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cinstea

I

Ciclistul Ai. Marinescu și-a luat angajamentul cinstea
Zilei de 1 Mai să dea cu 5 la sută mai multe produse peste plan. An
gajamentul tinărului strungar dela Centrul Mecanic Otopeni este 
pernit din dorința care însuflețește acum pe fiecare om al muncii In 
preajma z lei de 1 Mai (Foto I. MIHA1CA)

X

In
ția ide sport a consiliului sindicali 
regional a organizat în colaborare 
cu Biroul de turism și excursii din 
Cluj, un concurs feminin de orien
tare turistică gradul I la care an 
participat 15 echipe, fiecare fiind 
formată din trei concurente. Au 
luat parte colectivele sportive : Ști
ința Politehnica cu șapte echipe, 
Flamura roșie „Ianoș Herbak’* cu 
două echipe, Flamura roșie Confec
ții tot cu două echipe, iar;Metalul, 
Știința Universitatea Bolyai, Pro
gresul și Voința cu cite o echipă.

Plecarea s-a dat din fața caba
nei din pădurea Făget, din 10 în 
10 minute. Traseul lung ide 5.3<3O 
metri, a supus concurentele la efor
turi deosebite. Majoritatea au rezol
vat însă cu succes atît greutățile 

^.-Ar naturale ale traseului cît și probele 
la care au fost supuse la trecerea 
prin punctele de control.

Pe prirnul loc s-a clasat Știința 
Politehnica, avînd conducătoare pe , 
Lia Grommes, iar în echipă pe 
Eda Csalmer și Ursula Muller.

(De la subredacția noastră)
*

Membrii colectivului t sportiv ' 
„Recolta" din Baru-Mare, regiu- i 
nea Htinedoare, au amenajat în ' 
Valea Streiului o frumoasă bază 
sportivă. In felul acesta Țăranii ' 
muncitori din Baru-Mare ca și 
muncitorii Tffh localitate au posi
bilitatea să practice sportul în 
cele mai bune condițiuni. Ei au 
la dispoziție un teren de fotbal, 
teren de volei și o sală în care se 
pot desfășura jocuri de tenis de 
masă. Cei ce au reușit să învingă 
condițiile naturale și să amenajeze 
într-o regiune deluroasă această 
bază sportivă au închinat succesul 
lor zilei de 1 Mai.

N- Sbuchea, corespondent
Țăranii muncitori din comuna 

Ștefan Vodă, raionul Călărași, au 
luat hotărîrea de a amenaja un 
teren de sport și o pistă G.M.A. 
Avînd la îndemînă un teren de 
sport și mai ales o pistă pentru 
trecerea normelor complexului 
G.M.A. țăranii muncitori din Ște
fan Vodă vor putea devetli purtă
tori ai insignei F.G.M.A. și G.M.A. 
Noul consiliu al colectivului spor
tiv și conducerea Gospodăriei 
Agricole Colective ,,7 Noiembrie" 
și-au luat angajamentul șă încea
pă cît mai curînd lucrările de 
construcție a terenului sportiv.

Toma Joga, corefeporwimt

Jocul C.C.A.—Dinamo, la înălțimea tradiției: 
joc dirz, dinamic și spectaculos

Nici de data acea ta nu s-a 
dezmințit tradiționala intiLnire din
tre cele două echipe fruntișe ale 
fotbalului nostru, C.C.A. și Dina
mo București. Disputată tot timpul 
Intr-o alură rapică, această partidă 
a plăcut mult prin drrzenia și pu
terea de luptă excepțională a celor 
22 de< jucători, prin dinamumul, 
sportivitatea și nuTneroasele faze 
de fotbal care au ținut încordată 
atenția celor peste 600JO de spec
tatori. Terenul greu, alunecos, n-a 
fost o piedică pen ru j’ucâtori, 
care au fă-cut risipă de ener
gie și au reușit, spre lauda lor, să 
ofere un joc de calitate superioară 
In același timp, starea terenului 
n-a constituit un pretext pentru n.e- 
regularități, iar comjtortarea gene
rală a echipelor merită a fi da
tă ca exemplu de ținută și luptă 
sportivă purtată in limitele regu- 
lamen’ului. S-a d ivedit încă cdată 
că jocurile campionatului republi
can pot atinge un nivel tehnic 
înalt a.unei cînd jucătorii sînt în
suflețiți de dorința de a practica 
un fotbal de calita e, așa cum au 
arătat ieri jucătorii echipelor C.C.A. 
și Dinamo.

întrecerea lor, pasionantă și pre
sărată pe alocuri cu momente dra
matice (Toma-Dinamo și V. Du- 
m trescu-C.C A. erau cit p-acî să 
înscrie in proprie poartă!) a luat 
shrșit. pentru a cincea oară din 
1950. cu un re uitat de egalit-te 
(0—0). Rezultatul ,.alb“ pare,oare, 
cum, surprinzător pentru două li
nii de atac care reușiseră cu tre> 
zile înainte să înscrie un total de 
15 g luri. Și ieri puteau marca, 
pantru că au avut ocazii numeroa
se (mai ales atacul echipei C.C.A.). 
Dacă t tuși nu au înscris, explica
ția es’e următoarea' înaintașii e- 
chipei C.C.A. au combinat prea 
mult, au căutat mereu o poziție 
mai bună de tras la poartă, iar 
cînd aa setat au fost impreciși, 
fiind jenați de adversarii regrupa.i 
în fața porții. Iptr-un cuv'nt, ei au 
în'îrziat în trasul la poartă și lo
viturile lor nu.au mai constituit o 
surpriză pentru Birtașu, ieri în for
mă foarte bună. De partea cealaltă, 
atacănțh di.rainoviști au fost lipsiți 
și ei de claritate și precizie in fa
za finală a acțiunilor. De altfel, ei 
au tras destul da puțin la poartă 
și de cele mai multe ori de la dis- 
tan'ă

’n c?ea

•cele
Viști

Așa se explică de ce un joc atft 
de frumos și de b;at in situații 
de poartă s-a ir.c'nei't, totuși. fără 
goluri. Iar C.C.A. ar fi meritat un 
gol, măcar pentru că — abstrac
ție făcînd da ocaziile a.u'e, cate 
au fost mai multe în raport cu 

create de înaintașii dinamo- 
. i — a jucat msi bine, a desfă

șurat un joc complet, spectaculos, 
la care au contribuit. în egală mă
sură, toți jucătorii. De data aceas
ta, linia de atac — într-o formulă

care a dat deplină satisfacție — 
s.a ridicat la nivelul apărării și ei 
i se datorește, în mare parte, fap
tul că echipa a putut trece ioarte 
ușor din apărare în atac, și invers. 
Jocul colectiv, elastic, în mișcare 
și aproape numai pe jos, precum și 
ușurința în deplasare (terenul mo3 
le le-a convenit jucătorilor de la 
C.C.A.) au constituit caracteristi
cile și, în același timp, armele 
principale cu care echipa C.C.A 
r-a impus și și-a asigurat în me
ciul de ieri, superioritatea —— 
ce privește concepția de joc. O de 
osebită vervă, ceea ce trebuie sub 
liniat în med special, au arătat ju
cătorii Caricaș, Balint, Onisie ș' 
Zavoda II, care s-au situat peste 
comportarea bună a tovarășilor lot 
de echipă

De fapt, Dinamo a avut de în
fruntat doi adversari: C.C.A. și te
renul. Jocul iute și plin de nerv al 
jucătorilor de la C.C.A., pe un te
ren moale și alunecos, nu la-a con
venit nici un moment dinam rviști 
lor, care — mai toți — sîiit ma
sivi și grei. In special apărarea îmi 
s-a simțit de loc în largul ei ș-, a 
cedat în multe ocazii inițiativa. 
Mijlocașii, deplasîndu-se mai greu, 
nu au asigurat o legătură cu ata
cul, iar acesta a păcătuit prin lip
să de coeziune și clarita'e, bazît» 
du-și cele mai mu’te acțiuni p» 
inițiativele lui Suru și Ene. In ge
nera., Dinamo a făcut un meci 
sub valoarea sa normală și, dacă a 
reușit un rezultat de egalitate, a- 
ceasta se datorește intervențiilor 
prompte și sigure, în mom ntole 
critice, ale lui Birtașu, Toma, Bă- 
cuț II, ca și faptului că mijlocașii, 
mai puțin prezenți în atac, s-au 
pu ut concentra în fața porții.

In prima repriză, jccul s-a des
fășurat în nota de superioritate a 
echipei C.C.A., iar în a doua a fost 
mai echilibrat. Ocazii au fost la 
ambele porți. Tătarii (min. 13), 
Ene (min. 14), Munteanu (min. 25), 
(P. Moldoveanu (min. 33), Bartha 
(mia. 38). Caricaș (min. 48). Mun
teanu (min. 60) și Bartha (min. 
83), au ratat deși se găseau în si
tuații favorabile. La factura ridica
tă a jocului a contribuit și arbi- 
trajul foarte bun al lui D. Schul- 
der, care a asigurat continuitate 
acțiunilor, intervenind doar atunci 
cînd era nevoie. De altfel, compor
tarea sportivă a jucătorilor i-a u- 
șurat sarcina.

C.C.A. • Toma-Zavcda II, Apol- 
zan, V. Dumitrescu-Balint, Onisie. 
Alexandtescu. Munteanu, Caricaș. 
Tă'aru, P. Moldoveanu.

DINAMO: Birtașu-Băcuț I, Bă- 
cuț II, Toma-Călmoiu. Nemeș-Bar- 
tha, Nicușor, F,ne, Neagu, Suru.

Jocul de tineret C.C.A.-Dinan«> 
s-a terminat, de asemenea, la ega
litate: 2—2 (2—0).

A. I. DANCII 
P. GAȚU

Portarul Toma boxează minge 
trescu, gata să intervină.

CU AVÎNT SPORIT IN ÎNTRECEREA
IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

—ț

h f j

OAMENII munci din orașele și satele patriei noastre întîmpină 
cu însuflețire, an de an, ziua de 1 Mai, ziua so idarltâții inter

naționale a celor ce muncesc.
In acest an, mase largi de oameni ai muncii au obținut și obțin 

însemnate succese în cinstea marii sărbători a pr letaria ului. Aproape 
în fiecare zi, noi întreprinderi anunță că și-au îndeplinit planul cin
cinal. Numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri dau viață angaja
mentelor, asigurtnd avîntul economiei care stă la baza ridicării n ve- 
lului de trai, contribuind la întărirea capacității de apărare a pa
triei noastre.

