rund Zaporojeț 
a plasat ca precizie o dreaptă, 
făcîndu-1 k.d. pe Mihai. Numărat 
pînă Ia 8, acesta a Încercat la 
reluare cîteva croșeuri (foarte 
largi), dar a fost găsit din nou 
descoperit șL_ numărat Zaporojeț 

a cîștigat — just — prin aban
donul dictat de arbitru.

Cu decizie în unanimitate 
(5—0) Nedelcea l-a învins la 
puncte pe cubanezul Torrez.

Meciul Gorea — Dolev (Bul
garia), a constituit un spectacol 
de calitate. Dolev a căutat să 
impună lupta de la distanță, dar 
Gorea I-a întîmpinat cu contre 
scurte de la semidistanță. Job-u- 
rile lui bine țintite i-au adus o 
victorie la puncte mult aplaudată.

O impresie deosebită a lăsat 
Ene în partida cu Jakob (R.D.G.) 
Judecătorii i-au acordat în una
nimitate lui Ene victoria la 
puncte.

Dramatică a fost disputa Sil- 
berman — Kozarian (U.R.S.S.). 
Reprezentantul nostru a început

finale!
bine, reușind în primul rund să-șt 
trimită de două ori adversarul 
la podea. Kozarian nu s-a const* 
derat însă învins și în rundul al 
doilea, atacînd cu multă decizia, 
și-a adus adversarul la un pas da 
k.o. Silberman a fost numărat, 
boxînd în continuare cu prudență 
exagerată, mai exact evitlnd con
tactul cu adversaruL în ultimul 
rund Kozarian a fost avertizai 
pentru împingeri repetate, ta 
timp ce Silberman a continuat să 
se ascundă între mănușt E re* 
gretabil că, deși Ia un pas da 
victorie, boxerul nostru a pără
sit ringul învins (decizie cu 3—2, 
dar justă).

Alexe a încheiat gala semifina
lelor cu o victorie prin abandonul 
adversarului său, Cemerys (Ceh.), 
încă în rundul 1.

Mîine (luni n.n.) se dispută a* 
nalele.

R. calarașanu

A început meciul 
Juventus — Rapid I 

Antrenorul lui Juventus 
la București

Giovanni Cattozzo începe să 
devină un nume ta fotbalul 
italian: antrenor secund, pînă 
anul trecut, la A.C. Milan, el 
a trecut în actualul sezon, pe 
același post, la Juventus, vi
itorul adversar al Rapidului în 
C.C.E. G. Cattozzo este foarte 
util lui Heriberto Herrera 
(celălalt „H. H.“) antrenorul 
principal al lui „Juve*, de al 
cărui credit se bucură (el îi 
urmărește pe viitorii parteneri 
de întrecere ai formației tori- 
neze, contribuind direct la o- 
rientarea pregătirilor).

De altfel, apropiata confrun
tare dintre echipele campioane 
ale României și Italiei este și 
motivul pentru care G. Cattoz
zo s-a numărat printre specta
torii meciului Rapid—Dinamo.

Impresiile lui ? Iată-le : „Ra
pid joacă cu o așezare prea 
fixă. Excepție fac doar fun
dașii centrali, care îndeplinese 
cu rindul roiul de libero. La mij
locul terenului, formația mani
festă o oarecare forță, dar joa^ 
că prea lent. Atacul mi s-a 
părut periculos prin rapidita
tea și agresivitatea celor două 
extreme șl prin poziția avan
sată a jucătorului cu numărul 
9 (n.n. Ionescu). Echipa nu are 
un ritm prea rapid de joc, pen
tru că face abuz de dribling".

în mod firesc, am solicitat 
tehnicianului italian și ultime
le vești din tabăra Mi Juven
tus. Am aflat că portarul An- 
zolin și-a reluat locul, eă fun
dașul Gori (operat de menise) 
și cunoscutul fotbalist spaniol 
Del Sol sint accidentați Ulti
mul va juca, probabil, ta pri
ma partidă cu Rapid, progra
mată în ziua de 29 noiembrie 
la Torino.



F. C. ARGEȘ SE DISTANȚE/
Dinamo București iese din anonimat Un adevâ rat dei

Jocul 6-a disputat în deschide
rea cuplajului interbucureștean, 
la ora 12.45, în fața a 20 000 de 
spectatori.

Au marcat : Dinu (min. 27), Io- 
nescu (min. 41), Ghergheli (min. 
62), Dumitrache (min. 64), Neagu 
(min. 89).

DINAMO BUCUREȘTI : Nicu- 
lescu 6 — Popa 7, Boc 6, Nun
weiller III 7, Ștelan 7 — Gher
gheli 7, Dinu 8 — Pîrcălab 7, 
Dumitrache 8, Nunweiller VI 7, 
Haidu 6.

RAPID: Răducanu 4 (min. 70, 
Andrei) — Lupescu 6, Motroc 
4, C. Dan 7> Greavu 6 — Jamai- 
schi 5, Bungău 5 — Năsturescu 
8, Dumitriu 5 (min. 65 Neagu), 
Ionescu 6, Codreanu 6.

Arbitrul : Emil Martin ★★
A fost o partidă care a început 

într-o mare tensiune, credem că 
încă din cabine, deoarece echi
pele doreau cu orice preț să ob
țină două puncte în clasament, 
în marea majoritate a timpului 
s-a jucat iute de ambele părți, 
balonul fiind disputat cu ardoa
re, dar jucătorii manifestînd o 
nervozitate excesivă. Pînă și a- 
runcarea mingii de la tușă a ne
cesitat deseori intervenția ar
bitrului. Deși știam că echipele 
s-au pregătit intens pentru aceas
tă confruntare, jocul nu merită 
decît calificativul modest. Aceas
ta, mai ales, pentru că vorbim 
despre Rapid și Dinamo, echipe 
de la care publicul așteaptă un 
spectacol de ținută, cu soluții de 
joc cît mai ingenioase. Și de ce 
n-am recunoaște-o, cu toate că 
plasa a fost zguduită de cinci ori, 
momentele de fotbal bun, fazele 
de mare subtilitate au fost destul 
de rare în această partidă.

Victoria dinamoviștilor aș con
sidera-o ca o consecință a voin

ARAD, 5 (prin telefon)
U.T.A. și Farul, favorizați de o 

ambianță deosebită (soare, spec
tatori mulți, teren bun) s-au în
trecut azi intr-un meci dîrz, dar 
corect, în care încleștați cu toa
te forțele, cei 23 de jucători care 
au evoluat au luptat cu toată 
energia pentru victorie. A în
vins U.T.A. care a dominat mai 
mult și care a găsit în repriza 
a II-a răspunsul la o importantă 
chestiune de tactică: să treacă 
de o apărare masivă, bine zăvo
rită, decisă să țină piept atacu
rilor U.T.A.-ei.

Repriza I s-a caracterizat prin- 
tr-un șir de atacuri ale U.T.A.-ei 
care, însă, dintr-o orientare tac
tică greșită nu aveau cum să se 
materializeze. Farul se păzea cu 
4 fundași și 3 mijlocași, U.T.A. 
ataca cu cei 4 atacanți cărora li 
se adăuga aproape permanent 
unul din mijlocași. De aici, n-a 
mai existat spațiu, de unde să 
se poată Înjgheba acțiuni. Fără 
pase în viteză, „un-doi“-uri, 
schimbări de direcții, U.T.A. nu 
avea cum să marcheze. Fiasco 
tactic. Cîteva greșeli personale 
în apărarea Farului dau posibi
litate jucătorilor de la U.T.A. să

La Ba
BACĂU, 5 (prin telefon). Dina- 

moviștii băcăuani au câștigat și 
cel de-al 6-lea joc pe care l-au 
disputat pe teren propriu. Me
dul cu Petrolul n-a mulțumit 
însă, din cauza multitudinii de 
greșeli de ordin tehnic: pase 
trimise la adversar, șuturi gen 
luminare, lufturi, nenumărate tri
miteri de balon în afara cîmpului 
de joc.