Avînd sprijinul frățesc al clase: muncitoare, oamenii muncii din 
sectorul agricol înt-mpină ziua de 1 Mai .lup tind pentru înfăptuirea 
obiectivelor care privesc dezvoltarea producției agricole în acest an: 
realizarea unei producții de 10 milioane tone grîu și porumb, atinge
rea unu' nivel de producție de cel puțin 2000 kg. boaba porumb la 
hectar și obț'nerea unei bogate recolte b celelalte culturi.

La realizările cu care oamenii muncii din patria noastră întîmpină 
marea sărbătoare a celor ce muncesc din lumea întreagă o contribuție 
de seamă aduc tinerii căliți în întreceri sportive. La uzinele de trac
toare „Ernst Thâlmann" din Orașul Stalin care, după cum se știe, 

îndeplinii planul cincinal cu 9 luni înainte de termen multi 
se află printre fruntașii întrecer i socialiste. Ciclistul Tr. 

Crișan, care lucrează 
------ . .....  «. Szekely munciter. atletul 

este electrician și alții se pot mîndri că în frumosul 
li lor. Grupa sindicală nr. 7 

a! uz’nei „Oțelul Rcșu“ este condusă de 
, , --------....... Căpăț'nă — număr n.1 o cer e de sportivi

ca fotbaliștii I. Leterer, I. llcmcs, I. Cozob, boxerul D. Răceanu ș.a. 
Acecstă grupă și-a luat angajamente concede i i c'nsiea zilei de 1 Mai

din 
prad

și-âu 
sooriivi se aîlă printre fruntașii întreceri 
Chicomban, sudor, jucătorii de fotbal Gr. 
în .secția cazane, M. Theiss normator, 1. 
Gh. Szokori care < 
succes al uzinei se ogl ndesc șs strădaniile 
de la laminorul de profile a! uz’nei „C

\ un sportiv — boxerul M. Crpățlnă — număr n.l o cer e de sportivi 
ca fotbaliștii I. Leterer, I. Il emus, I. Cozob, boxerul D. Răceanu ș.a. ] 
* ‘ :______ . ..._i
și totodată a chemat la întrecere două grupe d n uz’nă.

Datorită rîvnei pe care o depun în muncă, multi muncitori, printre ț 
cure și sportivi, au și îndeplinit angajamentele luate în cinstea zilei i 
de 1 Alai. Astfel, iitem’stul Gh. Ceaușu, strungar la uz nu „Tudor i
Vladimirescu" din Capitală, este unul d ntre aceștia. El a terminat 

"cu 7 zife înainte de termen repararea mașinilor unelte ce i s-au
încredințat în acest scop. La fel de harnic s-a dovedit tovarășul lui de 
muncă și sport, tînărul montator N. P.rvan.

Sportivii de la sate aduc, de asemenea, o contribuție importantă la 
îndeplnirea Ia timp și în cele mai bune cond țiuni a muncilor agri- 

Țcole de primăvară. Tractoriștii N. Papu de la S.M.T. Valul lui ț 
Yrainn — regiunea Constanța, Al. Mureșan de Iu S M.T. Surduc — i 
raionul Jibou, muncitorul agricol I. Fahredih de la GA.C. „Ceapaev" 1 
comuna Dasarabi, regiunea Constanța, August n Popa țăran muncitor ( 
din com ma Panticeu — regiunea C luj, muncitorul agricol C. Peștea de 1 
'a G.A.C. din comuna Vultureni, regiunea Cluj, sînt numai cîteva nume j 
" 1 rîndurile fruntașilor în muncile agricole. Toți aceșt a iubesc și 
practică sportul iar unii ca C. Peștea, A. Popa au izbutit să iasă 

- țcimii în crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“ faza I.
Ziua de 1 Ma: este înt mpinată și cu succese în dezvoltarea miș- ' 

carii noastre de cultură fizică și sport. Com tetele raionale C.F.S. , 
Medgidia și Turda au obținut frumoase realizări pe linia complexului 1 
G.M.A. La Institutul de Șt iirîe Economice și Planificare din Bucu
rești numărul purtătorilor insignei G.M.A. a crescut în ultima vreme 
cu 203, în colectivul sportiv Voința Tg. Mureș cu 44, iar în cofec- 
tivi'l sportiv Constructorul-Turda cu peste 200.

O serie de sportivi fruntași ca atletul Andrei Demeter, înotătorii 
Ecaterina Orosz. Al. Popescu, A. Oanțâ și alții au realizat în ultima 
vreme valoroase recorduri, care reprezintă tot atîtea dovezi ale sîr- 
guinței cu care sa antrenează și ale dragostei cu care ei întîmp'nă 
ziua de 1 Mai.

Frumoasele realizări de pînă acum, trebuie să constituie un sti
mulent pentru obținerea unor noi și mai mari succese, atît în pro
ducție cît și pe terenul de sport. Consiliile colectivelor sportive au 
datoria să urmărească rezultatele obținute de sportivi în întrecerea 
socialistă desfășurată în cinstea zilei de 1 Mai, să-i popularizeze pe 

sezonului în aer Fber, 
trebuie să determine consiliile colectivelor sportive să se preocupe 

de lărgirea bazei materiale (amenajarea de noi terenuri, tonfecțlo- 
narea de materiale și echipament din resurse interne, ș-a.). De ase
menea, trebuie intensificată organizarea concursurilor pentru trecerea 
normelor G.M.A. In același timp, sportivii noștri fruntași au datoria 
să folosească din plin fiecare antrenament pentru a-și ridica nivelul 
tehnic sportiv. In fața lor stau anul acesta importante competiții 
internaționale, campionate europene și întrecerile sportive interna
ționale prietenești care se vor desfășura la Varșovia în cadrul celui 
de al V-lea Festival Mondial al Tineretului. Ei trebuie să se stră
duiască să aducă patriei noi performanțe, noi victorii în întrecerile 
cu sportivii altor țări.

Sportivi de pe întreg cuprinsul patriei, luptați pentru noi succese 
în întrecerea desfășurată in cinstea marii sărbători a oamenilor 
mtinc.i din întreaga lume, ziua de 1 Mai!

I
*

cei aflați în fruntea întrecerii. Inceput-ul

*

Reprezentativele de volei 
ale R. P. Romine 
intilnesc duminică

pe stadionul Giulești 
echipele R. P. Polone
Echipele reprezentative de volei 

ale R.P. Romîne susțin duminică 
17 aprilie întîirFri prietenești cu re-i 
prezentativele R.P. Polone. Meciul 
rile vor avea loc pe stadionul Ghi-' 
lești. La ora 10 va începe partida 
dintre reprezentativele feminine, iar 
la ora 11,30 se vor întrece echipele 
masculine de volei ale celor două 
țări.

Jocurile voleibaliștilor noștri ci» 
cei polonezi se anunță deosebit de 
interesante, dat f'ind valoarea rw 
dicată a echipelor.



Etapa reg'onală a
Duminică 10 aprilie s-a desfă

șurat în întreaga țară etapa re
gională a crosului de masă „Să 
întimpinăm 1 Mai“. Din relatările 
corespondenților noștri reiese că 
întrecerile acestei etape au fost 
bine organizate și că ele au atras 
un mare număr de spectatori. De 
asemenea, această etapă s-a carac
terizat și prin buna pregătire do
vedită de majoritatea concurenți
lor. Iată cîteva din știrile primite 
de la corespondenții noștri.

ORAȘTIE. — La etapa regio
nală a crosului „Să întimpinăm 

.1 Mai“ au participat 167 concu
renți și concurente din toate raioa
nele regiunii Hunedoara. Traseul a 
fost bine ales. Un mare număr de 
arbitri a asigurat desfășurarea 
concursului in condiții bune. Au 
asistat peste 1006 de specta
tori. Iată primii clasați: junioare 
15-16 ani — Aurelia Popa (Șc. 
medie Petroșani); junioare 17-18 
ani — Elena Tuicu (Rez. de mun
că Orăștie) ; juniori 15-16 ani — 
Ștefan Nista (Rez. de muncă Hu
nedoara) ; juniori 17-18 ani — E- 
mil Silvestru (Progresul Deva) ; 
senioare — Maria David (FI. roșie 
Sebeș) ; seniori — Alex Bu;ur 
(Metalul Hunedoara).

TH. RO1BU

GALAȚI. — Peste 200 de con- 
eurenți și concurente au luat star
tul în etapa regională a crosului 
„Să înîîmpinăm 1 Mai“ Organi
zarea competiției a fost bună, iar 
traseul, bine ales, cu obstacole na
turale multe, a cerut concurenților 
eforturi deosebite. Cîștigătorii pro
belor au fost: junioare 15-16 — 
ani — Elena Merlan (S.M.T.C.F. 
Galați); junioare 17-18-ani— Ma
ria Gherea (Brăila); juniori 15-13 
ani— Alex. Ionașcu (Șc. medie 
marină Galați); juniori 17-18 ani 
Octavian Enescu (S.M.T.C.F. Ga
lați); senioare — Virginica Cră
ciun (S.M.T.C.F.Galați); seniori— 

^►Adrian Marian (S.M.T.C.F. Galați).
Gh. Ștefănescu și V. Paladescu 

corespondenți

BIRLAD. — întrecerile etapei 
regionale de cros au fost carac
terizate de o luptă dîrză. Cei 176 
de concurenți au dovedit o bună 
pregătire. Iată primii clasați: ju

niori 15-16 ani — Obrenia Grosu

Motocicliștii se pregătesc pentru concursul 
de record

Concursul republican de record 
pe 50 km. a fost programat la noi 
pentru prima cură în anul 1946, 
constituind de atunci o probă de 
mare importanță pentru dezvol
tarea sportului cu motor din țara 
noastră. Deoarece această com
petiție de record este deosebit de 
pretențioasă, startul în întreceri 
îl vor lua duminică numai moto
cicliștii fruntași, deținătorii ti
tlurilor de campioni șj reccod- 
mani ai țării. In vederea întrece
rilor, motocicliștii s-au pregătit eu 
seriozitate.

După finala 
motocros, 
tilor strut 
tre o nouă 
republican: 
pe 50 km.,

republican
campionatului «le 

privirile motocicliș- 
tadreptate acum că- 
competiție cu caracter 
concursul de record 
a cărui desfășurare va 

avea loc duminica aceasta.
După cum se știe competiția se 

dispută pe șoseaua București-Ale- 
xandria, între bornele kilometrice 
7-57. Motocicliștii vor pleca deci 
de la capătul liniei de tramvai 15, 
din dreptul km. 7 și 
în mijlocul comunei 
(km. 57).

vor fi opriți 
Asan Aga

Ia încheierea sezonului de iarnă in alpiiism
In afana numeroaselor ture e- 

fectuate de aflpiniștiî diferitelor a- 
sociații, în deosebi în Bucegi, au 
fost organizate în sezonul de iar
nă două aicțiunj de mare am
ploare: traversarea Carpațiior me
ridionali și traversarea Fă gă ra- 
șilor.

Traseul de aproape 600 km. pe 
crestele Carpaților meridionali a 
fost străbătut de două echipe: 
Voința, care a plecat din Hercu- 
lane la 19 februarie, ajungînd în 
Simtaia la 7 aprilie și C.C.A., 

•care a început tura la 20 februa
rie, terminînd-o la 26 martie. După 
cum se vede alpiniștii de la C.C.A. 
.au reușit să efectueze această 
tură în 34 zile, pe cînd alpinișiilor 
.de la Voința le-au trebuit 47 die 
zile pentru a parcurge același 
drum. Diferența de timp se explică 
prin faptul că sportivii militari 
sînt alpiniști cu o experiență mai 
bogată (echipa lor a fost alcătuită 
din maeștrii sportului Emil Cris- 
:tea și Aurel Irimia și Ladislau 
Karacsoni). Echipa asociației 
Voința a înmănunchiat cinci tineri 
I(P. Fazokos, Al. Floricioiu, A. 
IMoldovan, N. Lorincz, I. Drago- 
ijnir) cu mai puțină experiență, 
ipoi dintre ei, Fazokos și Flori- 
«cioiu au dovedit însă nituită dîr- 
2eu ie, efectuînd întregul traseu.

Tură de dificultate mai mică, 
traversarea Făgărașilor a avut 
totuși o maire ampi’oaire, datorită 
participării largi de care s-a bu-

i

i

crosului de masă „Să
I (Voința Bîrlad); junioare 17-18 

ani — Georgeta Popescu (Șe me
die Focșani); juniori 15-16 ani — 
Dănilă Cristache (Sc. medie Te
cuci); juniori 17-18 ani — D-tru 
Răducanu (Șc. medie Bîrlad) ; se
nioare — Clara Patache (Bîrlad); 
seniori — Gh. Coroieru (Bîrlad).

BUZĂU. — Concursurile de 
cros s-au bucurat de o bună orga
nizare. Pe traseu au fost instituite 
puncte telefonice de control, 
participat 480 de concurenți 
toate raioanele regiunii Ploești.

Au fost obținute următoarele 
zultate: 
cuiina 
nioare 
hăilă

Au 
din

re-
Ni-

ani

junioare 15-16 ani — 
Radu (Tîrgoviște); 

17-18 ani — Felicia 
(Băicoi); juniori 15-16 

— Romulus Ștefănescu (Ploești); 
juniori 17-18 ani — Dragoș Arde- 
leanu (Ploești) ; senioare — Va
leria Tache (Tîrgoviște) ; seniori — 
Constantin Anișoiu 'Tîrgoviște).

S. Roșculeț. corespondent

CRAIOVA. — întrecerile regio
nale de cros s-au bucurat de o 
iargâ participare: 660 concurenți 
și concurente din toate 
regiunii. Timpul frumos

raioanele 
. ___ , și buna
organizare asigurată de C.S.R. au 
contribuit la reușita întrecerilor. 
Primii clasați: junioare 15-15 ani 
— Ana Sercău (Craiova) ; junioare 
17-18 ani — Elena Cucu (Cara
cal) ; juniori 15-16 ani — Ștefan 
Slancitt (Craiova); juniori 17-18 
ani — C-tin Sandu (Tg. Jiu)) ; se
nioare — Natalia Popescu z3. Anghelopol. coresnondent

Aspect din întrecerea juniorilor de categoria 
la Timișoara.

/-a, in elapa pe oraș.

curat. După cum se ș«R-, echipele 
participante au trebuit să străbată 
drumul de la Porcești și pînă la 
Plaiul Foii, pe crestele Făgărași- 
lor. Echipele au luat startul, la in
terval de cîte o zi, în următoarea 
ordine: Voința. Flamura roșie, 
Știința, Metalul, Locomotiva. Pro
gresul și Dinamo. La Plaiul Foii 
eie au sosit astfel: Voința, Știința, 
apoi în grup Metalul, Dinamo, FI. 
Roșie, Locomotiva și în încheiere 
Progresul.

Grelele condiții atmosferice, ca 
și lungimea traseului, au consti
tuit pentru participanți un exa
men sever și în același timp un 
prilej de a-și completa cu nenu
mărate învățăminte cunoștințele hi 
ceea ce privește alpinism^^ de 
iarnă.

Vorbind despre marile acțiuni 
în domeniul alpinismului, nu pu
tem trece totuși cu vederea acti
vitatea care începe să se înfiripe 
în alte regiuni. Corespondentul 
nostru H. Boldur ne scrie că, re
cent, 15 tineri alpiniști, printre 
care 5 tinere, din colectivul Con- 
structorul-Hidrocentrala „V. L

pere-
A1 tarului, 

acest prilej : 
Zamfira Gal, 
Petre Barași, 

Ca-

»» 
Lenin“-Bicaz, au escaladat 
tele lateral al Pietrei 
S-.au evidențiat cu 
Viorica Ghigeanu. 
Vasile Mirofceac, 
Simon Gavril și Max fchil. 
pul de coardă ei tuturor echipeioir 
a fost Andrei Simion.

cros 
S-au 

Re- 
ju-

întimpinăm 1 Mai”
Jiu) ; seniori — Vasile Fătăciune 
(Craiova)

In afară de cîștigători, s-au 
mai remarcat Domnica Trandafir 
(raionul Strehaia) și Ion Rugină 
raionul. Vînju Mare.

Ion Tur'ac, corespondent

TG. MUREȘ. — Hipodromul din 
localitate a găzduit duminică 10 
aprilie etapa regională de 
„Să înîîmpinăm 1 Mai“. 
întrecut 120 de concurenți. 
zultatele sînt următoarele: 
nioare 15-16 anj — Maria Oprea 
(Tg. Secuiesc) ; junioare 17-18 
ani — Victoria Stan (Tg. Mureș) ; 
juniori 15-16 ani — Acos Ronfeld 
(Gheorgheni) ; juniori 17-18 ani 
—Celestin Taltreanu (Tg. 
reș); senioare — Rodica 
(Tg. Mureș); seniori — 
Păun (Sf. Gheorghe).

(de la subredacția noastră)
CONSTANȚA. — 200 de concu

renți și concurente din regiunea 
noastră s-au întrecut în cadrul 
eiapei regionale de cros. Trebuie 
subliniată organizarea bună. Pri
mii clasați sînt: junioare 15-16 
ani — Marga Eugenia (Constan
ța) ; junioare 17-18 ani — Ținea 
Vasile (Constanța); juniori 15-16 
ani—Gh. Brădoianu (Constanța); 
juniori 17-18 ani — Gh. Gîscă 
(Constanța); senioare — Zicbric 
Apoz (Medgidia); seniori — Io- 
niță Tache (Fetești)

Mu-
Ștef

C-tin

Carnet atletic

Marks 13,5; 80 
Domocoș 13,2; 
formată din Si- 
Bardaș 50,2.
m. seria I : Al.
I. Wiesenmayer

CLUJ 13 (prin telefon de la sub- 
redacția noastră). — Marți după- 
amiază a continuat antrenamentul 
de control al atleților fruntași din 
localitate.

Iată rezultatele înregistrate:
FEMEI : 100 m.: Alexandra Si- 

coe 12,4 (la o zecime de recordul 
țării); Letiția Bardaș 12,5; Ioana 
Luță 13,2: Ileana 
m. g.: Maria 
4x100 m : echipa 
coe, Marks. Luiă,

BĂRBAȚI: 100 
Stoenescu 11,0 : 
11,1 ; Șt. Prisiceanu și M. Pop 
11,2; seria a 11-a: V. Grobei 11,4; 
Tr. Sudrigean 11,4; Șt. Pop 11,6; 
200 m.: Al. Stoenescu 22,5; Tr. 
Sudrigean 22,7; M. Pop 22,8; 
4x100 m.: echipa formată din Pri
siceanu, Măgdaș, Stoenescu, Wie
senmayer 42.8; 1.500 m.: A. Ursu 
4:1C,4; E. Grozescu 4:11,0; 3.000 
m. : Gr. Cojocaru 8:57,2; I. Veli- 
ciu 9:05,4; disc: L. Purdea 38,15.

★
In zilele de 20—21 se va des

fășura în localitate 
atletic pentru toate 
clasificare.

un concurs 
categoriile de

R. FISCH
★

Astăzi după-amiază cu începere 
de la ora 15,30, se va desfășura pe 
stadionul Republicii din Capitală 
un concurs atletic al studenților In- 
stitiituhii de Cultură Fizică.

La sfirș’tui turului
Cu etape desfășurata duminică, 
luat sfirșit prima parte a cam- 

la volei.
a 
pionatelor categoriei Ă 
Mai mult ca oricînd turul întrece
rilor din acest an a oferit echipe
lor din provincie posibilitatea afir
mării. Unele din aceste formații 
au dovedit o bună valoare și de 
aceea nu este de loc surprinză
toare performanța echipei femirrne 
Voința Sibiu, care ocupă locul 5 
în clasamentul turului, înaintea e- 
chipei Dinamo București sau cea 
reușită de voleibaliștii de la Meta
lul Orașul Stalin, care au terminat 
turul la egalitate de puncte cu e- 
chipa CCA 

lată clasammit-jlc turului;

Finalele campionatului individual 
de calificare la box

ORAȘUL STALIN, 13 (prin tele
fon). — Meciurile din cadrul fina
lelor campionatului individual dd’ 
calificare la box continuă să se 
desfășoare în fiecare seară, în sala 
Dinamo din localitate. Vineri va a- 
vea loc ultima reuniune. Pe mă
sură ce se apropie întrecerea de
cisivă, întîlnirile devin tot mai în
verșunate, ridieîndu-se adeseori la 
un bun nivel tehnic. Prin compor
tările- lor de pînă acum, o serie de 
tineri boxeri, ca Ștefan Dumitrache 
(București), Vasile Vintilă (Tr. 
Severin), V. Mahu (Iași), Tîrziu 
Ivancea (Hunedoara), I. Mi’itaru 
(Suceava), I. Boceanu (Bîrlad), I. 
Caloinescu (Arad) și alții. s-au 
remarcat în mod deosebit. Arbitra
jele și deciziile (judecători-arbitri: 
B. Robert, Puiu Dumitrescu, Emil 
Marinescu, V. Bîrsănescu, Z. Fer
ber și G. Iorgulescu) au fost co
recte.