Minutul 1 ne-a creat falsa ilu
zie că vom asista la un joc de 
calitate, datorită a două faze con
secutive, când Rugiubei și Badea 
au fost puși in situații favorabile 
de a Înscrie. Dar amândoi au ra
tat. în min. 10, cel dinții corner 
al gazdelor a însemnat și înscrie
rea unicului gol al partidei. Ene 
Daniel a executat lovitura de colț 
de pe partea dreaptă, puternic și 
Ia 6emiînălțime, Nedelcu din 
unghi a șters mingea cu exte
riorul bocancului, balonuil a că
pătat un efect curios și Mocanu 
(vrînd să intervină) abia l-a a- 
tins, suficient însă pentru a-1 de
ruta pe M. Ionescu. Meciul abia 
începuse și dinamoviștii condu
ceau cu 1—0, justificînd preten- 

ței și dîrzeniei, pentru că după 
cît se pare, jucătorii s-au hotă
rât, în sfîrșit, să-și scoată din 
anonimatul de pînă acum echipa 
și doresc s-o ducă pe un loc 
onorabil în clasament. ,

Rapidiștii au plecat steagul 
deoarece le-a lipsit acel plus al 
puterii de luptă, pentru că apă
rarea lor a cedat tocmai cînd se 
aștepta mai puțin, Răducanu, dar, 
mai ales, Motroc fiind de nere
cunoscut. Jamaischi și Bungău- 
șterși, n-au putut duce nici o 
acțiune pînă la capăt. Dumitriu 
și Ionescu au fost deposedați cu 
ușurință de balon, singurul care 
s-a bătut în fața „zidurilor" di- 
namoviste fiind Năsturescu. în 
finalul partidei, introducerea lui 
Neagu a produs un oarecare re
viriment în atac. Dar a fost prea 
puțin și prea tîrziu...

Mult mai bine s-a prezentat Di
namo și îndeosebi apărarea con
dusă de Nelu Nunweiller. Gher
gheli și Dinu au acționat, pe 
rînd, pe linia de fund și, tot pe 
rînd. în fazele de atac. De altfel, 
ei sînt autorii a două din cele 
trei goluri ale echipei lor. Pîr
călab (mai vioi ca de obicei), Du
mitrache- Nunweiller VI și chiar 
Haidu au insistat mult în acțiu
nile de atac, s-au evidențiat în 
anticiparea unor faze oare aveau 
să producă derută în apărarea 
giuleșteană. Comportarea unor 
fotbaliști în jocul de ieri, poate 
însemna — în aceste momente de 
căutări — începutul clarificării 

unora din problemele antrenorilor 
dinamoviști.

Din desfășurarea partidei me
rită a fi relevate doar acțiunile 
din care s-au marcat golurile :

Minutul 27: Pîrcălab a executat 
impecabil o lovitură de colț și 
Dinu, venind ca un bolid, a in
trodus balonul cu capul în pla

Un joc agreabil
ajungă în bune poziții de șut. 
Petescu o va face primul: la un 
volă frumos în min. 5 care trece 
glonț pe lîngă bară. Cornerele 
care urmează în perioada urmă
toare la poarta Farului oferă doar 
posibilități lui Uțu să se remarce. 
O acțiune mai pe cerințe purtată 
de U.T.A. Ia mijlocul reprizei îl 
aduce pe Tr. Popescu în bună 
poziție de șut. Uțu e la post.

Publicul aplaudă. Cronicarul își 
trece în carnetul de însemnări o 
mare ocazie în min. 42, cînd 
Axente ajunge singur cu Uțu. 
Intr-o fracțiune de secundă Uțu 
zboară pînă la picioarele Iui și 
culege balonul. Farul, în acest 
timp, nu are prea multe veleități 
în atac. Tufan este însărcinat să 
mișune prin apărarea U.T.A.-ei. 
Nu o poate face singur mai ales 
că în față este decanul Lereter 
care își strunește perfect elevii. 
Farul are totuși o bună ocazie în 
min. 30, mingea șutată din voie 
de Kallo întîlnind bara. După 
pauză U.T.A. joacă mai rapid, 
realizează un-doi-uri (cu Petescu 
vîrf de atac), se desfășoară pe 
aripi. Min. 52: U.T.A., în condi
țiile de restructurare tactică a jo
cului, înscrie: Petescu îi șterge 

cău puțin
ția spectatorilor de a cere alte 
goluri. Dar după acest ,dușK, pe
troliștii sînt cei care ies mai des 
la atac, egalarea fiind la un pas 
de realizare. In min. 13, de pil
dă, Ghiță salvează o situație cri
tică, „suflîndu-i“ mingea lui Ba
dea, la marginea careului. De 
asemenea, în min. 15, Lică Nun
weiller (cei mai bun de pe teren) 
rezolvă o situație dificilă la poar
ta să> trimițând în ultimă instan
ță mingea în corner, atunci cînd 
Grozea se pregătea să o expe
dieze în plasă. Inițiativa trece 
apoi de partea localnicilor. In 
min. 17, David și-a adus aminte 
de postul în care a debutat, fă
când o cursă spectaculoasă pe 
partea stingă, încheiată cu o cen
trare în careu, rămasă însă fără 
rezultat, căci mingea oare se 
plimba prin fața porții nu a pu
tut fi interceptată de vreun coe
chipier.

După pauză, ritmul de joc a 
crescut și mingea și-a găsit mai 
bine adresa. în min. 47, Grozea 
realizează cea mai mare ocazie 
a meciului: după ce a făcut •

fotbal
cursă de la centrul terenului pînă 
la linia de fund, talonat de Kiss, 
el a pasat impecabil lui Dridea. 
care — nestingherit — a șutat a- 
lături, de Ia 6—7 m. După câteva 
minute tumultuoase, jocul reintră 
tn letargia cu care ne obișnuisem, 
acțiunile derulîndu-se mai mult 
la mijlocul terenului. Spre sfîr
șitul partidei, gazdele au avut, 
totuși, posibilitatea să majo
reze scorul prin Rugiubei, în 
min. 76, și prin Cernat, în min. 
86.

DINAMO BACĂU: Ghiță 6 — 
Kiss 6, Nunweiller IV 8, Vătafu 
7, David 6 — Panait 6, Nedelcu 
7 — Ene Daniel 6, Dembrovschi 5 
(min. 79, Cernat 5), Rugiubei 7, 
Ene II 6.

PETROLUL: M. Ionescu 7 (min. 
75, Sfetcu 6) — Pall S, N. Iones
cu 7, Pahonțu 6> Mocanu 6 — Din- 
cuță 6, Iuhasz 6 — Badea 7, Dri- 
dea I 4 (min. 48, Oprișan 7), Gro
zea 5, Roman 5.

Arbitrul : Vasile Dumitrescu
(București) ★★★★

GH. NERTEA 
redactor la revista Fotbal

să, 1—0. Minutul 41 : o acțiune 
de zile mari a lui Dumitriu, un 
reușit schimb de pase printre 
apărătorii dinamoviști șî Ionescu 
de la 5 m aduce egalarea, 1—1. 
Finalul primei reprize a aparți
nut în întregime echipei Rapid, 
care a dominat cu autoritate. In 
acest timp, apărarea dinamovistă 
a făcut eforturi susținute pentru 
a păstra rezultatul de pe tabela 
de marcaj.

Repriza a doua a început sub 
o puternică presiune a jucători
lor echipei Dinamo. (Probabil 
forma slabă a lui Motroc și nesi
guranța lui Răducanu au fost 
sesizate în cele 15 minute petre
cute la cabină). Minutul 62: o 
acțiune Pîrcălab. Schimb de pase 
cu Dumitrache și Nunweiller VF 
o minge trimisă înapoi lui Popa 
care a centrat în fața porții lui 
Răducanu, unde Ghergheli ieșit 
ca din pămînt înscrie tot cu ca
pul: 2—1. Minutul 64: o dega
jare lungă a lui Nelu Nunweiller 
ajunge în terenul rapidiștilor. Mo
troc luftează, Dumitrache țîșneș- 
te și înscrie pe lîngă Răducanu, 
ieșit în întîmpinare : 3—1. Mi
nutul 89 : Neagu înscrie printr-un 
șut splendid, reducînd scorul, 
3—2, la o centrare a iui Năstu
rescu. Minutul 90 : partida se în
cheie cu un șut excelent al lui 
Pîrcălab, dar mingea a șters bara.

★
în minutul 47, Haidu a trecut 

în dribling de Greavu- a intrat 
în careu dar a fost faultat. Spre 
stupefacția tuturor, arbitrul E. 
Martin a indicat executarea lovi
turii nu de la punctul de 11 me
tri, ci de pe linia de... 16 metri I 
Lipsa de curaj a acestui arbitru 
pune sub semnul întrebării vii
toarele sale delegări.