■ Iată rezultatele înregistrate 
luni seara :

Cat. muscă : V. Vintilă (Craio
va) învinge prin K.O. in repriza 
a II a pe L. lacomi (Galați) : Cat 
cocoș: V. Căruțașii (Fălticeni) în
vinge la puncte pe I. Văduva (O- 
radea). Meci foarte spectaculos. 
Căruțașii a fost mai tehnic ; Cat. 
semiuțoară : M. Casacopol (Ga
lați) cîștigă Ia puncte în fața lui 
L. Latis (Bicaz). V. Teodorescu 
(Mediaș) întrece la puncte pe Pe
tre Ruptureanu (București); Cat 
ușoară: Dumitru Marin (Tg. Mu
reș) învinge la puncte pe I. Cocoș 
(Bacău). M. Vișoiu (Cluj) dispu
ne la puncte de Popa Emil (Bucu
rești) ; Cat. semimijlocie: Fr. 
Nimcovici (București) cîștigă prin 
abandon în repriza I în fața lui 
I. Kelemen (Arad) ; Cat. mijlocie 
ușoară: I. Leca (Reșița) întrece 
la puncte pe I. Șerban (Craiova). 
I. Botezau (Sibiu) învinge la pun
cte pe A. Prunescu (Galați) ; Cat. 
mijlocie: Valeriu Galeș (București)

Campionatul de polo
Campionatul de polo, competiție 

rezervată juniorilor din Capitală, 
se apropie de sfîrșit. Abia etapa 
a VIII-a, desfășurată sîmbătă și 
duminică la bazinul acoperit de la 
Floreasca, a limpezit situația în

cu scorul 
Științei i 

fruntea clasa 
viitorii adver- 
produce vreo 

Știința s-a 
i a

I de 
s-au

Floreasca, a limpezit situația 
ceea ce privește lupta pentru pri
mul loc.

Invmgînd C.C.A. 
6-1 (2-1), juniorii
instalat definitiv în 
mentului, pentru că 
sari nu le mai pot 
surpriză. De altfel, 
dovedit cea mai bună echipă 
competiției, fiind superioară ad
versarilor ei, din punct de vedere 
al concepției de joc, condiției fizi. 
ce și tehnicii. Reintrarea lui Mari
nescu a dat echipei mai multă 
legătură și un plus, de agresivitate

Pînă în etapa VUI-a pe primul 
loc se afla C.C.A. care însă a 
fost raevoită să cedeze șefia unui

SPORT
Biletele pentru jocurile inter

naționale de volei R. P. Ro- 
mtnă — R. P. Polonă (mascu
lin și feminan) — care se dis
pută duminică dimineața pe sta
dionul Giulești — se pun în 
vînzare începrnd de azi dimi
neață, de la ora 9, la Agenția 
centrală Pronosport (calea Vic
toria rar. 9).

■ CICLISM. Duminică se va 
desfășura ultima întrecere pregăti
toare pentru „Cursa Scînteii*, în 
organizarea asociației Progresul.

campionatelor categoriei
Feminin

1. Progresul CPCS
2. Știința ICF
3. Locomotiva București

Constructorul București4. Constructorul București
5. Voința Sibiu
6. Dinamo București
7. Progresul Cluj
8. Voința Orașul Stalin
9. FI. Roșie Iași

10. Progresul Timișoara
MascuFn

1. Locomotiva București
2. Dinamo București
3. Progresul ITB București
4. C.C.A.
5.
6.
7.
8.
9.

10. FI. Roșie Tg. Mureș

Meta.luJ Orașul Stalin 
Progresul Cluj 
Știința Arad 
Știința Timișoara 
Dinamo IX

K.O. Li repriza I peînvinge prin 1 ' , _ ț
I. Cristian (Constanța). I. Crețu 
(Bîrlad) cîștigă prin K.O. în gfl 
priza I în fața lui Vaier Deac (R| 
rad) ; Cat. semigrea : Gh. Gîlcă 
(Ploești) învinge prin K.O. în re
priza I pe Adrian Chiriac (Sucea
va). Zoltan Covaci (Cluj) cîștigă 
prin K.O. în repriza a 11-a în fața 
lui’ C. Simionescu . (București) ; 
Cat. grea: D. Stuparu (Brăila) 
învinge prin K.O. în repriza I pe 
I. Popovici (Iași).

■ Reuniunea de marți seara s-a 
încheiat cu următoarele rezultate:

Cat. muscă: Ștefan Duraitrache 
(București) învinge la puncte pe 
N. Pășoiu (Ploești) ; V. Vintilă 
(Tr. Severin) întrece la puncte pe 
E. Szapanos (Oradea). V. Mahu 
(Iași) învinge prin abandon în re
priza l-a pe N. Pelin (Bacău). Gh. 
Hățiș (Orașul Stalin) întrece la 
puncte pe 1 Tăiărășan (Reșița) ; 
Cat. pană : Tîrziu Ivancea (Hune
doara) învinge prin K.O. tehnic în 
repriza I pe N. Huve (Oradea). 
Gh. Zverghinschi (București) în
trece la puncte pe Marin Spătaru< 
(Timișoara). I. Boceanu (Bîrlad)’ 
întrece la puncte pe Vlad Motoc 
(R. Vîlcea). Ion Militant (Su
ceava) învinge la puncte pe Oprea 
Baroianu (Orașul Stalin). Cat. u- 
șoară : Fr. Sipos (Slatina) învinge 
la puncte pe M. Lemnarii (Birlad). 
Mircea Vișoiu (Cluj) cîștigă prin 
abandon în repriza a Ill-a în fața 
lui Dumitru Marin (Tg. Mureș). 
Gr. Ion (București) învinge prin 
K.O. tehnic în repriza I pe Dumi
tru Vasile (Constanța). 
Bărbulescu (Hunedoara)

Nicolae 
învinge 

la puncte pe Nicolae Cristea (Ora
dea). Această întîlnire a fost de un 
bun nivel tehnic; Cat. mijlocie u- 
șoară: Gh. Caloinescu (Arad) în
vinge la puncte pe Adolf Cristea 
(Iași). I. Botezan (Sibiu) întrece 
la puncte pe I. Leca (Reșița).

-«Eu*---------------------

al juniorilor bucureșteni
adversar mai bun. Această echipă 
„trăiește" în bună măsură prin doi 
oameni: Ștefan Ionescu și Lichiar- 
dopol. Totuși, cu un Iot abia în
chegat, C.C.A. a făcut o figură 
meritorie. Fe locul III se a’lă 
Progresul I care după meciul egal 
reușit în compania Științei a fost 
scos din cursă în mod surprinză
tor. Infrîngerea suferită în fața 
Caisei Centrale a Armatei se dato- 
rește lotului incomplet prezentat 
de Progresul în acest meci.

Dinamoviștii, care ocupă locul 
IV, s-au prezentat inegal de la 
meci la meci, ocupînd un loc sub 
posibilitățile jucătorilor care for
mează behipa. Progresul II a avut 
pînă în prezent o comportare fru
moasă. Dintre echipele clasate îil 
a doua jumătate a clasamentului 
mai bine pregătită se prezintă 
Voința urmată de Avîntul, Con
structorul I, Rezervele de mun
că și Constructorul II.

LA ZI
Adunarea concuren[ilor la ora 7,30, 
8 în dreptul bornei kilometrice 8, 
de pe șoseaua Pitești. In afară de 
proba pentru avansați (categ. I, 
II,_ III) se vor mai disputa aler
gări pentru neclasificați, semi- 
curse și bicialete de oraș. înscrie
rile se primesc pînă vineri 15 apri
lie, ora 18, la sediul comisiei oră
șenești de ciclism.

■ FOTBAL. — Echipa de juniori 
a Capitalei se pregătește pentru 
jocurile din Cupa Orașelor. Astăzi 
după-amiază, la ora 15.30, juniorii 
din lotul bucure.ștean fac antrena
ment pe terenul FI. roșie (fost Bel
vedere) .

A la volei
9 8 1 25: 6 17
9 8 1 25: 8 17
9 6 3 21:11 15
9 6 3 21:17 15
9 5 4 21:20 14
9 5 4 18:18 14
9 4 5 18:19 13
9 2 7 12:24 11
9 1 8 9:25 10
9 0 9 5:27 9

9 9 0 27: 5 18
9 7 2 23:13 16
9 7 2 23:14 16
9 5 4 20:14 14
9 5 4 19:18 14
9 4 5 20:19 13
9 4 5 17:20 13
9 2 7 9:24 11
9 1 8 13:25 10
9 1 8 7:26 10



Dsdarația șahistulul
La încheierea întîlnirii interna

ționale de șah R.P R. — Franța, 
un corespondent al ziarului nostru 
s-a adresat căpitanului echipei 
franceze, Dr. W. BERORASER, 
pentru a cunoaște impresiile aces
tuia asupra meciului. Șaliistul 
francez a dat următorul răspuns-

„Desigur, căpitanii de 
nu pot fi mulțumiți, atunci 
•chipa lor pierde... Dar acesta 
pentru noi singurul motiv de 
mulțumire în această frumoasă 
ziifestație șahistă, care, atît 
organizare cît și ca ambianță, 
va lăsa tuturor membrilor repre
zentativei franceze o amintire de 
neuitat.

Cunoșteam forța șahiștilor ro- 
mîni și de aceea înfrîngcrea noas
tră nu ne apare ca o surpriză. Nu 
scontam, totuși, un scor atît de 
sever. In cel de al doilea tur al 
meciului, am depus» toate eforturile 
să reducem din handicap, dar n-am 
reușit.

Ne-au surprins cunoștințele te
oretice atît de avansate 
pierilor romîni, chiar ale 
tineri.

La primele 5 mese am 
rezultat apropiat pierzînd la nu
mai un punct diierență, dar ceilalți 
echipieri ai noștri au fost învinși 
categoric.

Rezultatul bun al maestrului 
Muffang merită desigur relevat, 
dar el este un jucător bine cunos
cut și cu mare forță. D-na Chaude 
a jucat în același stil inventiv care

echipă 
cînd 
este
ne- 

ma- 
ca

ale echi- 
celor mai

reușit un

francez W. Bergraser
i-a adus celebritatea, dar a întîl- 
nit în Bălănel un adversar prea 
dîrz. Tînărul reprezentant francez 
S. Burstein a confirmat atît re
zultatele sale anterioare, cît și te
nacitatea care a început să-i fie 
cunoscută. Rezultatul de agalilale 
obținut în fața lui Ciocîltea îl 
onorează întru totul. Dintre ceilalți 
echipieri francezi merită laude Au-* 
bert și în special Sansas, care, 

chiar și în partida pierdută, a demon
strat un talent deosebit. Rezulta
tul său mă flatează personal, de
oarece îi sînt profesor de șah... 
Dacă Sansas n-ar fi aproape com
plet lipsit de concursuri tari la 
Toulouse, unde locuiește, el ar pro
gresa mult mai rapid.

Despre șahiștii romîni nu pot 
spune prea multe lucruri deoarece 
am fost prea ocupat cu propriile 
mele partide, li recomandă însă 
suficient rezultatul obținut. Desi
gur, pot vorbi însă pe larg de 
adversarul meu direct, E.Costea, tin 
jucător pozițional foarte puternic, 
care pare să prefere totdeauna 
căile de joc cele mai simple, dar 
și cele mai tari.

închei, exprimîndu-mi speranța 
că această întîlnire R.P.R.— Fran
ța mi va rămîne singura, ci îi 
vor urma multe altele. Asemenea 
întreceri, ca aceasta în care s-au 
cunoscut șahiști romîni și francezi, 
contribuie la apropierea între po
poare Ș* fac ca șahul, joc pacific 
prin excelență, să ajute la menți
nerea păcii, acum atît de amenin
țată."

Lccuffiotiva Tg. Mureș — Progresul
Tg. Mureș 13 (prin telefon de 

la subredacfia noastră).
6000 de 
un fotbal 
maj ales 
«inamic,

In
repriza întîi, cei peste 
spectatori au asistat la 
de calitate, mulțumită 
oaspețHor. Joc.il bun, 
combinativ, ef:cace al Progresului 
din primele 45 de minute a con
tracarat, complet etanul localni
cilor, care s-au comportat slab 
Ei n-au luptat pentru balon, mi 
s-au străduit să realizeze faze 
bune de fotbal. O singură dată 
un atacant localnic (Paka-î) a în
țeles să lupte împotriva apărăto
rilor de Ia Progresul, și atunci 
mingea centrată de el a fost tri
misă în plasă de Bociardî (min. 
88). Lipsa de dîrzenie a 
ților de la Locomotiva a 
ratarea unor ocaziț dare, 
celea din mm.
37, 52 și 75 
Progresul s-a 
cest meci o 
Maturitatea sa 
strata prin acțiunile care au dus 
la înscrierea celor trei go’uri. 
Mingea plecată din apărare a a- 
jims pînă în apropierea careului

atacan- 
dus la 
ca a- 

și min. 
schimb 
în a-

7 (Crișan) 
(Iozsi). I-n 
dovedit și 
echipă valoroasă, 
de joc a fost ilu-

Separația maestrului sportului M. Rădulescu
Maestrului sportului ing. M. 

RADULESCU, căpitanul echipei 
R.P.R., i-am cerut să facă o suc
cintă analiză a comportării șahiș
tilor noștri în meci. Maestrul M. 
Rădulescu ne-a dat următoarea 
declarație:

„Victoria categorică obținută îm
potriva reprezentativei Franței scoa
te și mai mult în relief progresul 
realizat de mișcarea noastră șa- 
histă în ultimii affi'i. Reprezentan
ții noștri au înscris o performanță 
pe măsura valorii lor și care ne dă 
dreptul să fim mîndri.

Desigur, o astfel de întîlnire, în 
care fiecare jucător susține numai 
două partide, reflectă, mai mult 
valoarea generală a echipei și mai 
puțin pe aceea a fiecărui jucător 
în parte. Se pot msă trage de pe 
acum citeva concluzii asupra for
mei arătate de fiecare echipier al 
nostru.

S-a putut totuși observa ușor că 
in prima rundă jucătorii noștri au 
obținut avantaj tocă din deschide
re, ceea ce dovedește că ei cunoș
teau mai bine acest important oa- 
pitol al partidei de șah. Desigur, 
aceasta constituie un subiect de sa
tisfacție pentru nori. Totodată, însă, 
nu trebuie să trecem cu vederea 
faptul că în jocul de mijloc am fost 
de citeva ori egalați de oaspeți 
(mai ales în ronda a doua), ceea 
ce arată că acest stadiu al parti
dei mai trebuie „lucrat" de jucă
torii noștri.-

o seriozitate 
relativ ușor 

trebuit să se 
serios to a

Sarcina cea mai grea a avut-o, 
desigur, Troianescu. Deși el a pier
dut meciul său cu Muffang, nu i 
se pot aduce prea multe critici. 
Prima partidă a fost pierdută prin 
„singura" mutare slabă a întregu
lui său joc. Troianescu a avut a- 
vantaj și în a doua partidă, pe 
care n-a putut-o decide în favoa
rea sa din cauza apărării precise 
a reputatului maestru francez.

Avantaj a avut și Ciocîltea (în 
ambele partide), dar Burstein a 
dovedit o inventivitate deosebită în 
găsirea apărărilor.

Bălănel, jucînd cu 
deosebită, a cîștigat 
prima partidă, dar a 
întrebuințeze foarte
doua, pentru a putea face față 
talentatei Chaude de Silans.

Dintre jucătorii mai experimen
tați, merită a fi elogiați, desigur, 
pentru rezultatele lor Erdely și G. 
zXlexandrescu, acesta din urmă pă- 
cătuind însă prtotr-un exagerai 
consum de timp de gradine. Prima 
sa pa rtidă cu Ravi net a cîștigat-o 
numai datorită tenacității sale ca
racteristice.

Jucătorii tineri au corespuns a- 
proape total, mai cu seamă Ghițes- 
cu, care și-a depășit adversarul în 
toate stadiile partidei. Setos a su
ferit o tofringere din cauză că 6-a 
lăsat antrenat de spiritul său exa
gerat de aventură. El s-a corectat 
în a doua partidă, unde a dovedit 
că-șj poate frîna această tendință.

București 1-3 (0-3)
prin 
pod, 
scris

pase precise, 
iar înaintașii,
prin Fusulan (min 18), Ca- 

coveanu (m:n. 20) Ș| Ozon (min. 
28). Două acțiuni 
(Cacoveanu In i ' 
in mm. 35) au fost oprite greșit 
de arbitru, care a fluierat ofsaid. 
Alte ocazii au fost ratate de Ca- 
coveanu (min. 6 și 59) ș< Fusu- 
lan (min. 11).

Arbitrul Francisc Mateescu 
(București), cu excepția celor 
două ofsaiduri imaginare semna
late de la tușă, a condus corect. 
Au jucat formațiile:

LOCOMOTIVA : 
karcs II, Vakarcs I, 
Fulop, 'Kajlik-Crișan, 
lozzsi, Catona. Pakay.

PROGRESUL : Cosma-Gică
Andrei, Paraschiv, Soare-Tănase, 
Știrbei-Fusulan, Smărăndescu, Ca
coveanu, Ozon, Blujdea.

Jocul dintre echipele de tineret 
ale Locomotivei și Progresului 
s-a terminat La egalitate: 2-2
(12).

Dinamo Orașul Stalio—Locomotiva

Hi- 
dar 
La- 
un

ORAȘUL STALIN 13 (prin tele
fon dela subredacția noastră). In 
fața a 10.000 de spectatori, pe un 
timp frumos, Dinamo Orașul Stabn 
și Locomotiva au terminat la ega
litate, nici una dintre echipe nereu- 
șind să înscrie vreun gol în cursul 
celor 90 minute de întrecere. In re
priza întîi, jocul a fost egal. In 
a doua parte a întîlnirii, însă, dina- 
mo'iiștii au fost cei care au avut 
inițiativa, atacîrrd în permanență

Din repriza întîi nu este' nimic 
important de semnalat. Dintre ac
țiunile de atac ale d'inamoviștiilor 
construite în repriza secundă, sînt de 
reținut următoarele: mini 65, 
dișarr șutează prin surprindere, 
Franciscovici apără,; min. 67: 
zăr reia balonul cu capul la
corner, dar din nou Franciscovici 
este la post și reține; min. 74: Boi- 
toș este singur în fața porții dar 
trage alături : min. 75 ; Radu Tu dor

Stiinta Ckij—Avîntul
Cluj 13 (prin te.efon de la sub

redacția noastră). — Știința con
ducea după 25 de minute cu 3—0. 
La acest scor jucătorii Științei Ckij 
s-au arătat mulțumiți de rezultat, 
ne mai insistînd. Faptul acestale a 
permis oaspeților aa la rirad-uj lor 
să treacă în atac și să-i depășească 
deseori pe apărătorii clujeni, să în
scrie două puncte în prima repriză 
și chiar să egaleze — în min. 63. 
Părăsind stadionul, spectatorii au 
admis că fotbaliștii din Reghin au 
jucat bine și că ei ar fi meritat 
un rezultat de egalitate. Totuși, 
pe foaia de arbitraj a fost consem
nat rezultatul de 4—3, pentru că 
în ultimul minut de joc, arbitrul 
Eugen Bucșa t (Sibiu) a acordat
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publicate în următoarea ordine: A =Mercea (FI. roșie Arad), B.= Apolzan (C.C.A.), C=Ene (Dina- 
Tiimi- 
(Fla- 
(Lo-

mo Buc.), D—Covaci (Locomotiva Timișoara), E=Dr. Luca (Știința Cluj), F=M.a<rcu (Știința 
șoara), G=Paraschiva (Minerul Petroșani), 11 = Glihliug " _
căra Ploești), J=Fruth (Dinamo Orașul Stalin), K—Ozon 
comotiva Constanța), M= Vecsy (Avîntul Reghin).