C. MANTU

cu capul o minge lui Chivu, 
acesta de la 10 m șutează impa- 
rabil. Mărdărescu are nevoie de 
puncte și cere echipei să atace. 
Unguroiu îi ia locul lui Anto
nescu șî trage atacul Farului 
după el. Meciul este viu. O luptă 
sportivă intensă, antrenantă, care 
place. In min. 80, Uțu se re
marcă din nou, plonjînd la pi
cioarele lui Tr. Popescu. Se ra
tează și de o parte și de alta 
pînă spre sfîrșitul jocului. Farul 
a plecat învins dar are merite 
egale cu U.T.A. în spectacolul 
creat mai ales în repriza a doua 
care cel puțin din punct de ve
dere al dîrzeniei cu care s-a dis
putat a plăcut.

N. Mihăilescu (Buc.) ★★★★
U.T.A.: Gornea 8 — Birău 7, 

Bacoș 6, Lereter 8, Țîrlea 7 — 
Petescu 8, Chivu 7 — Pop 5, Tr. 
Popescu 7, Axente 6, Dumi
trescu 7.

FARUL : Uțu 9 — Pleșa 6, Tîl- 
vescu 7, Mareș 7, Dumbravă 6 — 
Antonescu 4 (Unguroiu 8), Koszka 
8 — Zamfir 5, Tufan 7, Mano- 
lache 7, Kallo 6.

DRAGOȘ COJOCARU

PITEȘTI 5 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Se poate spune — 
fără teama de a greși — că meciul 
F.G. Argeș — Universitatea Cluj a 
întrunit toate condițiile unui derbi : 
joc de un bun nivel tehnic, sportivi
tate desăvîrșită, arbitraj excelent. 
Dacă adăugăm și vremea splendidă 
ca și atmosfera entuziastă din tri
bune, vom înțelege și mai bine ca
drul cu adevărat propice în care s-a 
desfășurat întîlnirea de Ia Pitești.

Gazdele au meritat fără discuție 
victoria și ea putea fi obținută la un 
scor și mai mare. Dominarea arge
șenilor a fost consistentă, acțiunile 
lor au avut un plus de dinamism. Li
derul clasamentului se dovedește de 
la o etapă la alta o echipă omogenă, 
cu jucători valoroși. îmbucurător 
este și faptul că, în ultima vreme, Ar
geșul ne-a obișnuit cu un joc con
structiv în orice împrejurare. Indife
rent de evoluția scorului, acasă sau 
în deplasare, fotbaliștii piteșteni ma
nifestă multă „pasiune" pentru joc. 
Așa ne explicăm — noi cel puțin — 
circulația intensă a mingii, preocu
parea permanentă pentru păstrarea ei. 
Este adevărat că jucătorii de la F.G. 
Argeș au preferat un ritm mai lent 
pe mijlocul terenului dar — totodată 
— au și efectuat lansări surprinză
toare prin cele două „săgeți", ieri 
foarte greu de interceptat, Jercan și 
Kraus. Desigur, aceasta nu înseamnă 
totul. Este necesar, de pildă, ca la 
acțiunile ofensive să participe un nu
măr mai mare de jucători, ca Do- 
brin — un fotbalist apreciat în ge

Locul 3 la egalitate cu I
Așa cum se desfășurau lucrurile 

cîteva minute după debut, se 
părea că rezultatul partidei 
va fi cel scontat, locul 3 
(Steaua) demonstrînd superiori
tate față de locul 12 (Progresul) 
prin mărirea tempo-ului în a- 
propierea „16"-lui advers, printr-o 
sporită incisivitate în vecinătatea 
porții lui Mîndru. Se făcea sim
țită, de la început, prezența „pro
fesorului" care, în al 6-lea minut, 
a pasat impecabil, în adîncime, 
lui S. Avram și, apoi, reprimind 
a șutat cu sete spre buturile alb- 
albaștrilor. Puțin timp mal tîrziu 
(min. 12) suporterii bancarilor au 
fost la un pas de... infarct : Voi- 
nea l-a depășit cu ușurință pe V. 
Popescu, centrarea lui s-a sincro
nizat cu țîșnirea lui Gigi Tătaru 
— din linia a doua — a cărui lo
vitură de cap a trimis mingea ca 
din pușcă în... brațele lui Mîndru, 
încremenit ân mijlocul porții sale.

Și, parcă din lovitura lui Tăta
ru II, Progresul începe să se tre
zească : renunță la centrările ste- 
reotipe (care îi zădărniciseră jocul 
mai legat la mijlocul terenului) pe 
sus, spre Stoicescu, dîndu-și sea
ma că singurul său vîrf central 
este o pradă ușoară în zona con
trolată de Jenei, D. Niculae, 
prompt la dublaj, și, în ultimă in
stanță, de Haidu. Acum, compo- 
nenții atacului desfășoară acțiuni 
în mișcare, Ia firul ierbii, iar faza 
de gol se ivește imediat : o com
binație (în min. 14) Matei — Țară- 
lungă — Șoangher, face șah-mat 
defensiva stelistă, dar ultimul tri
mite de la 7—8 m peste bară, deși 
se afla în poziție excelentă de șut. 
In minutul următor, Stoicescu reia

MECI GREU DE ARBI
PETROȘENI, 5 (prin telefon, de 

la trimisul nostru) — Ținînd sea
ma de situația precară în clasa
ment a celor două echipe, era de 
așteptat ca partida Jiul-Steagul 
roșu să ofere o luptă dirză pentru 
cele două puncte puse în joc. De 
asemenea, speram să vedem — de 
ce nu ? — și puțin fotbal. Jiul și 
Steagul roșu sînt totuși prezente 
în prima divizie a țării și aceasta 
obligă cît de cât. Dar (uf ! !), ceea 
ce am văzut pe stadionul din Pe- 
troșeni ne-a înșelat, orice speranță 
Spectatorii prezenți la meci au ple
cat complet dezamăgiți. Unica lor 
consolare a fost obținerea celor 
două puncte de către echipa fa
vorită. Căci, în ceea ce privește 
spectacolul, chiar și două echipe 
din campionatul regional ar fi 
arătat mai mult decît au făcut-o 
Jiul și Steagul roșu în primele 60 
de minute.

Pînă la deschiderea scorului, am 
asistat la adevărate demonstrații 
de anti-fotbal. Au abundat faultu
rile și obstrucțiile, lufturile, pla
cajele rugbistice etc. Din min. 33, 

neral, iar la Pitești realmente adulat 
— să încerce să execute pătrunderi 
în adîncime, să lupte pentru recupe
rarea baloanelor, pentru deposedarea 
adversarilor. De asemenea, este de 
dorit ca echipa să depună eforturi 
mai mari pentru a cuceri o victorie 
mai sigură atunci cînd are posibili
tatea, se înțelege. Abia după aceea, 
dacă nu se poate renunța complet la 
aceasta, jucătorii să-și înceapă... „nu
merele de atracție". Duminică, pentru 
că se considerau prea repede cîștigă- 
t'ori, piteștenii erau gata s-o pățeas
că. Ne gîndim la faza din minutul 
40 cînd, la scorul de 1—0 pentru 
gazde, extrema stingă Coman de la 
Universitatea a fost pe punctul de a 
înscrie, obligîndu-1 pe tizul său, por
tarul Coman, să respingă în corner. 0 
dată egalați, nu știm dacă partida 
nu ar fi avut altă turnură.

învinșii — deși s-au străduit — 
nu au putut evita pînă la urmă în- 
frîngerea. Nici nu era drept, dar la 
fotbal totul este posibil. Spuneam că 
studenții s-au străduit pentru că 
nici ei nu au alunecat pe panta jo
cului distructiv. Și oaspeții au în
jghebat o serie de acțiuni cu fotbal 
„curat", nu s-au lăsat copleșiți de 
atacurile numeroase ale localnicilor. 
Universitatea Cluj nu are însă la ora 
actuală o formație pe deplin înche
gată. Garnitura clujeană are cîțiva 
jucători de o valoare confirmată 
(Ivansuc, Adam, Neșu) ca și o serie 
de tineri (Codrea, Crețu, Coman), 
aflați în „rodaj". Apoi, Anghelescu 
a fost — duminică — prea indivi
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spectaculos din voie centrarea e- 
fectuată de Matei din apropierea 
liniei de fund. Progresul are ini
țiativa în continuare, dar piesele 
sale grele din linia de atac, Stoi
cescu și Țarălungă, sînt din ce în 
ce mai riguros supravegheate de 
apărătorii adverși, care nu le mai 
îngăduie acestora spații prea mari 
de manevră.