H=Ghirling (Locomotiva Tg. Mureș), I=Peretz 
(Progresul București), L = Ispas

executate ra- 
țîșnind, au fn-

asemănătoare 
min. 34 și Ozon

Lucad-Va-
Ghirling- 
Bociardi,

la egalitate:

RENATO
NERVA

IUESCU 
POPA

Timișm 0-0
de data aceasta, singur

A CATEGORIEI A

I. Progresul Buc. — Dtoamo Or. Stailin 
II Locom. Tim. — Știința Cluj

III Flacăra Ploesti — Dinamo Buc. 
tV. ’ -
V.

VI.
VII.

V1M.
IX
X.

XI.
XII.

Locom. Tg Mureș — FI. roșie Arad 
Minerul Petroșani — Știința Timișoara 
Avîntul Reghin — Locom. C-ța
Met. Uz. tract. Or. Stalin — Locom. Buc. 
FI. roșie Sf. Gh. — Locom. Craiova 
Dinamo Bacău — Flacăra Cîmpina 
Locom. Arad — Locom. Cluj
FI. roșie Cluj — Progresul Orad.
Gyori Vasas — Pecsi Dozsa

A
1
x
2
2
1
1

1
1
2
2
1
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2
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1
1
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x
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x
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X
X
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1
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A. Progresul Focșani — Dinamo Bîrlad
B. Dinamc. Galați — Locom. Galați
C. FI. roșie Burduj. — Știința Iași
D. Flacăra Mediaș — Progresul Satu Mare

In urma trierii buletinelor de puse la concursul 
fost stabilite următoarele rezultate: P/

1199 buletine cu 12 rezultate exacte.
12.679 buletine cu li rezultate exacte și 50.165 buletine cu 10 

în curs de desfășurare.
Conform prevederilor noului re gulament valoarea premiului UI 

fost alocată premiilor I și 11. Va loarea premiului I este de aproxi 
tin iar valoarea premiilor II de aproximativ 24 lei pen.ru fiecare bu
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x
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1
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1
1
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PRONOSPORT
Buletine depuse: 659.526.

1
2
1
1

din 10 aprilie) au

rez-ultate exacte. Omologarea este

fiind sub 15 lei, întreaga sumă,, a 
mativ 261 lei, pentru fiecare bule- 
letin.

ajunge el, de data aceasta, singur 
tn fața porții, șutează. dar Rodeanu 
cu corpul, oprește, mingea să in
tre în poartă ; min. 80: Mihad cen
trează, Rădulescu reia cu capul, dar 
iarăși intervine Franciscovici cu 
succes..

Arbitrului C. Mitrarr (București), 
care a condus corect, i s-au aliniat 
următoarele echipe :

DINAMO: Munteanu-Fruth, La
zăr, Sereș— Hidișan. Fior eseu — 
Scorfan. Rădulescu, Radu Tudor, 
Boitoș, Mihai.

LOCOMOTIVA : Franciscovici — 
Corbuș, I. Covaci, Rodeanu — An- 
dreescu, Ferenczi — Szekely, Bun- 
gescu, A. Covaci, Klein, Bădeanfu..

S-au remarcat: Lazăr, Rădulescu, 
Boitoș, Mihai (Dinamo), Francisco
vici. I. Covaci, Rodeanu, 
(Locomotiva). La tineret, 
Orașul 
ra 2—1

Reghin 4-3 (3-2)
just împotriva echipei din Reghin 
O lovitură de 
transformat-o

Golurile au 
12 de Avram 
trei adversari), de Munteanu în 
min. 14 și din nou de Avram în 
min. 25. După părerea noastră, a- 
cest gol a fost înscris din poziție 
de ofsaid. In min. 30, jucătorii de 
la Avîntul înscriu primul punct prin 
Mateon, dintr-o centrare a lui Hu
lea. Același Mateon înscrie al doi
lea gol al echipei sale în min. 37 
de joc, după o combinație foarte 
reușită, în care mingea a trecut de 
la Munteanu la Constantinescu și 
apoi la centrul atacant al echipei 
din Reghin. Egalarea survine în 
min. 63 de joc, prin golul înscris 
de Munteanu. In același mi
nut se produce și o schim
bare în echipa clujeană: Ne- 
delcu, rănindu-se la o ciocnire cu 
Veszi, este trecut tn atac, iar Dra
goman trece fundaș.

Echipele : ȘTIINȚA : Todor — 
Szekely, Dobrescu, Nedelcu —Mol- 
dbvan, Georgescu — Munteanu, 
Suciu, Avram, Lutz, Dragoman.

AVÎNTUL- Szekeș — Balint, 
Barta, Toniță — Veszi, Feher — 
Eleș, Munteanu, Mateon, 
tinescu, Hulea.

La tineret: Știința —
Reghin 2-2 (1-0).

Stalin-Locomotiva
(0-0)

Ferenczi 
Dinamo 
Timișoa-

pedeapsă, pe care a 
Dragoman.
fost marcate :to min. 

(după ce a driblat

Consta n-

Avîntul

RADU FISCH

știința Timișoara — Flacăra 
F.’oești 1-1 (0-0)

TIMIȘOARA (prin telefon). —? 
Aproape 10.000 de spectatori au 
asistat azi la jocul Știința Timișoa- 
ra-Flacăra Ploești, terminat cu ’ un 
rezultat*egal: 1-1 (0-0). Prima re
priză a partidei s-a caracterizat 
prin dominarea insistentă a ploeș-, 
tenilor, care au prestat un joc 
bun, omogen, dar lipsit de finaliJ 
fate. In această parte a jocului. 
Știința a atacat timid, sporadic. 
In repriza secundă, localnicii și-au 
revenit și timp de 20 minute au 
dominat, reușind chiar să înscrie, 
în minutul 54. La o fază creată 
de Lazăr, Gîrleanu îi pasează lui 
Dinulescu, care, cu capul, reia în 
plasă: 1-0. Treptat. Flacăra începe 
să atace și în min. 66 reușește să 
egaleze: A. Teodorescu îi pasează 
lui Ștefănescu, care II driblează 
pe Brînzei și îț deschide pe Dra
gau. Centrul atacant ploeștean reia 
In plasă, de la clțiva metri: 1-1.

In general, rezultatul de egali
tate îi avantajează pe studenți. Fla
căra a jucat mai bine, dar atacul 
ei n-a știut să concretizeze. S-au 
remarcat Pereț, cel mai bun de pe 
teren, Marinescu, Cosmoc (Fla
căra), Cojereanu, Lazăr (Știința).

Arbitrul St. Ionescu București 
a condus bine echipele:

ȘTIINȚA: Uțlu-Sbîrcea, Brînzei, 
Florescu-Cojereanu, N icolin-Girlea- 
nu, Lazăr, Dinulescu, Mazăre, Bo- 
roș.

FLACARA: Roman-Pahonțu, Ma
rinescu, Topșa-Cosmoc, Pereț-Ște- 
fănescu, M1. Marcel, Drăgan, Teo
dorescu, Bădulescu.

In deschidere, în meciul echipe
lor de tineret. Flacăra Ploești a 
întrecut Știința Timișoara cu 2-1 
(0-0). Au marcat: Ene (min. 60 
și 77) respectiv Hess (min. 49).

I. SEINESCU 
A GROSS

Minerul Petroșani — FlamiKi 
roșre U. T. A. 2-1 (1-1) 
^ PETROȘANI 13 (prin telefon de 
la su brodat ți a noastră). Minerul 
«Dezlănțuie de la început un atac 
susținut; înaintarea încearcă de 
multe ori poarta prin Paraschiva, 
Sima și Coidum, însă fără rezultat 
In min. 30, Coidum îi centrează lui 
Sima, care era în apropierea porții și 
acesta înscrie, relutod mingea cu 
pieptul în poartă. Două minute mai 
iîrziu, Petschovschi trage de la 
18 m-, mingea atinge capul lui 
Deleanu (Minerul) și, schimbîn- 
dlu-i traiectoria, intră în colțul

,', schimbîn- 
intră în colțul 

stîng al porții apărată de Crîsnic. 
Pînă la sfîrșitul reprizei și timp de 
tocă 15 minute din repriza secundă 
inițiativa este de partea Flamurii 
roșii. In min. 52 Panait salvează de 
pe linia porții un gol ca și marcat. 
Apoi, rind pe rînd, Jurcă, Pet
schovschi și Capaș încearcă insis
tent poarta Minerului, dar apărarea 
imediată și Crîsnic sînt la datorie. 
In min. 62, Minerul beneficiază de 
o lovitură de colț. Sima execută, 
iar Moldovan, bine p’lasat, introdu
ce cu capul în plasă, spre surprin
derea portarului arădan, care n-â 
putut interveni în traiectoria balo 
nului. S-au remarcat: Panait, Va-< 
siu, Coidum, și Paraschiva de la 
Minerul, Szucs și Dușan de la Fla- 

# mura roșie. Arbitrului M. Segal 
&~(București), care a arbitrat corect 
’ și autoritar, i s-au aliniat următoa

rele formați;
MINERUL: Crîsmic — Romoșarii 

Panait, Deleanu — Vasiu, 
II — Paraschiva, Coidlum, 
van, Gabor, Sima.

FLAMURA ROȘIE: K>ss 
peș, Dușan, Szucs—Jenei, 
— Jurcă, Mercea, Capaș, 
schovschî, Birău.

Tineret: Mineral Petroșani — 
Flamura roșie U.T.A. 3—3 (2—2).

T. ROIBU

Farcaș 
Moldo-

— Lu- 
Serfozo

Pet-'

Clasamentul
1. Dinamo București 8 5 3 0 16: 4 13
2. Flacăra Ploești 7 4 3 0 15: 5 11
3. Progresul București 7 4 2 1 11: 6 10
4. C.C.A. 8 3 3 2 15: 7 9
5. Minerul Petroșani 8 3 3 2 9: 8 9
6. Știința Cluj 7 3 2 2 12:10 8
7. Dinamo Orașul Stalin 8 3 2 3 7:11 8
8. Știința Timișoara 7 3 1 3 12: 8 7
9. Locomotiva Timișoara 7 2 3 2 9:10 7

10. Flamura roșie Arad 8 2 2 4 9:12 6
11. Locomotiva Tîrgu Mureș 7 2 I 4 9:15 5
12. Locomotiva Constanța 7 1 1 5 3:13 3
13 Avîntul Reghin 7 0 0 7 6:24 0
Etapa viitoare (duminică

Avîntul Rcghin-Locoinotiva Constanța 
Locomotiva Tîrgu Mureș-Fl. roșie Arad 
Minerul Petroșani-Știința Timișoara 
Flacăra Ploești-Dinamo București 
Locomotiva Timișoara-Știința Cluj 
Progresul București-Dlnamo Orașul Stal:

pen.ru


Numeroase țări și-au anulat ioturile de cicliști

VARȘOVIA. — Comitetul .de .or
ganizare a celei de a Vlll-a ediții 
a , Cursei Pă?ii“ a primit din di
ferite țări lista cicliștilor partici
pant la întrecere.

Astfel, Anglia va alinia anul a- 
cesta o echipă formată din cei mai 
buni rutieri. De remarcat că nici 
u^ul dintre componenții echipei nu 
au mai luat startul în această 
cursă. Iată lcRul englez : Stanley 
Brittain, Ray Booty, Ronald Jo
wers, William Baty, Patrick Bo
yd și Owwin Blower

Federația norvegiană de ciclism 
a anunțat următoarea echipă : W. 
Trygg, O. Berg. A. Kiossrup, O. 
Waarwick, A. Skarho'dt. și E. Kris- 
tianssen. Primii trei concuron-ți au 
mai luat parte la edițiile trecute 
ale competiției.

Criteriul de selec'ie a cic.iștilor 
belgieni l-a constituit cursa c'c’.issă 
în 8 etape. Clasamentul final a fost

Cursa Pății”
următorul:-!. Kerckhowen 2. Van 
Aerde, 3. Ltiyton, 4. Verhelst, 5. 
Van Tieghen, 6. Van Că'Jtrr. Ciclis
tul Van Mcenon, care a participat 
anul trecut, la „Cursa Păcii, s-a 
clasat pe locul 29.

Cicliștii austrieci s-au an.lren.at 
timp de o lună în Italia, iar de 
curind au avut pe străzile Vienei o 
cursă ciclistă de selecție al cărei 
traseu a măsurat 100 km. Pe pri
mul loc s-a clasat Edwin Simic 
care a acoperit distanța în 2:57,50. 
Pe locurile u'mătoare s-au clasat: 
Walter Muller, Ferdinand Reisin
ger, Adolf Christian, Franz Rattner 
și tînărul în vîrs'.ă de 18 ani Rui
nei-.

Echipa suedeză va avea următoa
rea alcătuire : Schrewellius, Schkoi 
Lindgren, Ameil și Thr.den. Al șa
selea concurent va^, fi cunoscut du
pă. ultimele curse de verificare.

înaintea "nincrtarlci copipeltii intorniți'iaale de biisdiet 
„Marele premiu a) orașului Sofii”

Sportivii Casei Centrale a Armatei obișnuiesc 
de citva timp să meargă în întreprinderi și insti
tuții pentru a sta de vorbă cu oamenii muncii, 
făcind cu acest prilej demonstrații ? popularizare 
a diferitelor discipline, arătînd metodele pe care le 
folosesc in antrenamentul lor. De fiecare dată, nu
meroși spectatori țin să ia parte :a aceste întll- 
niri avind astfel posibilitatea să-i cunoască îndea
proape pe cei pe care îi urmăresc din tribunele 
stadioanelor și ale sălilor de sport.

O astfel de întilnire a avut loc zilele trecute la 
uzinele „23 August" din Capitală. Cu această 0- 
cazie a luat cuvîntu’ maestrul emerit al sportului 
Gh. Flat (ilustrația din dreapta), după care spor
tivii Casei Centrale a Armatei au făcut demonstra
ții de gimnastică, scrimă (fotografia din stingă), 
haltere, lupte, ciclism, box. Cu același prilej, mai 

miulți artiști din Ansamblul Armatei au prezentat 
un program artistic.

56 echipe masculine și feminine 
participă ia campionatele mondiale de tenis de masă

pe 
pe 

trei

Ca întotdeauna, campionatele 
mondiale de tenis de masă vor 
începe și amil acesta cu intere
santa întrecere a reprezentativelor 
de țări Sîmbătă la Utrecht (O- 
landa), 56 de echipe masculine și 
feminine, reprezeptînd 33 de țări 
din Europa, Asia, Africa și din 
cele două Americi, vor lua „star
tul” în lup a pentru cucerirea ti
tlurilor mondiale la probele mas
culine și feminine.

Marele număr de echipe femi
nine care participă la Cupa Cor- 
bîllon (campionatul mondial 
echipe femei) i-a determinat 
organizatori să le împartă în
serii. Țara noastră concurează în 
prima serie. Echipa va fi alcătuită 
din maestra emerită a sportului Și 
ermpioana mondială Angelica Ro- 
zeanu și maestrele sportului Ella 
Zeller și Șari Szasz. Pentru cuce
rirea primului loc în serie, repre- 
zer .ativa noastră va avea de dat 
o luptă grea cu ecl ipa Republicii 
Pomlare Ungare, care va fi se
lecționată din lotul următor: Eva 
Ko.zîan, Agnes Simon, Ilona Ke- 
rek-ș. Gizi Farkaș, fiind suferin-i 
dă, este foarte probabili că nu va .* 
putea lua parte la competiție. In 
aceeași serie, echipe bune mai pre
zintă Scoția, în echipa căreia va: 
juca cunoscuta jucătoare Hellent 
Elliot, R.P.F. Jugoslavia și R. 
Bu'garia. Jucătoarele jugoslave aii> 
evoluat de curind în fața publicu-- 
lui nostru, iar în privința echipei 
bu'gare, ultima sa performanță — 
victoria asupra formației Egiptului 
— ne-o recomandă ca 
progres.

In seria a II-a cu 
se prezintă Japonia, 
pîoină mondială. Pe 
toa ele de anul trecut 
nabe, Eguchi și Tanaka 
acesta va veni și Narahara, care 
a făcut' parte din echipa Japo
nie'.. cîștigătoare a titlului de cam
pioană mondială din 1952 de Ia 
Bombay. Echipa japoneză va avea 
de întîmpinat rezistența formați'lor 
Franței (Christiane "■ ■ ■ 
Claude Rougagnou) și 
Cehoslovace, în care va 
perimerrt^Ja jucătoare 
Furstova.

O luptă interesantă și

i
F

fiind în plin
Si

primă șansă 
actuala cam-, 
lingă jucă-

Wata- 
anub

Watel si
Republicii 

i iu'a ex- 
Kre'cova-

O luptă interesantă și echilibra
tă e de prevăzut în ultima serie a 
probei de echipe femei. Pe pla
nul înfîi se situează Anglia • și 
Austria. Surorile Rowe vor re
prezenta și anul acesta Anglia, 
alături de ele iucînd însă H tî:ii-a 
Ann Haydon, în virstă de 16 ani. 
Din nou Linda Wertl si Trude 
Pritzi vor fi componente de bază 
ale echipei Austriei, iar rezervă va 
fi tinăra Lauber, care anul trecut 
a eliminat-o la ca maiou ațele mon
diale de la Londra pe japoneza Wa
tanabe.

După terminarea tuturor parti
delor din cadru! celor trei serii a‘e 
cupei Corbillon. cîștigătoarele gru
pelor se vor întîlni în cadrul unui 
turneu final Meciurile din acest

SOFIA (Agerpres). BTA trans
mite : La Sofia a avut Iqc o con
ferință de presă consacrată pre
gătirilor făcute în vederea turneu
lui internațional de baschet „Ma
rele premiu al orașului Sofia".

Președ'nlele comtetului orășe
nesc pentru cultură fizică și 
sport, Nikola Groșev, a declarat re
prezentanților presei că anul aces
ta turneul internațional de baschet 
pentru „Marele premiu al orașului 
Sofia" se va desfășura intre 8 și 
14 mai pe stadionul „Vasil Levski1' 
din capitala R. P. Bulgaria. Pînă

acum, au sasit râspusouri afirma- 
tive la invitațiile trimise, din par
tea echipelor orașelor Budapesta. 
Praga, Varșovia, București și Pa
ris—F.S.G.T. De asemenea, la între
ceri vor lua parte echipele de se
niori și juniori ale orașulu-i So
fia.

Turneul internațional de baschet 
pentru „Marele premiu al orașului 
Sofia" — a spus în încheiere Ni
kola Groșev — este unul dintre 
marile evenimente sportive ale anu
lui. El va contribui la întărirea 
prieteniei dintre sportivii țărilor 
participante la această competiție.

turneu se vor juca în ordinea ur
mătoare ; marți 19 aprilie : în pri
mul meci se vor întîlni învingă
toarele din seria' I și a 11-a, iar 
apoi învinsa din acest meci va juca 
cu cîșt'gătoarea seriei a IlI-a. 

Miercuri 20 aprilie învingătoare? 
dintre cîștigătoarele seriei I și a 
Il-a va juca cu cîstigătoarea seriei 
a 111-a.

Echipele masculine au fost îm
părțite în patru serii. In prima se
rie lupta se va da în re R. Ceho
slovacă (Andreadis, Stipek, Tere- 
ba. Vana, Vychnanovscki) și Fran
ța (Rooihooft, Hagenauer, Lan
skoy, Amouretti, Cafierro).

Seria a 11-a este dominată de 
prezența jucătorilor magh:ari. 
R.P.LI. va fi reprezentată de Sido, 
Koczian, Szepessy, Foldi. Ca ad
versari mai periculoși s:nt jucătorii 
din echipa S.U.A. (Miles, 
Bukiet, Somiel). In această 
joacă 
este 
tr-ii î 
berg, 
dial

Kiein, 
serie 

și echipa Suediei care nu 
însă periculoasă decît prin- 
singnr jucător: Tage Flis- 

finalistuil campionatului mon
de .anul trecut. De ase

menea, va fi interesantă evoluția 
tinerei echipe a R. P. Birfgaria, 

la Sofia
tinerei echipe a 
care a învins duminică 
reprezentativa Egiptului.