De partea cealaltă, Steaua gre
șește tactic, încercînd să-și coor
doneze acțiunile, prin fragilul Tă
taru (ușor deposedat la angaja
ment fizic) și lipsindu-1 pe Con
stantin de baloanele necesare pen
tru „prelucrat". Așa incit, o bună 
parte din cea de a doua jumătate 
a reprizei se va scurge fără faze 
de poartă (notăm un singur cor
ner — min. 31, la poarta Progre
sului), care fac de obicei deliciul 
tribunelor. în această perioadă, 
Haidu și Mîndru mai mult vor șo
ma, întrucît șuturile lui Neacșu 
și Negrea, expediate de Ia distan
ță, nu-i deranjează prea mult.

După reluare, trec mai bine de 
5 minute fără ca Progresul să reu
șească să iasă din propria-i jumă
tate de teren. Intr-atît de hotă- 
rîtă este replica militarilor, care 
atacă pe un front larg, incercind 
să străpungă ps aripi; fără efectul 
scontat, deoarece centrările lui S. 
Avram și Voiriea sînt lipsite de 
adresă, dînd posibilitate lui Adr. 
Constantinescu și Măndoiu să in
tercepteze. Curînd, Progresul echi
librează jocul și, apoi, încheagă 
acțiuni derutante la poarta lui 
Haidu. Inspirat și în vervă de joc, 
Țarălungă își pune coechipierii în 
poziție de șut sau ia acțiuni pe 
cont propriu. Presiunea Progresu
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echipele au rămas îa 10 oameni : 
Alccu și-a insultat adversarii și 
l-a faultat fără minge pe Libardi, 
aceasta după ce mai fusese aver
tizat de arbitru pentru joc dur. 
Ionescu l-a lovit cu pumnul în 
față pe brașovean, fapt pentru 
care conducătorul de joc i-a trimis 
pe amîndoi la cabină să se liniș
tească. Spiritele nu s-au calmat 
pînă la pauză, cînd au fost che
mați la ordine cei doi antrenori, 
cerîndu-li-se să pună capăt dezor
dine! care domnea în echipele lor. 
. Fotbal, ca să spunem așa, am 
văzut abia după ce Covaci a des
chis scorul. Un fotbal ceva mai 
aproape de nivelul diviziei A, da
torat comportării mai bune a gaz
delor, lucidității cu care atacanții 
din Valea Jiului au început să ac
ționeze. în această perioadă ei 
au reușit să înscrie de patru ori 
(min. 60-Covaci, min. 72 — Naidin, 
min. 82 și 89 — Peronescu). Par
tenerul de joc n-a schițat însă 
nici un gest. Steagul roșu n-a e- 
xistat în atac și nici la mijlocul 
terenului. Dacă n-ar fi fost exce
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t IN DIVIZIA A|
Am vrea același joc și în deplasare!
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CRAIOVA, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — într-un decor 
sonor compus din sunete ritmate 
de clopoței și din sunetul unei si
rene capabilă să trezească din somn 
un oraș de 50 000 de locuitori, stu
denții au jucat primul meci al 
campionatului în noul lăcaș al 
sportului din localitate. Au evo
luat bine (pe alocuri excelent), au 
învins categoric și fără dificultăți. 
Disproporția ne obligă să nu-î 
discutăm în funcție de adversar, 
ci să-i confruntăm cu ei înșiși, 
li revedem după aproape două luni 
în plină evoluție tactică. Joacă or
donat, relaxat, lucid. Linia de fun
dași e animată de idei construc
tive, fiecare minge recuperată fiind 
adresată cu precizie unui coechi
pier. Acțiunile ofensive încep din 
preajma propriei porți și sînt dez
voltate cu simț de anticipație. Am
bițioși, în permanentă mișcare, 
Niță, Marian Popescu, Oblemenco 
și Sfirlogea au sfărîmat împotri
virea din fața porții lui Bai. Dacă 
Universitatea Craiova va păstra 
prerogativele enumerate și în par
tidele din deplasare, atunci va me
rita (păstrînd proporțiile fotbalului 
nostru) să primească certificat de 
maturitate.

Prin contrast, mureșenii au con
stituit o echipă incoloră, forța lor 
ofensivă fiind practic nulă. Pav- 
lovici a crescut doar în greutate. 
N-a mai învățat nimic, față de 
ce știa în perioada debutului. Raksi 
încearcă dar nu reușește să devină 
nucleu] echipei. Dumitriu III, Micu, 
Dodu și Ciutac n-au aderență unii 
cu alții, iar fundașii nu sînt nici

DIVIZIA B 1

AȘA ARATA o VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE- LA CON
CURSUL PRONOSPORT NB, 4«. E‘ 

TAPA OIN S NOIEMBRIE 1S67

1. Dinamo Baciu — Petrolul 1
2. F. C. Argeș — Unlv. Cluj 1
1 Univ. Cv. — ASA Tg. Mureș 1
4. Jiul — steagul roșu 1
5. U. T. Arad — Farul 1
6. Flacăra — C.S.M.S. Iași 2
7. A.S. cugir — Gaz metan 2 * 4 5 6 7 8 * 10
8. Ind. sirmei — CFR Tim. x
S). Atalanta — Torino X

10. Cagliari — Milan x

SERIA 1 SERIA a Il-a

Electronica Obor — Siderurgis- 
tul Galați 3—2 (2—0).

Flacăra Moreni — C.S.M.S. Iași 
0—1 (0—0).

Metrom Brașov — C.F.R. Paș
cani 4—0 (2—0).

Poiana Cîmpina — Politehnica 
București 1—0 (1—0).

Victoria Roman — Portul Con
stanța 0—1 (0—0).

Metalul București — Chimia 
Rin. Vîlcea 2—0 (1—0).

Chimia Suceava — Ceahlăul P. 
Neamț 0—1 (0—0).
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.EXE

Oțelul Galați — Metalul Ră
dăuți — nedisputat (Metalul nu 
s-a prezentat).

Textila Buhuși — S.U.T. Galați 
4—0 (2—0).

Șoimii Buzău — Gloria Bîrlad 
0—4 (0—1).

Ancora Galați — Minobrad Vatra 
Dornei 2—0 (0—0).

Petrolul Moinești — Metalul 
Buzău 1—0 (0—0).

Foresta Fălticeni — Unirea Foc
șani 2—0 (1—0).

Medicina Iași — Gloria C.F.R. 
Galați 4—1 (2—1).

SERIA SUD

Dunărea Giurgiu — Progresul 
Brăila 1—0 (1—0).

Rapid Plopeni — Ș.N. Oltenița 
2—1 (1—0).

Flacăra roșie București — T.U.G. 
București 2—0 (1—0).

Stuful Tulcea — Viitorul Fieni
1—0 (0—0).

I.M.U. Medgidia — Metalul Tir- 
goviște 1—1 (1—0).

Oltul Sf. Gheorghe — Chimia 
Tr. Măgurele 0—01

Electrica Constanța — Rapid C.F. 
București 0—0.

măcar niște atleți capabili să lupte.
în min. 2 Oblemenco și-a anun

țat reintrarea trăgind în bară, iar 
în continuare ne-a surprins prin- 
tr-o suită de pase excelente (acum 
doi ani nu bănuiam că in acest 
băiat doarme un bun coordonator).

S-au înscris goluri pregătite, lu
crate. spectaculoase. Min. 9, Oble- 
menco-Ivan, centrare înapoi la M. 
Popescu-șut din voie : 1-0- Min. 48, 
Oblcmeneo-Niță-M. Popescu (două 
„un-doi“-uri fără cusur)-cenlrare- 
Siko autogol — expresie a bulver
sării apărării mureșenilor : 2-0. 
Min. 68, după patru pasc redublale 
în drum spre Sfirlogea și Oble- 
menco ultimul înscrie din apropie
re, înconjurat de trei fundași stu- 
pefiați : 3-0. Min. 87, combinații M. 
Pcpescu-Niță. Ultimul dezeîhili- 
brează (cu o fentă) „zidul" din față 
și pecetluiește rezultatul : 4—0.

Arbitraj slab în prima repriză. 
N. Cursaru a frustrat ambele echi
pe de cite o lovitură de la 11 m. 
Frica alungă ...stelele ★ ★ ★

Cineva din tribună a aruncat cu 
o piatră. Nu știm cui i-a fost a- 
dresată, dar i-a lovit în prestigiu 
pe cei 20 000 de spectatori.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Plică 7 — Mihăilescu 7, Bîtlan 8, 
Marin Marcel 7, Deliu 8 — Desel- 
nicu 7, Ivan 6 — Niță 8, M. Po
pescu 9. Oblemenco 9, Sfirlogea 8.

A-S.A. TG. MUREȘ : Bai 7 — 
Tîmpănaru 5, Siko 4, Toth 4, Czako 
4 — Dodu 5, Ciutac 5 — Micu 5, 
Pavlovici 3 (din min. 60 Plugaru, 6), 
Dumitriu III 5, Raksi 6.

ROMULUS BALABAN

A.S. Cugir — Gaz metan Mediaș 
0—1 (0—0).

Minerul Baia Mare — Olimpia 
Oradea 2—0 (0—0).

' Ind. sirmei C. Turzii — C.F.R. 
Timișoara 1—1 (0—1).

Crișul Oradea — C.S.M. Reșița 
3—1 (1—0).

Metalul Hunedoara — C.F.R. 
I.R.T. Arad 3—1 (2—1).

Politehnica Timișoara — C.F.R. 
Cluj 2—0 (0—0).

Vagonul Arad — C.S.M, Sibiu 
3—0 (2—0).

SERIA VEST

Mureșul Deva — Electroputere 
Craiova 2—1 (2—0).

A.S.A. Sibiu — Progresul Cora
bia 2—0 (1—0).

Chimia Făgăraș — Minerul A- 
nina 6—0 (2—0).

U.M. Timișoara — Victoria Că
lău 3—0 (1—0).

Victoria Tg. Jiu — Tractorul 
Brașov 3—0 (1—0).

Minerul Lupeni — Metalul Tr. 
Severin 1—0 (0—0).

C.F.R. Caransebeș — Progresul 
Strehaia 6—0 (0—0).

SERIA NORD

Minerul Baia Sprie — Medicina 
Cluj 2—0 (0—0).

Soda Ocna Mureș — Steaua ro
șie Salonta 2—1 (0—1).

Chimica Tîrnăveni — Metalul 
Satu Mare 1—0 (1—0).

Faianța Sighișoara — Recolta 
Cărei 3—2 (2—1).

Unirea Dej — Metalul Copșa 
Mică 2—1 (1—0).

Unio Satu Mare — Minerul Bi
hor 2—1 (1—1).

Medicina Tg. Mureș — Metalul 
Aiud 5—1 (0—1).

I
I
I
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Primii lideri: Ungureanu, 
Radovici si Zara

J

Primele două runde ale finalei 
campionatului republican de șah 
au promovat la conducerea cla
samentului trei lideri. Alături de 
Emil Ungureanu, se remarcă pre
zenta unui debutant, tînărul Dan 
Zara și — în contrast — un mai 
vechi participant la finalele pri
mei noastre competiții șahiste, 
maestrul Corvin Radovici. Toți trei 
totalizează l’/2 p. E drept, mai 
sînt de jucat partide întrerupte, 
care le pot amenința situația de 
fruntași.

Iată rezultatele înregistrate, 
sîmbătă și duminică: Zara’ — 
Neamțu 1—0. Radovici — Soos 
1—0, Demian — Reicher 0—1, 
Troianescu — Ciccîltea întrerup
tă. Buza — Segal într., Nacht —- 
Fischer 'li—'h, Vaisman — Par- 
tos într., Gheorghiu — Pavlov 
într., Ghițescu — Ungureanu 
’/î—’/a. Georgescu — Drimer într. 
(Runda 1) ; Neamțu — Drimer 
'I2—'!t' Ungureanu — Georgescu
1— 0, Pavlov — Ghițescu ’/2—>/2, 
Partos — Gheorghiu * 1/2—'/i> 
Fischer — Vaisman într., Segal — 
Nacht într., Ciocîltea — Buza 
V2—*/2, Reicher — Troianescu 
0—1, Soos — Demian 1—0, Zara 
— Radovici ’/2—(Runda a
2- a).

întrecerile continuă în fiecare 
după amiază, în sala Institutului 
de petrol, gaze și geologie din 
bd. Bălcescu (lîngă Dalles).

I 
I

< JUGBI

Balonul a ricoșat din crampoanele jucătorilor și... nu se mai vede. Ceea 
ce se poate observa, in schimb, din atitudinea acestor rugbiști de la 
Steaua (cu excepția lui Rășcanu) este dirzenia, dăruirea cu care au a- 
bordat partida lor cu Dinamo. Un splendid efort colectiv care le-a asi

gurat o meritată victorie!
Foto: Aurel Neagu

Steaua s-a revanșat: 17-6 cu Dinamo!
învingătorii au prins, ceea ce 

se cheamă, o zi bună. Este foarte 
adevărat că Steaua a beneficiat 
de serviciile unui Penciu excepțio
nal (a fost cel mai bun jucător de 
pe teren) dar este totodată de sub
liniat că aproape toți ceilalți co
legi ai lui au manifestat multă ver
vă, au știut ce vor. Mateescu, 
Ciobănel, Șerban, Suciu, Prosi, 
Durbac, Nica, Băltărețu au făcut 
eforturi (și deseori au reușit) să 
fie foarte aproape de pretențiile 
acestui derbi bucureștean.

De cealaltă parte, Dinamo a fost 
un partener dificil uneori, totuși 
— ceea ce poate să surprindă — 
nu atît de incisiv pentru o echi
pă care dispune de cea mai ra
pidă linie de treisferturi (chiar și 
in varianta de duminică, fără pre
zența lui Dragomir). Nu știm de 
ce, dar Dinamo a început jocul 
parcă fără personalitate, așteptînd 
de la adversar să dea tonul dis
putei. (O dispută spre meritul am
belor echipe, corectă, deplin spor
tivă). Steaua n-a așteptat prea mul
te invitații, și-a impus inițiativa, 
și s-a „văzut" permanent la jocul 
în margine, ca și în grămezi. Cînd 
a vrut să joace și să arate eă e- 
xistă pe teren, Dinamo a fost des
tul de periculoasă, îndeosebi prin 
Dragomirescu, jucător cu o excep
țională intuiție, dar singurul, din 
păcate, în această postură.

Jocul l-au început rugbiștii de la 
Steaua, dar cei care au ocazia de 
a deschide scorul sînt dinamoviștii : 
în min. 5, Zlătoianu aflat la 10

0ASCHET

Dinamo București (m) și Politehnica București (!) 
învingătoare în derbiurile etapei
MASCULIN

Steaua-Politehnica Galați 63-54 
(32-32). La sfîrșitul întîlnirii, an
trenorul gălățean P- Vasiliu a fost 
felicitat pentru frumoasa compor
tare a echipei sale. Aducem și noi 
laudele cuvenite formației Politeh
nica Galați, care a luptat cu mul
tă energie, a atacat organizat și a 
folosit cu mult succes presingul. 
Ea a pierdut insă acest joc, deoare
ce, Steaua și-a fructificat pină la ur
mă experiența (Emil Niculescu, in
trodus la sfîrșitul primei reprize, a 
făcut demonstrație de virtuozitate și 
de gîndire tactică, fiind unul din 
principalii factori ai victoriei), și 
pentru că Chivuiescu și Samson au 
fost eliminați (pentru 5 greșeli 
personale) în momentele decisive 
ale reprizei secunde. La Steaua, a- 
flată cu numai cîteva zile înaintea 
meciului cu Panathinaikos, din 
cadrul „C.C.E.", ne-a îngrijorat in
capacitatea jucătorilor de a depăși 
momentele dificile create de pre
sing, imprecizia aruncărilor de la 
semidistanță și distanță, insuficien
ta organizare a acțiunilor pozițio
nale. Bine, pentru apărarea din 
repriza a doua. Au arbitrat cu 
multă autoritate Dan Chiriac și 
P. Marin. (D.ST.).

Universitatea Cluj-Dinamo Bucu
rești 74-77 (37-41). Lipsiți de apor
tul lui Demian clujenii au fost 
învinși la limită, după un joc de 
slabă factură tehnică. Dinamoviș- 
tii au fost superiori sub panou unde 

metri de terenul de țintă advers, 
ezită, totuși, să sprinteze... Apoi, 
Steaua înscrie prin Penciu, un 
„droap" de la 45 m. I Mateescu îl 
imită (min. 22). La reluare, Pilă 
transformă o lovitură de picior de 
pedeapsă (min. 46). în replică (min. 
50), Durbac mărește avantajul e- 
chipei sale, prin același proce
deu. Cu încercarea lui Ghiță (min- 
61), transformată de Durbac, Stea
ua se distanțează : 14—3. Pilă mai 
înceracă o reducere de handicap 
(Iov. de pedeapsă, min 71), dar 
Băltărețu reface avantajul de 11 
puncte diferență, printr-o încer
care. Scor final : 17—6 (6—0).

TIBERIU STAMA

în celelalte meciuri : Grivița 
Roșie-GIoria 14—6 (9—3), Progre- 
sul-Rapid 9—3 (6—3), Știința Pe- 
troșeni-Precizia Săcelc 14—3 (6—0), 
Rulmentul Birlad-Agronomia Cluj 
0-0, Farul C-ța Politehnica Iași 
6—3 . (3—0). 