In grupa a IlI-a lupta 
între două formații extrem de pu
ternice. Este vorba de campioana lu
mii, Japonia, a cărei echipă va fi for
mată din cei trei jucători de bază 
de anul trecut: carmionitl mon
th! Ogimwa, Tomita și Tamasu, 
precum și de tînă.rul d“ 
Toshiaki Tanaka, .actualul 
pion al Japoniei. Cealaltă 
cu justificate pretenții este redu
tabila reprezenta‘ivă a R. P. F. 
Jugoslavia alcătuită din Dolinar, 
care anul acesta a cîștigat toate 
concursurile internaționale la care 
a participat, Harangozo și 
grinc.

Echipa noastră masculină joacă 
în cadrul seriei a IV-a, unde va 
avea de înfruntat rutinata 
ți? a Angliei (Bergman, 
K-■ iy. Simons) precum 
prezentatlva Germaniei, 
noastră va fi alcătuită din 
torul lof de jucători: Torni 
Mircea 
Ti bariu

se va da

19 ani 
earn

ed ii pă

Vo-

forma- 
Leach, 
și re- 

Echipa 
nrmă- 
Reițer, 

Pop-seu, Malei Gantner, 
Hsrasztosi și Paul Pesch.

Ieri dimineață 
pitala plecînd cu 
landa jucătoarele 
tenis de roasă care 
la Republica P< . 
la c?a ele a X.XII-a ediție 
pionafelor mondiale de 
masă.

La ,-ceste campionate, 
vor desfășura în orașul

au părăsit Câ- 
avionul în O- 
și jucătorii de. 

vor r-prezen- 
’opularâ Romî’ă 

a Cam- 
tenis de

care se
Utrecht

Incep'nd de astăzi, timp de patru 
zile (joi, vineri, sîmbătă și dumi
nică) poligonul Tunari din Capitală 
găzduiește primul mare concurs 
de tir al anului. Activitatea com- 
pețițională a trăgătorilor fruntași 
din Capitală începe cu concursul 
organizat de asociația sportivă 
Dinamo și dotat cu ,,Cupa Dina
mo'. Cu prilejul acestui concurs 
Se va putea verifica sta Jiul de 
pregătire a trăgătorilor trunt'și, 
care, în acest ap, spre deosebire 
de anul trecut, și-au început an
trenamentele din timp.

La acest concurs au fost invi
tați trăgători și trăgătoare din 
asociațiile: Avîntul, Constructorul, 
Flamura roșie. Flacăra, Locomo- 
tiv,-, M'tahil. Progresul, Recolta, 
Știința. Voința, Casa Centrală a 
Armatei și Dinamo.

Regulamentul concursului preve
de întocmirea unor clasamente in
dividuale masculine și femnine. 
precum și clasamen'e pe echipe de 
asociații. In acest ultim clasament 
vor conta primele trei rezultate 
obținute de trăgătorii asociației 
respective.

..Cupa Dinamo” va reveni aso
ciației care în clasamentul general 
al concursului ia totaliza cel mai 
mic număr de puncte.

Joi se va desfășura pe poligonul 
Tunari și un concurs de 
vat juniorilor la 
liberă 3 poziții 
Pentru J-—- 
singur

Iată
14 aprilie ora 9,30: armă 
(3x40 focuri) juniori; ora 10 pistol 
liber (C0 focuri) ; vineri 15 aprilie 
ora 10: armă liberă combinată (30 
focuri la 50 m. + 30 fccuri la 100 
m.) masculin; ora 13: armă liberă 
combinată feminin', sîmbătă 19 
aprilie ora 9,30: pistol viteză (60 
focuri) manșa I; ora 9,30 armă 
liberă (3x40 focuri) masculin 
feminin; duminică 17 aprilie 
talere 100 buc.;
vi'eză (60 focuri) manșa a

juniori se 
clasa mint, 
programul

tir rezer- 
proba de armă 
cite 40 focuri 
va alcătui un

întrecerilor: joi
liberă

ora 9,30:

ți 
ora 9: 
pistil 

ILa.

/ /

j

Concurs internațional de schi in R. P. Bulgaria
SOFIA (prin Melon). Duminică 

a început la cabana „Aleko", din 
munții Vitoșa din apropierea^ So
fiei, întilnirea in'ernaționa.ă de 
schi dintre echipa „Cerveoo Zname 
(R. P. Bulgaria) și o selecționată 
franceză.

La proba de slalom special dis
putată în două manșe s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

1. Bozon (F.) 114,5 sec.; 2. 
Peria (F) 116,1 sec., 3. Pastier
(F) 119,5 sec.; 4. Popanghelov
(C.Z.) 124 sec.: 5. Dicikov (C.Z.) 
128 sec.

Luni s-a desfășurat proba de sla
lom uriaș. Traseul probei a măsu
rat 1200 m., diferența de nivel a 
fost de 330 m (25 perji). Pe pri
mul loc s-a clasat Collet (F) 69,8 
sec.; 2. Peria (F) 70,2 sec.; 3.

Campionatul de șah 
al U. R. S. S.

MOSCOVA (prin radio). — _A- 
seară s-a disputat cea d? a 5-a 
partidă a meciului pentru țilhii de 
campion de șah al Uniunii Sov.'e- 
t'ce. Partida a trecut curînd intr-un 
final, in care Smîslov avea un ușor 
avantaj. La mutarea 19-a, însă. 
Gheller a reușit să egaleze și după 
alte 8 mutăr', cînd pe tablă au 
rămas turnuri și pioni,- partida a 
fost declarată remiză.

Scorul meciului Smîslov — Ghel
ler este de Vh—2’/2-

Bozen (F) 70,4 sec. ; 4. Paschiet 
(F) 70,8 sec.; 5. Lacroix (F) 71,3 
sec. ; 6. Varaschin (F) 71,5 sec.; 
7. Popar.ghelov (C.Z.) 73 sec.

---------- -------------------

Strălucitul succes al sportivilor 
swietici in cadrul „Cupei 

Europei la gimnastică"
1'. .. O..1 .-d (Agec-

pres).
In zilele de 10 și 11 aprilie s-a 

desfășurat în orașul Frankfurt pe 
Main din Germania occidentală 
competiția „Cupa Europei la gim
nastică" la care au participat cei 
mai valoroși gimnaști din 19 țări 
europene.

Cei doi gimnaști care au repre
zentat U.R.S.S. la această mare 
competiție intemațibna'.ă; Boris Sa- 
hlin și Albert Azarian, au repurtat 
un succes strălucit ocupînd locul 
întîi și respectiv doi. Sahlin a 
realizat la cele 6 exerciții 57.80 
puncte, iar Azarian 56,75 puncte. 
Pe locul trei s-a clasat Helmuth 
Bantz din Germania occidentală cu 
56,56 puncte.

întilnire iniernaționaia de volei
SOFIA (prin telefon). Dumin'că 

se va desfășura la Sofia mtîlnirea 
internațională de volei din're re
prezentativele universitare ale R. 
P. Bulgaria și Franței.

---------- -------------------

PE SCURT
9 In cadrul congresului care va 

avea loc la 16 iunie la Paris, Comi
tetul Olimpic internațional va~ discu
ta problema locului de desfășurare 
a celei de a XVII-a ediții a Jocu
rilor Olimpice clin anul 1960. Drep
tul de organizare a fost cerut de 
următoarele 7 orașe: Budapesta, Bru
xelles. De'roit (SUA), Lausanne, Me
xico City, Roma și Tokio. Congre
sul va discuta, c-.e asemenea și or
ganizarea Jocurilor Olimpice de iar
nă din anul 1960. Dreptul de organi
zare. a fost cerut de orașele: Gar- 
lYPseh-Partenkirchen 'Germania occi
dentală). Innsbruck (Austria). Squaw- 
Walley (SUA) și St. Mori+z (Bl-eția).

q Echipa iugoslavă de fotbal Cer- 
vena fF^lsra^) a susținut
zilele trecute un' îneci amical cu 
echipa bf’risră U.C C’1c’'Jeroi. Me
ciul s-a terminat la eml’tate: 1-1.

16 și
făcut deplasarea

(Olanda) î.itre 
au 
jucătoare 
maesțra 
campioana 
Rbzpari:i, 
Szasz și 
sportului 
l’opescu, 
1 tarasztosi

24 Aprilie, 
următoarele 

și următorii jucători: 
emerită a sportului și 

mondială Angelica 
maeslrele sportului Șari 
Ella Zeller și i 
Toma Reiter, 
Adatei Gantner, 
și Paul Pesch.

maeștrii
Mircea
Tib.'riu

Anul-aces'a, întrecerile în're 
jucătorii profesioniști de tenis de 
cîmp se vor desfășura la fel ca și 
cele ele tenis de masă. Setul va avea 
21 Ce puncte. Jucătorii vor avea 
dreptul numai la un serviciu, schim
barea făcîndu-se după 5 puncte.

• In cadrul unor întreceri atletice 
desfășurate la Canton (R. P. Chi
neză), au fost stabilite 6 noi recor
duri ale țârii. La proba de 200 m.

feme’, atleta Liu Jue-jing a reaM—t 
timpul de 26,5 sec., iar la sâr.tura 
în lungime 5,30 m. La disc, atleta 
Sziu Ben-dzu a real* za t o perfor
mantă de 37,G2 m.. iar la <reu*ate 
12,31 m. Alte două recorduri au fost 
stabilite de ș'afet a 4x1 CO m. femei: 
51.4 sec. și ștafe'a 4x103 bărbați: 
scc.

A Ciclistul Miochelii din Venezuela 
a stabilit un nou record mor.dud 
la proba de 1 km. lansat. Timpul 
realizat de el este de 1:093-

a In cadr de hal-
t:re ale Țârilor scandinave ■»-
rcglslrat urmâtoarele rezu’.'ae: co
coș: Eriksson (Sued-3) 3(2-5 hg; mij
locie: Franz n <Suedia) 3S3 It-» ; semi
grea: Jdrgensscn {Norvegia) 330 kg. 
grea: Mî ' n.en (Finlanda) 410 kg.

a In cadrul czmp.onatelor de tenis 
de masă ale Belgiei, la simplu băr
bați li’lvl a fost cucerit de jucăto
rul Gui Delabares, iar Ia simplu fete 
de Josse Wouters.

a La campionatele mondiale de te
nis de masa, echipele R. Cehoslova
ce vor fi alcătuite din uri.sătcarele 
loturi: băieți: Andreadis. S ipek, le. 
reba, Vyhnanovsky, Vana, Șlar, iar 
la fete: Krejkova, Grafkova și 
Vyhnaovska.
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