PRONOSPORT

au realizat prin Cernea (28) și No
vac (18) numeroase puncte. De 
la clujeni s-a comportat remarca
bil Riihring, autorul a 29 de punc
te. Au arbitrat mulțumitor M. Szal- 
teleki și V. Kadar- (Radu Mir- 
cea-coresp.).

Politehnica București-Farul Con
stanța 67-42 (36-18), Comerțul Tg. 
Mureș-I.C.F. 73-51 (31-22), Univer
sitatea Timișoara-Polilehnica Iași 
79-59 (36-41), Dinamo Oradea-Ra- 
pid București — amînat.

FEMININ

Universitatea Cluj-Politehnica 
București 43-46 (28-16). Clujencele 
au pierdut o partidă în care au 
condus timp de 38 de minute. în 
final, ele au greșit insă inadmi
sibil de mult, fapt care a permis 
bucureștencelor să ciștige cînd ni- 
meni nu se mai aștepta. Cele mai 
bune: Haralambie, Dumitrescu, 
Vogel de la oaspete, Horvath și 
Wagner de la gazde-

Crișul Oradea-Rapid București 
50-57 (21-32), Voința București-Vo- 
ința Brașov 41-63 (20-32), Progresul 
București-I.C.F. 40-43 (19-22), Mu
reșul Tg. Mureș-Constructorul 
București 50-35 (25-18).

Dinamo (greco-romane) 
și Steaua (libere) 

campioane pe 1967
Duminică, o dată cu disputarea der

biului la greco-romane, între Di
namo și Sitaua, s-a încheiat ediția 
1967 a campionatului republican de 
lupte — divizia A. La lupte greco-ro
mane, formația bucureșteană Dinamo, 
antrenată de D. Cuc a cîștigat com
petiția pentru a XlX-a oară. La „li
bere* — despre această întrecere vom 
reveni în ziarul de mîine — locul 1 
a fost ocupat de Steaua.

Întîlnirea decisivă la greco-ro-r 
mane s-a disputat între Dinamo, și 
Steaua. Contrar așteptărilor, din cele 
opt meciuri doar două s-au ridicat la 
nivelul cerut luptătorilor acestor clu
buri. Dinamo a cîștigat Ia limită: 
13—11, în urma victoriilor obținute 
de C. Turturea, I. Țăranu și Gh. 
Popovici.

La categoria 52 kg, C. Turturea 
(D) l-a întrecut la puncte pe Gh. 
Stoiciu (S), după un meci deosebit 
de spectaculos. La categoria 57 
kg, I. Baciu (S) a avut in 
I. Alionescu (D) un adversar in
comod și a cîștigat de puțin după 
un meci foarte echilibrat’. S. Popescu 
(S) — categ. 63 kg — l-a învins 
la puncte pe L. Buh a (D) într-o 
confruntare confuză din punct de 
vedere tehnic. La categ 78 kg. I. 
Țăranu (D) a depășit net pc C. Ba
dea (S) care era la un pas de a 
pierde prin tuș. Gh. Popovici (D) 
n-a avut probleme în meciul cu 
G. Mezinca — categ. 97 kg — cîști- 
gînd la puncte. Partida celor doi grei. 
N. Mariinescu (D) și N. Puvel (S) 
s-a încheiat la egalitate.

Meciurile de la categoriile 70 kg 
și 87 kg, dintre 1. Gabor (S) — 
I. Enache (D), respectiv, N. Neguț-— 
FI. Ciorcilă s-au terminat prin des
calificarea concurenților. în urma ce
lor trei aveitismente dictate de ar
bitrii pentru luptă pasivă. Alte re
zultate din ultima etapă de greco- 
romane : Metalul București — Unio 
Satu Mare 19,5—8,5, Metalul — 
C.F.R. Timișoara — 24—4, C.F.R. 
Tim. — Unio 15,5—12,5. In urma a-1 
cestor rezultate Metalul s-a clasat 
pe valorosul loc III. Dinamo — 
Oțelul Galați 30,5—1,5. Steaua —• 
Oțelul 30,5—1,5, Rapid — A.S.M.T. 
Lugoj 16—16, Rapid ■— A.S.A. Cluj 
18—14, A.S.M.T. — A.S.A. 6—26.

In clasamentul final: 1. DINAMO 
BUCUREȘTI -— campioană republi
cană — 33 p, 2. Steaua 31 p, 
Metalul Buc. 29 p.

T. RĂBȘAN

11. InternazionaJe — Bologna
12. Juventus —Roma *
13. Sampdoria — Napoli x

FOND DE PREMII : 877.553 lei.
DIN CARE REPORT: 310.630 lei,
• Tragerea la sorți a autoturisme

lor oferite Ia tragerea specială LOTO 
din 27.X.I917, va avea loc luni 6. 
XI.I367, Ia București, str. Doamnei 
nr. 2, Clubul Finanțe-Bănci, la ora 
16.15.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.
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ln „C. C. E." la polo

Dinamo București a cîștigat
turneul de la Sofia

• DUMINICA: SEPTEMVRI SOFIA — PARTIZAN BELGRAD 5!!
• BUCUREȘTEfJII AU ÎNVINS CLAR ÎN ULTIMELE PARTIDEt

7—3 CU R. H. KOSICE ȘI 6—1 CU ARCONIA SCZECZIN

SOFIA 5 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Întrecerile din 
cadrul grupei a IV-a a „Cupei cam
pionilor europeni* la polo au furnizat 
una din cele mai mari surprize din 
ultimii ani. Redutabila formație iugo
slavă, Partizan Belgrad, actuala de
ținătoare a trofeului, a fost nevoită 
să guste din „cupa înfrîngerii" ! Au
toarea remarcabilei performanțe — 
campioana Bulgariei, Septemvri Sofia, 
învinsa (4—8) de vineri a dinamo- 
viștilor bucureșteni. După trei re
prize, poloiștii din Belgrad condu
ceau cu scorul de 3—2, dar în ulti
mul „sfert", sportivii bulgari au 
reușit să înscrie de 4 ori față de nu
mai cele două goluri realizate de iu
goslavi, și să cîștige partida cu sco
rul de 6—5 (2—2, 0—1. 0—0, 
4—2). Au marcat: Bonev 2, Tomov, 
Zlatkov, Sotirov și Rafailov pentru 
învingători, respectiv, Sandici 3, Te- 
deschi și Marovici pentru învinși.

Rezultatul acestei partide a conve
nit de minune campionilor României, 
care învingînd cu ușurință în ulti
mele două partide, și asigurîndu-și 
un golaveraj superior, au reușit să 
cîștige finalmente turneul de la So
fia. Sîmbătă, Dinamo București a 
trecut fără dificultate de formația 
cehoslovacă Ruda llwzda Kosice cu 
scorul de 7—3 (2—0, 2—1, 2—1,
1— 1). In aceeași reuniune, Septemvri 
Sofia a dispus de Arconia Sczeczin 
cu 7—4.

Ultima partidă a pus în fața poloiș- 
tilor bucureșteni pe campioana Po
loniei, Arconia Sczeczin. Victorie 
clară, cu scorul de 6—1 (0—0,
3—0, 3—0, 0—1) prin punctele mar
cate de Grinfescu 3, Novac, Mihăi- 
lescu și Mărculescu. In celelalte me
ciuri s-au înregistrat următoarele re
zultate : Partizan Belgrad — Ruda 
Hvezda Kosice 9—3 (1—0, 1—I, 
3—0, 4—2) și Arconia Sczeczin — 
Ruda TTvezda Kosice 5—5 (0—0,
2- 0, 2—2, 1—3).

La sfîrșitul turneului, trei forma
ții, și anume, Dinamo București 
(4-12), Partizan Belgrad (4-11) și 
Septemvri Sofia (4-2) s-au clasat 
în această ordine (pe baza golave
rajului) pe primele trei locuri, ob-

întrecerileținînd calificarea pentru 
grupelor semifinale, care vor avea 
loc peste două săpi'ămînî. Iată, de 
altfel, clasamentul 
lui:
1. Dinamo Buc,
2. Part. Belgrad
3. Septemvri Sofia

final al turneu-

Hocheiștii noștri învingători in primul 
meci cu Italia: 5-3 (3-1, 0-1, 2-1)

Două titluri cucerite 
de români la „interna

ționalele" de tenis 
de masă ale Iugoslaviei

BELGRAD, 5 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșit campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Iugo
slaviei, desfășurate la Kârlovaț. 
Reprezentanții României au obți
nut două titluri. Sîmbătă, Maria 
Alexandru a terminat învingătoare 
la simplu feminin, întrecînd în fi
nală pe Gabrielle Geisler (R.D.G.) 
cu 21-13, 21-18, 22-20. în semifinală 
sportiva româncă învinsese pe iu
goslava Resler cu 21-19, 17-21, 21-18, 
19-21, 22-20. Duminică, Maria Ale
xandru și Dorin Giurgiucă au cîș
tigat finala de dublu mixt, între
cînd cu 22-24, 21-19, 21-14, 18-21, 
21-17 pe Neale, Mary Wright (An
glia). Iată ceilalți campioni : sim
plu masculin : Surbek (Iugoslavia); 
dublu masculin : Eglitis. Sarkoian 
(U-R.S.S.) ; dublu feminin : Wright, 
Smith (Anglia).

Prima întîlnire dintre selecționatele 
de hochei pe gheață ale României și 
Italici s-a disputat, sîmbătă seara, 
pe patinoarul artificial din Bolzano. 
La capătul un meci viu disputat, ho- 
cheiștii români au cîștigat cu scorul 
de 5—3 (3—1, 0—1, 2—1). Ei au 
început partida bine, au dominat clar, 
dar spre sfîrșitul primei reprize și tn

partea a doua a Intîlnirii, jucătorii 
italieni au reușit să echilibrez» ra
portul de forțe. In final, echipa ro
mână

Al
seara
tîrzie
zultatul nu ne-a parvenit.

Trimisul nostru

Echipele noastre

a forțat și s-a detașat din non. 
doilea joc, disputat duminici 
la Milano, a Început la o oH 
și ptnă Ia Închiderea ediției re-

special C. MACOVEI transmite:

de gimnastică

învinse la Dessau26- 14
29-18
27- 25
19-31
14-27

6
6 
6
1 
1 

în turneul de la Sofia, formația 
câștigătoare — Dinamo București — 
a aliniat următorul Iot: Ciszer și 
FrdriZd-portari, Kroner, Zahan, Crin- 
țescu, Blajcc, Mărculescu, Novac, 
Zamfirescu, Popa și Mihăilescu.

4
4
4

4. Ruda Hv. Kosice 4
5. Arconia Sczeczin 4

3 0
3
3
0
0

0 
0 
1 
1

1 
1
1
3
3

TOMA HRISTOV

Prima victorie în turneul final
România — Iugoslavia 3-0

(Urmare din pag. 1)

4 4
4 4
4 -
4
4
4
4
4

noastră femini-

0 12— 4 
O 12— 4
1 10— 7
2 10— 7
2
3
4

3
2
2
1
0
» 4

9— 8

8
8
7
«
C

6—9 5 
2—12 4
2—12 4

neuliii pentru locurile 1—8 arată 
astfel:
1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Ungaria
4. R.D.G.
5. Polonia 
fi. România
7. Iugoslavia
8. Italia

Reprezentativa
nă a întîlnit sîmbătă seara, în 
turneul pentru locurile 9—15 de 
la Ankara, selecționata Elveției, 
pe care a învins-o In 39 de mi
nute cu scorul de 3—0 (U 1, 3). 
Au jucat: Szekeli, Horescu, Ivă- 
nescu, Bogdan, Baga, Chezan, 
(Popescu, Rebac). Au condus co
rect Salgir (Turcia) șl Anastasios 
(Grecia). Alte rezultate; Italia — 
Turcia 3—1 (10, 12, —13, 1)> 
R.F.G. — Suedia 3—0 (5. 8, 3). 
întrecerile din acest turneu se 
reiau tot luni, la Ankara, cînd 
echipa română va întîlni repre-

Fotbal pe glob
Racing Buenos Aires a cîștigat

„Cupa intercontinentală*4
• ARGENTINIENII AU ÎNVINS CU 1-0 ÎN AL TREILEA MECI 
CU CELTIC GLASGOW, DUPĂ 
'• 5 JUCĂTORI ELIMINAȚI DE

MONTEVIDEO 5 (Agerpres). — 
„Cupa 
ediția 
manșe 
ferite, 
Buenos Aires, care a învins în ul
timul meci, la Montevideo, cu 1—0 
(0-0) formația scoțiană Celtic Glas
gow. Succesul Iul Racing în acest 
al treilea joc a fost umbrit însă de 
comportări nesportive și brutalități 
fără număr. Jocul s-a transformat 
într-o bătălie înverșunată și a fost 
întrerupt în repetate rînduri. La un 
moment dat a intervenit chiar și 
poliția călare pentru a-i despărți pe 
jucătorii încăierați. A fost un meci 
de slab nivel scrie comentatorul a- 
gențîeî France Presse, pe care ni
meni n-ar îndrăzni să-1 înscrie ală
turi de marile finale din istoria fot
balului. Este adevărat că atmosfera 
încărcată de pe teren ca și inciden
tele produse la meciul anterior, de 
la Buenos Aires, nu lăsau multe spe
ranțe pent’ru un fotbal de calitate.

Argentinienii s-au dovedit mai si
guri de ei în jocul la mijlocul tere
nului, unde Maschio a excelat ca de 
obicei. în fața acestuia și a lui Mar
tin, „Săgeata de aur* a Ini Celtic 
micul Johnstone, terorizat de adver
sari, n-a reușit să-și găsească rit
mul. El a Încercat de cîteva ori 
să-și antreneze coechipierii (pe Auld 
și Murdock) într-un j’oc de pase, 
însă eforturile sale au fost inutile.

intercontinentală" la fotbal — 
1967 — a revenit, după trei 
disputate în trei capitale di- 
echipei argentiniene Racing

Jocul scoțienilor, colectiv altădată, 
s-a bazat pe acțiuni individuale, 
uneori reușite, dar fărl efect. Gu 
potențialul redus, pe măsură ce jo
cul înainta, cu o tribună ostilă în 
față, scoțienii nu mai puteau fi a- 
ceeași echipă care știa cum să cîștige.

Iată un scurt film al meciului de 
la Montevideo. 80 000 de specta
tori, printre care 15 000 de argen
tinieni se aflau în tribunele stadio
nului Centenario, cînd cele două e- 
chipe au pătruns pe teren în urmă
toarele formații: Boeing Buenos Ai
res: Cejas, Martin, Perfumo, Ba
sile, Chabay, Maschio, Rulli, Cardo
so, Cardenas, Rodriguez, Raffo; Cel
tic Glasgow: Fallon, Glark, Craig, 
Gemmel, Macneil, Murdock, O’Neil, 
Johnstone, Chalmers, Auld, Lennox. 
Arbitru: Rodolfo Perez Rosario (Pa
raguay).

Joc de tatonare în primul sfert de 
oră, apoi prima incursiune pericu
loasă, cea a Iui Johnstone, cit» îl 
obligă de Chabay să acorde corner, 
în minutul 28 scoțienii ratează o 
mane ocazie. Lennox, complet liber, 
șutează peste bară de la 10 m. In 
minutul 38 argentinianul Basile și 
scoțianul Lennox sînt eliminați din 
joc pentru lovire reciprocă. Scorul 
rămîne alb în prima repriză.

Imediat după reluare, un nou in
cident amenință să pană capăt de
finitiv meciului. Arbitrul 11 elimină 
pc Johnstone care-1 lovise cu pumnul

întîl- 
dintre re- 
gimnastică 

și României, 
întrevadă că

zentativa Suediei, 
înaintea acestor

9. R.F.G.
10. România
11. Italia
12. Turcia
13. Belgia
14. Suedia
15. Elveția

Clasamentul 
meciuri:

4 4
3 3
4 2
3 2
3 14 0
3 o

o 
o
2
1
2
i
3

12—
9—

0 
0
7
4
6

7—
3— 
9—12
1— 9

s-a încheiat tur- 
pentru locurile 
rezultate: Fin-

— Austria 3—0 (6, 4, 7) ;
— Grecia 3—2 (—7, 8 -9, 

Finlanda,
20. Grecia

• La Ankara 
neul masculin 
17—20. Ultimele 
landa 
R.F.G.
5, 9). Clasament: 17.
18. R.F.G., 19. Austria.

• Tot 6îmbătă, în turneul mas
culin pentru locurile 9—16 s-au 
jucat următoarele partide : 
garia —Olanda 3—0 (12, 12,

Bul- 
„ _ 10)f
Belgia — Suedia 3—0 (3, 6, 4) ; 
Albania — Turcia 3—1 (13, —13, 
9, 3) și Franța — Izrael 3—1 (—9, 
14. 11, 5).

Fischer s-a retras
din turneul interzonal

maestru american R. 
retras din turneul in- 
șah de la Soussa (Tu- 
ce absentase la două 
fruntea clasamentului

Marele
Fischer s-a 
terzonal de 
nisia), după 
partide. In 
a trecut acum Larsen cu 10*/2 punc
te din 14 partide, urmat de Gli- 
gorici 9‘t p (din 13), Hort 9V2 (din 
14), Korcinol și Gheller 8V2 (din 12).

DESSAU, 5 (prin telefon). Așa 
cum a început sîmbătă 
nirea internațională 
prezentativele de 
ale R. D. Germane 
nimeni nu putea să
la terminarea exercițiilor impuse 
gazdele vor conduce cu o atît de 
mare diferență. Și observația le 
ațe în vedere, mai ales, pe gim
naste. într-adevăr, știam că sări
turile reprezintă un punct slab al 
echipei noastre feminine, dar, deși 
gimnastele din R. D. Germană au 
fost la acest aparat evident mai 
bune (prin zborul al doilea și prin 
aterizare excelentă), avantajul acu
mulat de ele nu a fost decît de 
1,30 p. Faptul că toate componen
tele selecționatei noastre au pri
mit note peste 9, ni se părea chiar 
de bun augur și nădăjduiam că 
lupta dintre cele două echipe va 
fi strinsă. Dar, paralelele n-au mai 
confirmat speranțele noastre- A 
fost deajuns ca prima executantă. 
Irina Sărăcuț, să greșească finalul 
exercițiului pentru ca, apoi, mo- 
lipsindu-se parcă, aproape toate 
gimnastele românce s-o imite. Nu
mai la acest aparat echipa R. D. 
Germane a cîștigat 4 puncte! Sub 
impresia slabei comportări de la 
paralele, gimnastele noastre au lu

crat și la bîrnă foarte reținut, cu 
amplitudine redusă, deși nu au mai 
repetat greșelile tehnice de la a- 
paratul anterior.

La masculin, dimpotrivă, repre
zentativa României a lucrat peste 
posibilitățile pe care i le cunoș
team, menținînd o diferență accep
tabilă față de adversara sa, mai 
ales dacă avem în vedere poziția 
fruntașă a selecționatei R. D. Ger
mane .pe plan mondial. Cu excep
ția calului cu minere (2.45 p tn fa
voarea gazdelor), gimnaștii noștri 
au evoluat satisfăcător, mai bine 
de la un aparat la altul, reușind 
chiar în final să cîștige la bară •
45.80— 45,70 p. După exercițiile im
puse. echipele gazdă conduc
277.80— 271,80 la 
187.45—179.60 la

Rezultatele
luat sfîrșit intîlnirea : 
R.D.G.
feminin: R.D.G.—România 375,95— 
363,45. Individual compus : Karie 
Janz fR.D G.) 76.70 și Peter We
ber (R.D.G.) 112.90. Primii 
gimnaștii români au fost 
pelea (locul IV cu 74,50 p) 
hăneantt (locul VI cu 110,65

Citiți amănunte despre exerci
țiile liber alese în ziarul nostru dr 
mîine.

masculin și 
feminin, 

finale cu care

C”
CU

a 
masculin :

România 561,10—545 60

dintre 
Ceam 
și To- 
Pl-

ȘTIRI, REZULTATE, ȘTIRI
•• BERGAMO. „Trofeul w Baracchi", 

tradiționala cursă ciclistă contra- 
cronometru perechi, a revenit bel
gienilor Merckx—Bracke — 117 km 
în 2h 30:06. Au urmat cuplurile An- 
quetil—Guyot, Post—De Roo, Gimon- 
di—Altig.BRUXELLES. în cadrul tradiționa
lului festival baschetbalistic de la 
Anvers, selecționata Europei n în
vins pe campioana Belgiei, formația 
R. C. Malines, cu 112—101 (59—55).
Cehoslovacul Zednicek a înscris 25 
de puncte. în echipa Europei a ju
cat și baschetbalistul român Alin 
Savu. Selecționata Europei a învins 
și echipa Real Madrid cu 124—97 
(67—46).BUENOS AIRES. în semifinalele 
turneului internațional de tenis de la 
Buenos Aires, Mandarino (Brazilia) 
l-a învins cu 6—0, 6—4, 7—5 pe Cor
nejo (Chile), iar Richey (S.U.A.) l-a 
întrecut cu 11—9, 6—4, 6—4 pe olan
dezul Okker.

HAMBURG. în prezența a 5 000 de 
spectatori, s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de box dintre selec
ționatele orașelor Varșovia și Ham-I

burg. Pugiliștil polonezi au obținut 
victoria cu 14—6.

LONDRA, peste 70 000 de spectatori 
au urmărit sîmbătă la Twickenham, 
întllnirea Internațională de rugbi din
tre echipele Angliei și Noii Zeelan- 
de. Rugblștii oaspeți au obținut vic
toria cu scorul de 23—11 (18—5). Cel 
mal bun jucător de pe teren a fost 
McCormick (Noua Zeelandă) care a 
înscris 10 puncte.

PRAGA. în campionatul de hochei 
pe gheață al Cehoslovaciei conduce 
echipa Z.K.L. Brno cu 20 puncte, 
urmată de Dukla Jlhlava cu 19 punc
te și Sparta Praga cu 18 puncte.

BARCELONA. Echipa de tenis a 
Spaniei a învins cu scorul de 5—0 
echipa Italiei, în meciul amical des
fășurat la Barcelona. Santana l-a în
trecut eu 6—3, 6—4 pe Pietrarigeli.

CIUDAD DE MEXICO. Prima eta
pă a Turului ciclist al Mexicului, 
desfășurată între Ciudad de Mexico 
și Puebla (135 km), a fost cîștigată 
de mexicanul Jesus Sarabia, care a 
parcurs distanța în 3h 20:31. El l-a 
învins la sprintul final pe columbia
nul Rodriguez.

INCIDENTE SI ÎNTRERUPERI 
PE TEREN I

Johnstone încearcă să treacă de argentinienii

pe fundașul Martin. Acesta din urmă 
îl prinsese de tricou pe scoțian pen
tru a-1 împiedica să alerge spre 
poartă. Cu un jucător în plus. Ra
cing domină și în minutul 55. 
denas, eu un șut-bombă de la 30 de 
metri, înscrie imparabil singurul gol 
al acestui meci. In minutul 75 este 
eliminat scoțianul Auld, tn urma 
unei ciocniri cu Perfumo. Deși ră-

Car-

JUVENTUS ÎNVINSA PE TEREN 
PROPRIU

în etapa de ieri a campionatului 
italian, Juventus a primit vizita 
fruntașei clasamentului. Roma. Vic
toria a revenit oaspeților cu 1-0 
prin golul marcat de Capello (min. 
76). La Milano, Inter a cîștigat 
cu 1-0, partida cu Bologna, grație 
unui penalti transformat de Sua
rez. Alte rezultate : Atalanta-To- 
rino 1-1, Cagliari-Milan 2-2, Lane- 
rossi-Mantova 2-0, Sampdoria-Na~ 
poli 1-1, Fiorentina-Brescia 0-1, 
Spal-Varese 1-3. În clasament : Ro
ma 11 p, Torino 10 p, Milan 9 p. .

MECIUL AUSTRIA-GRECIA S-A 
ÎNTRERUPT

Chabay (3) și Basile (6).
Telefoto : UPl-Agerpres

opt, scoțienii au șansa să 
însă Murdock, singur cu 
argentinian, rat'ează, tră- 
lîngă bară. Cn 4 minute

mași tn 
egaleze, 
portarul 
gînd pe
Înainte de sfîrșitul jocului, este eli
minat fundașul argentinian Rulli.

Pînă la fluierul final, jucătorii 
lui Racing, mulțumiți de rezultat, nu 
mai întreprind nimic, fiind preocu
pați doar să păstreze balonul.

Intilnlrea dintre selecționatele 
Austriei și Greciei, din cadrul cam
pionatului european, desfășurată 
la Viena, s-a întrerupt în min. 86 
(cînd tabela de marcaj indica sco
rul de 1-1) datorită unor incidente. 
Arbitrul Gere (Ungaria) a luat ho- 
tărîrea opririi jocului în urma unor 
manifestări nesportive la care s-au 
dedat jucătorii celor două formații.

• La Stockholm (campionatul 
european) : Suedia-Norvegia 5-î
(2-0).

• în preliminariile olimpice l 
Antile-Trinidad 3-0.
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